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สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถามี)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิทางการศึกษา
ของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธของหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หนา
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
5
6
8
8
9
10
10
10
13
13
20
24
25
26
26
26
32
34

สารบัญ(ตอ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หนา
36
36
36
36

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

37
37
37

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

38
38
39
40
43
45
46
47

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

49
49
49
49
49

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป แบบ ก2
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย เอกสารและตําราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปนหลักสูตร
ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ซึ่งคาดวาจะเปดทํา
การสอนหลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลั กสูตรจากมติเวียนคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
- ไดรับอนุมั ติ/ เห็น ชอบหลั กสู ตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวั นที่ 23
ธันวาคม พ.ศ. 2559
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในป
การศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูในหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน
8.2 นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ
8.3 นักวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
8.4 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ความสามารถพิ เศษ และนักเรียนด อยโอกาส) ในโรงเรียนเฉพาะ ศูนยการเรียน และเรียนรวมในโรงเรียน
ประมาณ 341,000 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) โดยนักเรียนเหลานี้ตองการการจัดการศึกษาที่จะชวย
ใหพวกเขาได พัฒนาศักยภาพเพื่ อที่จะสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิ สระ มีงานทําและเปนสวนหนึ่งของภาค
เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน รวมทั้งสามารถปรับตัวเขากับสังคมที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การที่จะพัฒนาบุคคลที่มีความตองการพิเศษใหสามารถพึ่ งพาตนเอง เขาสูตลาดแรงงาน และ
ปรับตัวเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดนั้นการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษจึง
เปนรากฐานที่มีความสําคัญยิ่ง และในอีก 6 ปขางหนา จํานวนครูการศึกษาพิเศษที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้น ฐานตองการมีจํานวน 1,137 คน ซึ่งยังไมรวมความตองการครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
สังกัดการศึกษาสวนทองถิ่นและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งในภาคสวนเอกชน ดวยเหตุนี้เองจึงมีความจําเปน
เรงดวนในการผลิตบุคลากรทางดานการศึกษาพิเศษที่มคี วามสามารถเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณหรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
การผลิตครูการศึกษาพิเศษเปนสิ่งสําคัญยิ่ง แตบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา
มีจํานวนนอยมาก ทําใหเปน อุปสรรคในการผลิตครู การศึกษาพิเศษใหเ พียงพอกับความตองการ หลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต ทางดานการศึกษาพิเศษจะชวยใหผูที่มีใบประกอบวิชาชีพครูสามารถที่จะเปนครูการศึกษา
พิเศษได และเปดโอกาสใหผูที่ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีโอกาส
ที่จะศึกษาตอเพื่อจะพัฒนาตัวเองทั้งในดานวิชาการและการวิจัย และเพื่อที่จะเปนกําลังในการพัฒนาศาสตร
วิชาการศึกษาพิเศษตอไป
ด วยเหตุ ที่น านาชาติ กํา ลั งมุ งหนา สูการจัด การศึ กษาแบบเรียนรวม ตามที่องคการการศึ กษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ กลาวไวใน Salamanca Statement and Framework For
Action (1994) วาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการลดความแบงแยกในสังคม และ
เรียกรองใหรัฐบาลประเทศตางๆ ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรวม นอกจากนี้องคการสหประชาชาติ
(2008) ยั ง ได ร ะบุ ไ ว ใน Conventions on the Right of Persons with Disabilities ให รั ฐ บาลต า งๆ
สนับสนุนการศึกษาแบบเรียนรวมทุกระดับ ในประเทศออสเตรเลีย ตามรายงานของรัฐบาลรัฐนิวเซาทเวลซ
(2009) จํ านวนนั กเรี ยนที่ มีความต องการพิเศษที่ศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษมีจํานวนนอยลงเรื่ อ ยๆ
ในขณะที่จํานวนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เขาศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ เชน
ในป 2009 ไมมีนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นและนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายเรียนอยูใน
โรงเรียนการศึ ก ษาพิ เศษแล ว และมีนั กเรี ยนออทิสติก เรียนอยูในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ 128 คน แตมี
นักเรี ยนที่ มีความบกพร องทางการเห็น จํานวน 238 คน นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย 1,578 คน
และนักเรียนที่เป นออทิ สติ ก 5,620 คน ในหองเรียนปกติ ในโรงเรี ยนเรียนรวม สวนในประเทศไทยนั้น ใน
ปจจุ บันมีจํานวนนักเรียนที่มีความต องการจําเปนพิเศษเรี ยนร วมในโรงเรี ยน ประมาณ 300,000 คน และ
โรงเรียนเฉพาะทางประมาณ 40,000 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
ด ว ยเหตุ นี้เ อง การจะพั ฒ นาโอกาสทางการศึ ก ษาให กั บ ผูที่ มีค วามต องการพิ เ ศษจึ ง มี ค วาม
จําเปน ยิ่งที่จะพั ฒนาการเรียนรวมในประเทศใหมี ประสิทธิภาพ และพัฒนาครูการศึกษาพิเศษที่มีคุณภาพ
ในการที่ จ ะทํ า งานในบริ บ ทการเรี ย นรวม เพื่ อเตรี ยมความพร อ มนั กเรี ย นที่มี ค วามต อ งการพิ เศษเข า สู
การเรี ย นรวม สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต องการพิ เ ศษให ส ามารถเรี ยนรวมได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ และทํา งานรวมกับครู ทั่วไปในการปรับ การเรียนการสอนในชั้นเรี ยนใหสามารถตอบสนอง
ความตองการทางการเรียนรูที่หลากหลายได หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จึงเปน
หลักสูตรที่ เนน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยที่ครูการศึ กษาพิ เศษจะตองมีความสามารถในการจัด
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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การเรียนการสอนกับนักเรียนที่มีความตองการทางการเรียนรูที่หลากหลายได โดยไมมีการแบงแยก ตีตรา
หรือเลือกบริการนักเรี ยนที่มีความตองการพิเศษเฉพาะบางกลุม ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
มีโอกาสในการมีสวนรวมทางสังคม และมีโอกาสที่จะพึ่งพาตัวเองไดในอนาคต
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ร างแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เนนการมุงสูความ
เทา เทียมกั น ทางสังคม เพื่อใหคนทุ กคนไดอ ยู อยางมีศักดิ์ ศรี และไดรับสิทธิ ตามหลั กมนุ ษ ยชน บุคคลที่ มี
ความต องการพิ เ ศษเป น กลุ ม บุ ค คลที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการที่ จ ะไม ได รับ ความเสมอภาคทางสั งคมและ
การศึกษา รวมทั้งบุคคลดังกลาวยังมีแนวโนมที่จะมีความยากลําบากกวาบุคคลทั่วไปในการที่จะตอบสนองตอ
ความเปลี่ ยนแปลงของสัง คมได นอกจากนี้ยังมี อุป สรรคในสังคมทั้งทางกายภาพและทางทัศนคติ ในการ
ยอมรับความแตกตางที่ทําใหผูมีความตองการพิเศษยังไมเปนสวนหนึ่งของสังคมอยางแทจริง
ดวยเหตุนี้ เองการจั ดการศึ กษาใหกับ บุคคลที่มี ความต องการพิเศษจึงเปนสิ่งสําคัญ ยิ่งที่จะเปน
รากฐานให บุ ค คลที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษสามารถที่ จ ะเข า ถึ ง สิ ท ธิ อื่ น ๆ ได รวมทั้ ง มี โ อกาสที่ จ ะเข า สู
ตลาดแรงงานและเขา เปนสวนหนึ่งของสังคม และเนื่องจากในสังคมยังขาดความรูและความเขาใจในเรื่ อง
การศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาพิเศษจึงตองมีความเปนผูนําทั้งในดาน
วิชาการ การวิจัย และการปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถสรางเสริมความรูและความเขาใจใหกับสังคมครูการศึกษา
ทั่วไป สหวิชาชีพ และผูปกครอง ดวยเหตุนี้การผลิตบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในระดับบัณฑิตศึกษาจึง มี
ความจําเปนยิ่ง นอกจากนี้การผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเขามาทํางานสถาบันอุดมศึกษาจะเปนกําลัง
สําคัญในการผลิตครูการศึกษาพิเศษที่กําลังขาดแคลนอยูใหเพียงพอและใหมีคุณภาพตอไปในอนาคต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เปนหลักสูตรที่เนนการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ตามนโยบายองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ กลาวไวใน
Salamanca Statement and Framework For Action (1994) วาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะเป น
วิธีการที่ ดี ท่ี สุด ในการลดความแบง แยกในสัง คม และสรางสังคมที่ สงบสุ ข รวมทั้ งการจัด การศึ กษาแบบ
เรียนรวมนั้น หากทําไดอยางมีประสิทธิภาพแลว จะยังมีสวนชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับนักเรียนทั่วไป
และสงผลดีกับสังคมในระยะยาว เนื่องจากบุคคลที่มีความตองการพิเศษที่ผานการเรียนรวมจะมีโอกาสในการ
ที่ จ ะดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมได ม ากขึ้ น กว า การเรี ย นในสั ง คมที่ แ บ ง แยก ด ว ยเหตุ นี้ ค รู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษที่ มี
ความสามารถ ในการจัดการศึกษาในระบบเรียนรวมจะเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิ จ
และสังคมของประเทศไทย
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปน
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษยซึ่งแตเดิม
เปนหลักสูตรบู รณาการศาสตร ผสานหรือเชื่อมโยง กลุมวิชาหลั กระหวางการวัดประเมินผลและการวิ จั ย
จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ เขาไวดวยกันเปนสหวิทยาการ ใน 6 แขนงวิชา ไดแก 1. แขนงวิชาการทดสอบ
และการวั ด ผลทางการศึ ก ษา 2. แขนงวิ ช าการตรวจสอบและการประกั น คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา
3. แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 4. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 5. แขนง
วิชาจิตวิทยาการศึกษา 6. แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวางขวางและเกิดประโยชนในการ
นําความรูมาประยุกตใชในการทํางานและการแกปญหาทางการศึกษา อยางไรก็ตามการบูรณาการศาสตรทั้ง
สามเขาดวยกันทําใหเกิดขอจํากัดบางประการ อันไดแก
1) ชื่อปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย นั้นไมไดระบุถึง
แขนงวิชาที่ผูเรียนเลือกเรียน ทําใหผูจบการศึกษาเกิดปญหาในการสมัครงาน เชน เมื่อบัณฑิตที่
เรียนจบแขนงการศึกษาพิเศษตองการสมัครงานเปนครูการศึกษาพิเศษ หนวยงานที่เปดรับสมัคร
งานตองการใหผู สมัครมี ชื่อคุณวุฒิตรงกับ ความตองการอยางชัดเจนวาจบสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ มากกวาจบสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย
2) การบูรณาการศาสตร ทั้งสามเข าดวยกั นทํา ใหผูเรียนมีความรูกวาง แตทําใหผูเรียนมีโอกาสได
เรียนรายวิชาเฉพาะสําหรับศาสตรการศึกษาพิเศษนอยลง เพราะตองเรียนรายวิชาของศาสตร
อื่นๆ รวมดวย
เนื่องจากศาสตรการศึกษาพิเศษเปนศาสตรเฉพาะ และเปนศาสตรที่มีปญหาบุคลากรขาดแคลน
คอนขางมาก จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัย
และพัฒนาศักยภาพมนุษยใหเปนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษใหมีความรูลมุ ลึกและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติ งานกับ ผูมีความต องการพิเศษ นอกจากนี้ การที่ชื่อปริญ ญานั้นตรงกับ ความ
ตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ก็จะทําใหบัณฑิตประสบปญหาในการสมัครงานลดนอยลง
ดวยเหตุนี้ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิ จัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย (พ.ศ. 2554) เปนหลักสูตรการศึกษามหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใหหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิตและสังคมไทยมากขึ้น
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีความ
สอดคลองกับพันธกิจของศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
ไดแก การผลิตบุ คลากรทางการศึกษาพิ เศษที่มี คุณภาพ มีความสามารถในการทําวิจัยและสรางนวัตกรรม
มีความสามารถในการใหบริการทางการศึกษาพิ เศษและใหความรูกับ ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหกับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เชน ผูปกครอง ครู และสหวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและมีใจสํานึก
รักในศิลปวัฒนธรรมไทย
13. ความสัมพันธของหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่นของสถาบัน
หลักสูตรการศึ กษามหาบั ณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลั กสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) เปน
หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
13.1 กลุมวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปดสอนให
ไมมี

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ครูที่มีองคความรูทางการศึกษาพิเศษ สามารถสงเสริมและพัฒนาบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
อยางเต็มศักยภาพ
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
นานาชาติกําลังมุงหนาสูการเรียนรวมเพื่อลดการแบงแยกและสรางความเทาเทียมกัน ในสังคม
ตามที่องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (1994) ไดระบุไวใน Salamanca
Statement and Framework for Action วา ใหรัฐบาลตา งๆ ใหความสําคัญกับการเรียนรวม และใหการ
สนับสนุนในเรื่องงบประมาณกับการพัฒนาการจัดการเรียนรวม และองคการสหประชาชาติ (2006) ไดระบุ
ไว ใ น Convention on the Rights of Persons with Disabilities ว า ให รั ฐ บาลต า งๆ สนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวมในทุกระดับ ดวยเหตุนี้เอง นักเรียนที่มีความตองการพิเศษเขาสูโรงเรียนปกติมากขึ้น
เรื่อยๆ ในประเทศไทยก็เชนกัน มีนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (เด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ และเด็กดอยโอกาส) เรียนรวมในโรงเรียน ประมาณ 300,000 คน ในขณะที่มีนักเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษในโรงเรียนเฉพาะทาง ประมาณ 40,000 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ดังนั้น
จึงมีความจําเปนที่จะตองมีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในโรงเรียนปกติ เพื่อจัดการเรียนรูและใหการ
ชวยเหลื อนักเรี ยนที่มีความจําเปนพิ เศษ โดยมีความสามารถในการที่จะทํางานรวมกับ ครู ผูปกครอง และ
สหวิชาชีพ รวมทั้งมีความสามารถที่จะเปนผูนําในการพัฒนาการใหบริการทางการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เปนหลักสูตรมุงสรางบัณฑิต ที่มีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนรูใหกับผูมีความตองการพิเศษในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
และสามารถทํ า งานกั บ พ อ แม ผู บ ริ หาร บุ คลากรของโรงเรี ย น และสหวิ ช าชี พ ได อ ย า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูทางการศึกษาพิเศษ มีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานและ
การดําเนินชีวิต รวมทั้งมีศักยภาพทางวิชาการที่จะศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อมาเปนบุคลากรทางดาน
การศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปนกําลังสําคัญในการผลิตครูการศึกษาพิเศษตอไป
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้
1.3.1 มีความรูความเขาใจอยางถองแทดานการศึกษาพิเศษทั้งในดานทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย
และมีจริยธรรมในฐานะนักการศึกษาพิเศษ
1.3.2 มีความรอบรูและมีความสามารถในการวิจัย สามารถแสวงหาและสรางสรรคความรูเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
1.3.3 มีความสามารถในการนําความรูดานวิชาการและการวิจัยทางการศึกษาพิเศษไปใชในการ
ปฏิบัติงานกับบุคคลที่มีความตองการพิ เศษ ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการใหความชวยเหลือ
และสามารถแกปญหาของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ องคกร และสังคมอยางสรางสรรค
1.3.4 มี ค วามสามารถในการนํ า ผลงานวิช าการของตนเองสู ส าธารณะ ทั้ งโดยการเขี ย นและ
การนําเสนอผลงานวิชาการ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา
1. พัฒนาอาจารยผูสอน
ใหทันวิทยาการและ
ผลิตผลงานทาง
วิชาการแกสังคม
2. ปรับปรุงสถานที่ สื่อ
การเรียนการสอนให
เพียงพอและทันสมัย
3. สรางเครือขายกับ
สถานศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กลยุทธ
สนับสนุนอาจารยใหไดเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณโดย
การศึกษาตอ ดูงาน อบรม สัมมนา
ทําวิจัย และเผยแพรผลงานโดยการ
บริการวิชาการแกสังคม
ปรับปรุงหองบรรยาย และสื่อให
เหมาะสม

สรางความรวมมือทางวิชาการกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาสําหรับผูมีความตองการ
พิเศษ
4. ติดตามการใชหลักสูตร 1. จัดประชุมสัมมนาคณะ
ที่ปรับปรุง
กรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารยผูสอน
2. สอบถามความคิดเห็นของนิสิตตอ
การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร

ตัวบงชี้
1. จํานวนอาจารยที่ศึกษา
ฝกอบรม
2. ปริมาณงานวิจัย การบริการ
ทางวิชาการและผลงาน
วิชาการในลักษณะตางๆ
หองเรียน หองประชุม และสื่อ
การเรียนการสอนไดรบั การ
ปรับปรุงใหเพียงพอและทันสมัย
จดหมายตอบรับหนวยงาน

1. เอกสารสรุปผลการสัมมนา
2. รายงานสรุปความคิดเห็น
ของนิสิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามดุลยพินิจของกรรมการหลักสูตร
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 คือ
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาบัณฑิต หรือ เทียบเทา ดังนี้
1.1) การศึ กษาบั ณฑิต (กศ.บ.) หรือ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือศึกษาศาสตรบัณ ฑิต
(ศษ.บ.) หลักสูตร 5 ป หรือ 4 ป ในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
1.2) หากจบการศึกษาบัณฑิ ต (กศ.บ.) หรื อ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือ ศึกษาศาสตร
บัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 5 ป หรือ 4 ป แตไมใชสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
(pre-requisite) 1 รายวิชาโดยไมนับจํานวนหนวยกิต
1.3) หากจบปริญญาบัณฑิตในสาขาอื่นนอกเหนือจากที่กลาวมาในขอ 1.1) และ 1.2) ตองมี
ประสบการณ เกี่ ย วข องกับ การดู แ ลและช ว ยเหลื อบุค คลที่ มีค วามต องการพิ เศษเปนเวลาอยา งนอย 1 ป
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเปนผูพิจารณาวามีประสบการณเพียงพอหรือไม และตองเรียนรายวิชา
ปรับพื้นฐาน (pre-requisite) 1 รายวิชาโดยไมนับจํานวนหนวยกิต
2) มีความประพฤติดี
3) ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิ สิ ต บางคนยั ง ไม มี ค วามรู พื้ น ฐานด า นการศึ ก ษาพิ เ ศษเพี ย งพอ จึ ง มี ร ายวิ ช าปรั บ พื้ น ฐาน
(pre-requisite) 1 รายวิชาโดยไมนับจํานวนหนวยกิต
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
จัด รายวิ ช าให เ รี ยนเพิ่ ม เติม สํ า หรับ ผู ที่ไมมี พื้ น ฐานดา นการศึ กษาพิ เศษ ซึ่ งอยูในดุลพินิ จ ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา
ในระยะ 5 ปจํานวนนิสิต
ชั้นปท่ี 1
ชั้นปท่ี 2
รวมนิสิตในแตละป
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2559
-

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา (บาท)
2560
2561
2562
20
20
20
20
20
20
20
-

2563
20
20

2.6 ประมาณการคาใชจาย
2.6.1 งบประมาณตามแผน (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย
1 ปการศึกษา
(คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรับ)
รวมรายรับ

ปงบประมาณ (บาท)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000
1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000

2.6.2 ประมาณการคาใชจาย
งบประมาณของหลั ก สู ต รการศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาการศึ กษาพิ เ ศษ คณะศึ กษาศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียน 2 ปการศึกษา
ยอดรวม
ตอหัว
คาใชจายสะสม
รายการ
(บาท)
(บาท)
ตอหัว (บาท)
หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูสอน (ในเวลาและนอกเวลาราชการ)
864,000
43,200
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน
30,000
1,500
คาจางบุคลากรของหลักสูตร
104,000
5,200
คาครุภัณฑที่ตองใชสําหรับนิสิต
30,000
1,500
คาจัดกิจกรรมทั้งหลักสูตร
200,000
10,000
คาใชจายอื่นๆ
- 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)

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ
งบพัฒนาหนวยงาน
งบวิจัยของหนวยงาน
คาสวนกลางคณะหรือคาสาธารณูปโภค
รวมระดับคณะ
หมวดคาปริญญานิพนธ
คาตอบแทนกรรมการ
หมวดกองทุนมหาวิทยาลัย
หมวดคาใชจายสวนกลาง
คาสวนกลางมหาวิทยาลัย
คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง
คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร
คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย
รวมคาใชจายตอหัวนิสิตทั้งสิ้น
คาใชจายประมาณการตองวด
คาใชจายประมาณการตองวด (ปรับเลขกลม)
คาใชจายตลอดหลักสูตร

ตอหัว
(บาท)

คาใชจายสะสม
ตอหัว (บาท)

4,775
4,775
9,550
19,600

95,500

10,700
18,741.18

106,200
124,941.18

8,720
6,000
2,080
11,808
28,608

153,549.18
38,387.30
38,000 บาท
152,000 บาท

หมายเหตุ
- ถัวจายตลอดหลักสูตร/นิสิต 1 คน เปนเงิน 152,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน)
-ไมรวมคาใชจายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ และไมรวม
คาใชจายในการทําปริญญานิพนธ
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
การเทียบเคียงหนวยกิ ตเป นไปตามขอบังคับมหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 6 หนวยกิต
พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
FE 501
Philosophy of Education to Development
พฐ 502
FE 502

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
Research and Statistics in Education

2. หมวดวิชาบังคับ 15 หนวยกิต
กพ 611 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
SE 611
Inclusive Education in Theory and Practice

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

3(2-2-5)

กพ 612
SE 612

การประเมินทางการศึกษาพิเศษ
Assessments in Special Education

3(2-2-5)

กพ 613
SE 613

การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการใหความชวยเหลือ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
Curriculum Adaptation, Instructional Design, and Supports
for Students with Special Needs

3(2-2-5)

กพ 614
SE 614

การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
Research in Special Education

3(2-2-5)

กพ 615
SE 615

สัมมนาและฝกงานการศึกษาพิเศษ
Seminar and Practicum in Special Education

3(0-6-3)

3. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กพ 621 การทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพ
SE 621
Seminar and Practicum in Working with Parents and
Multidisciplinary Professionals

2(1-2-3)

กพ 622
SE 622

นวัตกรรมการเรียนรูสาํ หรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
Learning Innovations for Persons with Special Needs

2(1-2-3)

กพ 623

การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรอง
เล็กนอยถึงปานกลาง
Teaching and Supporting Students with Mild to Moderate
Disabilities

2(1-2-3)

SE 623

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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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

ทักษะชีวิตสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ
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
GRT 691 Master’s Thesis
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
กพ 611 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
กพ 612 การประเมินทางการศึกษาพิเศษ
กพ …
วิชาเลือก
กพ …
วิชาปรับพื้นฐานไมนับหนวยกิต (ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร)
รวม
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
กพ 613 การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการใหความชวยเหลือทางการศึกษา
พิเศษ
กพ 614 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
รวม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

12 หนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
11

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4
13
หนา 15

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กพ 615 สัมมนาและฝกงานการศึกษาพิเศษ
กพ…
วิชาเลือก
กพ…
วิชาเลือก
ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
รวม

หนวยกิต
3(0-6-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
4 หนวยกิต
11

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
รวม

หนวยกิต
4 หนวยกิต
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 ซึ่งสะทอนถึงการเปลี่ ยนแปลงในเชิงคุณคา ความเป นครู จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิช าชีพ การสร างสั ง คมแห ง การเรี ยนรู แ ละการปฏิ รูป การศึ ก ษาทั้ง ในระดับ สัง คมไทยและสัง คมโลก
สัมมนาประเด็ นป ญ หาทางการศึ กษา กฏหมายและมาตรฐานวิ ชาชี พครู ดวยมุมมองทางปรั ชญาและ
สังคมศาสตรจากกรณีศึกษาและป ญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อนํา ไปสูการปรับเปลี่ยนฐานคิด สราง
ความตระหนักในบทบาทของครูในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
ผูเรียนและความเปนสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางสรรคความรูเพื่อนําพาสังคมไทยไปสูการเรียนรูตลอด
ชีวิต การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืน
พฐ 502
FE 502

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research and Statistics in Education
ศึกษา แนวคิด ทฤษฏี มโนทัศน และวิธีวิทยาของการวิจัย การออกแบบการวิจัยและเลือกใช
สถิติ เทคนิคการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย 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
นานาชาติที่เกี่ยวของกับการเรียนรวม ทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ความจําเปน
และอุ ป สรรคในการจั ดการเรี ยนรวม สถานการณการจั ดการศึ กษาแบบเรี ยนรวมในประเทศไทยและ
นานาชาติ แนวปฏิ บั ติ เพื่ อ จั ด และสนั บ สนุ น การเรี ย นรวมที่ มี ง านวิ จั ย เป นฐาน การสรา งระบบและ
การติดตาม และประเมินผลในการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน
กพ 612
SE 612

การประเมินทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Assessments in Special Education
ทฤษฎี แนวคิด และการปฏิบัติการประเมินเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนและใหความ
ชวยเหลือกั บนั กเรี ยนที่ มีความต องการพิเศษการประเมิ นในรูปแบบตางๆ การสรางระบบการประเมิน
นักเรียนในสถานศึกษา การวางแผนการประเมิน การดําเนินการประเมิน การประมวลผล การสรุปผลการ
ประเมิน การสื่อสารผลการประเมิน การใชผลการประเมินในการจัดการศึกษาและการใหความชวยเหลือ
การติดตามผลการประเมิน การปรับปรุงระบบและวิธีการในการประเมิน การใชการประเมินในการเปลี่ยน
ผานจากบริบทหนึ่งสูอีกบริบทหนึ่ง และจริยธรรมในการประเมิน
กพ 613

การปรับหลักสูตรการจัดการเรียนรูและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มี
3(2-2-5)
ความตองการพิเศษ
SE 613 Curriculum Development, Instructional Design, and Supports
for Students with Special Needs
ทฤษฎีและแนวคิดในดานการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน และการใหความชวยเหลือ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษในบริบทการเรียนรวม ทั้งในดานการปรับเนื้อหา วิธีการสอน การวัดและ
ประเมิน สื่ อและเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม การทํา งานกับ สหวิชาชีพ และการใหค วามชวยเหลือ ตา งๆ
เพื่อตอบสนองความตองการทางการเรียนรูที่หลากหลายในหองเรียน และสงเสริมการมีสวนรวมทางการ
เรี ยนรูและทางสั งคมของนั กเรี ยนที่ มี ความต องการพิ เศษ ฝกปฏิ บัติในการปรับ หลั กสูต ร การเรียน
การสอน วางแผน และการใหความชวยเหลือ ติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ และปรับปรุง
การดําเนินงาน
กพ 614
SE 614

การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Research in Special Education
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดคําถาม
วิจัยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม
กับการศึกษาพิเศษ ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิ เคราะห ขอ มู ล สถิ ติ สําหรับ งานวิ จั ยทางด า นการศึ ก ษาพิ เศษ การสรุป ผลการวิ จั ย การอภิป ราย
ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ ตลอดจนจรรยาบรรณการวิจัย
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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กพ 615
SE 615

สัมมนาและฝกงานการศึกษาพิเศษ
3(0-6-3)
Seminar and Practicum in Special Education
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนและการจั ด การเรี ย นรู สํ า หรั บ ผู เ รี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษใน
หนวยงานที่ เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษเปนเวลาอย างนอย 90 ชั่วโมง สัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ในเรื่ อง (1) ประเด็ น ที่เกี่ ยวข องกั บ การปฏิบั ติ งานเพื่ อการเตรี ยมความพรอมในการฝ ก งาน
(2) สิ่งที่ไดเรียนรูระหวางการปฏิบัติงาน (3) ปญหาในระหวางการฝกงานและเสนอแนวทางในการแกไข
ปญหา (4) ประเด็นที่สนใจในระหวางฝกงานเพื่อเตรียมความพรอมในการทําปริญญานิพนธ
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
ทํ า งานของวิ ช าชี พ ต า งๆ การเคารพและให เ กี ย รติ ผูป กครองและผู รว มงานจากสาขาวิ ช าชี พ ต า ง ๆ
จริยธรรมในการทํางานร วมกั บสหวิ ชาชี พ การสื่อสารกั บ ผูป กครองและสหวิชาชีพ การใหความรู แ ละ
คําปรึกษากับผูปกครองและผูรวมงานเพื่อใหการใหความชวยเหลือบุคคลที่มีความตองการพิเศษเปนไป
อยางมีประสิท ธิภาพ การเปน mentor เรื่องการเรียนสอนและการให ความชวยเหลือผูมีความตองการ
พิเศษกับ ผู ปกครองและผู รวมงาน การสรางระบบในการทํางานรวมกั บผูป กครองและสหวิชาชีพ การ
ทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพในการเปลี่ยนผาน ฝกปฏิบัติการทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชี พ
เชน ใหคําปรึกษาผูปกครอง และจัดประชุมกลุ มเพื่อปรึกษาปญหารายกรณี (case conference) และ
จัดทําสรุปในการปฏิบัติงาน
กพ 622
SE 622

นวัตกรรมการเรียนรูสาํ หรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
2(1-2-3)
Learning Innovations for Persons with Special Needs
ความหมาย ปรัชญา แนวคิด วิวัฒนาการเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูที่เปน
รายบุคคลและสากลสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ การเลือกใช การออกแบบ และการสรางนวัตกรรม
การเรี ยนรูเพื่ อ พัฒ นาบุ คคลที่ มีค วามต องการพิ เศษ รวมทั้งการประเมิ น ผลการใชนวัต กรรมเพื่ อ การ
ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมของการอยูรวมกันและความเทาเทียม
การสรางและออกแบบการเรียนรูที่เขาถึงและเปนธรรมสําหรับทุกคน การเลือกใช การออกแบบ และการ
สรางนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงการเรียนรูได รวมทั้งการประเมินผลการใชนวัตกรรม
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม
กพ 623

การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองเล็กนอยและ
2(1-2-3)
ปานกลาง
SE 623
Teaching and Supporting Students with Mild to Moderate Disabilities
แนวคิด ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ และงานวิจัยที่ทันสมัยในดานการสอนและการให
ความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองเล็กนอยและปานกลาง เพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการมีสวน
รวมทางสังคมในบริบทการเรี ยนรวม ลักษณะเฉพาะของนั กเรี ยนกลุมตางๆ การสอนและการใหค วาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ชวยเหลือที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของนักเรียน การประเมินและการเลือกการจัดการเรียนรูและการ
ชวยเหลือที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนเรียนรวมโดยพิจารณาจากการมีงานวิจัยรองรับ (evidence based
practice) การใหความชวยเหลือทางดานจิตใจ อารมณ และสังคมสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
และการสรางความยอมรับทางสังคมในสถานศึกษา การเปลี่ยนผานจากบริบทหนึ่งไปสูอีกบริบทหนึ่ง และ
จริยธรรมในการสอนและใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองเล็กนอยและปานกลาง
กพ 624
SE 624

การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองรุนแรง
2(1-2-3)
Teaching and Supporting Students with Severe Disabilities
แนวคิด ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ และงานวิจัยที่ทันสมัยในดานการสอนและการให
ความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรองรุนแรง เพื่อการเตรียมความพรอมสําหรับการมีสวนรวมในสังคม
ทั้งในบริ บทโรงเรี ยนและชุ ม ชน สิทธิ ของบุ ค คลที่มี ความบกพรอ งรุนแรงในการมีส วนร วมทางสั ง คม
โดยเฉพาะในดานการศึกษา อุปสรรคและการกาวผานอุปสรรคในการที่บุคคลที่มีความบกพรองรุนแรงจะ
มีสว นรวมทางสังคม การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนในการอยูรวมในสังคมกับผูอื่น การเปลี่ยน
ผานจากบริบทหนึ่งไปสูอีกบริบทหนึ่ง การสรางความเขาใจและความเปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อการยอมรับ
บุคคลที่มีความตองการพิเศษ จริยธรรมในการปฏิบัติตน การจัดการเรียนรู และการใหความชวยเหลื อ
นักเรียนที่มีความบกพรองรุนแรง
กพ 625
SE 625

การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2(1-2-3)
Behavior Management for the Children with Special Needs
ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎี และหลักการที่สําคัญของการปรับพฤติกรรม การคนหา
ปญหาพฤติก รรมของเด็ ก เป น รายบุค คลอยา งเป นระบบ ตลอดจนการวางแผนจัดการลดพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงค และพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยใชเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็กเปน
รายบุคคล รวมทั้งการสังเกตการณการจัดการกับพฤติกรรม และฝกปฏิบัติการจัดการกับพฤติกรรม
กพ 626
SE 626

ทักษะชีวิตสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ
2(1-2-3)
Life Skills for Persons with Special Needs
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางพึ่งพาตนเอง
ของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ เชน ทักษะทางอารมณ ทักษะสังคม ทักษะการดูแลตนเอง และทักษะ
การประกอบอาชีพ การประเมินทักษะชีวิต การวางแผนในการพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะชีวิต ขอควรพิจารณาและประเด็นสําคัญในการดํา รงชีวิตของบุค คลที่มี
ความตองการพิเศษในแตละชวงวัย ตั้งแตวัยเด็ก วัยเรียน วัยทํางาน จนถึงวัยชรา และการเปลี่ยนผาน
ตลอดชวงชีวิต
กพ 627
SE 627

การวัดและประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
Measurement and Evaluationin Special Education
มโนทัศนพื้นฐานของการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการสรางและการใชเครื่องมือวัด
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ทางการศึกษาพิเศษ การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือวัดทางการศึกษาพิเศษ การแปลความหมายและ
รายงานผลคุณภาพของเครื่องมือ การประเมินทางการศึกษาพิเศษแนวใหม และการประเมินมาตรฐาน
การเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
กพ 628
SE 628

สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
Nonparametric Statistics in Special Educational Research
หลักการและขอตกลงเบื้องตนของสถิตินอนพาราเมตริก การทดสอบสมมติฐานสําหรับ
กลุมตัวอย างกลุ ม เดี ย ว กลุมตัวอย างสองกลุ มและกลุมตัว อยางมากกวาสองกลุม ขึ้นไป การวิเคราะห
สหสัมพันธสําหรับข อมูลที่มีระดับมาตรานามบัญญัติขึ้นไป การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จ รูป
และการเลือกใชสถิตินอนพาราเมตริกไดอยางเหมาะสมกับการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
4. ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต
กําหนดใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต ตามรายวิชาดังตอไปนี้
ปพท 691
ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
GRT 691
Master’s Thesis

12 หนวยกิต

หมายเหตุ ผูเรียนที่ไมจบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทางดานการศึกษาพิเศษ ใหเรียนรายวิชา
ปรับพื้นฐาน 1 รายวิชา โดยไมนับจํานวนหนวยกิตไดแก
กพ 601
SE 601

ความตองการพิเศษทางการศึกษา
2(2-0-4)
Special Educational Needs
ความหมายของความตองการพิเศษ และคําสําคัญที่เกี่ยวของ เชน ความพิการ
การศึกษาพิเศษและการเรียนรวม เปนตน ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับความตองการพิเศษทางการศึกษา
ลักษณะของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา และการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิ เศษทางการศึกษา ไดแก นักเรี ยนที่มีความบกพรองทางการเห็น นักเรียนที่มีความบกพรอ ง
ทางการไดยิน นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายหรื อการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู นักเรียนที่มีความบกพรองทางการพูด
และภาษา นักเรียนที่มี ความบกพร องทางพฤติ ก รรมหรื ออารมณ นักเรียนออทิสติก บุคคลพิการซอ น
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนดอยโอกาส เปนตน
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
เลขประจําตัว
ลําดับ รายชื่อคณาจารย
ตรี-โท-เอก
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
บัตร
(สาขาวิชา) ปที่จบ
ประชาชน
1 อ.ดร.กนกพร
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2543 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxx
วิบูลพัฒนะวงศ
M.Ed.(Special
Monash University,
Education), 2547
Australia
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ลําดับ

รายชื่อคณาจารย

5

รศ.ดร.ดารณี
ศักดิ์ศิริผล

6

ผศ.ดร.สุธาวัลย
หาญขจรสุข

7

อ. ดร. อัจศรา
ประเสริฐสิน

8

อ.ดร.รุงทิวา แยมรุง

9

อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว

10

อ.ดร.ศุภวรรณ
สัจจพิบูล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา) ปที่จบ
ป.บัณฑิต (นวัตกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย), 2558
ค.บ. (คหกรรมศาสตร),
2530

เลขประจําตัว
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
บัตร
ประชาชน
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยครูเพชรบุรวี ิทยา xxxxxxxxxxxx
ลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภ
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),
มหาวิทยาลัย
2537
ศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ),
มหาวิทยาลัย
2549
ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.บ. (เคมี), 2545
มหาวิทยาลัย
xxxxxxxxxxxx
ศรีนครินทรวิโรฒ
ป.บัณฑิต (วิชาชาชีพครู), มหาวิทยาลัย
2546
ศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัย
2550
ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.บ. (วิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxx
ฟสิกส), 2544
ศศ.ม. (จิตวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พัฒนาการ), 2547
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การศึกษา), 2555
ค.บ. (คณิตศาสตรวิทยาลัยครูสวนดุสิต
xxxxxxxxxxxx
ชีววิทยา), 2529
ศศ.ม. (การสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณิตศาสตร), 2534
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัย
2550
ศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (การมัธยมศึกษา:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxx
วิทยาศาสตรทั่วไป-เคมี),
2542
กศ.ม. (การบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา), 2546
ค.ด. (การวัดและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเมินผลการศึกษา),
2550
ค.บ. (การมัธยมศึกษา:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxx
ภาษาไทย-ภาษาฝรั่งเศส),
2544
ค.ม. (การสอนภาษาไทย), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2547
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ลําดับ

11

12

รายชื่อคณาจารย

อ.ดร.รุงอรุณ
โรจนรัตนาดํารง
ไชยศรี

อ.ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ

13

อ.ดร.อรอุมา เจริญสุข

14

อ.ดร.อุไร จักรตรี
มงคล

15

16

อ.ดร.นวรินทร
ตากอนทอง

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา) ปที่จบ
ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน), 2553
กศ.บ. (ภาษาไทย), 2549
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน),
2550
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษา
ตางประเทศ), 2552
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2557
ศษ.บ.(การสอน
คณิตศาสตร), 2546
ศศ.ม. (การสอน
คณิตศาสตร), 2548
ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน), 2556
กศ.บ. (วิทยาศาสตรคณิตศาสตร), 2540
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2544
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา), 2552
กศ.บ. (การประถมศึกษา),
2533
กศ.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา), 2537
กศ.ด. (การทดสอบและ
วัดผลการศึกษา), 2545
ค.บ. (คณิตศาสตร), 2547

เลขประจําตัว
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
บัตร
ประชาชน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

xxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร xxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัย
xxxxxxxxxxxx
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน xxxxxxxxxxxx
สุนันทา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กศ.ม. (การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา), 2549
ศษ.ด. (การวิจัยและการ
ประเมินทางการศึกษา),
2559
อ.ดร.นัฏฐิกา สุนทร ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร
มหาวิทยาลัย
ธนผล
สากล), 2548
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา), 2551 วิทยาลัยดุริยางคศิลป
มหาวิทยาลัยมหิดล
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18

19

รายชื่อคณาจารย

ผศ.ดร. มณฑิรา
จารุเพ็ง

ผศ.ดร. สกล
วรเจริญศรี

ผศ.ดร. ลัดดา
หวังภาษิต

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา) ปที่จบ
PhD. (Music), 2554
พย.บ. (การพยาบาล
ศาสตร), 2537
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะ
แนว), 2542
ปร.ด. (จิตวิทยาให
คําปรึกษา), 2549
กศ.บ. (วิชาเอกธุรกิจศึกษา
การตลาด, วิชาโทการแนะ
แนว), 2541
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะ
แนว), 2545
กศ.ด. (จิตวิทยาการให
คําปรึกษา), 2550
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ ประถม), 2539
ศศ.ม (การสอน
ภาษาอังกฤษ), 2546
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), 2556

เลขประจําตัว
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
บัตร
ประชาชน
Magadh University,
India
มหาวิทยาลัยขอนแกน
xxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
4.1 มาตราฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ผูเรียนสามารถจัดการเรียนรูและใหความชวยเหลือใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในบริบท
การเรียนรวม สามารถทํา งานร วมกับผูปกครอง ครู และสหวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ ยวข องกั บ
การศึกษาพิเศษอื่น เชน การประชุมเพื่อจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปที่ 2 รวมทั้งหมดไมนอยกวา 90 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
สํ า หรั บ ผู เ รี ย นในเวลา ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในวั น จั น ทร ถึ ง ศุ ก ร ไม น อยกว า 6 ชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห
ที่ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษหรือสําหรับ
ผูเรียนนอกเวลา สามารถเลือกฝกปฏิบัติงานในวันจันทรถึงศุกร ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห ในหนวยงาน
ที่ตนสังกัด ในกรณีที่หนวยงานที่ตนสังกัดมีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ หรือเลือก
ฝกปฏิบัติงานในวันเสารหรืออาทิตย เปนเวลาไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห ที่ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ
หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนา 24

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย
ข อ กํ า หนดในการปริ ญ ญานิ พ นธ ต อ งเป น หั ว ข อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาพิ เ ศษที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นา
การศึกษาพิเศษ และพัฒนาผูเรียนที่ มีความตองการพิเศษ หรือพัฒนาโอกาสทางการเรียนรูของผูที่มีความ
ตองการพิเศษ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ปริญญานิพนธดานการศึกษาพิเศษเปนงานวิจัยทางสังคมศาสตรที่มุงเนนดานการแกปญหา และ
พัฒนา ตลอดจนการสรางองคความรูทางการศึกษาพิเศษตามความสนใจและตามความจําเปนของนิสิต โดยมี
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูควบคุมดูแล ทั้งนี้มีกระบวนการขั้นตอนตางๆ เปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
นับแตการเสนอเคาโครงวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงวิจัย การแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาในการทํา
การสอบปากเปลา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความรูความสามารถแสวงหาความรูอยางหลากหลาย สามารถกําหนดปญ หาและสื บคน
ขอมูลวิ จัย เขียนและเสนอโครงการวิ จัย ดําเนินการวิ จั ยอยา งเปนระบบ โดยสามารถสรางเครื่องมือ และ
ตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่ องมือวิจั ย เก็ บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
และ/หรือขอมูลเชิงคุณภาพ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและนําเสนอรายงานการวิจัยในรูปปริญญานิพนธ
และบทความวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
ไดรับการรับรองทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
5.3 ชวงเวลา
ปที่ 1 ภาคการศึกษา 2 ถึง ปที่ 2 ภาคการศึกษา 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการเตรียมการใหคําแนะนํา และชวยเหลือทางดานวิชาการแกนิสิต นับแตการสอนในรายวิ ชา
ตางๆ เพื่อสร างความรู พื้น ฐานในการวิ จัย การแตง ตั้งอาจารยที่ป รึ กษาเปนผูใหคําแนะนํา ชวยเหลื อ นิ สิต
การแต ง ตั้ งกรรมการควบคุ ม การทํ า ปริ ญ ญานิ พ นธ การกํ า หนดเวลาในการนั ด หมายให คํ า ปรึ กษานิ สิ ต
ทั้ ง ทางตรงและทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงการวิ จั ย และแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบปากเปล า การกําหนดช วงเวลาในการยื่ นข อ เสนอเคา โครงวิจั ย การประชุมพิจารณา
โครงการวิจัย ชวงเวลาการยื่นขอสอบปากเปลา และระยะเวลาสิ้นสุดการสอบปากเปลาในแตละปการศึกษา
ประกาศใหนิสิตทราบโดยกําหนดเปนปฏิทินทางการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเปนระยะตั้งแตการสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสารเคาโครง
วิจัยและรายงานการวิจัย การประชุ มพิจารณาเคาโครงวิจัย การสอบปากเปลา โดยใหมีการปรับ ปรุงแกไ ข
เพิ่มเติมในกรณีผลการประเมินยังไมไดมาตรฐาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
1. ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐาน 1.
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมอัน
ดีงามและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษาพิเศษ

กลยุทธการสอนและการประเมินผล
(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง)
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอที่ 5.3 มีทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ดานการจัดการเรียนรู
ขอที่ 6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองตอความตองการทางการเรียนรูของผูเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ

กลยุทธการสอน
บรรยายเนื้อหาและใหเหตุผล
ประกอบ เพื่อใหนิสิตมีความรู
ความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

1

2.

2. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยอาจารย
ผูสอนเปนแมแบบ

1.

3. ใหนิสิตเรียนรูและพัฒนาตนผาน
การฝกปฏิบัติตามขอกําหนดของ
รายวิชาตางๆ

1.
2.
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วิธีวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในระหวางเรียน
และการทํากิจกรรมตางๆ
ทดสอบความรูทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษาพิเศษในรายวิขา
ตางๆ
สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพใน
ระหวางเรียน
สังเกตพฤติกรรมจากการ
เขารวมกิจกรรมระหวาง
เรียน
ประเมินผลงาน และการ
นําเสนอผลงาน
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ผลการเรียนรู
2. มีความสามารถในการวินิจฉัย
ริเริ่ม วางแนวทางแกปญหา
และสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการศึกษาพิเศษ

3. มีภาวะผูนําในการสรางความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อให
เอื้อตอการดํารงชีวิตอิสระของ
บุคคลที่มีความตองการพิเศษ

กลยุทธการสอน
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช
กรณีศึกษาและใชปญหาเปนฐาน
2. จัดการฝกปฏิบัติในหนวยงาน
ที่เกี่ยวขัองกับการจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ เพื่อใหทราบและมีโอกาสใน
การจัดการวางแนวทางจัดการกับ
ปญหาหรือขอโตแยงดานคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานดาน
การศึกษาพิเศษ
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช
กรณีศึกษาและการจัดกิจกรรม
กลุมที่สะทอนภาวะผูนําในการ
สรางสังคมที่มีความเทาเทียมกัน
ทางโอกาส
2. จัดการฝกปฏิบัติในสถานศึกษา
เปดโอกาสใหนิสติ ไดริเริ่มการจัด
กิจกรรมและโครงการเพื่อสงเสริม
โอกาสในการอยูรวมในสังคมของ
บุคคลที่มีความตองการพิเศษ

2. ดานความรู
ผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจอยาง
ลุมลึกในศาสตรทาง
การศึกษาพิเศษ

กลยุทธการสอน
1. จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
บรรยายประกอบการอภิปราย
การใชปญหาและการวิจัยเปนฐาน

2. มีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานที่

2. สงเสริมใหนิสิตไดเขารวมประชุม
สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
1. การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
ใหนิสิตแสวงหาความรูดวยตนเอง

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1.
2.
1.
2.

วิธีวัดและประเมินผล
สังเกตการรวมอภิปราย
ประเมินการนําเสนอ
แนวคิดและผลงาน
สัมภาษณครูและผูบริหาร
สถานศึกษา
ตรวจสอบบันทึกผลการฝก
ปฏิบัติ รายงาน และวิจัย
ชั้นเรียนของนิสิต

1. สังเกตการรวมอภิปราย
2. สังเกตการทํากิจกรรมกลุม
3. ประเมินการนําเสนอแนวคิด
และผลงาน
1. ตรวจสอบผลการฝก
ปฏิบัตงิ าน รายงาน และ
วิจัยชั้นเรียนของนิสิต
2. สัมภาษณครู

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตการตอบคําถาม การ
อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2. ประเมินผลงาน รายงาน
การนําเสนอของนิสิต
3. ทดสอบความรู
1. สัมภาษณนิสิต
2. การนําเสนอและรายงาน
ของนิสิต
1. ประเมินการตอบคําถาม
การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นของนิสิต
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ผลการเรียนรู
เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาพิเศษ

กลยุทธการสอน
ตามประเด็นที่สนใจอยาง
กวางขวางลึกซึ้งและสรางสรรค

วิธีการวัดและประเมินผล
2. ประเมินผลงานและ
การนําเสนอของนิสิต
3. ใหนิสิตประเมินตนเอง
1. ประเมินผลการปฏิบัติ
การสอน และผลงาน
ของนักเรียน
2. สัมภาษณครู

2. จากการฝกปฏิบัติในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ
เปดโอกาสใหนิสติ ไดนําความรู
ทางวิชาการไปวิเคราะห ประเมิน
และสังเคราะหองคความรู เพื่อใช
ในการแกปญหาในสถานที่ฝก
ปฏิบัติ
3. มีความรู ความเขาใจในการ 1. สงเสริมใหนิสิตพัฒนาผลงานหรือ 1. ประเมินแบบบันทึก
สรางสรรคนวัตกรรมหรือ
หัวขอวิจัยตามความสนใจ และ
ความกาวหนาการทํา
งานวิจัยที่เปนประโยชนตอวง
ความตองการจําเปนของสังคม
วิทยานิพนธ
การศึกษาพิเศษ
ภายใตคําแนะนําของอาจารย
2. ใหนิสิตประเมินตนเอง
ที่ปรึกษา
2. เปดโอกาสใหนิสติ ไดนําเสนอผลงาน 3. ประเมินจากผลงาน
สูสาธารณะ เชน การนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ หรือ
การจัดนิทรรศการ
3. ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห
1. การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
และคิดอยางมีวิจารณญาณ
ใหนิสิตไดคน หาขอมูล
ในการรับขอมูลและนําเสนอ
เปรียบเทียบขอมูลจากแหลงตางๆ
ขอมูลเพื่อการแกปญหา
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล
ประสิทธิภาพ
2. จัดกิจกรรมใหนิสิตไดรวมกัน
แลกเปลี่ยนความรู ความคิด และ
ประสบการณ รวมทั้งนําเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน
2. มีทักษะการคิดสรางสรรค
1. จัดกิจกรรมและมอบหมายงาน
ที่นําไปสูการแกปญหา
ที่ใหผเู รียนไดมีโอกาสคิดหา
แนวทางแกไขปญหาอยาง
หลากหลายเพื่อเลือกแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตการอภิปราย
และการตอบคําถาม
2. ประเมินผลงานและ
การนําเสนอผลงาน
3. การทดสอบ
1. ประเมินการอภิปราย
2. ประเมินผลงาน
1. ประเมินกระบวนการ
ทํางาน
2. ประเมินการนําเสนอ
และผลงาน
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
3. ใหนิสิตประเมิน
ตนเอง
2. ใหศึกษาคนควางานวิจัยและ
1. ประเมินกระบวนการ
นวัตกรรมที่ทันสมัยจาก
ทํางาน
แหลงขอมูลที่หลากหลายทั้งใน
2. ประเมินรายงานและ
และตางประเทศเพื่อเปนแบบอยาง
ผลวิจัย
ในการคิดอยางสรรค
3. ใหนิสิตประเมิน
ตนเอง
3. มีภาวะผูนําทางปญญาในการ 1. สงเสริมใหนิสิตพัฒนาผลงานหรือ 1. ประเมินผลงานและ
พัฒนาการทํางานและผลงาน
หัวขอวิจัยอยางสรางสรรคและ
การนําเสนอ
อยางสรางสรรค
ตอบสนองความตองการจําเปน
2. ประเมินแบบบันทึก
ของสังคม
ความกาวหนาการทํา
วิทยานิพนธ
3. ใหนิสิตประเมิน
ตนเอง
2. จากการฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน 1. ประเมินบันทึกผล
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษเปด
การฝกปฏิบัติงาน
โอกาสใหนิสิตไดริเริ่มโครงการ
รายงาน และวิจัย
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู
ชั้นเรียนของนิสิต
ของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 2. ประเมินผลงานของ
นักเรียน
3. การสัมภาษณครู
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
คําอธิบายผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณและ 1. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนิสิต
ทักษะทางสังคม
ทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อใหเกิด
การรับฟง ยอมรับความคิดเห็น
และมุมมองที่แตกตาง
2. จากการฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ
นิสิตไดพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อารมณ เชน การรับรูความรูสึก
ของนักเรียน และเพื่อนรวมงาน
มีมุมมองเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
การศึกษาพิเศษ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรม
การทํางาน
2. สัมภาษณเพื่อนนิสิต
1. การติดตามนิเทศ
2. สัมภาษณครูและผูบริหาร
สถานฝกปฏิบัติงาน
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คําอธิบายผลการเรียนรู
2. มีความเอื้ออาทร และแกไข
ปญหาทั้งในและระหวางกลุม
อยางสรางสรรค

3. มีภาวะผูนําและความ
รับผิดชอบตอหนาที่ทั้งตอ
ตนเอง สวนรวม และสังคม
อันทําใหการอยูรวมและ
ทํางานกับผูอื่นเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธการสอน
1. จัดกิจกรรมกลุมในรายวิชา
เพื่อสงเสริมใหนิสิตแสดง
ความเอื้อเฟอ เผื่อแผ และรวมกัน
แกปญหาภายในกลุม และ
ระหวางกลุม
2. จากการฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ
เปดโอกาสใหนิสติ ไดชวยเหลือ
และรวมกับเพื่อน ครู และ
ผูบริหารเพื่อวินิจฉัยและวาง
แนวทางแกปญหาพฤติกรรม และ
การเรียนรูของนักเรียน
1. ใหนิสิตแสดงศักยภาพและพัฒนา
ภาวะผูนําของตนเอง ผานการ
ปฏิบัติงานกลุม ฝกปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของรายวิชา
2. จากการฝกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาเปดโอกาสใหนิสิต
ไดริเริ่มโครงการที่เปนประโยชน
ตอสังคม

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม
2. ประเมินการนําเสนอและ
ผลงาน
1. การติดตามนิเทศ
2. การสัมภาษณครูและ
ผูบริหาร
3. ใหนิสิตประเมินตนเอง

1. การติดตามนิเทศ
2. สัมภาษณครูและผูบริหาร
3. ใหนิสติ ประเมินตนเอง
1. ตรวจบันทึกผลการฝก
ปฏิบัติงานของนิสิต
2. สัมภาษณครู

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีทักษะในการวิเคราะห
1. ฝกปฏิบัติการวิเคราะห สรุป
1. ประเมินผลงาน รายงาน
ขอมูล และสารสนเทศ
ประเด็นปญหาและองคความรู
และการนําเสนอของนิสิต
จากบทความทางวิชาการ
บทความวิจัย และรายงานวิจัย
2. มีทักษะในการใช
1. สอดแทรกทักษะการใช
1. ประเมินทักษะการปฏิบัติใน
เทคโนโลยีเพื่อประมวลผล
เทคโนโลยีเพื่อประมวลผลใน
ชั้นเรียน
การจัดเรียนการสอน
2. ประเมินรายงาน
2. สงเสริมใหนิสิตเขาอบรมใน
1. สัมภาษณนิสิต
หัวขอการประมวลผลขอมูล
ดวยโปรแกรมทางสถิติที่จัดโดย
หนวยงานทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย
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ผลการเรียนรู
3. มีทักษะการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งใน
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ใหนิสิตอานบทความวิชาการ
1. ประเมินรายงาน และ
บทความวิจัยทั้งภาษาไทยและ
การนําเสนอของนิสิต
ภาษาอังกฤษ และใหทํา
2. ใหนิสติ ประเมินตนเอง
รายงานสรุปสาระสําคัญ
2. สงเสริมใหนิสติ นําเสนอ
1. ประเมินรายงาน และ
รายงานเปนภาษาไทยหรือ
การนําเสนอของนิสิต
ภาษาอังกฤษ โดยจัดทํา
เอกสารประกอบการรายงาน

6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1. มีความเชี่ยวชาญในการ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการ
จัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
บรรยายประกอบการอภิปราย
ตอความตองการทางการ
การใชปญหา และการวิจัยเปน
เรียนรูของผูเรียนที่มีความ
ฐาน การสอนแบบโครงงาน
ตองการพิเศษ
เลือกใชสื่อและเทคโนโลยีที่
หลากหลายและเปนปจจุบันเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการสอน
พรอมทั้งชี้แนะแหลงเรียนรูที่
เหมาะสม เพื่อใหนิสิตมีความ
เชี่ยวชาญในทฤษฎี แนวคิด และ
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู
สําหรับนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ
2. นิสิตฝกปฏิบัติการออกแบบการ
จัดการเรียนรูและสาธิตการ
จัดการเรียนรูในหองเรียน
รวมทั้งฝกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูในสภาพจริงจากการฝก
ปฏิบัติงานทางดานการศึกษา
พิเศษ
2. มีความเชี่ยวชาญในการ 1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนิสิต
จัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
ออกแบบสื่อและกิจกรรมการ
ตอความตองการทางการ
จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความ
เรียนรูที่หลากหลายใน
แตกตางระหวางบุคคลดาน
หองเรียน
ความสามารถ ความถนัด

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินการตั้งคําถามและ
การอภิปราย
2. ประเมินผลงานระหวาง
เรียน
3. ทดสอบความรูภาคทฤษฎี

1. ประเมินผลงานและรายงาน
2. ใหนิสิตประเมินตนเองใน
การฝกปฏิบัติงาน
3. สังเกตการฝกปฏิบัติงาน
ของนิสิต
1. ประเมินผลงานและการ
นําเสนอของนิสิต
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
ความสนใจ และความตองการ
ของนักเรียน พรอมทั้งออกแบบ
เครื่องมือประเมินความกาวหนา
ในการเรียนรูของนักเรียน
2. จากการฝกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา เปดโอกาสใหนิสิต
ไดวิเคราะหศักยภาพของ
นักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล และประเมิน
ความกาวหนาในการเรียนรูของ
นักเรียน
3. มีความเชี่ยวชาญในการนํา 1. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนิสิตมี
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
โอกาส ไดสืบคนและรวบรวม
ทางการศึกษาพิเศษมาใช
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรูใหกับ
ทางการศึกษาพิเศษเพื่อใหนิสิต
นักเรียนที่มีความตองการ
มีความเทาทันถึงสถานการณ
พิเศษ
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาพิเศษ
2. นิสิตฝกปฏิบัติการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูที่มีการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาพิเศษมาใชในการ
สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษ
3. นิสิตฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู
ที่มีการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ
อยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล

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

1. ประเมินผลงานรายงาน และ
การนําเสนอของนิสิต

1. ประเมินผลงาน รายงาน
และการนําเสนอของนิสิต

1. สังเกตการสอน
2. สัมภาษณครูและนักเรียน
3. ใหนสิ ิตประเมินตนเอง

3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู
รายละเอียดผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1. ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมอันดี
งามและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาพิเศษ
1.2 มีความสามารถในการวินิจฉัย ริเริ่ม วางแนวทางแกปญหาและ
สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษาพิเศษ
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1.3 มีภาวะผูนําในการสรางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อใหเอื้อตอ
การดํารงชีวิตอิสระของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
2. ดานความรู
2.1 มีความรู ความเขาใจอยางลุมลึกในศาสตรการศึกษาพิเศษ
2.2 มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาพิเศษ
2.3 มีความรู ความเขาใจในการสรางสรรคนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่
เปนประโยชนตอวงการศึกษาพิเศษ
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 มีทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณในการรับ
ขอมูลและนําเสนอขอมูลเพื่อการแกปญหา
3.2 มีทักษะการคิดสรางสรรคที่นําไปสูการแกปญหา
3.3 มีภาวะผูนําทางปญญาในการพัฒนาการทํางานและผลงานอยาง
สรางสรรค
4. ดานทักษะความสัมพันธ
4.1 มีวุฒิภาวะทางอารมณและทักษะทางสังคม
ระหวางบุคคลและความ
4.2 มีความเอื้ออาทร และแกไขปญหาทั้งในและระหวางกลุมอยาง
รับผิดชอบ
สรางสรรค
4.3 มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบตอหนาที่ทั้งตอตนเอง สวนรวม
และสังคม อันทําใหการอยูรวมและการทํางานกับผูอื่นเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
5. ดานทักษะการคิดวิเคราะห 5.1 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 5.2 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อประมวลผล
การใชเทคโนโลยี
5.3 มีทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งในภาษาไทยและ
สารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
6. ดานทักษะการจัดการ
เรียนรู

6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอความ
ตองการทางการเรียนรูของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอความ
ตองการทางการเรียนรูที่หลากหลายในหองเรียน
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
พิเศษมาใชในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)


ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

1 2 3 1 2 3
วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)

1

2

3

1

2

3

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3





























































































































































































































คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

กพ 601 ความตองการพิเศษทางการศึกษา
วิชาพื้นฐาน
พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
วิชาบังคับ
กพ 611 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
กพ 612 การประเมินทางการศึกษาพิเศษ
กพ 613 การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนรูและการใหความชวยเหลือ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษการศึกษาพิเศษ
กพ 614 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
กพ 615 สัมมนาและฝกงานการศึกษาพิเศษ



ทักษะ
ทางปญญา

ความรู

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู
1

2

3
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3

1
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1

2

3

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

























































































































































































































































































































คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วิชาเลือกทั่วไป
กพ 621 การทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพ
กพ 622 นวัตกรรมการเรียนรูส ําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
กพ 623 การสอนและการใหความชวยเหลือ
นักเรียนที่มีความบกพรองเล็กนอยถึงปานกลาง
กพ 624 การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรอง
รุนแรง
กพ 625 การจัดการพฤติกรรมนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
กพ 626 ทักษะชีวิตสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ
กพ 627 การวัดและประเมินทางการศึกษาพิเศษ
กพ 628 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ปริญญานิพนธ
ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญโท

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู
1

2

3

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะกําลังศึกษา
กําหนดใหมีการทวนสอบผลการเรียนของนิสิต รวมทั้งการทําปริญญานิพนธใหเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการประกัน คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับ รายวิชามีการทวนสอบมาตรฐาน
การวัดและประเมินผลตามลําดับ ตั้งแต อาจารย ผูสอน ระดับภาควิชา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังจากสําเร็จการศึกษา
มี การติดตามผลการประเมิ น ของผูเรียนดา นการมี งานทํ า มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเรียนในเรื่ องคุณภาพการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ
สัมภาษณบัณฑิต ศิษยเกาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การสํารวจความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ อาจารย
พิเศษตอความพรอมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต ความพรอมของอาคารสถานที่ และการ
ดําเนินการมีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งโดยคณะศึกษาศาสตรและโดยนิสิต เพื่อนําผลที่ไดมา
เปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหดีขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เปนแผนการศึกษาที่มีการทําปริญญานิพนธ
และเรียนรายวิชา โดยกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาตอไปนี้
3.1 ศึกษารายวิชาครบถ วนตามที่กําหนดในหลั กสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํา กวา
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
3.2 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
3.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรบั
การยอมรับให ตีพิมพในวารสารระดับ ชาติหรือระดับ นานาชาติที่มี คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิ จารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
3.4 เกณฑอื่น ๆ ไดแก
3.4.1 นิสติ ตองแสดงความประสงคขอสําเร็จการศึกษา โดยตองสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3.4.2 นิสติ ตองสอบภาษาอังกฤษไดระดับ P
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมและอาจารยพิเศษเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในนโยบายและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย ของคณะศึ กษาศาสตร และของสาขาวิ ชา รวมทั้งเขาใจและตระหนัก ถึงบทบาท ภาระ
หนาที่และจรรยาบรรณวิชาชีพของความเปนอาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการสอน การวิจัย
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสรางสรรคและรับใชสงั คม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สงเสริมให อาจารยมีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ดวยการ
แนะนํ าเสวนา สั ม มนาในกลุ มคณาจารย ข องสาขาวิ ชา สง เสริ ม ให อ าจารยไ ด รับ การอบรม ศึกษาดูง าน
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหมีความรูและทั กษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและสรางระบบวัด
และประเมินผล อันเปนการสรางองคความรูทางศึกษาศาสตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
สงเสริม สนับสนุนและกระตุนอาจารยดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหสรางผลงานและเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ โดยการ
1) ส ง เสริ มและสนั บ สนุ นให อ าจารย ผ ลิ ต เอกสารประกอบการสอน ตํา รา หรื อ นวัต กรรม
การเรียนการสอน
2) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให อ าจารย ทํ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการสอน วิ จั ย เพื่ อ สร า ง
องคความรู และวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นปญหา และนโยบายทางการศึกษา โดยจัดสรรหรือ
แสวงหางบประมาณสนับ สนุ นใหอาจารย ทําวิ จั ย เพื่ อเพิ่ม พูน ศัก ยภาพทางวิชาการ และ
สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยกับกลุมคณะตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3) สงเสริมและสนับสนุนคณาจารยประยุกตใชองคความรูในการบริการวิชาการแกสังคม
4) สรางเครือขายทางวิชาการรวมกับคณะครุศาสตรและศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยอื่นทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการดําเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีประธาน มีคณะกรรมการ และมีเลขานุการที่มี
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ ที่สํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษากํา หนด เพื่อทําหนาที่ในการบริหาร
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีการกํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
1. การกํ า หนดหลั ก สู ต รที่ จ ะเป ด และป ด มี ก ารสํ า รวจและวิ เคราะห ค วามต อ งการใช บั ณ ฑิ ต
ในหลั กสู ตรสาขาวิ ช าต าง ๆ และวิ เคราะหค วามพรอมในการเป ดหลั กสูต รของสถาบัน กอนนํา ไปกํ า หนด
เปนเปาหมายในแผนการผลิตบัณฑิต
2. มีการจัดเตรียมความพรอมทั้งดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้งั ดานหองสมุดระบบ
สารสนเทศศูนยการเรียนรูหรือวัสดุอุปกรณการศึกษาอื่น ๆ กอนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ เป ด
ใหมใหอยางนอยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. การกํ า หนดทิ ศ ทางและวั ต ถุประสงค ของหลักสู ตร มีการกํ าหนดปรัชญาหรือวัตถุป ระสงค
ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบั ณฑิ ตที่พึงประสงคของหลั กสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ
คณะหรือมหาวิท ยาลัย ตลอดจนสอดคล องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความตองการของสังคมสวนรวม
ทั้งนี้ปรัชญาวัตถุประสงคตลอดจนทั กษะและคุณลักษณะบัณฑิ ตจะถูกนําไปสะทอนในรายวิชาตาง ๆ ของ
หลักสูตรอยางครบถวน
4. จั ดทําแผนงานและกิ จกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิตที่สอดคลองกับปรัช ญา
วัตถุประสงคทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร
5. การบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลั กสูตรโดยมีการวางระบบการดูแลนิสิต
อยางใกลชิดโดยเฉพาะนิสิตที่อยู ในกลุมเสี่ยง ซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตรและจํา เปนตองได รับ
การดูแลเปนพิเศษ
6. มี ก ารวางระบบการประสานความร ว มมื อ ระหว า งครอบครั ว กั บ สถาบั น เพื่ อ แก ไ ขป ญ หา
ที่เกิดขึ้นกับนิสติ ไดทันทวงที
7. การสนั บ สนุ น และการให คํ า แนะนํ านิ สิ ต มี อาจารย ที่ ป รึ ก ษาคอยให คํา แนะนํา ในดา นการ
ลงทะเบียนเรียน ดานการเรียนของนิ สิต มีการวางระบบการสอนซอมเสริมดา นวิชาการแกนิสิตที่มี ปญ หา
ทางการเรียนเปนรายบุคคล
8. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ
หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกปการศึกษา
9. วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละปและนํามาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรกอนรับนิสิตรุนใหม
10. การประเมิ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี ก ารกํ า หนดระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของหลักสู ตรอยางสม่ําเสมอ มี การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร โดยใช
ตัวบงชี้ที่เหมาะสม เชน อัตราการไดงานของบัณฑิตรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขาวิชา ความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตอัตราเงินเดือนเริ่มตน มีการวิเคราะหจุดออนที่ควรตองปรับปรุงหรือแกไขของหลักสูตรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุน จัดใหมีการสํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สงผลตอคุณภาพของบัณฑิตที่ตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน
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11. การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนสํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปนตอง
ใชในหลักสูตรและจัดเก็บขอมูลที่สํารวจในแตละปอยางเปนระบบ กํากับและตรวจสอบใหมีการใชประโยชน
สูงสุดจากทรัพยากรที่ไดรับ
12. การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล โดยมี ก ารกํ า หนดนโยบายและวางแผนพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับพันธกิจและแผนการดําเนินงานของหลักสูตร จัดกลไกบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิท ธิ ภาพไดแก กําหนดปริมาณ คุณสมบัติและภาระงานของอาจารยผูสอนอาจารยประจํา หลักสู ตร
อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธอาจารยผูสอบปริญญานิพนธใหสอดคล องกั บ
ระเบี ยบที่ม หาวิท ยาลั ยกํ า หนดไว บุ คลากรสายสนั บ สนุ นมี ค วามเหมาะสมกับ งานของหลั ก สูตร ติด ตาม
ประเมิน ความพอเพี ย งของอั ต รากํ า ลั ง เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ปริ ม าณงานอย า งสม่ํา เสมอเสนอแผนพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ
13. จั ด ทํ า กลยุ ท ธ ใ นการพั ฒ นาคณาจารย แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ ส อดคล อ งกั บ การ
ดําเนินงานของหลักสูตร กําหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารยในดานการเรียนการสอนและการวิจัย
มีกิจกรรมสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนไดเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติหนาที่ตามความรับ ผิ ดชอบ
อยางสม่ําเสมอ มีการประเมินทรัพยากรบุคคลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนา
14. มีการบริ หารหลักสูตรโดยใชระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลครบทุกด านตั้งแต
โครงสรางหลั กสูตรรายละเอี ยดกระบวนวิชา ทรัพยากรสนั บสนุน อาคารสถานที่ค ณาจารยบุคลากรนิ สิ ต
บัณฑิตตลอดจนผลงานวิจัยและปริญญานิพนธ
2. บัณฑิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีการกําหนดวัตถุในการผลิตใหมีคุณลักษณะ
พึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้
1. มีความรูความเข าใจอย างถองแทดานการศึกษาพิเศษทั้งในดานทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิ จัย
และมีจริยธรรมในฐานะนักการศึกษาพิเศษ
2. มีความรอบรูและมีความสามารถในการวิจัย สามารถแสวงหาและสรางสรรคความรูเพื่ อการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
3. มีความสามารถในการนํา ความรู ดานวิช าการและการวิ จัยทางการศึกษาพิเศษไปใชในการ
ปฏิบัติงานกับบุคคลที่มีความตองการพิ เศษ ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการใหความชวยเหลื อ
และสามารถแกปญหาของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ องคกร และสังคมอยางสรางสรรค
4. มี ค วามสามารถในการนํ า ผลงานวิ ช าการของตนเองสู ส าธารณะ ทั้ ง โดยการเขี ย นและ
การนําเสนอผลงานวิชาการ
นอกจากนี้ยังมีการกําหนดผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการวัดและประเมินผลใน 6 ดาน ไดแก
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเรียนรู โดยคาดหวัง
วาบัณฑิตจะจบการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพดังตอไปนี้ ครูในหนวยงานของรัฐบาลและเอกชนนักวิชาการ
ทางการศึกษาพิเศษ นักวิจัยทางการศึกษาพิเศษและอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษโดยไดมีการ
สํารวจความตองการผูใชบัณฑิตกอนการรางหลักสูตร
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กอนการจบการศึกษาบัณฑิตจะตองทํา ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต และผลงานปริญญานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารหรือสิ่งพิม พทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดวยแบบสอบถามและนําผลประเมินมา
วางแผนและปรับปรุงการพัฒนานิสิตตอไป
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต (สาขาวิ ช าการศึ ก ษาพิ เ ศษ) มี นโยบายคัด เลื อ กผู สมั ค รที่ มี
คุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับของระเบียบมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 ทั้ ง นี้ หลักสูต รฯ ได แบ งรูป แบบการสอบคัดเลือ กออกเป น 2 ส วน คือ 1) การสอบข อ เขี ย น
และ 2) การสอบสัมภาษณเชิ งวิชาการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวมกันกําหนดรูปแบบและ
เนื้อหาในการสอบ รวมถึงมอบหมายหนาที่ผรู ับผิดชอบดําเนินการในแตละสวนโดยมีรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
1. คณาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณากําหนดคุณสมบัติผูสมัครและจํานวนรับนิสิต โดย
พิจารณาใหสอดคลองกับ มคอ. 2 ที่กําหนดจํานวนรับนิสิต และจัดสงรายละเอียดใหแกบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินการประกาศรับสมัคร
2. คณาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รร ว มกั น กํ า หนดรู ป แบบและเนื้ อ หาในการสอบคั ด เลื อ ก โดย
มอบหมายหน า ที่ ผู รับ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การออกข อ สอบข อ เขี ย น คุ ม สอบและตรวจข อ สอบ และกํ า หนด
ผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสัมภาษณ ทั้งนี้ มีการทบทวนขั้นตอนการรับนิสิต การกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ
ในปการศึกษาที่ผานมา เพื่อปรับใชเปนแนวทางดําเนินงานแลวจึงสงรายชื่อตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ
แตงตั้งตอไป
3. ภายหลังจากดํา เนิน การสอบข อเขียนและตรวจให คะแนนเสร็จสิ้น มีการประชุมคณาจารย
ประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณากําหนดเกณฑการตัดสินใหมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติของนิสิตในแตละ
แขนงวิชา แลวจึงดําเนินการตัดสินผลสอบขอเขียน
4. จัดสงผลการสอบขอเขียนและเกณฑการตัดสินไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการประกาศ
ผลผูสอบผานขอเขียน โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแจงวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ
5. การสอบสัมภาษณ เชิงวิชาการ คณะกรรมการจะรวมกันซั กถามปญหาเชิงวิชาการพรอมกับ
สังเกตคุณลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ คณะกรรมการจะรวมกันพิจารณาใหคะแนนสอบตามเกณฑท่กี ําหนด
6. จัดสงผลการสอบสัมภาษณและเกณฑการตั ดสินไปยังบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณารวมกั บ
ผลสอบภาษาอังกฤษ
7. การประกาศผลการสอบดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย
8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณาผลการดําเนินการรับนิสิต จํานวนนิสิตที่ผาน
การสอบ ป ญหาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิน งาน เพื่อหาแนวทางในการปรั บ ปรุงและพัฒนากระบวนการ
รับนิสติ ในปการศึกษาตอไป
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3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอม
ใหแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดใหมีกิจกรรมและการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อชวยสนับสนุน สงเสริม และเปน
แนวทางในการปฏิบั ติ ตนแก นิสิตในการศึ ก ษาต อให เป นไปอย างมีค วามสุข และมีป ระสิ ทธิ ภาพตามกรอบ
มาตรฐาน โดยสรุปไดดังนี้
1. นิ สิ ต ในหลั ก สู ต รฯ จะต อ งเข า ร ว มกิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ ง
ดํา เนิน การโดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อรับ ทราบรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บข อ บั ง คับ หลั กเกณฑก ารจบ
การศึกษาตามหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงชองทางสิทธิประโยชน ที่
นิสิตพึงไดรับ เชน การเขาใชหองสมุด ระบบการสืบคนขอมูลเบื้องตน
2. การจั ดปฐมนิ เทศนิ สิต ระดับ บัณ ฑิ ตศึก ษาของคณะศึกษาศาสตร เพื่อแนะนําผูบ ริ ห าร
คณะฯ เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบชวยเหลือในการประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
3. การจัดปฐมนิเทศนิ สิตใหม โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่ อ
แนะนําคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผสู อนในหลักสูตรฯ เพื่อตอนรับ
นิ สิ ต และชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร การเตรี ย มตั ว ในการเรี ยนในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ขอบขายรายวิชาที่ตองเรียน ทั้งนี้ ไดเปดโอกาสใหนิสิตรวมซักถามขอสงสัย
4. คณาจารยประจําหลักสูตรแตละแขนงวิชาชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตลอดหลักสูตร โครงสรางรายวิ ชา แจงสํารั บการเรียนในภาคแรกของการศึกษา รวมถึงการใหคํา แนะนํา
สําหรับเตรียมความพรอมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ มีการพบปะนิสิตรุนพี่เพื่อบอกเลา แลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียน การวางแผนการศึกษา การประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมสอดคลองกับคุณลักษณะที่ดี
ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
5. การเตรียมความพรอมในดานวิชาการและการทําปริญญานิพนธ มีการประชุมคณาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อกําหนดอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่รบั ผิดชอบดูแลนิสติ ใหคําแนะนําชี้แนะแนวทางในดาน
การเรียน การพัฒนาหัวข อปริ ญญานิพนธ การปฏิบัติตน รวมถึงรับฟ งปญหาของนิสิต เพื่อนํามาสูการหา
แนวทางในการแกไข
6. การสงเสริมใหนิสิตที่มีปญหาทางภาษาอังกฤษเขารวมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัด
สอนโดยบั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย ในทุ ก ภาคเรี ยนที่ 1 ของทุก ป ก ารศึ ก ษา และตรวจสอบนิ สิตที่ไ มมี พื้น ฐานทาง
การศึกษา เนนย้ําใหสมัครเรียนรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
3.3 การสงเสริมและพัฒนานิสิต
1. การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธแกบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีกระบวนการในการควบคุมดูแลให
คําปรึกษาปริญญานิพนธแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แบงไดเปน 3 ประเด็น ดังนี้
1.1 การกําหนดระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รฯ ได มีการชี้แ จงการกํา หนดอาจารยผู ควบคุม ดู แ ล
ใหคําปรึกษาปริญญานิพนธแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตปแรกที่เขารับการศึกษาโดยใหนิสิตระบุประเด็น
ที่สนใจ นํามาเขาสูวาระการประชุมของหลักสูตร เพื่อกําหนดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนิสิต คณาจารยป ระจํา
หลักสูตรจะพิจารณากําหนดที่ปรึกษาจากประเด็นที่นิสิตใหความสนใจ และมีความสอดคลองกับความสนใจ
ความรูและความเชี่ ย วชาญของอาจารย ผู ให คําปรึ กษา ทั้ งนี้ การกําหนดจํานวนนิสิตภายใตการดูแ ลของ
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อาจารยแตละคนอยูในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อให อาจารย สามารถจัดสรรเวลาใหปรึกษาไดอยางทั่วถึง และ
เทาเทียมกัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเห็นชอบตามหลักการที่กําหนด
ผลจากการกํ าหนดอาจารยที่ป รึกษาจะนํามาแจงใหนิสิตทราบโดยทั่วกัน โดยนิสิต
สามารถขอรับคําปรึกษาเพื่อพัฒนาประเด็น ที่ตนสนใจนําไปสูเคา โครงปริญญานิพนธ ทั้งนี้ แนวทางการให
คํา ปรึกษาและระยะเวลาการเข า พบเพื่ อขอรับ คําปรึ กษาให อ ยู ภายใต ขอตกลงรว มกั น ระหวา งนิสิ ต และ
อาจารยที่ปรึกษา
1.2 การกํากับติดตามการทําปริญญานิพนธ
หลั กสู ตรการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิต สาขาการศึ กษาพิ เศษ กํ า หนดให มีก ารกํา กับ ติ ดตาม
ความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ โดยแบงการดําเนินการออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนของหลักสูต ร คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรไดกําหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม
กํากับการทําปริญญานิพนธ โดยมีการแตงตั้งอาจารยที่ป รึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดใหนิสิต
ระดับปริญญาโทลงทะเบียนสอบเคาโครงปริญญานิพนธภายในภาคการศึกษาที่ 5 และนิสิตระดับปริญญาเอก
ลงทะเบียนสอบเคาโครงปริญญานิพนธภายในภาคการศึกษาที่ 7 ซึ่งสอดคลองกับระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
นอกจากนี้ หลักสูตรไดกําหนดใหนิสิตรายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ โดยมีการบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับประเด็นที่เขาพบอาจารยที่ปรึกษาและผลการใหคําปรึกษา เพื่อติดตามผลความกาวหนาเปนระยะ
และใหนิสิตจัดทํารายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธนําเสนอและจัดสงอาจารยที่ปรึกษา
สวนของอาจารยที่ ปรึก ษาปริ ญญานิพนธ อาจารย ที่ป รึ ก ษาจะนํ าเรื่องการกํ า กั บ
ติดตามความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธรายงานความกาวหนาของนิสิตในที่ประชุมของแตละแขนงวิชา
อยา งต อเนื่ อง เพื่ อใหอ าจารย ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ ไ ด พิ จารณาความก า วหนา และแลกเปลี่ยนข อ มู ล
เกี่ยวกับสภาพปญหาที่พบจากการกํากับติดตามนิสิต อันจะนํามาสูการหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน
1.3 การพัฒนาศักยภาพในการทําปริญญานิพนธ
เพื่อใหนิสิตไดรับความรูความเขาใจและมีแนวทางในการทําปริญญานิพนธในประเด็น
หรือหัวขอที่ตนสนใจไดอยางชัดเจนมากขึ้น สาขาวิชาไดออกแบบกระบวนการภายในเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การทําปริญญานิพนธของนิสิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธโดยขอรับคําแนะนําจากอาจารย
ที่ปรึกษาที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผานการเห็นชอบจากคณาจารยประจํา
หลักสูตรจนไดโครงราง 3 บท
2) อาจารย ที่ ป รึ กษาเห็ นควรใหนิสิตขึ้ นนํา เสนอหั วข อปริญญานิพนธ โดยแจง ตอ ที่
ประชุมคณาจารยประจําหลักสูตรเพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการนําเสนอหัวขอ
3) คณาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ เขารวมฟง ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู
และให ขอเสนอแนะแกนิสิตเพื่ อนําไปปรับปรุงหั วข อปริญญานิพนธ กรณีที่นิสิตยังไมสามารถอธิบายหรื อ
นําเสนอหัวขอปริญญานิพนธไดอยางชัดเจนที่ประชุมอาจมีมติใหขึ้นนําเสนอหัวขอปริญญานิพนธใหมอีกครั้ง
4) นิ สิ ตที่ ผานการนํา เสนอหั วข อปริญ ญานิ พ นธ สรุ ป ขอเสนอแนะจากที่ป ระชุ ม ไป
พิจารณาปรับแกภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
5) อาจารยที่ปรึกษาเห็นควรใหนิสิตสอบเคาโครงปริญญานิพนธ โดยแจงตอที่ป ระชุม
คณาจารยประจําหลักสูตรเพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ
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6) คณาจารยประจําหลักสูตรเขารวมฟง ซักถาม และใหขอเสนอแนะแกนิสิตเพื่อนําไป
ปรับปรุงเคาโครงปริญญานิพนธ กรณีที่นิสิตยังไมสามารถอธิบายหรือนําเสนอเคาโครงปริญญานิพนธไดอยาง
ชัดเจนที่ประชุมอาจมีมติใหขึ้นนําเสนอเคาโครงปริญญานิพนธใหมอีกครั้ง
2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มีการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผานการจัดกิจกรรมตางๆ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
2.1 คณาจารย ประจํา หลัก สู ตรกํา หนดผูรับผิดชอบการจั ดกิจกรรม/โครงการ โดยจั ด ทํา
โครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะศึกษาศาสตร
2.2 ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ดําเนินการออกแบบจัดกิจกรรม
กําหนดชวงระยะเวลา สถานที่ และประชาสัมพันธใหนิสิตเขารวมโครงการ ทั้งนี้ มีการทบทวนกระบวนการ
และผลการจัดกิจกรรมที่ไดดําเนินการในปการศึกษากอนหนา เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมและ
คํานึงถึงประโยชนที่นิสิตและผูเขารวมโครงการจะไดรบั จากการจัดกิจกรรมเปนสําคัญ
2.3 ดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนงานที่กําหนด ประเมินสรุปผล และจัดทํารายงานผล
การดําเนินกิจกรรม/โครงการ
3. ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนนิสิต
3.1 นิสิตในหลักสู ตรบางสวนอาจไมสามารถสํ าเร็จ การศึกษาตามระยะเวลาที่กํา หนดใน
หลักสูตรไดเนื่องจากเปนนิสิตที่เรียนนอกเวลาราชการ ทําใหมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบทั้งดานการเรียนและ
การทํางานควบคูกันไป ทําใหนิสิตทุมเทเวลาใหกับการทําปริญญานิพนธไดไมเต็มที่
3.2 นิสิตบางคนอาจสอบวัดคุณสมบัติไมผาน จึงสงผลใหการทําเคาโครงปริญญานิพนธลาชา
4. การจัดการขอรองเรียนของนิสติ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มีรูปแบบการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
ดังนี้
4.1 นิสิตสามารถเขี ยนขอรองเรียนโดยการทําบันทึกถึงประธานบริ หารหลักสูตร การทํา
บันทึกรองเรียนผานทางอาจารยที่ปรึกษา หรือการเขียนขอรองเรียนลงในกลองรับความคิดเห็น
4.2 เมื่อไดรับ ข อร องเรียนของนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมหาขอ สรุป
เพื่อจัดการกับขอรองเรียนของนิสิต แลวใหอาจารยที่ปรึกษาไปแจงกับนิสติ ตอไป
4. อาจารย
4.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
การรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร มีขั้นตอนดังนี้
1. ในระบบการกํา หนดอัตรากําลั งของมหาวิท ยาลั ย คณะดําเนินการสํารวจความตองการและ
คณะกรรมการประจําคณะร วมกัน พิ จารณากํ าหนดอัต รากําลังให แตละหลักสูต ร โดยวิเคราะหภาระงาน
การสอนเปนหลักของอาจารยประจําหลักสูตรเปนหลัก
2. เมื่อหลักสูตรไดตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรแลว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกัน
พิจารณา TOR ในการคัดเลือกอาจารยสงใหกับงานบุคลากรเพื่อประกาศรับสมัคร
3. คณะจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย ประกอบดวย คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ และ
อาจารยประจํา หลั กสู ตรที่ รับ ผิ ดชอบในสาขวิ ชาที่ เป ดรั บ สมัค ร หัวหนาภาควิชา โดยมีการสัมภาษณท าง
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วิชาการ และสาธิ ตการสอน เมื่อผานขั้ นตอนการคัดเลือกแล วคณะกรรมการคัดเลือกเสนอผลการคัด เลื อก
ตอคณะกรรมการคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
4. การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวมกันพิจารณาเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สู ตร แลวเสนอต อ คณบดี เ พื่ อ พิ จ ารณานํ า เสนอต อ คณบดี บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย แลวเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ แลวแจงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตอไป
4.2 ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิ เศษ มีการวางแผนพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตร โดยจะมุ งเนน การพัฒนาส งเสริ มการพัฒนาบุคลากรในดานการเรี ยนการสอน ทั้งการสนับ สนุน
งบประมาณ ในการเขารับการอบรมพัฒนาในดานการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนการสอนถือเปนภาระ
งานหลักที่สําคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายวิชาการ รวมไปถึงการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการไปประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
ทั้งในและตางประเทศ
นอกจากนี้หลักสูตรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย ตํารา เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ และนํามาประกอบการขอตําแหนง
ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มจํา นวนอาจารย ที่ดํา รงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนของคณะฯ/สาขาวิ ชา
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านที่มีรูปแบบชัดเจน โดยใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ซึ่ง
ผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของบุคลากรจะมีบทบาทในการประเมิน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ซึ่งคณะฯ ไดกําหนดคาน้ําหนักและวิธีการประเมินไวอยางเปนรูปธรรม ซึ่งระบบการประเมินดังกลาวจะช วย
ใหการประเมินผลมาจากรอบดาน ซึ่งจะชวยปองกันการลําเอียงในการประเมิน และเพื่อใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดเริ่มต นใหมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ
ออนไลน
4.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดใหมีการสงเสริมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
1. การปฐมนิเทศอาจารย ใหม ดําเนินการตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดปฐมนิเ ทศ
อาจารยใหม และมีการติดตามผลหลังจากการปฐมนิเทศ สวนในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อมีอาจารย
เขามามีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชาที่สอน การควบคุมกํากับปริญญานิพนธ และเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตร
2. สงเสริมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ใหมีความสามารถทางดานวิชาการและการขอตําแหนง
ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการสํารวจความตองการของอาจารยประจําหลักสูตร
ในการพัฒนาตนเอง โดยการดํ า เนิ น การร ว มกั บ คณะด ว ย เช น การส ง เสริ ม ให อาจารยป ระจํ า หลั ก สู ต ร
ไปนําเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ ซึ่งทางคณะฯ มีทุนสนับสนุน
4.4 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตร ไดเขารวมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน การพัฒนา
วิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อสงเสริมความรู ประสบการณ และการนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการทํางาน
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิ เศษ มีการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตเพื่อนํา
ขอมูลมารางหลักสูตรและมีการประชาพิจารณหลักสูตร หลังจากไดแกไขสาระรายวิชาตามขอเสนอแนะของ
ผู ทรงคุณ วุ ฒิ แล วจึ งนํ าเสนอเข า สู การพิ จารณาโดยคณะกรรมการกลั่น กรองหลักสูต รชุด ตา ง ๆ ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง การรั บ ทราบของ สกอ. ตามลํ าดั บ นอกจากนี้ ยั งมี ก ารวางแผนปรั บปรุ งหลั ก สู ต ร
ใหทันสมัยทุก 5 ป มีการจัดประชุมโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อสนับสนุนนิสิตในการพัฒนาหัวขอ
วิทยานิพนธ
การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิ เศษ ไดใหความสําคัญ กับการวางระบบผูสอนในแตละ
รายวิชา โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อใหนิสิตไดรบั ความรู
ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรฯ
ไดให ความสํ า คั ญกั บ กํา หนดอาจารย ที่ ป รึกษาปริ ญญานิพนธ ที่ เหมาะสมกับ หัว ข อและลั กษณะของนิ สิต
ใหนิสิตไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ ม ตามศักยภาพ โดยอาจารยที่ปรึกษาปริญ ญานิพนธสามารถ
ให คํา ปรึ กษาตั้ ง แตกระบวนการพั ฒ นาหัว ขอจนถึ งขั้นการดํ าเนิ นงาน การสอบปองกัน และการเผยแพร
ผลงานวิ จั ย จนสํ า เร็ จ การศึ กษา ทั้ งนี้ เพื่อ ให ห ลั ก สู ต รสามารถดํ า เนิ น การบริห ารจัด การหลั ก สู ต รอย า งมี
ประสิทธิภาพ จึงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินการหลักสูตร เพื่อความสะดวกและความคลองตัว
ในการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต ร รวมถึ ง การกํ า หนดผู ส อน การจั ด ตารางสอน การติด ตาม มคอ.3 4 5
การจัดการเรียนการสอนและการทําปริญญานิพนธ
การกําหนดผูสอน
หลั กสู ตรการศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาการศึ กษาพิ เศษ ดํ าเนิ น งานกํ าหนดผู สอนเริ่มตนจากการศึ ก ษา
เกณฑฯ หลักสูตรของ สกอ. เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตนของอาจารยผูสอน ทั้งคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ
ความพร อม และความสนใจของอาจารย ผู สอน โดยคณาจารยจบการศึกษาระดับ ปริญ ญาเอก มี ความรู
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
ที่สอดคลองกับรายวิชา และกําหนดรายละเอียดของวิธีการวัดประเมินผล และผลการกํากับ ติดตาม พบวา
คณาจารยผสู อนในทุกรายวิชาดําเนินการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามระยะเวลาที่กําหนด
การควบคุมหัวขอปริญญานิพนธ ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร
การกํ า กั บ ติ ดตามความก า วหนา การทํ าปริ ญญานิ พ นธ ข องนิสิต โดยหลักสู ต รได จัด ทํา แบบบั น ทึ ก
รายงานความกาวหนาการทําปริญญานิพนธ เพื่อใหนิสิตบันทึกประเด็นการใหคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
และประเด็น ที่นิสิตจะตองไปดําเนินการตอ ซึ่งนิสิตจะนําแบบบันทึกมาดวยทุกครั้งที่พบอาจารยที่ป รึ กษา
และในทุก ๆ ปการศึกษาทางหลักสูตร มีการจัดโครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการทําปริญญานิพนธของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการตรวจสอบและการประกัน
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คุณภาพทางการศึกษาในปจจุบันและกระตุนและเรงรัดใหนิสิตนําเสนอหัวขอการวิจัยที่มีคุณภาพ ไดแนวทาง
การทําเคาโครงปริญญานิพนธและสามารถทําปริญญานิพนธไดสําเร็จตามเปาหมาย
การแตง ตั้งอาจารย ที่ ปรึก ษาปริญญานิ พนธใ นระดับบั ณฑิต ศึกษาที่ มีความเชี่ยวชาญสอดคลอง
หรือสัมพันธกับหัวขอปริญญานิพนธ
หลักสู ตรการศึ กษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิ เศษ ได มีการแต งตั้งอาจารยที่ป รึกษาปริญญานิ พนธ
ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยพิ จารณาจากความเชี่ ย วชาญของอาจารย กั บ หั ว ข อ ปริญ ญานิพ นธ ข องนิ สิ ต
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันกําหนดเกณฑการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ดังนี้
1. มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ในการสอนที่เกี่ยวของกับ หัว ข อ
ปริญญานิพนธของนิสิต
2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับหัวขอปริญญานิพนธของนิสิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะมี การจั ดสรรงบประมาณประจํา ป ทั้ งเงิ นงบประมาณแผน ดิน เงินรายได เพื่อจัด ซื้อวัส ดุ
อุปกรณ ตํารา หนังสืออยางเพียงพอ รวมทั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนานิสิตและอาจารย
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มี ก ารจั ด ทํ า การวิ เคราะห ง าน (Job Analysis) โดยกํ า หนดให มี คํา อธิบ ายลั กษณะงาน (Job
Description) ใหกับคณาจารย เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของของคณะศึกษาศาสตร มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Job Evaluation) ที่เปนรูปแบบชัดเจนโดยการประเมินจากนิสิตคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัย
มีการใชอาคาร หองเรียน สถานที่ สื่อ ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอน
อื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่น ๆ ของคณะศึกษาศาสตร ของศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัย
และของโรงเรียนสาธิ ตมหาวิท ยาลัยทั้ง 2 แหง รวมทั้งจากสํานักหอสมุด กลาง และศูนยคอมพิวเตอร ของ
มหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปแบบชัดเจนและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไข
และติดตามผล มีการจั ดทํา ระบบด านการพั ฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการไดรับ การศึกษาดูงาน การอบรม
การศึกษาตอในระดับที่สงู ขึ้นและการขอผลงานทางวิชาการในสาขางานที่เกี่ยวของ
มี การจั ดทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรและอุ ป กรณ อ าคารสถานที่ เพื่อใหมี คุ ณ ภาพตามเปา หมาย
ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว
การสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ
คณาจารย เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบโดยเร็วมีการ
กระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพในการขอรับรางวัลในดานตาง ๆ อาทิดานงานเอกสาร/งานธุรการยกยอง
ให เกียรติ ผูไดรับรางวั ลโดยวิธีตา ง ๆ เชน การประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ
มี การธํ ารงรักษาไว ซึ่งบุ คลากรที่ มีคุ ณภาพและประสิ ท ธิ ภาพ มีการหา Training Needs ของ
บุคลากรทั้งในสายอาจารย และสายสนับสนุ นให ไดรับการฝ กอบรมตามเกณฑที่มหาวิทยาลั ยกําหนด และ
สามารถนํ า ความรู ที่ไ ด รับ มาพั ฒนางานของตนให มีศั ก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น โดยสามารถประเมิน ได มีกิจ กรรม
ที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน บุคลากรทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและไดรวมมือกันทํางาน มีชองทาง
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การสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันเพื่อทํา
ใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนา ที่ทุกกลุ ม
ทุกระดับอยางเปนระบบ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอตอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางใน
การพัฒนาใหบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยูตั้งแต
สภาพแวดลอมบรรยากาศของการทํางาน การใหสวัสดิการพนักงาน การดูแลบุคลากรในองคกรทุกคนอย าง
เสมอภาคทัดเทียมกัน สรางบรรยากาศของความสุขในการทํางานใหดียิ่งขึ้น
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับอาจารยและสํานักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหา ตํารา หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ
สื่ออิเล็คทรอนิกสเพิ่มเติมในแตละปการศึกษา
มี การตรวจสอบ ปรับ ปรุงและจัด ซื้ อ สื่ อ ตํา รา วัสดุ อุป กรณที่เปน ความรับ ผิด ชอบของคณะ
ในแตละป จากงบประมาณเงินแผนดิน เงินรายได ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ
ในกรณีที่ตองการบุคลากรทดแทนหรื อเพิ่มเติ ม มี การสรรหาคัดเลือกบุคลากรอยา งเปนระบบ
เปนไปอยางโปรงใสและเขียนแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
จัดใหมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู ความสามารถสอดคลองกับหลักสูตรมาเปน
อาจารยพิ เศษ มีหองเรี ยน อุ ป กรณ ที่ใชในการเรียนการสอนที่ เพี ยงพอสําหรับนิสิต มีโ รงเรียนสาธิต ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนแหลงประสบการณ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือตําราวารสารและอุปกรณ
การเรี ยนการสอนตลอดจนทรัพ ยากรอื่ น ๆ ที่ จําเปนจากการสอบถาม สํารวจความคิดเห็น ของนิสิต และ
อาจารย เจาหนาที่
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุด ทําการบริการอาจารยและนิสติ เพื่อจัดหา ตรวจสอบ และประเมินสื่อ
และวัสดุอุปกรณโดยตรงและดําเนินการปรับปรุงแกไข
มีเจ าหนาที่ของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตรทําหนาที่บริการดานโสตทัศนูปกรณ และ
คอมพิวเตอร รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ อุปกรณตาง ๆ และปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพที่ดีใชการไดเปน
ประจําทุกสัปดาห
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการ
ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80% ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒอิ ุดมศึกษาแหงชาติ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
กําหนดการประเมินหลักสูตรทุกระยะ 5 ป โดยพิจารณาจากประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอน โดยการประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของ
อาจารย ภายหลั งการเข า รับ การอบรมการนํ า กลยุท ธ การสอนไปใช การปรึกษาหารือ กับ ผู เชี่ยวชาญด าน
หลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรู
และวิธีการสอน และอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทั กษะของคณาจารยในการใชกลยุทธ โดยมีการประเมินของนิสิตในแตละรายวิ ชา
การสั งเกตการณ ข องอาจารย ผู รับ ผิ ดชอบหลัก สู ต รหรือหัว หนาภาค การพิจารณาจากประมวลการสอน
รายวิชา การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิต/นิสิตของมหาวิทยาลัยอื่น ใน
หลักสูตรเดียวกัน การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน การ
เรียนรู จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของอาจารย การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลั กสู ตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุมบุคคล
ดังนี้ 1) นิสิตและบัณฑิต 2) ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 3) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวน
เสียอื่น ๆ โดยการศึกษา สํารวจความคิดเห็นเกี่ ยวกับความตองการและสภาพการณของหลักสูตร ตลอดจน
ความตองการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลั กสูตร โดยศึกษาสํารวจสาระและโครงสรางของหลักสูต รการ
ผลิตบัณฑิต วามีความสอดคลองกับความตองการและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมปจจุบัน
สอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาทุกระดับ ความตองการ
ที่จะเขาศึกษาตอในสาขาวิชา ฯ ความพรอมในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพในการสอนของอาจารย
ผูสอน ความทันสมัยในการสอนและการเอาใจใสดูแลลูกศิษย การนําประสบการณที่ไดจากการเรี ยนไปใช
ในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง โดยการสํารวจ อภิปรายจากศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข อง
ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเมื่ อ ครบรอบโดยเชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ / สมาชิ ก องค ก รวิ ช าชี พ /ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา/ผูบริหารการศึกษามารวมเปนกรรมการพิจารณาปรับปรุง
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น ตามตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ร ะบุ โ ดยคณะกรรมการประเมิ น อย า งน อ ย 3 คน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
กระบวนการทบทวนผลการประเมิ นที่ไดจากอาจารย และนิ สิต รวมทั้งกระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ จาก
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4.1 รวบรวมขอมูลที่ไดทําการศึกษาสํารวจจากบุคลากรตาง ๆ ตั้งแต นิสติ บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลตามขอ 4.1 จากการรวมประชุม พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณาจารยประจําหลักสูตร
4.3 เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแผนกลยุทธในการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 2439/2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนา 79

ภาคผนวก ค
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ประเด็นแกไขจากผูทรงคุณวุฒิประชาพิจารณ
วันจันทรที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 20 สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย ดร.ผดุง อารยะวิญู
2. ศาสตราจารยศรียา นิยมธรรม
3. รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวิมล ใจงาม
5. ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
6. ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
หมวดที่ 1
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และ 11.2 สถานการณ หรือการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมปรับปรุงการ
เขียนโดยเนนใหเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม
หมวดที่ 2
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร ปรับความ
สําคัญหลักสูตร ใหเนนความสําคัญของการ
เรียนรวม และยึดเปนจุดยืนของหลักสูตร
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตรเพิ่มเติม
คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 3
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ขอ 1.3 แกเปน
มีประสบการณในการดูแลผูที่มีความตองการ
พิเศษ เปนเวลา 1 ป

การดําเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม
ปรับปรุงแกไข

เพิ่มเติมความสําคัญ
ของการจัดการเรียนรวม

เพิ่มเติมความสําคัญ
ของการจัดการเรียนรวม

-

-

เพิ่มเติมคุณธรรมจริยธรรม และ
ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน
ปรับแกตามขอเสนอแนะ
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ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ

การดําเนินการปรับปรุง

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ปรับแกตามขอเสนอแนะ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ใหเพิ่มรายวิชาปรับ
พื้นฐานสําหรับผูเรียนที่ไมไดจบปริญญา
บัณฑิตทางดานการศึกษาพิเศษ และใหตัด
หมวดวิชาเลือกสงเสริมศักยภาพออกใหเหลือ
แคหมวดวิชาเลือกเทานั้น
3.1.3 รายวิชา
ปรับแกตามขอเสนอแนะยกเวน
- รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ รายวิชาสถิตินอนพาราเมตริก
เรียนรูสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ใหเพิ่มการใหความชวยเหลือ และเปลี่ยนการ
พัฒนาหลักสูตรเปนการปรับหลักสูตร
- รายวิชาการคัดกรองและชวยเหลือนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษใหเปลี่ยนเปนการ
ประเมินทางการศึกษาพิเศษ

เหตุผลในการไม
ปรับปรุงแกไข

ยังคงรายวิชาสถิติ
นอนพาราเมตริกไว
เนื่องจากมี
รายละเอียด
คอนขางมาก หาก
นําไปรวมกับรายวิชา
การวิจัยทาง
การศึกษาพิเศษจะทํา
ใหเนื้อหาทั้งสอง
รายวิชาไมครบถวน

- รายวิชาการสอนและสนับสนุนผูที่มีความ
ตองการพิเศษที่มีงานวิจัยรองรับใหตัดออก
และเพิ่มรายวิชาการจัดการเรียนการสอน
สําหรับบุคคลที่มีความบกพรองเล็กนอย และ
รายวิชาการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
บุคคลที่มีความบกพรองรุนแรง
- รายวิชาสถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัย
ทางการศึกษาพิเศษใหนําไปรวมกับรายวิชา
การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ใหใสเฉพาะเนื้อหา ไมใชคําวาศึกษา

ปรับการเขียนโดยใสแตเนื้อหายกเวน
รายวิชาการศึกษาพื้นฐาน โดย
บัณฑิตวิทยาลัย
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ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ

การดําเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม
ปรับปรุงแกไข

- เพิ่มเติมการทํางานกับผูปกครองและ
สหวิชาชีพกับการเปลี่ยนผาน (Transition)
ในรายวิชาอื่นๆ
- รายวิชาการทํางานกับผูปกครองและ
สหวิชาชีพปรับใหมีการฝกปฏิบัติมากขึ้น
- รายวิชาการปรับหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู และการใหความชวยเหลือทาง
การศึกษาพิเศษใหเนนการเรียนรวม ไมตอง
เนนหองการศึกษาพิเศษ
- รายวิชาการประเมินทางการศึกษาพิเศษให
เนนกระบวนการในการประเมิน และเพิ่มเติม
RTI ดวย
- รายวิชาทักษะชีวิตสําหรับบุคคลที่มีความ
ตองการพิเศษใหเพิ่มเติม transition และ
การฝกอาชีพ
หมวดที่ 4
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
ใหเพิ่มเติมความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เพื่อความเปนสากล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชาใหลดจํานวนความรับผิดชอบหลัก

ปรับแกตามขอเสนอแนะ

ปรับแกตามขอเสนอแนะ
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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หนา 107

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
(หลักสูตร พ.ศ. 2560)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวกนกพร วิบูลพัฒนะวงศ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Kanokporn Vibulpatanavong
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ที่ทํางาน
อาจารย สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอรโทรศัพท
02-649-5000 ตอ 15505
E-mail
kanokpornv@g.swu.ac.th
คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
อบ.
ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.Ed.
Special Education
Monash University, Australia
PhD
Education
University of Sydney, Australia
(Reseach Program in
Special Education)

ปที่สําเร็จ
2543
2547
2556

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาพิเศษ การประถมศึกษา การเรียนรวม การใหความชวยเหลือตั้งแตระยะแรกเริ่ม การอาน
ออกเขียนได ออทิซึม วรรณกรรมเด็ก
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ. (2558). การศึกษาความเร็วในการเรี ยกชื่ อสัญ ลักษณของนักเรียนไทยระดับ ชั้ น
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. บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีปญหาทางการเรียนรูจากการสอนดวยวิธี DR-TA รวมกับ
ผังกราฟฟก. การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยทางดานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6 (หนา 113123). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
รพีพรรณ จันทรผล, กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ, และจักรพงษ แพทยหลักฟา (2559). การศึกษา
ความสามารถรับรูทางสายตาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเล็กนอยจากการจัดกิจกรรมศิลปะการลากตามสัมผัส (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
ระดับปริญญาตรี
ED201
EL201
EL401
EL453
EL437
ED332
ระดับปริญญาโท
SPE632
SPE631
SPE671
SPE681
SPE672

ชื่อรายวิชา
ENGLISH SKILLS FOR LEARNING DEVELOPMENT
LEARNING MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF THINKING FOR
ELEMENTARY STUDENTS
INSTRUCTIONAL PRACTICUM FOR EFFECTIVENESS ENHANCY LEARNING
MANAGEMENT
TEACHING OF LITERACY FOR BEGINNERS
CREATION OF CHILDREN'S LITERARY WORK
SPECIAL EDUCATION
EDUCATION FOR STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION
INTRODUCTION TO MENTAL RETARDATION
SCREENING AND DIAGNOSIS FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS
PRACTICUM I
EDUCATION SEMINAR IN KEY ISSUES ON
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รหัสวิชา
SPE662
SPE661
PG625
RHP613

ชื่อรายวิชา
EDUCATION FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES
EDUCATION FOR STUDENTS WITH MILDLY DISABILITIES
PSYCHOLOGY OF EXCEPTIONAL CHILDREN
SEMINAR IN ISSUES ON DEVELOPING HUMAN POTENTIALS

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

Off to a Good Start: Enhancing Reading
Skills in All Thai Children
การศึกษาความเร็วในการเรียกชื่อสัญลักษณของ
นักเรียนไทยระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2

Australia Thailand
Institute Grant
ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาผลการใชงานเขียนเชิงสรางสรรคเพื่อ ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
พัฒนาทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน ศึกษาศาสตร
ปลายที่มีตอเพื่อนนักเรียนที่มีความบกพรอง
มหาวิทยาลัย
ทางการเรียนรู. ประจํา
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผูรวม
โครงการ)

2013

ผูรวมโครงการ

2556

หัวหนา
โครงการ

2558

หัวหนา
โครงการ
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2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู
E-mail

นางสาวชนิดา มิตรานันท
Miss Chanida Mitranun
อาจารย
ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02 649 5000 ตอ 15639, 0849309900
chanidam@g.swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
พย.บ.
พยาบาล
ศศ.ม.
จิตวิทยาพัฒนาการ
ศษ.ด.
วิจัยและประเมินทางการศึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปที่สําเร็จ
2535
2539
2556

ความเชี่ยวชาญ
การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา การวั ด และประเมิ น ทางการศึ ก ษา เด็ ก ที่ มี ป ญ หาทางการเรี ย นรู
การจัดการเรียนรวม การปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ชนิดา มิตรานันท, อัจศรา ประเสริฐสิน และอัญชลีพร ลพประเสริฐ. (2559). การสรางรูปแบบการจัด
การศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน; 3: 155-172.
อนุชา ภูมิสิทธิพร, ประพิมพพงศ วัฒนะรัตนและ ชนิดา มิตรานันท. (2558). การศึกษาองคประกอบ
ของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน; 9: 98-110.
ผดุง อารยะวิญู, กุลยา กอสุวรรณ, ชนิดา มิตรานันท และประพิมพพงศ วัฒนะรัตน. (2553).
การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนตนแบบในการจัดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความ
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
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 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.
ชนิ ดา มิ ต รานั น ท. (2555). ประสิ ท ธิ ผลของวิ ธี การสอนอ านสํ า หรับ เด็ ก ที่มี ปญ หาทางการเรี ยนรูด า น
การอาน โดยวิธีการวิเคราะห อภิม าน. ใน ศิริพันธ ศรีวันยงค (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ ง านวิ จั ย ทางการศึ ก ษาพิ เ ศษ ครั้ ง ที่ 2 (หน า 169-183). กรุ ง เทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
หนังสือ ตํารา
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ED 451
ED 471
ED 324

ชื่อรายวิชา
EDUCATIONAL ASSESSMENT
EDUCATIONAL RESEARCH FOR LEARNING AND TEACHING DEVELOPMENT
EDUCATION FOR SPECIAL NEEDS STUDENTS

งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบวัดความ
ตระหนักรูในตนเองสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6”
โครงการวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของเด็กที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายหลังผาตัด
ประสาทหูเทียมตามทัศนะและประสบการณของ
ผูปกครอง”
โครงการวิจัยเรื่อง “การสรางรูปแบบการจัด
การศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต”
โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการยอยที่ 1: การ
ประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายเชิงพื้นที่เพื่อ

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผูรวม
โครงการ)

งบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัย

2559

หัวหนา
โครงการ

มูลนิธิอนุเคราะหคนหู
หนวกในพระบรม
ราชินูปถัมภ

2559

ผูรวมโครงการ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ)
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2558

หัวหนา
โครงการ

2557

หัวหนา
โครงการ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ชื่อโครงการวิจัย

หนุนเสริมการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในเขต
ภาคเหนือ”
โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการยอยที่ 4: การ
ประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายเชิงพื้นที่เพื่อ
หนุนเสริมการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลผลิต ผลลัพธ
และผลกระทบของชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
เครือขายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรูของ
เด็กและเยาวชน”
โครงการวิจัยเรื่อง “การสังเคราะหผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.25492553) ระดับอุดมศึกษา”

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผูรวม
โครงการ)

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2557

ผูรวมโครงการ

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2557

ผูรวมโครงการ

สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา

2555

ผูรวมโครงการ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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3. ชื่อ-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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ศศ.บ.
ภาษาศาสตร
M.S.
Audiology
กศ.ด.
การศึกษาพิเศษ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of Wyoming, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่สําเร็จ
2525
2532
2552

ความเชี่ยวชาญ
การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูการแกไขการพูด
และการตรวจการไดยิน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ศิริพันธ ศรีวันยงค และคณะ (2559). การศึกษาแนวทางการสรางความรวมมือระหวางสถาบันการผลิตครู
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)
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ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ED332
SPECIAL EDUCATION
SPE615
PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS FOR THE HEARING IMPAIRED
ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ

แหลงทุน

Classifications of Disabilities in the Austrian Science
Field of Education
Fund (FWF)
Project Number
: P22178 Project

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2010-2015

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สถานภาพ
ผูรวมวิจัย

หนา 116

4. ชื่อ – 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
ค.บ.
การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กศ.ม.
การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ด.
การบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ป.บัณฑิต
นวัตกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

ปที่สําเร็จ
2538
2544
2557
2558

ความเชี่ยวชาญ
เด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ เด็กที่มีความตองการพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประพิ ม พ พ งศ วั ฒ นะรั ต น (2558). การช ว ยเหลื อ เด็ ก ที่ มี ป ญ หาทางการเรี ย นโดยรู ป แบบ RtI.
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:16; 1-9.
ประพิมพพงศ วัฒนะรัตน (2555). การพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางภาษาและคณิตศาสตร
แบบอิงเกณฑสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
(สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร): 4; 83-90.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ประพิมพพงศ วัฒนะรัตน (2556). การศึกษาความสามารถในการเขาใจภาษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มคี วามบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 2 พลังการเรียนรูกาวสูสากล (หนา 96-101), กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
3. ตํารา/หนังสือ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ภาระงานสอน
รหัสวิชา
CE 101
CE 301
CE 302
CE 403
CE 411

ชื่อรายวิชา
YOUNG CHILDREN'S DEVELOPMENT
PRE-SCHOOL CHILD DEVELOPEMENT
CREATIVE ARTS FOR YOUNG CHILDREN
COMMUNITIES AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION
CHILD CENTER AND COMMUNITY

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมเสริม สรางพัฒนาการดา น
ภาษาของเด็ กปฐมวั ยที่ มีพัฒ นาการทางภาษา
ลาชา
การศึกษาการถายโอนสําหรับเด็กปฐมวัยที่มี
ความตองการพิเศษ: จากอนุบาลสูชั้น
ประถมศึกษา.
การศึกษาความสามารถในการเขาใจภาษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มคี วาม
บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมความเขาใจภาษาผานประสาทสัมผัส

แหลงทุน

ปงบประมาณ ระบุ
ที่ไดรับทุน
สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ)
ทุนวิจัยเงินรายไดบัณฑิต
2558
หัวหนา
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
โครงการ
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
2557
หัวหนา
ศึกษาศาสตร
โครงการ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
2556
หัวหนา
ศึกษาศาสตร
โครงการ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปงบประมาณ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางดารณี ศักดิ์ศิริผล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Daranee Saksiriphon
ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
สังกัด
ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
E-mail
daranee.swu@gmail.com
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ
ค.บ.

สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร

กศ.ม.
กศ.ด.

การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ

สถาบัน
ปที่สําเร็จ
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
2530
ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2549

ความเชี่ยวชาญ
การแกไขการพูด เด็กที่มีความเสี่ยงตอภาวะบกพรองทางการเรียนรูระดับปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กมลาภรณ สิทธิจันทร, ดารณี ศักดิ์ศริ ิผล, ไพฑูรย โพธิสาร (2558). การศึกษาทักษะการตัดสินใจเลือก
อาหารและเครื่องดื่มบรรจุ ภัณฑของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จากการ
สอนตามแนว DSS (Decision Story Strategy) โดยใชหนังสือภาพรวมกับการฝกปฏิบัติ. วารสารวิจัย
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 2; 1-15.
ดารณี ศักดิ์ศริ ิผล (2557). การคัดแยกเด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงตอการมีปญหาทางการเรียนรูของโรงเรียน
อนุ บ าลองครั ก ษ (ผดุ ง องครั ก ษ ป ระชา) จั ง หวั ด นครนายก. วารสารจิ ต วิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษมบัณฑิต: 2; 47-56.
ธิดารัตน พานพวง, ดารณี ศักดิ์ศริ ิผล, ไพฑูรย โพธิสาร (2556). การศึกษาความสามารถในการเขียนคําที่
มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ที่มีความบกพรองทางการ ไดยินระดับ
หูตึงจากการสอนแบบซิปปารวมกับสื่อบทเรียนนิทานภาพ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
(สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร): 10; 49-63.
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ED332

ชื่อรายวิชา
SPECIAL EDUCATION
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งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ
การศึกษาความสามารถในการอานคํา
และเขาใจความหมายของคําของนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการ
อาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จากการ
สอนโดยใชวิธีการสอนอานเปนคํารวมกับ
รหัสแทงสองมิติ สําหรับการจัดเก็บ
สารสนเทศภาษาไทยเพื่อชวยการอาน
การพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย

แหลงทุน
ทุนวิจัยศูนย
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร
แหงชาติ(เนคเทค)
ทุนวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2558

2558
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สถานภาพ
หัวหนา
โครงการวิจัย

หัวหนา
โครงการวิจัย
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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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
การศึกษา
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด.
วิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่สําเร็จ
2545
2546
2550

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร การจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุธาวัลย หาญขจรสุข. (2558). การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร สําหรับ
เด็กอายุ 4-6 ป. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 17:72-78.
2. บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุธาวัลย หาญขจรสุข. การคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2556; 14(1): 18-30.
สุธาวัลย หาญขจรสุข. เด็กที่มีความสามารถพิเศษบางกลุมยังถูกละเลย. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 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
ED332
RHP713
SE561
SE580
SE570
SE562
SE515
ED332
PG625
SE504

ชื่อรายวิชา
EDUCATION FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS
BODY, MIND, BRAIN, AND HUMAN LEARNING
SEMINARS IN SPECIAL EDUCATION
PRACTICUM I
CREATIVE ACTIVITY FOR THE GIFTED
RESEARCH FOR THE DEVELOPMENT OF MEDIA AND TEACHING FOR THE
GIFTED
PARENT GUIDANCE
EDUCATION FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS
PSYCHOLOGY OF EXCEPTIONAL CHILDREN
EDUCATION PROCEDURES FOR THE UNDERACHIEVERS

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ

แหลงทุน

การพัฒนาชุดการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อ
สงเสริมจิตคณิตศาสตรของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษโดยการปรับเนื้อหาตาม
ความแตกตางของผูเรียน
ผลการใชชุดการเรียนรูดวยตนเองรวมกับการ
ใช E-mentoring เพื่อเสริมสราง
ความสามารถของครูในการจัดการศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
การศึกษาสภาพปจจุบันของการจัดการศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
การสรางแบบสํารวจแววความสามารถพิเศษ
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา

ทุนวิจัยเงินรายได
มหาวิทยาลัย

การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตร สําหรับเด็กอายุ 4-6
ป

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2558

สถานภาพ
หัวหนา
โครงการวิจัย

ทุนวิจัยเงินรายได
มหาวิทยาลัย

2558

หัวหนา
โครงการวิจัย

ทุนวิจัยจากสํานัก
การศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ทุนวิจัยจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
รายไดมหาวิทยาลัย

2557

หัวหนา
โครงการวิจัย

2556

นักวิจัยรวม

2555

หัวหนา
โครงการวิจัย
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7. ชื่อ-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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วท.บ.
วิทยาศาสตร-ฟสิกส
ศศ.ม.
จิตวิทยาพัฒนาการ
ค.ด.
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
2544
2547
2555

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยและการใชสถิติสําหรับการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร การวิจัย
และประเมินงานดา นสุ ข ภาพ การสังเคราะหงานวิ จัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมิ น
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. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย: 8(1);
63-76.
วิจิตรตา โปะฮง และ อัจศรา ประเสริฐสิน. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาโปรแกรมการเลานิทาน
และการเลนที่สง เสริมความสามารถดานมิติสัมพันธสําหรับเด็กปฐมวัย. วารสารบรรณศาสตร มศว;
9(1): 14-28.
วีรวิชญ วงศโรจน, นพดล กองศิลป, ประพันธศิริ สุเสารัจ, กัญญดา อนุวงศ และ อัจศรา ประเสริฐสิน.
(2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนสาธิต. วารสารบรรณศาสตร มศว; 9(1): 14-28.
อมรา วิสูตรานุกูล, อัจศรา ประเสริฐสิน และปยพงษ คลายคลึง. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การศึกษา
สภาพความรู เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของนักเรียน ในปจจุบันและที่
ควรจะเปน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย; 8(1): 77-89.
ทัชชา สุริโย, อัจศรา ประเสริฐสิน และอมราพร สุรการ. (2559, มกราคม-เมษายน). การพัฒนาโปรแกรม
การใหคําปรึกษากลุมเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางสังคมสําหรับวัยรุนกลุมเสี่ยงตอภาวะซึมเศรา.
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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, ศิรพิ ร 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). การพัฒนาตัวบงชี้พฤติกรรมเอื้อ
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 ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร;
13(1): 75-84.
อัจศรา ประเสริฐสิน, สุวิมล 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. วารสารศรีปทุมปริทัศน ฉบับมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร; 11(1): 5-12.
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2553, กรกฎาคม–ธันวาคม). ผลกระทบของอินเทอรเน็ตตอสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทย: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารศรีปทุมปริทัศน ฉบับ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร; 10(2): 54-62.
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2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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). การพัฒนาตัวบงชี้การนําผลการทดสอบ
ทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 12, 1913-1921.
ดวงเนตร ธรรมกุล, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, ศิรพิ ร ครุฑกาศ และ อัจศรา ประเสริฐสิน. (2556). สุขภาวะ
โรงพยาบาล: ความหมายและการสรางเสริม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนา
ศักยภาพมนุษยทุกชวงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ มุมมองดานสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และการ
พยาบาล, 23-24 ธันวาคม 2556, กรุงเทพมหานคร, 793-807.
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2553). ปจจัยดานสวัสดิการที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนสังกัด
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4. 367-374.
(ไดรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)
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3. ตํารา/หนังสือ
ผลงานบทความในหนังสือ
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2557). การวิจัยเชิงประเมินแบบผสานวิธี. รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพื่อการ
วิจัยทางพฤติกรรมในองคกร. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยสัมพันธ. 105-121.
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2556). การจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู. คูมือการสรางเสริมสมรรถนะครูสู
ความสําเร็จ ชุดโครงการวิจัย “กลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง”.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด. 213-231.
เอกสารประกอบการสอน วิชา ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการสอน วิชา ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
AP619
AP638
AP819
ED451
EV523
AP619
AP638

ชื่อรายวิชา
PRACTICUM IN PROFESSIONAL COUNSELING 1
PRACTICUM IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATION PSYCHOLOGY 1
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL COUNSELING 2
EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
INTERNSHIP IN EVALUATION
PRACTICUM IN PROFESSIONAL COUNSELING 1
PRACTICUM IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATION PSYCHOLOGY 1

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

โครงการพัฒนา “นักสรางสุของคกร” ดวย
MapHR

สสส

2556

ระบุสถานภาพ
(หัวหนาโครงการ/ผู
รวมโครงการ)
ผูรวมวิจัย

โครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นํา
รอง-โรงพยาบาล)

สสส

2555

ผูรว มวิจัย

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพื่อ สถาบันวิจัย
การดูแลและปองกันปญหาโรคซึมเศราและ
ระบบ
สาธารณสุข
โรควิตกกังวล ในผูสูงอายุ
(สวรส.)

2557

ผูรวมวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
แบบบูรณาการการวิจัย การวัดประเมิน
และการประกันคุณภาพ โดยใช

2558

หัวหนาโครงการ

สกว.
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ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหนาโครงการ/ผู
รวมโครงการ)

การสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน
๓ จังหวัดชายแดนใต

สพฐ.

2559

ผูรว มวิจัย

การวิจัยและพัฒนากลยุทธการนําผลการ
ทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

สทศ.

2559

ผูรวมวิจัย

การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 8 ประการ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา

สทศ.

2559

หัวหนาโครงการ

คณะมนุษย
ศาสตร

2559

ผูรวมวิจัย

กระบวนการการจัดการตนเองและเครือขาย
ทางสังคม (หัวหนาวิจัย)

การพัฒนาแบบวัดการรูดิจิทัลสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

มศว
การพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้
คุณลักษณะอันพึงประสงครอบดาน ในดาน
ปจจัยความสามารถ และสมรรถนะทาง
จิตใจ สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สทศ

2559

หัวหนาโครงการ

การพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรมทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
การทําวิจัยของครู

มศว

2559

หัวหนาโครงการ
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8. ชื่อ – 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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ค.บ.
คณิตศาสตร-ชีววิทยา
ศศ.ม.
การสอนคณิตศาสตร
กศ.ด.
คณิตศาสตรศึกษา

สถาบัน
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่สําเร็จ
2529
2534
2550

ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร การจัดการเรียนรู
และการวิจัยทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุธินันท บุญพัฒนาภรณ, รุงทิวา แยมรุง, ลัดดาวัลย เกษมเนตร. (2558). การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตรสาํ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา.
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา; 9: 109-22.
ภานุมาส เศรษฐจันทร, รุงทิวา แยมรุง, ดวงใจ สีเขียว. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเรื่องการวัดความยาวและการชั่ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดยใชเกมประกอบการจัดการเรียนรู. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 8:133-43.
กุลกาญจน สุวรรณรักษ, รุงทิวา แยมรุง, ดวงใจ สีเขียว. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติ
ทางการ เรียน เรื่อง การชั่งและการตวงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการสอน แนะ
ใหรูคิด (CGI) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน.
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร; 14: 31-44.
รุงทิวา แยมรุง. (2555). การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความรูคูความดีโดยใชทฤษฎี
พหุปญญาสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (ปที่ 1). วารสารวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 7: 95-102.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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3. ตํารา/หนังสือ
รุงทิวา แยมรุง. (2554). หนวยที่ 6 การจัดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับการวัดในประมวลสาระ
ชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
หนา 1–93.
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ED591
ED592
EL421
EL492
ELM541
SEM702
SEM802

ชื่อรายวิชา
INTERNSHIP IN EDUCATION I
INTERNSHIP IN EDUCATION II
TEACHING MATHEMATICS TO ELEMENTARY STUDENTS
MATHEMATICAL SKILLS AND PROCESSES
SCIENCE OF MATHEMATICS LEARNING MANAGEMENT
EDUCATIONAL SCIENCE AND LEARNING MANAGEMENT
SEMINAR ON PROBLEMS AND EDUCATIONAL RESEARCH IN LEARNING
MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ

แหลงทุน

การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่
สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครูของ
ประเทศไทย
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน
โรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยจากมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย

การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยงบประมาณ
แผนดินจาก วช

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่
เนนความรูคูความดีของโรงเรียนขยาย
โอกาสในเครือขายวิจัยทางการศึกษาเขต
ภาคกลางตอนลางกลุมที่ 3 โดยใช
รูปแบบการเสริมพลังการเรียนรูสําหรับครู
และผูบริหาร

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2557

สถานภาพ
หัวหนา
โครงการวิจัย

2556

ผูรวมวิจัย

2554

ผูรวมวิจัย

2552-2554

ผูรวมวิจัย

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนา 130

ชื่อโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่
เนนความรูคูความดี โดยใชทฤษฎีพหุ
ปญญาสําหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา

แหลงทุน
ทุนวิจัยงบประมาณ
แผนดินจาก วช

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2552-2554

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สถานภาพ
หัวหนา
โครงการวิจัย

หนา 131

9. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวดวงใจ สีเขียว
ชื่อ – 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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ค.บ.
การมัธยมศึกษา
(วิทยาศาสตรทั่วไป – เคมี)
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
ค.ด.
การวัดและประเมินผล
การศึกษา

สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
2542

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2546
2550

ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา และ
สถิติทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ดวงใจ สีเขียว. (2557). การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครูดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน. วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร; 15 : 118-125.
กุลกาญจน สุวรรณรักษ; รุงทิวา แยมรุง; และ ดวงใจ สีเขียว. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติ
ทางการเรียน เรื่อง การชั่งและการตวงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการสอน
แนะใหรูคดิ (CGI) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน.
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร; 14: 31-44.
ภานุมาส เศรษฐจันทร; รุงทิวา แยมรุง; และ ดวงใจ สีเขียว. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเรื่องการวัดความยาวและการชั่ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โดยใชเกมประกอบการจัดการเรียนรู. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 8: 133-43.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ปารณีย ขาวเจริญ, ดวงใจ สีเขียว. (2557). การศึกษาสภาพการฝกประสบการณวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ:
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 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
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.
ดวงใจ สีเขียว. วิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูประถมศึกษา. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา EL
411 วิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2554.
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ED451
EL201
EL331
EL401
SEM802

ชื่อรายวิชา
EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
LEARNING MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF THINKING FOR
ELEMENTARY STUDENTS
SCIENCE FOR ELEMENTARY STUDENTS
INSTRUCTIONAL PRACTICUM FOR EFFECTIVENESS ENHANCY LEARNING
MANAGEMENT
SEMINAR ON PROBLEMS AND EDUCATIONAL RESEARCH IN LEARNING
MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ

แหลงทุน

การพัฒนาการจั ดการเรี ยนรูของครู
สํา หรับ เสริมสรางทั กษะการเรียนรูและ
นวัตกรรมของนั กเรียนระดับ ชั้น
ประถมศึ กษาตามกรอบแนวคิดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชี พ
ตามกรอบแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับ นักเรียนระดับ ชั้น
ประถมศึ กษา

ทุนวิจัยเงินรายได
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2558

2558

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สถานภาพ
หัวหนา
โครงการวิจัย

หัวหนา
โครงการวิจัย

หนา 133

ชื่อโครงการ

แหลงทุน

การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่
สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครู
ของประเทศไทย
การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครูดา น
การจัด การเรียนการสอนสํา หรับ
นักเรียนชั้น ประถมศึ กษาป ที่ 1 – 3 ที่
มีปญหาการเรียนรูดา นการอาน
ปจจัยที่สงผลตอสมรรถภาพการวิจัย
ปฏิบัติการของนิสิตการศึกษาบัณฑิตที่
ฝกประสบการณวิชาชีพครู : การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2557

สถานภาพ

2557

หัวหนา
โครงการวิจัย

2554

หัวหนา
โครงการวิจัย

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ผูรวมวิจัย
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10. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวศุภวรรณ สัจจพิบูล
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ค.บ.
การมัธยมศึกษา (ภาษาไทยภาษาฝรั่งเศส)
ค.ม.
ค.ด.

การสอนภาษาไทย
หลักสูตรและการสอน

สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
2544

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2547
2553

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนรูภาษาไทย การเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุนีย เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, วันเพ็ญ ประทุมทอง, รังรอง สมมิตร. (2558). ผลการใช
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนความรูคูความดีสําหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1). วารสารวิจัย
ทางการศึกษา; 10: 11-28.
สุนีย เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, โอภาส สุขหวาน. (2558). การประเมินผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา; 9: 1-15.
ศุภวรรณ สัจจพิบูล. (2556). การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (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
ED391
ED491
ED491
ELM501
ELM502

ชื่อรายวิชา
TEACHING PRACTICUM I
TEACHING PRACTICUM II
PRACTICUM IN PROFESSION OF TEACHING III
CURRICULUM DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE
LEARNING MANAGEMENT AND TEACHER'S CODE OF ETHICS

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ
การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่
สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครู
ของประเทศไทย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ที่เนน ความรูคูความดีสํา หรั บ นิ สิต
นักศึกษาครู

แหลงทุน

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการ ทุนวิจัยเงินรายได
จัดการเรียนรูภาษาไทยของนิสิตระดับ คณะศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: การ ศรีนครินทรวิโรฒ
วิจัยเอกสาร.
การพัฒนาการเรียนการสอนและการ ทุนวิจัยเงินรายได
ประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร
การศึกษาบัณฑิตหมวดวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัย
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ของคณะ ศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ปการศึกษา 2555

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2557

สถานภาพ

2556

ผูรวมวิจัย

2555

หัวหนาโครงการวิจัย

2555

ผูรวมวิจัย
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ชื่อโครงการ
การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตหมวดวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ปการศึกษา 2554

แหลงทุน
ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2554
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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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
กศ.บ.
ภาษาไทย
ศศ.บ.
สื่อสารมวลชน
ศศ.ม.
การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ
ปร.ด.
ภาษาไทย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่สําเร็จ
2549
2550
2552

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2557

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนรูภาษาไทย การเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
รุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง. (2557). การสอนสระในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียนอานเขียน
เบื้องตนตั้งแตรัชกาลที่ 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 ครั้งที่ 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
ED391
ED491
ELM531
SWU111

ชื่อรายวิชา
TEACHING PRACTICUM I
TEACHING PRACTICUM II
LEARNING MANAGEMENT IN GRAMMAR OF THAI LANGUAGE
THAI FOR COMMUNICATION

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ

แหลงทุน

การศึกษาปญหาการเรียนอานเขียนของ
นักเรียนไทยและนักเรียนตางดาวและการ
แกปญหาดวยแบบเรียนที่พัฒนาตามแนว
วิธีสอนแบบโฟนิคส
กลวิธีทางภาษาในการแสดงวัจนกรรม
ตอบรับคําชมในภาษาไทยระหวางครูกับ
นักเรียนที่เรียนภาษาไทยเปนภาษาแม
และนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเปนภาษาที่
สอง
การพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทย
ระดับตนสําหรับนักศึกษาเวียดนาม

ทุนวิจัยพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
ทุนวิจัยบัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2558

สถานภาพ
หัวหนา
โครงการวิจัย

2558

หัวหนา
โครงการวิจัย

2554

หัวหนา
โครงการวิจัย
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12. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวสุณิสา สุมิรัตนะ
ชื่อ – 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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศษ.บ.
การสอนคณิตศาสตร
ศศ.ม.
การสอนคณิตศาสตร
ค.ด.
หลักสูตรและการสอน

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
2546
2548
2556

ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร การรูคณิตศาสตร
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
นันทิยา ไชยสะอาด, สุณิสา สุมิรัตนะ. (2558). ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วารสารสิ่งแวดลอมศึกษา-สสศท; 6: 97-109.
ศราวุธ จอมนํา, สุณิสา สุมิรัตนะ, สมชาย ชูชาติ. (2557). การเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน: แนวทาง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และคุณลักษณะใฝเรียนรู. วารสารวิจัยทางการศึกษา; 8: 64-77.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
เรณู เบาวรรณ, สุนีย เหมะประสิทธิ์, สุณิสา สุมิรัตนะ. (2557). วิจัยปฏิบัติการ: การพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนอัจฉริยะดวยการเรียน
แบบรวมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปบัณฑิตวิทยาลัย; 3-5 พฤศจิกายน 2557;
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ; หนา 253 – 261.
พรภัทร สินดี, สุณิสา สุมิรัตนะ, สมชาย ชูชาติ. (2557). ผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิงวิธีการ
ที่เนนกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร และพฤติกรรมการทํางานกลุม เรื่องลําดับและอนุกรม ของนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 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
แบบเรียนเปนคูเรื่อง ทศนิยมและเศษสวนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “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
ED391
ED491

ชื่อรายวิชา
TEACHING PRACTICUM I
TEACHING PRACTICUM II

ทุนวิจัยที่ไดรับ
-
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13. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางอรอุมา เจริญสุข
ชื่อ – 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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
กศ.บ
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
กศ.ม
การวัดผลการศึกษา
ค.ด
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
2540
2544
2552

ความเชี่ยวชาญ
สถิติวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อรอุมา เจริญสุข,วัยวุฑฒ อยูในศิล, ภิรดี วัชรสินธุ. (2558). แนวทางการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย; 28: 75-94.
มนัสวี ธนะปด, วิไลลักษณ ลังกา, อรอุมา เจริญสุข. (2557). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การวิเคราะหเสนทางแบบกลุมพหุ. วิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญญา; 12: 88-98.
ชูศรี วงศรัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุม, วิไลลักษณ ลังกา.
(2556). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอกชน
ประเภท สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. วารสารการวิจัยสังคมศาสตร; 135-50.
อวยพร เรืองตระกูล, ภิรดี วัชรสินธุ, อรอุมา เจริญสุข. (2555). การพัฒนาตัวบงชี้และเครื่องมือวัดตัวบงชี้
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3
แนวการ สรางสังคมแหงการเรียนรู/ สังคมแหงความรู. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย; 25: 201-14.
อรอุมา เจริญสุข, อวยพร เรืองตระกูล, นงลักษณ วิรัชชัย. (2554). การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรกํากับ
ที่มีการสงผานสมรรถนะการตัดสินใจทางจริยธรรมและจิตลักษณะตามสถานการณของ
พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. วารสารวิจัยทางการศึกษา; 6:
167-76.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
อรอุมา เจริญสุข. (2557). การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจคุณลักษณะจิตวิญญาณความเปนครูของ
นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”ครั้งที่ 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
ชื่อรายวิชา
ED451
EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
FE501
RESEARCH AND STATISTICS IN EDUCATION
ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ
ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
จิตวิญญาณความเปนครูของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ป
สูความเปนครูมืออาชีพในศตวรรษ
ที่ 21
โครงการประเมิน
กระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของศูนยโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
การพนันแฝงในงานวัด:
กระบวนการเปลี่ยนสภาพของ
กิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มี
ตอพฤติกรรมการเลนพนันของ
เยาวชนไทย
การวิเคราะหสภาพการณปจจุบัน
และอนาคตภาพของปจจัยเสี่ยง
และปจจัยภูมิคุมกันที่มีตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการใชสารเสพ
ติดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
หมูบานอาสาพัฒนาและปองกัน
ตนเอง (อพป.)
การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่
สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรค
ตอความสําเร็จในการผลิตและ
พัฒนาครูของประเทศไทย

แหลงทุน
ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2558

สถานภาพ
หัวหนา
โครงการวิจัย

ทุนวิจัยจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ

2558

หัวหนา
โครงการวิจัย

ทุนวิจัยจากศูนยวิจัยการ
พนัน คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2558

ผูรวมวิจัย

แผนงานภาคีวิชาการสารเสพ
ติด (ภวส) หนวยระบาด
วิทยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2558

ผูรวมวิจัย

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558

ผูรวมวิจัย
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ชื่อโครงการ

แหลงทุน

การพัฒนาตัวบงชี้จิตวิญญาณความ
เปนครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.5 ป) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางการเรียนการสอน
ของครูในโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา
การสังเคราะหผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบสอง (พ.ศ.2549-2553)
การพัฒนาตัวบงชี้และเครื่องมือวัด
ตัวบงชี้ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัด
การศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนว
การสรางสังคมแหงการเรียนรู/
สังคมแหงความรู

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
ทุนวิจัยจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)
ทุนวิจัยจากสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2556

สถานภาพ
หัวหนา
โครงการวิจัย

2556

ผูรวมวิจัย

2555

รวมวิจัย

2555

ผูรวมวิจัย
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14. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวอุไร จักษตรีมงคล
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Urai Chaktrimongkhol
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
หนวยงานที่สังกัด
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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
กศ.บ
กศ.ม
กศ.ด

สาขา/วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
การทดสอบและวัดผล
การศึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

ป พ.ศ.ที่
สําเร็จ
ศึกษา
2533
2537
2545

ความเชี่ยวชาญ
ทักษะดานระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงการ การออกแบบวิจัย การสรางเครื่องมือ การวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน
ทักษะดานคอมพิวเตอร มีความชํานาญเกี่ยวกับโปรแกรมดานการคํานวณ เชน EXCEL, SPSS และ
LISREL
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
อุไร จักษตรีมงคล. (2557, สิงหาคม 2557 – มกราคม 2558). การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดสําหรับการ
ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6. วารสารวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (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
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

รายวิชาที่สอน
ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วม 512 การสรางเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
วม 539 การประเมินการเรียนรู
วม 533 การสัมมนาการประเมิน
วม 531 การประเมินโครงการ

ช.ม./สัปดาห
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อเรื่องงานวิจัย
การพัฒนามาตรประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียนอายุระหวาง 12 – 14
ป
การพัฒนาแบบวัดทักษะการ
คิดสําหรับการประเมิน
คุณภาพผูเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6
การดําเนินงาน 22 นโยบาย
หลักดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ทัศนะของครูในเขต
กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาแบบวัด
ความสามารถทางวิชาชีพครู
ของกลุมวิชาชีพครู
การศึกษาความเที่ยงตรงเชิง
พยากรณของแบบทดสอบ
ความถนัดทางการเรียน
SWUSAT ปการศึกษา 25532556
การพัฒนามาตรประเมิน
คานิยมหลัก 12 ประการของ
นักเรียนอายุระหวาง 12 – 14
ป

เงินรายไดมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2555

สถานภาพการทํา
วิจัย
หัวหนาโครงการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)

2556

หัวหนาโครงการ

เงินรายไดมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหนาโครงการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)

2557

หัวหนาโครงการ

เงินรายไดมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหนาโครงการ

เจาของทุน

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)

ปที่สําเร็จ

หัวหนาโครงการ
2558
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ชื่อเรื่องงานวิจัย
การตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบและการ
ประเมินผลการนําคะแนนการ
ทดสอบ GAT/PAT ไปใชในการ
รับบุคคลเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา
การพัฒนารูปแบบการสอน
“สถิติพื้นฐาน” ตามแนวทาง
กรอบความคิดเปดกวาง
สําหรับนิสิตปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
โครงการประเมินกฎหมาย
และติดตามประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรม: การ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
เครื่องมือการประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมาย

เจาของทุน
ทปอ.

ปที่สําเร็จ
2559

สถานภาพการทํา
วิจัย
ผูรวมวิจัย

เงินรายไดมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

กําลัง
ดําเนินการ

หัวหนาโครงการ

สํานักงานกิจการยุติธรรม

กําลัง
ดําเนินการ

หัวหนาโครงการ
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15. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่ทํางาน

เบอรโทรศัพท
Email

นางสาวนวรินทร ตากอนทอง
Miss Navarin Tagontong
อาจารย
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
02-649-5010 ตอ 303, 08-1104-0303
Navarin@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
กศ.ม.
ศษ.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
คณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปที่สําเร็จ
2547
2549
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: คุณลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงค.
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
ปริญญาโท
EV522

EDUCATIONAL RESEARCH
EVALUATION METHODS

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ
การสรางแบบวัดจิตสาธารณะของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การสรางและพัฒนาขอสอบมาตรฐาน
ตามแนว PISA LIKE

แหลงทุน

สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและ
จิตวิทยา
สํานักทดสอบทาง
การศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
การติดตามและประเมินผลโรงเรียนใน คณะกรรมการ
โครงการของสถาบันภาษาอังกฤษ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของ สํานักทดสอบทาง
ขอสอบและแบบสอบความถนัดทางการ การศึกษาและ
เรียน SWUSAT ปการศึกษา 2553จิตวิทยา
2556

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2555

หัวหนาโครงการ

2557

นักวิจัย

2557

นักวิจัย

2557

นักวิจัย
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16. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่ทํางาน
เบอรโทรศัพท
Email

นางสาวนัฏฐิกา สุนทรธนผล
Miss Nuttika Soontorntanaphol
อาจารย
อาจารยสาขาดุริยางคศาสตรสากล คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บรรณาธิการ
วารสารศิลปกรรมศาสตร
086-389-9406
nuttika06@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศป.บ.
ดุริยางคศาสตรสากล

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่สําเร็จ
2548

ศศ.ม.

ดนตรีศึกษา

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). ประสิทธิผลของการใชเสียงทํานองและจังหวะผานเครื่องดนตรีเปยโนที่มี
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.

สุภณี ชวยบุญชู; นัฏฐิกา สุนทรธนผล. (2558). เรือมะม็วด:กรณีศึกษา ดนตรีในพิธีกรรมสะเดาะ
เคราะหของหมูบานปางลาง ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว. Proceeding
เอกสารรายงานการประชุมโครงการประชุมวิชาการ ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1(อาเซียน) วันที่16
มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมบริการวิชาการ อาคารบริการ ศ.มล.ปน มาลากุล ชั้น15.
ปมนวัฒน สามสี; นัฏฐิกา สุนทรธนผล. (2558).วัฒนธรรมดนตรีกระเหรี่ยง ในอําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี. Proceeding เอกสารรายงานการประชุมโครงการประชุมวิชาการ
ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1(อาเซียน) วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมบริการ
วิชาการ อาคารบริการ ศ.มล.ปน มาลากุล ชั้น15.
ไผทพันธุ พึ่งบุญ ณ อยุธยา; นัฏฐิกา สุนทรธนผล. (2558). การศึกษา”ปดกาน”ในวงปพาทยมอญหงสาวดี
ศูนยวัฒนธรรมมอญ บานวังกะ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. Proceeding
เอกสารรายงานการประชุมโครงการประชุมวิชาการ ศิลปกรรม
วิชาการ ครั้งที่ 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 ครั้งที่ 1 (อาเซียน) วันที่ 17
มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมบริการวิชาการ อาคารบริการ ศ.มล.ปน มาลากุล ชั้น 15.
ณัฐพร โกศัยกานนท, นัฏฐิกา สุนทรธนผล. (2558). โนราโรงครูในกระแสการเปลี่ยนแปลง:
กรณีศึกษาโนราโรงครูคณะประสงค กําพลศิลป. Proceeding การประชุมหาดใหญ
วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 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

งานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการใช ทุนงบประมาณรายได
ดนตรีบําบัดในประเทศไทย A Study of คณะศิลปรรมศาสตร
the Music Therapy inThailand.
มหาวิทยาลัย
ศรีนรินทรวิโรฒ
งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการใชเสียง ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ทํานองและจังหวะผานเครื่องดนตรี
เงินรายได มหาวิทยาลัย
เปยโนที่มีผลตอความจําของเด็ก
ศรีนครินทรวิโรฒ
บกพรองทางการเรียนรู The Effect of
Melody and Rhythm in Piano
Music on Recall of Learning
Disorder Children
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ระบุสถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ
/ผูรวมโครงการ)
หัวหนาโครงการ

2558

หัวหนาโครงการ
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17. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางมณฑิรา จารุเพ็ง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mrs. Monthira Charupheng
ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
ที่ทํางาน
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอรโทรศัพท 089-2044432
Email: monthira_tig@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พย.บ.
การพยาบาลศาสตร

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่สําเร็จ
2537

กศ.ม.

จิตวิทยาการแนะแนว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2542

ปร.ด.

จิตวิทยาใหคําปรึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2549

ความเชี่ยวชาญ
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 สุขเจริญ, นันทนา วงษอินทร, มณฑิรา จารุเพ็ง (2552). ผลของการใหคาํ ปรึกษากลุมเพื่อจัดการ
ความโกรธของวัยรุน. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม. 5(1-2). หนา 131-144.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
นริศรา คิดเห็น, มณฑิรา จารุเพ็ง, และวิไลลักษณ ลังกา. (2557). “ผลของการใหคําปรึกษากลุมที่มีตอการ
กํากับตนเองในการเรียนของนักเรียนวัยรุน,” งานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย ระหวาง
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ธัญณิชา เปไธสง, มณฑิรา จารุเพ็ง, และวิไลลักษณ ลังกา. (2557). “ผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ทฤษฎีอัตถิภาวนิยมที่มตี อความหมายในชีวิตของวัยรุน,” งานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย ระหวาง
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดวงฤทัย นาสา, มณฑิรา จารุเพ็ง, และวิไลลักษณ ลังกา. (2557). “ผลของการใหคําปรึกษากลุมที่มีตอ
ความยืดหยุนตัวดานการเรียนของนักศึกษาพยาบาล,” งานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย ระหวาง
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
3. ตํารา/หนังสือ
มณฑิรา จารุเพ็ง. (2557). ครอบครัวศึกษาและการใหคําปรึกษาครอบครัว: จากแนวคิด ทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติการใหคําปรึกษาครอบครัว. พิมพที่โโรงพิมพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
จํานวน 155 หนา ISBN : 978-616-382-644-2
มณฑิรา จารุเพ็ง. (2557). ตํารามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 3 : ทฤษฎีและเทคนิคการ
ปรึกษาแบบผูรับบริการเปนศูนยกลาง และ แบบเกสตัลท. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มณฑิรา จารุเพ็ง. (2557). ตํารามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 4 : บริการสนเทศสําหรับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
จว 111
จว 113
จว 211
ศษ 241
ศษ 341
จว 412
นน 421
นน 423
นน 323
นน 425
นน 427
ศษ 561
จพป 611
จพป 615
จพป 618
จพป 613

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ
ครอบครัวศึกษา
บุคลิกภาพ
จิตวิทยาสําหรับครู
การแนะแนวเพื่อสรางคุณคาแหงตน
การศึกษาอิสระ
การจัดวางตัวบุคคลและติดตามผล
การปฏิบัติงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา
การวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนว
สัมมนาปญหาและแนวโนมเกี่ยวกับจิตวิทยาการ
แนะแนว
ฝกปฏิบัติงานจิตวิทยาการแนะแนว
การฝกปฏิบัติงานแนะแนว
ทฤษฎีและเทคนิคการใหคาํ ปรึกษา
ครอบครัวศึกษา
การใหคําปรึกษาแบบกลุม
สัมมนาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา
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ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
หนา 154

รหัสวิชา
จว 111
จว 113
จว 211
จพป 614
วพศ 681
จพป 811
วพศ 881

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ
ครอบครัวศึกษา
บุคลิกภาพ
การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการ
ใหคําปรึกษา 1
สัมมนาปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต
การพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษาครอบครัว
สัมมนาปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณของนิสิตปริญญา
ตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพื่อการ
ดูแลและปองกันปญหาโรคซึมเศราและโรควิตก
กังวล ในผูสูงอายุ
การศึกษาและพัฒนาภูมิคุมกันทางจิตของวัยรุน
ไทย

ทุนอุดหนุนจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยจาก สวรส.

2556

ระบุ
สถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/
ผูรวม
โครงการ)
หัวหนา

2558

ผูรวมโครงการ

ทุนอุดหนุนจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนอุดหนุนจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหนา

2560

หัวหนา

การพัฒนานวัตกรรมทางการแนะแนวเพื่อ
เสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตของวัยรุน
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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 และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
กศ.บ.
วิชาเอกธุรกิจศึกษาการตลาด
วิชาโทการแนะแนว
กศ.ม.
จิตวิทยาการแนะแนว
กศ.ด.
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่สําเร็จ
2541

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2545
2550

ความเชี่ยวชาญ
การแนะแนวและการใหคําปรึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สกล วรเจริญศรี ( 2556). “การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคตอความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของนิสิต
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร. 14(2):
102 -113.
จตุพร เจือจินดา. คมเพชร ฉัตรศุภกุล. สกล วรเจริญศรี. (2556). พฤติกรรมของแกงจักรยานยนตวัยรุน.
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร , 14, 45-55.
สกล วรเจริญศรี. (2556). การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคตอความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของนิสิต
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร , 14, 102113.
ศรัญญา อิชิดะ, คมเพชร ฉัตรศุภกุล, และ สกล วรเจริญศรี. (2556). การศึกษาพฤติกรรมความ
รุนแรงของนักเรียนวัยรุน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 7: 211-221.
สุนทรีพร ธรรมบํารุง, คมเพชร ฉัตรศุภกุล และ สกล วรเจริญศรี. (2556). การศึกษาและพัฒนานิสัยและเจตคติ
ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 7, 233-244.
สกล วรเจริญศรี.(2551). การศึกษาทักษะชีวิต และการสรางโมเดลกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
วัยรุน. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 3, 75-86.
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2. ตํารา/หนังสือ
สกล วรเจริญศรี. การแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณคาแหงตน: จากแนวคิด ทฤษฎีสูการปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาผูเรียน (พิมพครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ: แดเน็กซอินเตอรคอรปอเรชั่น; 2559.
สกล วรเจริญศรี. หลักจิตวิทยาเพื่อลดความรุนแรงในสถานที่ทํางาน. กรุงเทพฯ:
แดเน็กซอินเตอรคอรปอเรชั่น; 2559.
สกล วรเจริญศรี. จิตวิทยาสําหรับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองคการ. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ
อินเตอรคอรปอเรชั่น; 2559.
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
นน 112
จว 314
นน 321
จว 412
นน 423
นน 425
นน 427
จพป 611
จพป 612
จพป 613
จพป 614
จพป 822
จพป 813
จพป 814

รายวิชา
สารสนเทศเพื่อการแนะแนว
จิตวิทยาการฝกอบรม
กลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาผูเรียน
การศึกษาอิสระ
การปฏิบัติงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา
สัมมนาปญหาและแนวโนมเกี่ยวกับจิตวิทยาการแนะแนว
ฝกปฏิบัติงานจิตวิทยาการแนะแนว
การพัฒนามนุษย และทฤษฎี เทคนิคการใหคาํ ปรึกษา
จิตวิทยาการฝกอบรม
สัมมนาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา
การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา
การฝกอบรมและการออกแบบการสอน
สัมมนาการวิจัยดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา
การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 2

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคตอ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของนิสิต
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

แหลงทุน

ศึกษาศาสตร มศว

ปงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ไดรับทุน
(หัวหนา
โครงการ/ผูรวม
โครงการ)
2556
หัวหนาโครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

การสํ า รวจความพึ ง พอใจลู ก ค า ที่ มี ต อ การ การไฟฟานครหลวง
ไฟฟานครหลวง (ธุรกิจหลัก) ป พ.ศ. 2556
การประเมิ นภาพลักษณการไฟฟานครหลวง การไฟฟานครหลวง
ประจําป พ.ศ. 2556
การสํารวจทัศนคติ ของผูมี สวนไดสวนเสี ยต อ การไฟฟานครหลวง
การประชาสั มพั น ธ และภาพลั กษณ ข องการ
ไฟฟานครหลวง ประจําป 2557

ปงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ไดรับทุน
(หัวหนา
โครงการ/ผูรวม
โครงการ)
2556
หัวหนาโครงการ

โครงการสํ า รวจข อ มู ล การใช ซ อฟต แ วร ใ น สํานักงานสงเสริม
ภาคอุตสาหกรรมหลักประจําป 2557
อุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
กา รพั ฒนา เท คนิ ค เชิ ง สร า ง สรร ค เ พื่ อ ศึกษาศาสตร มศว
เสริ ม สร า งสั ม พั น ธภาพเชิ ง บวกในการให
คําปรึกษากลุมวัยรุน
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2556

หัวหนาโครงการ

2557

หัวหนาโครงการ

2557

ผูรวมโครงการ

2558

หัวหนาโครงการ
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19. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่ทํางาน
เบอรโทรศัพท
Email

นางลัดดา หวังภาษิต
Mrs. Ladda Wangphasit
ผูชวยศาสตราจารย
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
0831317268
ladda_satit@yahoo.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ – ประถม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2539
ศศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2546
กศ.ด.
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2556
ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษ การสอนในระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา การวิจัยพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( รวมกับศูนยภาษาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยโดยรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ)
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ลัดดา หวังภาษิต. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม). วารสาร
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University Journal of Education), ปที่ 26
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558. หนา 20-32.
ลัดดา หวังภาษิต. การพัฒนารูปแบบการโคชเพื่อเสริมสรางทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ของนิสิต
การศึกษาบัณฑิต (ครู 5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
นเรศวร, ปที่19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2560 (อยูในระหวางการตีพิมพ).
ลัดดา หวังภาษิต. การโคชเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีความสุข. วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
นเรศวร, ปที่ 18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2559. หนา 351-363.
3. ตํารา/หนังสือ
ลัดดา หวังภาษิต. การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถม (อยูระหวางจัดทํา)
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ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ED 201
EL 451

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ
การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

ระบุสถานภาพ

ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

การพัฒนารูปแบบการโคชเพื่อเสริมสรางทักษะ
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของนิสิตการศึกษา
บัณฑิต (ครู 5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายประถม)

เงินรายได
มหาวิทยาลัย

2558

หัวหนา
โครงการ

เงินรายได
มหาวิทยาลัย

2558

หัวหนา
โครงการ
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(หัวหนาโครงการ/
ผูรวมโครงการ)
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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การเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรัชญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
เริ่มเปดรับนิสิต
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา พ.ศ. 2560
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
หลักสูต รการศึกษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษาพิ เศษ (หลั กสูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) เปน
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษยซึ่งแตเดิม
เปนหลักสูตรบู รณาการศาสตร ผสานหรือเชื่ อมโยง กลุมวิชาหลั กระหวางการวัดประเมิน ผลและการวิ จั ย
จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ เขาไวดวยกันเปนสหวิทยาการ ใน 6 แขนงวิชา ไดแก 1. แขนงวิชาการทดสอบ
และการวัดผลทางการศึ กษา 2. แขนงวิ ชาการตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3. แขนง
วิชาการวิ จัยและสถิติทางการศึกษา 4. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 5. แขนงวิชา
จิตวิทยาการศึกษา 6. แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ
การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวางขวางและเกิดประโยชนในการนํา
ความรูมาประยุกตใชในการทํางานและการแกปญหาทางการศึกษา อยางไรก็ตามการบูรณาการศาสตรทั้งสาม
เขาดวยกันทําใหเกิดขอจํากัดบางประการ อันไดแก
1) ชื่อปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย นั้นไมไดระบุถึง
แขนงวิชาที่ผูเรียนเลือกเรียน ทําใหผูจบการศึกษาเกิดปญหาในการสมัครงาน เชน เมื่อบัณฑิตที่
เรียนจบแขนงศึกษาพิเศษตองการสมัครงานเปนครูการศึกษาพิเศษ หนวยงานที่เปดรับสมัครงาน
ตองการใหผูสมัครมีชื่อคุณวุฒิตรงกับความตองการอยางชัดเจนวาจบสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
มากกวาจบสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย
2) การบูรณาการศาสตรทั้ งสามเขาดวยกันทํา ใหผูเรียนมีความรูกวาง แตทําใหผูเรียนมีโอกาสได
เรียนรายวิชาเฉพาะสําหรับศาสตรการศึกษาพิเศษนอยลง เพราะตองเรียนรายวิชาของศาสตร
อื่นๆ รวมดวย
เนื่องจากศาสตรการศึกษาพิเศษเปนศาสตรเฉพาะ และเปนศาสตรที่มีปญหาบุคลากรขาดแคลน
คอนขางมาก จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัย
และพัฒนาศักยภาพมนุษยใหเปนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษใหมีความรูลุมลึกและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานกับ ผูมีค วามต องการพิเศษ นอกจากนี้ การที่ชื่อปริญญานั้นตรงกับ ความ
ตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ก็จะทําใหบัณฑิตประสบปญหาในการสมัครงานลดนอยลง
นอกจากนี้หลั ก สู ตรการศึ กษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการศึกษาพิเศษ (หลักสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ.
2560) ไดมีการปรับปรุงรายวิชาและเนื้ อหาให มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่ อใหสอดรับ กับความตองการของ
ประเทศไทย เนื่องดวยปจจุบันนานาชาติกําลังมุงหนาเขาสูการเรียนรวมเพื่อขจัดการแบงแยกและความไมเทา
เที ย มกั บ ในสั ง คมตามที่ อ งค ก ารสหประชาชาติ (2558) ได กํ า หนดเป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goal) 17 ขอ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคภายในป พ.ศ. 2573 โดยเปาหมาย
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ที่ 4 คือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและโดยการไมแบงแยกสําหรับคนทุกคนและสนับสนุนการเรียนรูตลอด
ชี วิ ต ( Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning)
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบาย "ป 2559 ปแหงความรวมมือดานการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลที่มีความตองการจําเปนพิเศษ" เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีจุดเนนประกอบดวย ดานผูเรียน 3
จุดเนน คือ การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทํา และจุดเนนดานครู คือ สงเสริมศักยภาพและพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
เพื่อให สอดรั บกับแนวโนมนานาชาติและประเทศไทย ดวยเหตุนี้หลักสูตรการศึกษามหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดมีการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาใหเนนการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครูในระบบโรงเรียนใหสามารถจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษในโรงเรียนปกติได ซึ่งปจจุบันรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการระบุวา (2558) มีนักเรียนที่มี
ความจําเปนพิเศษเรียนรวมอยูในโรงเรียนปกติประมาณ 300,000 คน
เนื่องจากวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้นคือการพัฒนาครูใหสามารถจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่มี
ความตองการพิ เศษบริ บ ทเรี ยนรวมได ปรั ญ ชาของการเรียนรวมนั้น เนนการไมแบงแยกและจัดประเภท
นักเรียน โดยครู จะต องเปน ฝ ายปรับ ตัว เองและการจั ดการเรี ยนการสอนเพื่ อใหตอบสนองความตอ งการ
ทางการเรียนรูที่หลากหลายของนักเรียนได ครูจะตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนทุกคนโดยไม
เลือกปฏิ บัติ แ ละไมมี ก ารปฏิ เสธนั กเรี ยน ไมวาจะมี ค วามพิ การหรื อป จ จัย ใดก็ตามที่ทําใหนักเรียนมีค วาม
แตกต า งกั บ นั ก เรี ย นส ว นใหญ ด วยเหตุนี้ เ องหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาพิ เ ศษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงไมไดแยกออกเปน 4 แขนง เชนเดิม อันไดแก แขนงการศึกษาพิเศษสําหรับ
บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน แขนงการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญ ญา
แขนงการศึ กษาพิ เศษสําหรั บ บุ คคลที่มี ความสามารถพิ เศษ แขนงการศึกษาพิเศษสํา หรับ บุคคลที่มีค วาม
บกพรองไม รุน แรง แตจะเปน หลั กสูตรที่ เนนการจั ดการศึ กษาแบบเรี ยนรวม เพื่อพัฒนาใหครูสามารถจั ด
การศึกษาพิเศษใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและนักเรียนที่มคี วามตองการเรียนรูที่แตกตางจากบุคคล
อื่นไดในบริบทการเรียนรวมที่ไมแบงแยกนักเรียนเหลานี้ออกจากสิ่งแวดลอมปกติ เพราะหากโรงเรียนจะจัด
การศึกษาแบบการเรียนรวมที่แทจริง โรงเรียนจะตองสามารถรับนักเรียนในทองถิ่นของตนไดทุกคน และครูก็
จะตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียนทุกคนไดดวย
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ตารางการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 6 หนวยกิต
พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5)
2. หมวดวิชาบังคับ 15 หนวยกิต
กพ 611 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 3(2-2-5) (รายวิชาใหม)
กพ 612 การประเมินทางการศึกษาพิเศษ (2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 3(3-0-6)
(ปรับเปลี่ยนตามบัณฑิตวิทยาลัย)
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสรางและการ
สื่อสารความรู 3(3-0-6)
(ปรับเปลี่ยนตามบัณฑิตวิทยาลัย)
กศพ 671 การคัดกรองและการวินิจฉัยบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษ (2-2-5)
(ปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ)

กพ 613 การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการ
ใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) (รายวิชาใหม)
กพ 614 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5)
(รายวิชาใหม)
กพ 615 สัมมนาและฝกงานการศึกษาพิเศษ
กศพ 681 การฝกงานการศึกษาพิเศษ 1 (0-9-4)
3(0-6-3)
กศพ 682 การฝกงานการศึกษาพิเศษ 2 (0-18-3)
(เปลี่ยนจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ)
3. หมวดวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กพ 621 การทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพ
(เพิ่มเติมตามความเห็นผูใชบัณฑิต)
2(1-2-3)
กพ 622 นวัตกรรมการเรียนรูสําหรับบุคคลที่มีความ (เพิ่มเติมตามความเห็นผูใชบัณฑิต)
ตองการพิเศษ 2(1-2-3)
กพ 623 การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่ (ปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ)
มีความบกพรองเล็กนอยถึงปานกลาง 2(1-2-3)
กพ 624 การสอนและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่ (ปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ)
มีความบกพรองปานกลางถึงรุนแรง 2(1-2-3)
กพ 625 การจั ด การพฤติ ก รรมนั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
ตองการพิเศษ 2(1-2-3) (รายวิชาใหม)
กพ 626 ทักษะชีวิตสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ
2(1-2-3) (รายวิชาใหม)
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กพ 627 การวัดและประเมิน ผลทางการศึกษาพิ เศษ
2(1-2-3)
กพ 628 สถิ ติ น อนพาราเมตริ ก ในการวิ จั ย ทาง
การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3)
4.ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต
ปพท 691ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
12 (0-0-36)

หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย
(ปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ)
(ปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ)
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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