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สารบัญ
หนา
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3

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
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping)

3
3
5
6
8
8
9
11
11
11
15
27
27
29
29
29
38

สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

หนา
39
39
39
39
41
41
41
43
43
44
45
49
50
52
54
55
55
55
55
56
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป แบบ 2.1
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย เอกสารและตําราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปน
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ซึ่งคาด
วาจะเปดทําการสอนหลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
ไดรับอนุมัติ/เห็ นชอบหลักสูตรจากมติเวียนคณะกรรมการการศึ ก ษาระดั บบั ณฑิต ศึ ก ษา
ในการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม พ.ศ. 2559
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
7.ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
8.2 ผูบริหารองคกรที่จัดการศึกษาสําหรับผูมคี วามตองการพิเศษ
8.3 นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ
8.4 นักวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
8.5 ครูการศึกษาพิเศษ ในหนวยงานของรัฐและเอกชน
8.6 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุงเนนคุณภาพของทุนมนุษยและโครงสรางพื้นฐาน
ของสังคม เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ
ด ว ยเหตุ นี้ ประเทศไทยจึงมีความจํา เป นเร ง ดวนในการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาใหกับคน
ทุกภาคสวน ในปจจุบันมีจํานวนเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (เด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กพิการ
และเด็กดอยโอกาส) ในโรงเรียนเฉพาะ ศูนยการเรียน และเรียนรวมในโรงเรียน ประมาณ 341,000 คน
(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2559) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ระบุวา ปจจุบันมีผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการและสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประมาณ 8.4 แสนคน
โดยมีคุณภาพชีวิตและโอกาสการทํางานที่แตกตางกันมาก จึงมีการกําหนดนโยบายและตัวชี้วัดในการเพิ่ม
โอกาสการทํ า งานของผู พิ ก าร และสร า งโอกาสทางการเรี ย นรู ใ ห กั บ คนพิ ก ารสอดคล อ งกั บ การที่
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบาย "ป 2559 ปแหงความรวมมือดานการจัดการศึกษาสําหรับบุคคล
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ" เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีจุดเนนประกอบดวยดานผูเรียน 3 ดาน
คือ การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทํา และจุดเนนดานครู คือ สงเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาและ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
การที่จะพัฒนาบุคคลที่มีความตองการพิเศษใหสามารถพึ่งพาตนเองได และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานไดนั้น ตองอาศัยการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษซึ่งเปนรากฐานที่มี
ความสําคัญยิ่ง จากผลประชุมคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 3/2559 เมื่อวันที่
31 สิง หาคม 2559 นั้ น ไดให ความสําคัญ และเห็ นชอบแนวทางการจัดการเรี ยนรวมเน นการสง เสริม
ศักยภาพใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงมีการจัดการเรียนรวมอยางเปนระบบ มีการพัฒนาหลักสูตร
สําหรับเด็กพิเศษแตละประเภท จัดทําแนวการจัดการเรียนรู การพัฒนาระบบสนับสนุน การส งเสริม
ศักยภาพบุ คลากรและการทํา งานรว มกับ ผูป กครอง ซึ่งในสว นของเด็กพิ เศษกลุ ม ที่ มองไม เ ห็ นเป น ที่
ประจักษ ไดเสนอกลไกหลักสูตรห องเรียนคูขนานและหองเสริมการศึกษาดวย นอกจากนี้ ควรจัดใหมี
ระบบและกลไกการคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษในพื้นที่ดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีความรู
ความเขาใจในการใชเครื่องมือคัดกรอง พรอมทั้งมีระบบการชวยเหลือนักเรียนในเบื้องตนตั้งแตเริ่มเขา
เรียน เพื่อสรางความเขาใจและรวมกันชวยเหลือเด็กอยางถูกตอง รวมทั้งมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาตามกลุมประเภทความพิการทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาระบบการเชื่อมโยงตั้งแตเด็กแรกเกิดเพื่อสง
ตอสถานศึกษา และแนวทางการผลิตและพัฒนาครูที่สอดคลอ งกับสถานการณของผูเรียนในป จ จุ บั น
ประกอบกับในอีก 6 ปขางหนา จํานวนครูการศึกษาพิเศษที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตองการมีจํานวน 1,137 คน ซึ่งยังไมรวมความตองการครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดการศึกษาสวน
ทองถิ่นและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งในภาคสวนเอกชน ดวยเหตุนี้เองจึงมีความจําเปนเรงดวนในการผลิต
บุคลากรทางดา นการศึ กษาพิเ ศษที่มี ความสามารถเพื่อ ใหส อดคล อ งกั บ สถานการณ ห รื อ การพั ฒ นา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเปนกําลังสําคัญใหกับประเทศชาติตอไป
จากเหตุผลดังกลาว ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร ไดเล็งเห็นถึงความตองการ
จําเปนในการเปดหลักสูตรการศึกษาพิเศษในระดับปริญญาเอก เพื่อสรางผูนําวิชาการทางการศึกษาพิเศษ
นักวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ผูสอนในมหาวิทยาลัย และนักคิดและสรางสรรคองคความรูทางการศึกษา
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พิเศษที่มีความเขาใจอันถองแทในองคความรูทางการศึกษาพิเศษระดับสูงและการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญตอการปฏิบัติในวิชาชีพ และสามารถแกไขปญหาทางการศึกษาพิเศษที่มี
ผลกระทบตอชุมชน สัง คม และประเทศชาติเพื่อพัฒนาสาขาวิ ช าการศึ กษาพิ เ ศษของไทยให มี ความ
เขมแข็งไดในอนาคต
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เนนการมุงสู “พัฒนา
คนใหเปนคนดีคนเกง ลดความเหลื่อมล้ํา และแกปญหาสังคม” เพื่อใหประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ทุกคนไดอยูอยางมีศักดิ์ศรี และไดรับสิทธิ์ตามหลักมนุษยชน บุคคลที่มีความตองการพิเศษเปนกลุม
บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะไมไดรับความเสมอภาคทางสังคมและการศึกษา รวมทั้งบุคคลดังกลาว
ยังมีแนวโนมที่จะมีความยากลําบากกวาบุคคลทั่วไปในการที่จะตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม
นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในสังคมทั้งทางกายภาพและทางทัศนคติในการยอมรับความแตกตางที่ทําใหผูมี
ความตองการพิเศษยังไมเปนสวนหนึ่งของสังคมอยางแทจริง
ดวยเหตุนี้เองการจัดการศึกษาใหกับบุคคลที่มีความตองการพิเศษจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะเปน
รากฐานใหบุ ค คลที่ มีความต องการพิ เ ศษสามารถที่จ ะเขาถึง สิท ธิอื่น ๆ ได รวมทั้ง มีโ อกาสที่จ ะเข า สู
ตลาดแรงงานและเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม และเนื่องจากในสังคมยังมีความขาดความรูและความเขาใจ
ในเรื่องการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาพิเศษจึงตองมีความเป น
ผูนําทั้งในดานวิชาการ การวิจัย และการปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถสรางเสริมความรูและความเขาใจใหกับ
สั งคม ครูการศึกษาทั่วไป สหวิชาชีพ และผูป กครอง ดวยเหตุนี้การผลิตบุ คลากรทางการศึกษาพิ เศษ
ในระดับบัณฑิตศึกษาจึงมีความจําเปนยิ่ง นอกจากนี้การผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพื่ อเขามาทํ างาน
สถาบันอุดมศึกษาจะเปนกําลังสําคัญในการผลิตครูการศึกษาพิเศษที่กําลังขาดแคลนอยูใหเพียงพอและ
ใหมีคุณภาพตอไปในอนาคต
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ ของ
สถาบัน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปน
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ซึ่งแต
เดิมเปนหลักสูตรบูรณาการศาสตร ผสานหรือเชื่อมโยง กลุมวิชาหลักระหวางการวัดประเมินผลและการ
วิจัย จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ เขาไวดวยกันเปนสหวิทยาการ ใน 6 แขนงวิชา ไดแก 1. แขนงวิชาการ
ทดสอบและการวัดผลทางการศึกษา 2. แขนงวิชาการตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
3. แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 4. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย และการใหคําปรึกษา
5. แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา 6. แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ
การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวางขวางและเกิดประโยชนใน
การนําความรูมาประยุกตใชในการทํางานและการแกปญหาทางการศึกษา อยางไรก็ตามการบูรณาการ
ศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหเกิดขอจํากัดบางประการ อันไดแก
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1) ชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย นั้นไมไดระบุ
ถึงแขนงวิชาที่ผูเรียนเลือกเรียน ทําใหผูจบการศึกษาเกิดปญหาในการสมัครงาน เชน เมื่อบัณฑิตที่เรียน
จบแขนงการศึกษาพิเศษตองการสมัครงานซึ่งเกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ หนวยงานที่เปดรับสมัครงาน
ตองการใหผูสมัครมีชื่อคุณวุฒิตรงกับความตองการอยางชัดเจนวาจบสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มากกวา
จบสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย
2) การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวาง แตทําใหผูเรียนมีโอกาส
ไดเรียนรายวิชาเฉพาะสําหรับศาสตรการศึกษาพิเศษนอยลง เพราะตองเรียนรายวิชาของศาสตรอื่น ๆ
รวมดวย
เนื่ อ งจากศาสตร ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษเป น ศาสตร เ ฉพาะ และเป น ศาสตร ที่ มี ป ญ หาบุ ค ลากร
ขาดแคลนคอนขา งมาก จึง มีความจํา เป นในการปรับ ปรุงหลั กสูตรจากหลั กสู ตรปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ใหเปนหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษใหมคี วามรูลุมลึกและมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกับผูมีความตองการพิเศษ นอกจากนี้ การที่
ชื่อปริญญานั้นตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ก็จะทําใหบัณฑิตประสบปญหาในการสมัคร
งานลดนอยลง
ดวยเหตุนี้ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศั กยภาพมนุษย (พ.ศ. 2554) เป นหลักสูตรการศึกษาดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใหหลักสูตรสอดคลองกั บ ความ
ตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมไทยมากขึ้น
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลัก สู ต รการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการศึ ก ษาพิ เ ศษ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560)
เปน หลักสู ตรที่ตอบสนองนโยบายของศูนย พัฒนาการศึก ษาพิเ ศษ คณะศึ กษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาพิเศษ และการใหบริการวิชาการแกชุมชน
โดยมุงเนนใหบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษที่มีคุณภาพ มี คุณธรรม
จริยธรรม มีความรู มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะ
ในการทําวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมดานการศึกษาพิเศษ และมีความเปนมืออาชีพ ซึ่งสอดคลองกั บ
พันธกิจหลัก 4 ดานของมหาวิทยาลัย ไดแก 1) ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มคี ณ
ุ ภาพและคุณธรรมใหแกสังคม
2) สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 3) บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และ 4) ศึกษา วิเคราะห
และทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
13. ความสัมพันธของหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่นของสถาบัน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปน
หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดังนี้
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13.1 กลุมวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปดสอนให
ไมมี
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผูนําทางการศึกษาพิเศษมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาพิเศษที่ยั่งยืน
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจึงมีความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูมีความตองการพิเศษ เพื่อนําไปสูโอกาสการทํางานและการมีชีวิตอยูในสังคมไทยอยางเสมอภาค และ
ไดรับสิทธิที่พึงมีพึงไดในฐานะที่เปนประชาชนไทยและประชาชนของโลก ดวยเหตุนี้เองจึงมีความจําเปน
ในการผลิตบุคลากรทางดานการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปนผูนําในการพัฒนา
การศึกษาพิเศษ และเปนบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหเปนกําลังในการผลิต
ครูการศึกษาพิเศษตอไป
องค ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละวั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ ได ก ล า วไว ใ น
Salamananca Statement and Framework for Action (1994) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการประชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ไดให
ความสําคัญและเห็นชอบกับ แนวทางการจัดการเรียนรวมเนนการสงเสริมศักยภาพให สถานศึก ษาขั้ น
พื้ น ฐานทุ กแห ง มี การจัด การเรียนรวมอยา งเป นระบบ มี การพัฒ นาหลักสู ตรสํ า หรั บ เด็ ก พิ เ ศษแต ล ะ
ประเภท จัดทําแนวการจัดการเรียนรู การพัฒนาระบบสนับสนุน การสงเสริมศักยภาพบุคลากรและการ
ทํ า งานร ว มกั บ ผู ป กครอง ซึ่ง ในส ว นของเด็ ก พิ เศษกลุมที่ม องไมเ ห็น ประจั ก ษ ไดเสนอกลไกหลั ก สู ต ร
หองเรียนคูขนานและหองเสริมการศึกษาดวย และยังสอดคลองกับผลของการศึกษาความตองการและ
ความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ พบวา ผูเรียน
ตองการมีความรูเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภท และมีความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม
เปนตน
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาพิ เ ศษนั้ น มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี
ความสามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจทางการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาความรูและ
การปฏิบัติในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหกาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลังเพื่อพัฒนา
ความรูความเขาใจและกลยุทธใหม ๆ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษในการ
แกไขปญหาสําคัญที่เกิ ดขึ้น รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข อสรุป ตอกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุ มที่ ไม ใช
ผู เ ชี่ย วชาญในสาขาวิ ช าการศึ ก ษาพิ เ ศษได อ ย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และสามารถจั ด การกั บ ป ญ หาทาง
จริย ธรรมที่ ซั บ ซ อนในบริ บ ทของวิ ช าการหรือ วิช าชีพไดม่ันคงและรวดเร็ว มีค วามคิดริเริ่มในการหา
ทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีความรัก
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งในวิชาชีพ และการดํารงชีวิ ต สามารถทํางาน
รวมกับบุคคลอื่นอยางกัลยาณมิตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรูทางการศึกษาพิเศษอยางถองแท และสามารถดําเนินการจั ดการศึกษาพิเ ศษ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. มีภาวะผูนําในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีความสามารถในการแกไขปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอสรุปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความเขาใจอยางถองแทในการใชเทคนิคการวิจัย เพื่อคนหาและสรางองคความรูใหม
ที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญทางการศึกษาพิเศษ
4. มีความสามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับ ซอนในบริบทของการศึ กษาพิ เ ศษ
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาที่มีผลกระทบ
ตอชุมชน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ํา
กวาเกณฑที่ สกอ.กําหนด

กลยุทธ
ตัวบงชี้
พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน 1. เอกสารหลักสูตร
จากหลักสูตรสากลและ
(มคอ. 2)
พื้นฐานของสังคมไทย
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง 1. รายงานผลการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
การศึกษาและความตองการ
ของหลักสูตร (มคอ. 7)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความ ของสังคม
2. รายงานผลการศึกษา
ตองการของสังคม
ความคิดเห็นของนิสิต
ชั้นปสุดทาย
3. รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)
ปรับปรุงสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงสถานที่ สื่อให
หองเรียน หองประชุม และ
สื่อการเรียนการสอนไดรับ
ใหมีความเหมาะสม มีความทันสมัย
เหมาะสม
การปรับปรุงมีความเหมาะสม
และเพียงพอ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน

พัฒนารายวิชาในหลักสูตร
ใหมีความบูรณาการ

เอกสารหลักสูตร (มคอ. 2)

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
ตัวบงชี้
รายงานการประชุม
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร โดยรวมมือ คณะกรรมการบริหาร
ประสานงานกับสาขาวิชา
หลักสูตร
ตาง ๆ ในการจัดการบริหาร
หลักสูตร
พัฒนาบุคลากร อาจารยที่เกี่ยวของกับ
การเรียน การสอนใหมีทันสมัย
เพิ่มพูนประสบการณใหหลากหลาย
และลุมลึก

สนับสนุนอาจารยใหไดรับ
การเพิ่มพูนประสบการณ
ความรูโดยการศึกษา ดูงาน
เขารวมอบรม
ประชุมสัมมนา ทําวิจัยและ
การเผยแพรความรูผลงาน
หรือแนวคิดโดยการบริการ
วิชาการแกสังคม

1. การศึกษา อบรม ประชุม
สัมมนา การศึกษาตอของ
อาจารย
2. การบริการทางวิชาการ
งานวิจัย และการทํา
ผลงานวิชาการของ
อาจารย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผู มี สิ ท ธิ์ เ ข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาพิ เ ศษ ต อ งมี
คุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2559 และตองมีคณ
ุ สมบัติคอื
1. จะต้องเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ทคณะกรรมการการอุ
ี
ดมศึกษา
3. มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์อนื ดังนี
3.1 สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญามหาบัณฑิตทางดานการศึกษาพิเศษหรือ
เทียบเทาและมีประสบการณในการทําปริญญานิพนธ หรือมีผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกันในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3.2 หากไมไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทางดานการศึกษาพิเศษ หรือ
เทียบเทาตองมีคณ
ุ สมบัติดังตอไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิ ชาที่เกี่ ยวข องตามที่
ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณทางการศึกษาพิเศษ
และ/หรือนวัตกรรมทางการศึก ษาพิเ ศษหรื อเกี่ยวของกับ การศึกษาพิเ ศษและไม ไดเ ปนสวนหนึ่ ง ของ
วิ ทยานิพนธ อยางนอย 1 เรื่อง (เปนเจาของผลงาน 100%) ผูเรียนจะต องเรียนรายวิ ชาปรั บ พื้น ฐาน
1 รายวิชา ไดแก รายวิชา กพ 601 ความตองการพิเศษทางการศึกษา ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (พ.ศ. 2560) และรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
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การศึกษาพิเศษ (พ.ศ. 2560) โดยไมนับจํานวนหนวยกิต ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
(2) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิ ช าที่ เกี่ยวข องตามที่
ไดรับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีประสบการณในการสอน และ/หรือดูแลและ
ชวยเหลือผูที่มีความตองการพิเศษ และ/หรือผูที่มีความสามารถพิ เศษ อยางนอย 1 ป โดยมีเอกสาร
รั บ รองจากหน ว ยงานหรื อ โครงการ หรื อ มี เ อกสารรั บ รองประสบการณ ต ามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูเรียนจะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน 1 รายวิชา ไดแก รายวิชา กพ
601 ความต องการพิเศษทางการศึกษา ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการศึกษาพิเศษ
(พ.ศ. 2560) และรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (พ.ศ. 2560)
โดยไมนับจํานวนหนวยกิต ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) สําหรับผู ท่ีมีประสบการณในการวิจัยนอย กําหนดใหเลือกเรียนรายวิ ชา
ที่เกี่ยวของกับสถิติและการวิจัยทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ผูที่มีประสบการณในการวิจัยนอย หมายถึง ผูที่มีประสบการณในการทําวิจัย
ในรูปแบบสารนิพนธ หรือมีผลงานทําปริญญานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีผลงานวิจัยทางการศึกษา
จากการศึกษารายวิชาตาง ๆ ในระดับปริญญาโทที่ตอเนื่องกันรวมกันแลวนอยกวา 12 หนวยกิต แตไมนอย
กวา 6 หนวยกิต
3.3 ในกรณีผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการศึกษาของสาขาวิชาอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีความประสงคจะโอนยายเขามาศึกษาในหลั กสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตองมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
(1) ตองผานการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับรายวิชาทางการศึกษา
พิเศษ ในระดับบัณฑิตศึกษามาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.50
(2) มีประสบการณในการทําปริญญานิพนธหรือมีผลงานวิจัยในระดับปริญญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ทางการศึก ษาพิ เ ศษหรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ การศึก ษาพิ เ ศษไม น อ ยกว า 12 หน ว ยกิ ต หรื อ มี
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษหรือเกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
มีผลงานในการทําสารนิพนธหรือผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษหรือเกี่ยวข องกับ การศึกษาพิเศษจาก
การศึกษารายวิชาตาง ๆ ที่ตอเนื่องกันรวมกันแลวตั้งแต 6 หนวยกิตขึ้นไป หรือผลงานวิจัยทางการศึกษา
พิเศษหรือเกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษอื่น ๆ ที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เปนที่ยอมรับหรื อจาก
ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษอยางนอย 2 คน ทั้งมีประสบการณในการทําวิ ทยานิพ นธ และผลงาน
ทางวิชาการที่กลาวมาทั้งหมดตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.4 มีความประพฤติดี
3.5 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
3.6 ผานการคัดเลือก โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย
การศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ไดแก การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การรับโอนนิสิต จาก
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สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรับเขาตามขอตกลงของมหาวิ ทยาลั ย ใน
โครงการความรวมมือหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(1) ผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและรายงานการวิจัย สารนิพนธ
หรือผลงานทางการศึกษาอื่นที่เทียบเคียง
(2) หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยจากผูรับรองตามกําหนดอยางนอย 2 คน
ไดแก ผูบังคับบัญชา อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูควบคุมปริญญานิพนธ หรือบุคคลอื่น ๆ ตามการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) สําหรับผูที่ไมไดสําเร็จระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเทาหรือปริญญาดุษฎี
บัณฑิตหรือเทียบเทาทางดานการศึกษาพิเศษ ตองมีผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ (เปนเจาของผลงาน
100%) หรือนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
ตองมีเอกสารรับรองประสบการณทางการศึกษาพิเศษ ไมนอยกว า 1 ป เพิ่มเติม โดยมีผูรับรองที่เปน
ขาราชการไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทา หรือเปนผูบังคับบัญชา ผูบริหารงาน หัวหนาหรือผูบริหาร
โครงการที่ปฏิบัติประสบการณนั้น ๆ อยางนอย 1 คน หรือเอกสารรับรองประสบการณอื่น ๆ ตามการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(4) มีก ารสอบวั ดความรูทางการศึ กษาและการวิ จั ย ภาษาอั ง กฤษ (สํ าหรั บ ผูไม มี
คะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด) และ/หรือมีการสัมภาษณเชิงวิชาการ และหรือมีการนําเสนอ
ขอเสนอโครงการวิจัย
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นควรรับเขาศึกษา
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตบางคนมีความรูดานการศึกษาพิเศษ และ/หรือดานการวิจัยไมเพียงพอ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
กําหนดและจัดใหนิสิตที่ไมมีความรูพื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ และ/หรือมีประสบการณ
ในการวิ จัย น อ ย ได ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าปรับ พื้น ฐาน (prerequisite) นอกเหนือ จากที่โ ครงสร า ง
หลักสูตรกําหนดเพิ่มเติมโดยไมนับเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิต
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา (คน)
2559 2560 2561 2562 2563
15
15
15
15
15
15
15
30
15
15
-
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2.6 ประมาณการคาใชจาย
2.6.1 งบประมาณตามแผน (หนวยบาท)
ปงบประมาณ (บาท)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
คาธรรมเนี ยมการศึ กษาเหมาจาย 1 ป 1,380,000 1,380,000 2,760,000 1,380,000 2,760,000
การศึ ก ษา (ค า ธรรมเนี ย ม/คน/ป x
จํานวนรับ)
รวมรายรับ
1,380,000 1,380,000 2,760,000 1,380,000 2,760,000
รายละเอียดรายจาย

2.6.2 ประมาณการคาใชจาย
งบประมาณของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิ เศษ คณะศึกษาศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) เรียน 3 ปการศึกษา
รายการ
หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูสอน (ในเวลาและนอกเวลาราชการ)
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน
คาจางบุคลากรของหลักสูตร
คาครุภัณฑที่ตองใชสําหรับนิสิต
คาจัดกิจกรรมทั้งหลักสูตร
คาใชจายอื่นๆ
- คาตอบแทนวิทยากรภายนอก (อยูที่หลักสูตร)
- คาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
- คาบริหารหลักสูตร

ยอดรวม
(บาท)

ตอหัว
(บาท)

คาใชจายสะสม
ตอหัว (บาท)

576,000
200,000
156,000
200,000
300,000

38,400
13,333
10,400
13,333
20,000

300,000
200,000
300,000
2,232,000

20,000
13,333
20,000
148,800

148,800

9,300
9,300
18,600
37,200

186,000

13,300
35,170.59

199,300
234,470.59

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ
งบพัฒนาหนวยงาน
งบวิจัยของหนวยงาน
คาสวนกลางคณะหรือคาสาธารณูปโภค
รวมระดับคณะ
หมวดคาปริญญานิพนธ
คาตอบแทนกรรมการ
หมวดกองทุนมหาวิทยาลัย
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รายการ

ยอดรวม
(บาท)

หมวดคาใชจายสวนกลาง
คาสวนกลางมหาวิทยาลัย
คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง
คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร
คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย
รวมคาใชจายตอหัวนิสิตทั้งสิ้น
คาใชจายประมาณการตองวด
คาใชจายประมาณการตองวด (ปรับเลขกลม)
คาใชจายตลอดหลักสูตร

ตอหัว
(บาท)
13,080
9,000
3,120
17,712
42,912

คาใชจายสะสม
ตอหัว (บาท)

277,382.59
46,230.43
46,000 บาท
276,000 บาท

หมายเหตุ
- ถัวจายตลอดหลักสูตร/นิสิต 1 คน เปนเงิน 276,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)
- ไมรวมคาใชจายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ และไม
รวมคาใชจายในการทําปริญญานิพนธ
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต
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ทางการศึกษาพิเศษอยางนอย 2 คน ทั้งมีประสบการณในการทําวิทยานิพนธและผลงานทางวิชาการที่
กลาวมาทั้งหมดตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ในกรณีที่ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต หากไมประสงคสําเร็จการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต หรือสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และประสงคจะขอ
สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ใหทําปริญญานิพนธ มีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษา
รายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรมหาบัณฑิตอีกไมนอยกวา 27 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39
หนวยกิต ทั้งนี้รายวิชาที่ศึกษาไปแลวในระดับดุษฎีบัณฑิตสามารถเทียบโอนได โดยผานการเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษามหาบัณฑิต
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสวิชา
1. เลขรหัสสามตัวแรก
1.1 เลขรหัสตัวแรก
8 หมายถึง รายวิชาระดับดุษฎีบัณฑิต
1.2 เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง หมวดวิชาหรือวิชาเอกไดแก
1 หมายถึง วิชาบังคับ
2 หมายถึง วิชาเลือก
9 หมายถึง ปริญญานิพนธ
1.3 เลขรหัสตัวที่สาม หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาหรือวิชาเอก
ของเลขรหัสตัวที่สอง
2. เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
3. เลขรหัสในวงเล็บ
3.1 เลขรหัสในวงเล็บ ตัวที่หนึ่ง หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
3.2 เลขรหัสในวงเล็บ ตัวที่สอง หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติและ
ภาคสนาม
3.3 เลขรหัสในวงเล็บ ตัวที่สาม หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
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1. หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต ดังนี้
กพ 811
SE 811

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาพิเศษ
Research and Development in Special Education

3(2-2-5)

กพ 812
SE 812

ภาวะผูนําทางการศึกษาพิเศษ
Leadership in Special Education

3(2-2-5)

กพ 813
SE 813

ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาพิเศษ
Issues and Trends in Special Education

3(2-2-5)

กพ 814
SE 814

การสอนและการชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
Teaching and Supporting Learners with Special Needs

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กพ 821
SE 821

การเรียนรวม
Inclusive Education

3(2-2-5)

กพ 822
SE 822

การทํางานรวมกับผูปกครองและสหวิชาชีพ
Working with Parents and Multidisciplinary Professionals

3(2-2-5)

กพ 823
SE 823

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ
Innovation and Technology In Special Education

3(2-2-5)

กพ 824
SE 824

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
Advanced Statistics for Special Education Research

3(2-2-5)

กพ 825
SE 825

การประเมินโครงการทางการศึกษาพิเศษ
Project Evaluation in Special Education

3(2-2-5)

3. ปริญญานิพนธ กําหนดใหเรียน 36 หนวยกิต
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กพ 811 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาพิเศษ
กพ 812 ภาวะผูนําทางการศึกษาพิเศษ
กพ…
วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กพ 813 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาพิเศษ
กพ 814 การสอนและการชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
กพ…
วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
9
3(2-2-5)
12

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
9
9

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
9
9

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
9
9
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
กพ 811
SE 811

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Research and Development in Special Education
แนวคิดหลักการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ความแตกตางระหวางการวิจัยและพัฒนาและ
การวิจัยทั่ว ๆ ไป รูปแบบและขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาพิเศษ การเขียนรายงานการ
วิจัยเพื่อนําเสนอและ/หรือตีพิมพ วิธีการบริหารจัดการโครงการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
กพ 812
SE 812

ภาวะผูนําทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Leadership in Special Education
ความรู ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติในการเปนผูนําทางการศึกษาพิเศษ ทั้ง
ในดานการเปนครู ผูบริหารองคกร นักวิชาการ และนักวิจัยทางการศึกษาพิเศษ จริยธรรมในการเปนผูนํา
ทางการศึ กษาพิเศษ ผูเรียนจะใชก ระบวนการวิ จัย ในการศึ กษาแนวคิดและการทํ างานของผู นํ า ทาง
การศึกษาพิเศษในประเทศไทย และ/หรือ ในตางประเทศ และนําเสนอโครงการและ/หรือแนวทางในการ
ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
กพ 813
SE 813

ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Issues and Trends in Special Education
สถานการณ ประเด็นและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาพิเศษในปจจุบั น การคาดการณ
แนวโนมในอนาคตและการเตรียมความพรอมสําหรับสถานการณทางการศึกษาพิเศษในอนาคต ผูเรียน
รู เ ท า ทั น สถานการณแ ละเป น ผู นํา ในการเปลี่ ย นแปลงทางด า นการศึ ก ษาพิ เ ศษ โดยหั ว ข อ เรื่ อ งจะ
เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษาขึ้นอยูกับสถานการณทางการศึกษาพิเศษที่เปนปจจุบันและความ
สนใจของนิสิต ผูเรียนจะตองเขียนบทความวิชาการในเรื่องประเด็นและแนวโนมทางการพิเศษที่มีคุณภาพ
ในระดับที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ และ/หรือนําเสนอตอสาธารณะได
กพ 814
SE 814

การสอนและการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
3(2-2-5)
Teaching and Supporting Learners with Special Needs
ทฤษฎี ปรัชญา แนวคิด แนวทางในการปฏิบัติ การสอนและการใหความชวยเหลือผูเรียนที่
ความตองการพิเศษในทุกชวงของชีวิต และความตอเนื่องในการสอนและการใหความชวยเหลือในชวงที่มี
ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต และการเปลี่ยนผาน (transition) ผูเรียนรูเทาทันสถานการณทางดานวิชาการ
การวิจัย และการปฏิบัติ ในเรื่องการสอนและการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ และ
สามารถจัดสั มมนาวิช าการในหัวขอที่เกี่ยวของกับการสอนและการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ โดยที่ผูเรียนจะตองเปนผูนําเสนอวิธีการสอนและการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีความ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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ตองการพิเศษที่ทันสมัยดวยตนเอง ตลอดจนผูเรียนสามารถเขียนบทความวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การสอนและการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ และ/หรือนําเสนอตอสาธารณะได
2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ตามรายวิชาดังตอไปนี้
กพ 821
SE 821

การเรียนรวม
3(2-2-5)
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด วิวัฒนาการเกี่ ยวกั บการจัดการศึกษาสําหรับ เด็กที่มี
ความตองการพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนรวม การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมของการอยูรวมกัน
และความเทาเทียม วิธีการจัดการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนรูที่เขาถึงและเปนธรรม การจัดสื่อ
สิ่งอํานายความสะดวก บริการการชวยเหลือทางการศึกษาอื่นๆ การตอบสนองตอการชวยเหลือ การวัด
และประเมินผล การสรางความรวมมือกับครอบครัวและบุคลากรวิช าชีพสถานการณการเรียนรวมใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ผูเรียนจะเทาทันสถานการณทางดานวิชาการ การวิจัย และการปฏิบัติ ใน
เรื่องการเรีย นรวม ผูเรียนจะตองเขียนบทความวิชาการในเรื่อ งการเรี ยนรวมที่ มีคุ ณภาพตี พิ ม พห รือ
นําเสนอตอสาธารณะได
กพ 822
SE 822

การทํางานรวมกับผูปกครองและสหวิชาชีพ
3(2-2-5)
Working with Parents and Multidisciplinery Professionals
ทฤษฎี แนวคิด และการปฏิบัติในการทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพ เชน การสื่อสาร
การถายทอดขอมูล การจัดระบบในการถายทอดขอมูล ขอบขายการทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพ
การปฏิบัติตนและจริยธรรมในการทํางานผูที่เกี่ยวของและผูที่ทํางานกับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ การ
เปนใหความรูและการเปน mentor ใหกับผูที่เกี่ยวของและผูที่ทํางานกับบุคคคลที่มีความตองการพิเศษ
ผู เ รีย นจะต อ งใชก ระบวนการวิ จัย ในการศึ ก ษาปญ หาและอุ ป สรรคในการทํ า งานกั บ ผู ป กครองและ
สหวิชาชีพ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และพัฒนาแนวทางในการแกปญหา เพื่อนําเสนอจะตองนําเสนอ
ผลงานตออาจารยผูสอนโดยมีเอกสารประกอบ
กพ 823
SE 823

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Innovation and Technology in Special Education
ทฤษฎีและแนวคิดในการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
สรางขึ้นสําหรับผูมีความตองการพิเศษเปนบุคคล รายกลุม และนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเปน
สากล (Univeresal Design) นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอ ยูในปจจุ บั นและแนวโนม ในด านการสร าง
นวั ตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต การเลือกใชนวั ตกรรมและเทคโนโลยี การประเมินนวัตกรรมและ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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เทคโนโลยี การจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมเพื่อสอนหรือสนับสนุนการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี ฝกปฏิบัติ
ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติและการสนับ สนุนในการสร าง
เทคโนโลยี
กพ 824
SE 824

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Special Educational Research
การเลือกใชสถิติไดอยางเหมาะสมสําหรับการวิจัยทางการศึกษาพิเศษในสถานการณตาง ๆ
การใชอนุมานสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมในกรณีที่มีตัวแปรอิสระมากกว า 1 ตัว การ
วิเคราะหขอมูลในรูปแบบการวิจัยที่มีการวัดซ้ํา การใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ และการแปล
ความหมายขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
กพ 825
SE 825

การประเมินโครงการทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Project Evaluation in Special Education
พั ฒ นาการของศาสตร ก ารประเมิ น บทบาทของการประเมิ น โครงการต อ การตั ดสิ น ใจ
หลักการและเทคนิคการประเมินเพื่อการจัดการความเสี่ยงของโครงการ การออกแบบและการปฏิบัติการ
ประเมินโครงการทางการศึกษาพิเศษ คุณภาพมาตรฐานของการประเมินโครงการ การปฏิบัติการติดตาม
ประเมินโครงการ บทบาทและจรรยาบรรณของนักประเมิน
3. ปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation

36 หนวยกิต

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ลําดับ รายชื่อคณาจารย
ตรี-โท-เอก
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1 อ.ดร.กนกพร
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คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา) ปที่จบ
ศษ.ด. (การบริหาร
การศึกษาพิเศษ), 2557
ป.บัณฑิต (นวัตกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย), 2558
ค.บ. (คหกรรมศาสตร),
2530

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
รศ.ดร.ดารณี
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ศักดิ์ศิริผล
วิทยาลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภ
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),
มหาวิทยาลัย
2537
ศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ),
มหาวิทยาลัย
2549
ศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.สุธาวัลย
วท.บ. (เคมี), 2545
มหาวิทยาลัย
หาญขจรสุข
ศรีนครินทรวิโรฒ
ป.บัณฑิต (วิชาชาชีพครู),
มหาวิทยาลัย
2546
ศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัย
2550
ศรีนครินทรวิโรฒ
อ. ดร. อัจศรา
วท.บ. (วิทยาศาสตรจุฬาลงกรณ
ประเสริฐสิน
ฟสิกส), 2544
มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), จุฬาลงกรณ
2547
มหาวิทยาลัย
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
จุฬาลงกรณ
การศึกษา), 2555
มหาวิทยาลัย
อ.ดร.รุงทิวา แยมรุง ค.บ. (คณิตศาสตรวิทยาลัยครูสวนดุสิต
ชีววิทยา), 2529
ศศ.ม. (การสอน
มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร), 2534
เกษตรศาสตร
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัย
2550
ศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว ค.บ. (การมัธยมศึกษา:
จุฬาลงกรณ
วิทยาศาสตรทั่วไป-เคมี),
มหาวิทยาลัย
2542
กศ.ม. (การบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา), 2546
ค.ด. (การวัดและประเมินผล จุฬาลงกรณ
การศึกษา), 2550
มหาวิทยาลัย
รายชื่อคณาจารย
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รายชื่อคณาจารย
อ.ดร.ศุภวรรณ
สัจจพิบูล

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา) ปที่จบ
ค.บ. (การมัธยมศึกษา:
ภาษาไทย-ภาษาฝรั่งเศส),
2544
ค.ม. (การสอนภาษาไทย),
2547
ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน), 2553
กศ.บ. (ภาษาไทย), 2549

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

เลขประจําตัว
บัตร
ประชาชน
xxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
xxxxxxxxxxx
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อ.ดร.รุงอรุณ
โรจนรัตนาดํารงไชย
ศรี
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน),
2550
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ในฐานะภาษา ตางประเทศ), ศรีนครินทรวิโรฒ
2552
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2557
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
อ.ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ ศษ.บ.(การสอน
มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร), 2546
เกษตรศาสตร
ศศ.ม. (การสอน
มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร), 2548
เกษตรศาสตร
ค.ด. (หลักสูตรและการ
จุฬาลงกรณ
สอน), 2556
มหาวิทยาลัย
อ.ดร.อรอุมา เจริญสุข กศ.บ. (วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร), 2540
ศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), มหาวิทยาลัย
2544
ศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
จุฬาลงกรณ
การศึกษา), 2552
มหาวิทยาลัย
อ.ดร.อุไร จักรตรี
กศ.บ. (การประถมศึกษา), มหาวิทยาลัย
มงคล
2533
ศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (วิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัย
การศึกษา), 2537
เกษตรศาสตร
กศ.ด. (การทดสอบและ
มหาวิทยาลัยบูรพา
วัดผลการศึกษา), 2545
อ.ดร.นวรินทร
ค.บ. (คณิตศาสตร), 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตากอนทอง
สวนสุนันทา
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รายชื่อคณาจารย

อ.ดร.นัฏฐิกา
สุนทรธนผล

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา) ปที่จบ
กศ.ม. (การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา), 2549
ศษ.ด. (การวิจัยและการ
ประเมินทางการศึกษา),
2559
ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร
สากล), 2548
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา), 2551
PhD. (Music), 2554
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ผศ.ดร. มณฑิรา
จารุเพ็ง

ผศ.ดร. สกล
วรเจริญศรี

ผศ.ดร. ลัดดา
หวังภาษิต

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

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

เลขประจําตัว
บัตร
ประชาชน

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป
มหาวิทยาลัยมหิดล
Magadh University,
India
มหาวิทยาลัยขอนแกน

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถามี)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ
ที่ ทัน สมั ย และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของชุ ม ชน สัง คม และประเทศชาติ ได แ ก รู ป แบบการ
พัฒนาการเรียนการสอนทางการศึกษาพิเศษ รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
พิเศษ รูป แบบการบริห ารการศึกษาพิเศษระบบการพัฒ นาการจั ดการศึ กษาพิ เศษ และอื่นๆ ที่สงผล
ตอการพัฒนาการศึกษาพิเศษและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การวิจัยโครงงานดานการศึกษาและปริญญานิพนธเปนงานวิจัยทางสังคมศาสตรที่ มุงเนน
ดานการแกปญ หา พัฒนาตลอดจนการสรางองคความรูทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูตามความ
สนใจและตามความจําเปนของนิสิต โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูควบคุมดูแลและใหคําแนะนําชวยเหลือ
นิสิต ทั้งนี้โ ดยมีกระบวนการขั้นตอนตาง ๆ เปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิ ทยาลัย นับแต การเสนอ
เคาโครงวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงวิจัย การแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธและการ
สอบปากเปลา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความรูความสามารถอยางลุมลึกและเชี่ยวชาญในการกําหนดปญหาและสืบคนขอมูล
วิจัย สามารถวิเคราะหวิจารณแยกแยะแนวคิดที่ใหมและซับซอน สามารถประเมินและสังเคราะหขอมูล
แลวนํามาออกแบบ เขียนขอเสนอโครงการวิจัย โดยใชขอมูลทางวิชาการที่ลึกซึ้งดําเนินการวิจัย การสราง
เครื่องมือและตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องมือวิ จัย การวิ เคราะหขอ มูลและใชส ถิติ
วิเคราะหขอมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัยอยางเปนระบบ และนําเสนอรายงานการวิจัยตอสังคม
5.3 ชวงเวลา
ปที่ 2 ภาคการศึกษา 1 ถึงปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
36 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มี ก ารเตรี ย มการให คํ า แนะนํ า และช ว ยเหลื อ ทางด า นวิ ช าการแก นิ สิ ต นั บ แต ก ารสอน
ในรายวิ ชาตาง ๆ เพื่อสรางความรูพื้นฐานในการวิจัย การแตงตั้งอาจารยที่ ปรึ กษาเปนผู ควบคุ ม ดู แล
และใหคําแนะนําชวยเหลือนิสิต การแตงตั้งกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ การกําหนดเวลาใน
การนัดหมายใหคําปรึกษานิสิตทั้งทางตรงและทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิ จัย และคณะกรรมการสอบปากเปล า การกําหนดชว งเวลาในการยื่ นข อ เสนอเค าโครงวิจัย
การประชุมพิจ ารณาโครงการวิจั ย ชว งเวลาการยื่นขอสอบปากเปล า และระยะเวลาสิ้ นสุ ดการสอบ
ปากเปลา ในแตละปการศึกษาประกาศใหนิสิตทราบโดยกําหนดเปนปฏิทินทางการศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมิ นผลเปนระยะ ตั้งแตการสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสาร
เคาโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย การประชุมพิจารณาเคาโครงวิจัย การสอบปากเปลา โดยใหมีการ
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในกรณีที่ผลการประเมินยังไมไดมาตรฐาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทักษะการสื่อสาร

2. สมรรถนะของหลักสูตร
มีทักษะในการพัฒนาองคความรูทางการ
จัดการเรียนรู

กลยุทธการสอนและการประเมินผล
(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง)
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใชภาษาและเทคโนโลยีในการถายทอด
ความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและ
ทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม
2. เลือกรับและแสวงหาขอมูลขาวสาร โดยใช
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
และนําเสนอรายงานทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
ดานทักษะในการพัฒนาองคความรูทางการจัดการ
เรียนรู
1. แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในดานการจัดการเรียนรู
ทางการศึกษาพิเศษ โดยสามารถถายทอด
ความรูและแกปญหาทางการจัดการเรียนรู
ทางการศึกษาพิเศษ
2. คิดริเริ่มและพัฒนาองคความรูทางดานการ
จัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ ดวยวิธีการ
ทางวิชาการตาง ๆ ที่แสดงถึงการวิเคราะห
และสังเคราะหอยางลุมลึก

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1. สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหา 1. การกําหนดขอตกลงเบื้องตน ดาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมที่
คุณธรรมจริยธรรม นับแตเริ่มสอน
ซับซอนในบริบททางวิชาการ
ตั้งแตกําหนดประมวลรายวิชา
หรือวิชาชีพใชดุลยพินิจอยาง
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรม
การเขาเรียนการตรง
ตอเวลา ความมีวินัย
ในการเรียน
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ผูรูดวยความยุติธรรมที่มี
เหตุผลและคานิยมอันดีงาม
2. แสดงออกซึ่งภาวะผูนําและ
สงเสริมใหมีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในที่ทํางานชุมชน
และสังคม
3. ริเริ่มในการชี้ใหเห็น
ขอบกพรองของคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพื่อใหมีการทบทวน
และแกไข

2. อาจารยผสู อนใหความรูในรายวิชา
ตาง ๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
ดานคุณธรรมจริยธรรม และสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการ
เรียนการสอน
3. จัดสถานการณและจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
4. การแตงกาย กริยา วาจา พฤติกรรม
การเรียนและพฤติกรรมอื่น ๆ การ
ทํางานเปนทีม ความรับผิดชอบ ความ
มีวินัยการคํานึงถึงสวนรวม การวา
กลาวตักเตือน
5. การมอบหมายใหศกึ ษาคนควาและ
สัมมนา อภิปราย ปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
6. การตรวจสอบการเขาเรียน การสงงาน
การสอบ การปองกันการประพฤติ
มิชอบ

2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1. มีความรูและความเขาใจอยาง 1. การกําหนดเนื้อหาสาระไวในประมวล
ถองแทในเนื้อหาสาระ
รายวิชา กําหนด กิจกรรมการเรียน
วิทยาการและนวัตกรรมทาง
การสอน การวัดและประเมินผลที่
การศึกษาพิเศษตลอดจน
เนนความรู
หลักการและทฤษฎีทางการ 2. อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ศึกษาพิเศษ
ตาง ๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
2. มีความเขาใจทฤษฎีการวิจัย
ในกระบวนการเรียนการสอน
และการปฏิบัติทางวิชาชีพ
3. จัดประสบการณการเรียนรู
ทางการศึกษาพิเศษอยาง
สถานการณและจัดกิจกรรม
ลึกซึ้งและเขาใจในวิธีการ
เพื่อสงเสริม เสริมสรางความรู เชน
พัฒนาความรูใหม ๆ ตลอดจน การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในการเรียน
และการทํางาน
3. ประเมินจากการกริยา
มารยาท การแตงกาย
การพูด และการ
แสดงออกอื่นๆ
4. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียน การทํางาน
และการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ
5. ประเมินจริยธรรม
ทางวิชาการ (การอางอิง
ถูกตองตามหลัก
วิชาการ)

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกต
การตอบคําถาม การ
อภิปราย การสัมมนา
2. ประเมินจากผลงาน
การนําเสนอผลงาน
3. ประเมินจากการสอบ
4. ประเมินจากผลงานวิจัย
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ผลกระทบของผลงานวิจัยที่มี 4. การมอบหมายใหศึกษาคนควาและ
ตอการพัฒนาการศึกษาพิเศษ
สัมมนา อภิปราย ความรูเชิงวิชาการ
3. มีความรู เขาใจและตระหนัก
หรือวิชาชีพ
ในแนวปฏิบัติในวิชาชีพ
5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการคนควา
ในระดับชาติและนานาชาติ
วิจัย สามารถนําความรูนํามา
ที่สงผลกระทบตอวิชาชีพ
ประยุกตในการศึกษา และขยายผล
รวมทั้งเหตุผลและการ
เพื่อการคนควาวิจัยทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
1. สามารถแสวงหาประยุกต
ความรู เพื่อนํามาใชในการ
แกปญหาไดอยางถูกตอง
บนพื้นฐานของหลักเหตุผล
คุณธรรมและขอมูล
สารสนเทศ รวมทั้งมีการ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอตนเองสังคมและ
สิ่งแวดลอม
2. สามารถใชความรูและ
ดุลยพินิจในการตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ และ
สามารถสังเคราะหและใช
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย
เพื่อสรางองคความรูใหม
ที่ลุมลึก
3. วิจัยคนควาทางวิชาการไดดวย
ตนเอง ขยายองคความรูได
อยางมีนัยสําคัญและนําไปใช
ในการแกปญหาและพัฒนา
การศึกษาพิเศษไดอยาง
ตอเนื่อง

กลยุทธการสอน
1. การกําหนดเนื้อหาสาระดานการคิด
และทักษะทางปญญาไวในประมวล
รายวิชากําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล
2. อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ตาง ๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
ในกระบวนการเรียนการสอนจัด
ประสบการณการเรียนรูสถานการณ
และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
เสริมสรางความรู เชน การอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การมอบหมายใหศึกษาคนควาและ
สัมมนา อภิปราย ความรูเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ
4. สงเสริมและสนับสนุนใหศึกษา คนหา
แสวงหา พัฒนาความรูใหม สามารถ
นําความรูนํามาประยุกตในการศึกษา
การคนควาวิจัยทางการศึกษา
5. การเก็บรวบรวมขอมูล การสืบคน
ขอมูลความรูแบบตาง ๆ ไดดวย
ตนเองโดยการใชความรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การ
สืบคนขอมูลเพื่อเสนอโครงการวิจัย

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกต
การตอบคําถาม การ
อภิปราย การสัมมนา
2. ประเมินจากผลงาน
การนําเสนอผลงาน
3. ประเมินจากการสอบ
4. ประเมินจากผลงานวิจัย
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
6. การฝกใหสามารถสังเคราะหและใช
ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือ
รายงานทางวิชาชีพและพัฒนา
ความคิดใหม ๆ เสนอเปนความรูใหม
7. สามารถดําเนินการวิจัย การสราง
เครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูล
และการใชสถิติและโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
8. การสรุปและอภิปรายผลขอมูล
การสืบคนขอมูลเพื่อใหไดขอสรุปที่
สมบูรณ

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1. มีความสามารถสูงในการแสดง 1. อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ความเห็นทางวิชาการและ
ตาง ๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
วิชาชีพสามารถวางแผน
ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
วิเคราะหและแกปญหาที่
สงเสริมมนุษยสัมพันธ
ซับซอนสูงมากดวยตนเอง
2. จัดประสบการณการเรียนรู
รวมทั้งวางแผนในการ
สถานการณและจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับปรุงตนเองและองคกร
สงเสริม เสริมสรางความสัมพันธและ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบ เชน การอบรม
ปฏิบัติตนในการพัฒนาวิชาชีพ สัมมนา การศึกษาดูงาน
อยูเสมอ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจัดสถานการณ
2. แสดงออกถึงความโดดเดนใน
ประสบการณในการพัฒนาปฏิบัติตน
การเปนผูนําในทางวิชาการ
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือวิชาชีพและสังคม มี
ใหสามารถอยูรวมและทํางานรวมกับ
ความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูอื่น ฝกปฏิบัติทํางานและการอยู
บุคคลสามารถปรับตัวใหทัน
รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลกร
และสภาพแวดลอมและ
จัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึง
อยางเหมาะสม
ประสงคที่สงผลกระทบตอ
4. จัดกิจกรรมการเรียนเปนกลุม
ตนเองและผูอื่น
การทํางานเปนทีม กิจกรรม
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินความ
รับผิดชอบ จากการเขา
เรียน การตรงตอเวลา
ความมีวินัยในการเรียน
2. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในการเรียน
และการทํางาน
3. ประเมินจากกริยา
มารยาท การแตงกาย
การพูด และการ
แสดงออกอื่น ๆ
4. ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียน การทํางาน
และการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ การ
รวมมือกับผูอื่น
5. ประเมินจากคะแนนผล
การทํางานเปนกลุม
การวางแผนการทํางาน
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
3. มีความรับผิดชอบในงานของ
การศึกษา ดูงาน การทําโครงงาน
การดําเนินงานและการ
ตนเองรวมมือกับผูอื่นอยาง
ฯลฯ
แกปญหา
สรางสรรคและแสดงออกถึง 5. การกําหนดขอตกลงเบื้องตน
การเปนผูนําไดอยางเหมาะสม ดานความรับผิดชอบทั้งดานการเรียน
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การทํางาน กิจกรรมการเรียนการ
การทํางานของกลุม
สอน การวัดและประเมินผล
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีความสามารถคัดกรองขอมูล 1. อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา 1. ประเมินจากการสังเกต
ทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อ
ตางๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
การตอบคําถาม การ
นํามาใชในการศึกษาคนควา
ในกระบวนการเรียนการสอน
อภิปราย การสัมมนา
ปญหาสรุปปญหาและ
2. จัดประสบการณการเรียนรู
2. ประเมินจากผลงาน
เสนอแนะแกไขปญหาในดาน
สถานการณและจัดกิจกรรมเพื่อ
การนําเสนอรายงาน
ตาง ๆ
สงเสริม เสริมสรางการใชสถิติ
นําเสนอผลงาน
2. สามารถใชภาษาและเทคโนโลยี ตัวเลข และทักษะการสื่อสารและ
3. ประเมินจากการสอบ
ในการถายทอดความคิด
การใชเทคโนโลยี
4. ประเมินจากผลงานวิจัย
ความรูความเขาใจความรูสึก 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และทัศนะของตนเองเพื่อ
ในการเลือกแสวงหาขอมูลขาวสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่
และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ
เปนประโยชนตอการพัฒนา 4. การเสนอรายงานในชั้นเรียน
ตนเองและสังคม
นําเสนอขอมูลรายงานและเสนอ
3. เลือกรับและแสวงหาขอมูล
เคาโครงการวิจัย
ขาวสาร โดยใชเทคโนโลยี
5. การกําหนดกิจกรรมการนําเสนอ
เพื่อการสื่อสารอยางมี
ขอมูลโดยการใชวิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และนําเสนอ
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
รายงานทางวิชาการและ
6. การทําวิจัย การใชสถิติเพื่อวิเคราะห
วิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ขอมูลในการวิจัย
ที่มีตอตนเองและสังคม
7. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณโดยผานกระบวน
การเรียน การสอบ การเสนอเคา
โครงการวิจัย การสอบปากเปลาใน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
การทําปริญญานิพนธและโครงงาน
ดานการศึกษาตาง ๆ
8. การนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่
เปนทางการและไมเปนทางการผาน
สิ่งตีพิมพทางวิชาการ รวมทั้ง
วิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่
สําคัญ

2.6 ดานทักษะในการพัฒนาองคความรูทางการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1. มีความสามารถในการ
1. จัดประสบการณการเรียนรู
สังเคราะหและบูรณาการองค สถานการณและจัดกิจกรรมเพื่อใหมี
ความรู สามารถประยุกตใช
การพัฒนาองคความรูและการปฏิบัติ
ความรูระดับสูงในการจัดการ
การจัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ
เรียนรูทางดานการศึกษา
2. การจัดกิจกรรมใหนิสิตไดถายทอด
พิเศษ
ความรูและแกปญหาทางการจัด
2. แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในดาน การเรียนรูทางศึกษาพิเศษที่สําคัญ
การจัดการเรียนรูทางการ
3. จัดกิจกรรมใหมีการแสดงความ
ศึกษาพิเศษ โดยการสามารถ
คิดเห็นและขอสรุปเกี่ยวกับการพัฒนา
ถายทอดความรูและแกปญหา แกปญหาทางการจัดการเรียนรู
ทางการจัดการเรียนรูทางการ ทางการศึกษาพิเศษ
ศึกษาพิเศษ
4. การศึกษา อบรม ดูงาน แลกเปลี่ยน
3. คิดริเริ่มและพัฒนาองคความรู เรียนรู ณ มหาวิทยาลัยใน
ทางดานการจัดการเรียนรู
ตางประเทศ
ทางการศึกษาพิเศษ ดวย
5. ศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ
วิธีการทางวิชาการตาง ๆ
เพิ่มเติมตามที่อาจารยประจํา
ที่แสดงถึงการวิเคราะหและ
หลักสูตรและอาจารยในมหาวิทยาลัย
สังเคราะหอยางลุมลึก
ตางประเทศมอบหมาย
6. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณโดยผานกระบวนการ
เรียน การสอน การเสนอเคา
โครงการวิจัย การสอบปากเปลา
ในการ ทําปริญญานิพนธและ
โครงงานดานการศึกษาตางๆ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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วิธีการวัดและประเมินผล
1.ประเมินจากการสังเกต
การตอบคําถาม การ
อภิปราย การสัมมนา
2. ประเมินจากผลงาน
การนําเสนอรายงาน
นําเสนอผลงาน
3. ประเมินจากการสอบ
4. ประเมินจากผลงานวิจัย
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
7. การนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการผาน
สิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งปริญญานิพนธหรือโครงการ
คนควาที่สําคัญ

3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร
3.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทักษะการสื่อสาร

2. สมรรถนะของหลักสูตร
มีทักษะในการพัฒนาองคความรูทางการ
จัดการเรียนรู

กลยุทธการสอนและการประเมินผล
(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง)
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใชภาษาและเทคโนโลยีในการถายทอด
ความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและ
ทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม
2. เลือกรับและแสวงหาขอมูลขาวสาร โดยใช
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
และนําเสนอรายงานทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
ดานทักษะในการพัฒนาองคความรูทางการจัดการ
เรียนรู
1. แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในดานการจัดการเรียนรู
ทางการศึกษาพิเศษ โดยสามารถถายทอด
ความรูและแกปญหาทางการจัดการเรียนรู
ทางการศึกษาพิเศษ
2. คิดริเริ่มและพัฒนาองคความรูทางดานการ
จัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ ดวยวิธีการ
ทางวิชาการตาง ๆ ที่แสดงถึงการวิเคราะห
และสังเคราะหอยางลุมลึก
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3.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
มาตรฐานการเรียนรู
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายละเอียดผลการเรียนรู
1.1 สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอน
ในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพใชดุลยพินิจอยางผูรูดวยความ
ยุติธรรมที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม
1.2 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในที่ทํางานชุมชนและสังคม
1.3 ริเริ่มในการชี้ใหเห็นขอบกพรองของคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อใหมีการทบทวนและแกไข
2.1 มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระวิทยาการ
และนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษตลอดจนหลักการและทฤษฎี
ทางการศึกษาพิเศษ
2.2 มีความเขาใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพทางการ
ศึกษาพิเศษอยางลึกซึ้งและเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหม ๆ
ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีตอการพัฒนาการศึกษา
พิเศษ
2.3 มีความรู เขาใจและตระหนักในแนวปฏิบัติในวิชาชีพ ใน
ระดับชาติและนานาชาติที่สงผลกระทบตอวิชาชีพรวมทั้งเหตุผล
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3.1 สามารถแสวงหาประยุกตความรู เพื่อนํามาใชในการแกปญหา
ไดอยางถูกตองบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและขอมูล
สารสนเทศรวมทั้งมีการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพโดย
คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเองสังคมและสิ่งแวดลอม
3.2 สามารถใชความรูและดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ
ตาง ๆ และสามารถสังเคราะหและใชผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่ลุมลึก
3.3 วิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง ขยายองคความรูไดอยาง
มีนัยสําคัญและนําไปใชในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษา
พิเศษไดอยางตอเนื่อง
4.1 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
สามารถวางแผนวิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวย
ตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพปฏิบัติตนในการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ
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มาตรฐานการเรียนรู

รายละเอียดผลการเรียนรู
4.2 แสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือ
วิชาชีพและสังคม มีความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลสามารถ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง
และผูอื่น
4.3 มีความรับผิดชอบในงานของตนเองรวมมือกับผูอื่นอยาง
สรางสรรคและแสดงออกถึงการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
5. ดานทักษะการคิดวิเคราะห 5.1 มีความสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
นํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะ
แกไขปญหาในดานตาง ๆ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2 สามารถใชภาษาและเทคโนโลยีในการถายทอดความคิดความรู
ความเขาใจความรูสึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม
5.3 เลือกรับและแสวงหาขอมูลขาวสาร โดยใชเทคโนโลยี เพื่อการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และนําเสนอรายงานทางวิชาการ
และวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
6. ดานทักษะในการพัฒนาองค 6.1 มีความสามารถในการสังเคราะหและบูรณาการองคความรู
ความรูทางการจัดการ
สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู
เรียนรูทางดานการศึกษาพิเศษ
6.2 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในดานการจัดการเรียนรูทางการศึกษา
พิเศษ โดยการสามารถถายทอดความรูและแกปญหาทางการ
จัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ
6.3 คิดริเริ่มและพัฒนาองคความรูทางดานการจัดการเรียนรูทางการ
ศึกษาพิเศษ ดวยวิธีการทางวิชาการตาง ๆ ที่แสดงถึงการ
วิเคราะหและสังเคราะหอยางลุมลึก
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ทักษะ
ทักษะ
การวิเคราะห
ความสัมพันธ เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล การสื่อสาร
และความ
และการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3

































































































































































































คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วิชาบังคับ
กพ 811 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาพิเศษ
กพ 812 ภาวะผูนําทางการศึกษาพิเศษ
กพ 813 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาพิเศษ
กพ 814 การสอนและการชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
วิชาเลือก
กพ 821 การเรียนรวม
กพ 822 การทํางานรวมกับผูปกครองและสหวิชาชีพ
กพ 823 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ
กพ 824 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
กพ 825 การประเมินโครงการทางการศึกษาพิเศษ
วิทยานิพนธ
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู

ทักษะในการ
พัฒนาองค
ความรู
ทางการ
จัดการเรียนรู
1

2

3









































































































































































หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบัง คับ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึ กษา พ.ศ.
2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรีย นของนิ สิ ต ขณะกํ า ลั ง ศึ ก ษา กํ า หนดให มี ก ารทวนสอบ
ผลการเรียนของนิสิตใหเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบ
ในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทวนสอบ
ผลการเรียนทุกรายวิชา มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามลําดับตั้งแตอาจารยผูสอน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังจากสําเร็จการศึกษา มีการติดตามผล
การประเมินของผูเรียนดานการมีงานทํา การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชี พ สัมภาษณบัณฑิต ศิษย เกา
เกี่ย วกับ กิจ กรรมการเรีย นการสอน การสํ า รวจความเห็นจากผูใ ช บัณฑิ ตต อความพร อมทางวิ ชาการ
คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งโดยคณะศึกษาศาสตร ศูนย
พัฒนาการศึกษาพิเศษ และนิสิต เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหดีขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เปนแผนการศึกษาที่มีการทําปริญญา
นิพนธและเรียนรายวิชา โดยกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาตอไปนี้
1.1 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
1.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมสี ิทธิขอทํา
วิทยานิพนธ
1.3 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัยและตองเปดใหผูสนใจรับฟงได
1.4 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ
1.5 เกณฑอื่น ๆ (ถามี – ระบุ)
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1.5.1 นิสิตตองแสดงความประสงคขอสําเร็จการศึกษา โดยตองสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3.5.2. นิสิตตองสอบผ านสมิทธิ ภาพทางภาษา การสอบอื่ นๆ หรื อการเข ารวม
กิจกรรมตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ว าดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศและ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษในรูปแบบตางๆ ใหมีความรู
ความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร ตลอดจนอัตลักษณของสาขาวิชา และให
เข าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิ ชาตาง ๆ ที่สอนในหลักสูตร และรายวิ ชาที่ตนรับผิดชอบสอน
ตลอดจนแนะนําบทบาท หนาที่ ภารกิจตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารยมหาวิทยาลัย เพื่อใหมี
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สงเสริมใหอาจารยมีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมิน ดวยการ
แนะนํา เสวนา สัมมนาในกลุมคณาจารยของสาขาวิชา สงเสริมใหอาจารยไดรับการอบรม ศึกษาดูงาน
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสบการณ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให มี ค วามรู ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และ
ประเมินผลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
มีการฝกอบรมพัฒนาอาจารยโดยเนนเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของอาจารยมีการจัดหา จัดทําเอกสารที่ใหความรูและตัวอยางเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนใหอาจารยสามารถศึกษาดวยตนเองได
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาวิจัยและใชงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง สงเสริมใหอาจารยสรางองคความรู
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
สงเสริม สนับ สนุนและกระตุนอาจารยดวยวิธี การตาง ๆ เพื่อให สรางผลงานและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ โดยการ
1) จัดหรือเขารวมประชุม สัมมนาเพื่อเผยแพรผลงานทางวิช าการของอาจารย และนิสิ ต
อยางสม่ําเสมอ
2) ส ง เสริ ม สนับ สนุ น ให มีก ารทํ า วิ จั ย เพื่ อ สร า งองค ค วามรู ใ หม โดยเฉพาะด า นการจั ด
การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
3) จัดสรรหรือแสวงหางบประมาณสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยหรือจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพทางวิชาการ
4) สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยกับกลุมคณะตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5) จัดและสงเสริมใหอ าจารยเขารว มกิจกรรมทางวิ ช าการกับ นิสิต สาขาวิ ชา คณะ และ
มหาวิทยาลัยตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
6) มีการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา
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7) กําหนดใหอาจารยจัดทําใบประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่แสดงใหเห็น
ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใชในแตละภาคเรียนและชี้ใหเห็นถึงการสอนที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกตาง
ไปจากเดิม
8) กําหนดใหอาจารยระบุนวัตกรรมการเรียนการสอนที่อาจารยไดพัฒนาขึ้นในแบบฟอรม
การรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละป
9) เผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในเอกสารขาวสาร
การวิจัยของคณะหรือสถาบัน
10) สรางเครือขายอาจารยโดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการ
สอนใหมในกลุมอาจารยภายในคณะหรือสถาบันทุกป
11) มีการสรางเครือขายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสาขาตาง ๆ ภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน
12) ยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยที่มีผลงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนโดดเดน
13) การจัดโครงการรับใชสังคม โดยสงเสริมใหคณาจารยนําองคความรูไปบริการวิช าการ
แกสังคม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการดําเนินการในรูป คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีป ระธาน มีคณะกรรมการ และมี
เลขานุการ ที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพื่อทําหนาที่
ในการบริหาร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีการกํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
1. การกําหนดหลักสูตรที่จะเปดและปดมีการสํารวจและวิเคราะหความตองการใช บัณฑิต
ในหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ และวิเคราะหความพรอมในการเปดหลักสูตรของสถาบันกอนนําไปกําหนด
เปนเปาหมายในแผนการผลิตบัณฑิต
2. มีการจัดเตรียมความพรอมทั้งดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งดานหองสมุด
ระบบสารสนเทศศูนยก ารเรียนรูห รือวั สดุอุป กรณ การศึก ษาอื่น ๆ ก อ นการจั ด การเรี ย นการสอนใน
หลักสูตรที่เปดใหมใหอยางนอยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการกําหนดปรัชญาหรือวัตถุประสงค
ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ
คณะหรือมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความตองการของสังคมสวนรวม
ทั้งนี้ปรัชญาวัตถุประสงคตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตจะถูกนําไปสะทอนในรายวิชาตาง ๆ ของ
หลักสูตรอยางครบถวน
4. จัดทําแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิตที่สอดคลองกับปรัชญา
วัตถุประสงคทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร
5. การบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรโดยมีการวางระบบการดูแล
นิสิตอยางใกลชิดโดยเฉพาะนิสิตที่อยูในกลุมเสี่ยงซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตรและจําเปนตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษ
6. มีการวางระบบการประสานความรวมมือระหวางครอบครัวกับสถาบันเพื่อแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นกับนิสิตไดทันทวงที
7. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต มีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําในดานการ
ลงทะเบียนเรียน ดานการเรียนของนิสิต มีการวางระบบการสอนซอมเสริมดานวิชาการแกนิสิตที่มีปญหา
ทางการเรียนเปนรายบุคคล
8. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต เสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกปการศึกษา
9. วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละปและนํามาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรกอนรับนิ สิต
รุนใหม
10. การประเมินและพัฒนาหลักสูตรโดยมีการกําหนดระบบติดตามและประเมินผล การ
ดําเนินงานของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร โดยใชตัว
บงชี้ที่เหมาะสม เชน อัตราการไดงานของบัณฑิตรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขาวิชา ความ
พึง
พอใจของผูใชบัณ ฑิต อัตราเงินเดือ นเริ่มตน มีการวิเ คราะห จุดอ อ นที่ ควรต องปรั บปรุ งหรื อแก ไ ขของ
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หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุ กรอบระยะเวลาของการผลิตบั ณฑิตหนึ่งรุน จั ดให มีการ
สํารวจความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตสงผลตอคุณภาพของ
บัณฑิตที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
11. การบริ ห ารทรัพ ยากรประกอบการเรี ย นการสอนสํ า รวจความต อ งการทรั พ ยากร
ที่จําเปนตองใชในหลักสูตรและจัดเก็บขอมูลที่สํารวจในแตละปอยางเปนระบบ กํากับและตรวจสอบใหมี
การใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรที่ไดรับ
12. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีการกําหนดนโยบายและวางแผนพั ฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับพันธกิจและแผนการดําเนินงานของหลักสูตร จัดกลไกบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไดแก กําหนดปริมาณ คุณสมบัติและภาระงานของอาจารยผูสอนอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธอาจารยผูสอบปริญญานิพนธ
ใหสอดคลองกับระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว บุคลากรสายสนับสนุนมีความเหมาะสมกับงานของ
หลักสูตร ติดตามประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอย างสม่ํ าเสมอ
เสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
13. จัดทํากลยุทธในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่ส อดคล องกั บ การ
ดํ า เนิ น งานของหลัก สู ตร กํา หนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารย ใ นด านการเรีย นการสอนและ
การวิ จัย มี กิจ กรรมสงเสริมบุคลากรสายสนับ สนุนไดเ พิ่ มพูน ความรูและทั ก ษะการปฏิ บั ติหน าที่ ตาม
ความรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ มีการประเมินทรัพยากรบุคคลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงหรื อ
พัฒนา
14. มีการบริหารหลักสู ตรโดยใชระบบสารสนเทศที่มีการเก็บ รวบรวมขอมูลครบทุ ก ด าน
ตั้งแตโครงสรางหลักสูตรรายละเอียดกระบวนวิชา ทรัพยากรสนับสนุน อาคารสถานที่คณาจารยบุคลากร
นิสิตบัณฑิตตลอดจนผลงานวิจัยและปริญญานิพนธ
2. บัณฑิต
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีการกําหนดวัตถุในการผลิตใหมี
คุณลักษณะพึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้
1. มีความรูทางการศึกษาพิเศษอยางถองแท และสามารถดําเนินการจั ดการศึกษาพิ เ ศษ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. มีภาวะผูนําในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษในการแกไขปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นและขอสรุปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความเขาใจอยางถองแทในการใชเทคนิคการวิจัยเพื่อคน หาและสรางองคความรู ใหม
ที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญทางการศึกษาพิเศษ
4. มีความสามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับ ซอนในบริบทของการศึ กษาพิ เ ศษ
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาที่มีผลกระทบ
ตอชุมชน
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นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารกํ า หนดผลการเรี ย นรู กลยุ ทธ ก ารสอน และการวั ด และประเมิน ผล
ใน 6 ดานไดแก คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับ ผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
จัดการเรียนรู โดยคาดหวังวาบัณฑิตจะจบการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพ ดังตอไปนี้ ครูในหนวยงานของ
รัฐ บาลและเอกชน นักวิช าการทางการศึก ษาพิ เ ศษ นัก วิจั ยทางการศึ กษาพิ เ ศษ และอาชี พอื่ นๆ ที่
เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษโดยไดมีการสํารวจความตองการผูใชบัณฑิตกอนการรางหลักสูตร
กอนการจบการศึก ษาบัณ ฑิตจะตอง ทําปริญ ญานิพนธ 36 หนวยกิต และผลงานปริญ ญา
นิพ นธจ ะตองได รับ การตีพิมพห รืออย างนอยดํ า เนินการใหผลงานหรื อสว นหนึ่ งของผลงานได รับ การ
ยอมรับ ใหตี พิ มพ ในวารสารหรื อสิ่ ง พิ มพ ทางวิ ช าการที่ มี กรรมการภายนอกมาร ว มกลั่ น กรอง (Peer
Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตดวยแบบสอบถามและนําผลประเมินมาวางแผนและปรับปรุงการพัฒนานิสิตตอไป
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีนโยบายคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติ
เปนไปตามขอบังคับของระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ไดแบงรูปแบบการสอบคัดเลือกออกเปน 2 สวน คือ 1) การสอบขอเขียน และ 2)
การสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ และ/หรือการนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะรวมกันกําหนดรูปแบบและเนื้อหาในการสอบ รวมถึงมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ในแตละสวน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. คณาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณากําหนดคุณสมบัติผูสมัครและจํานวนรับนิสิต
โดยพิจ ารณาให สอดคลอ งกับ มคอ. 2 ที่กํา หนดจํา นวนรั บนิ สิต และจั ด ส งรายละเอี ย ดให แ ก บัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อดําเนินการประกาศรับสมัคร
2. คณาจารยประจําหลักสูตรรวมกันกําหนดรูปแบบและเนื้อหาในการสอบคัดเลือก โดย
มอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการออกขอสอบขอเขียน คุมสอบและตรวจขอสอบ และกําหนด
ผู รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การสอบสั ม ภาษณ ทั้ ง นี้ มี ก ารทบทวนขั้ น ตอนการรั บ นิ สิ ต การกํ า หนดหน า ที่
ผู รับ ผิดชอบในปก ารศึกษาที่ผานมา เพื่อ ปรับ ใชเ ปนแนวทางดําเนิ นงาน แล ว จึ ง ส ง รายชื่ อต อ บั ณฑิต
วิทยาลัยเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป
3. ภายหลังจากดําเนินการสอบขอเขียนและตรวจใหคะแนนเสร็จสิ้น มีการประชุมคณาจารย
ประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณากําหนดเกณฑการตัดสินใหมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติของนิสิต แลวจึง
ดําเนินการตัดสินผลสอบขอเขียน
4. จัดสงผลการสอบข อ เขียนและเกณฑการตัดสินไปยัง บั ณฑิ ตวิ ทยาลัย เพื่ อ ดํ าเนิน การ
ประกาศผลผูสอบผานขอเขียน โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแจงวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ
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5. การสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ คณะกรรมการจะรวมกันซักถามปญหาเชิงวิชาการพรอม
กับสังเกตคุณลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ คณะกรรมการจะรวมกันพิจารณาให คะแนนสอบตามเกณฑ
ที่กําหนด
6. จัดส ง ผลการสอบสัมภาษณ และเกณฑ การตัดสินไปยัง บั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย โดยพิ จ ารณา
รวมกับผลสอบภาษาอังกฤษ
7. การประกาศผลการสอบดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย
8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณาผลการดําเนินการรับนิสิต จํานวนนิสิตที่
ผ า นการสอบ ป ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ หาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการรับนิสิตในปการศึกษาตอไป
3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอม
ใหแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดใหมีกิจกรรมและการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อชวยสนับสนุน สงเสริม และ
เปนแนวทางในการปฏิ บัติ ตนแกนิสิตในการศึกษาตอใหเปนไปอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพตาม
กรอบมาตรฐาน 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
ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบข อบั งคับ หลักเกณฑการจบ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงชองทางสิทธิประโยชนที่
นิสิตพึงไดรับเชน การเขาใชหองสมุด ระบบการสืบคนขอมูลเบื้องตน
2. การจั ด ปฐมนิเ ทศนิสิตระดับ บั ณ ฑิต ศึก ษาของคณะศึก ษาศาสตร เพื่ อแนะนํ าผู บ ริ หาร
คณะฯ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบชวยเหลือในการประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
3. การจัดปฐมนิเทศนิสิตใหมโดยคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร โดยมีวัตถุ ประสงค เพื่ อ
แนะนําคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ เพื่อ
ตอนรับนิสิตและชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร การเตรียมตัวในการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ขอบขายรายวิชาที่ตองเรียน ทั้งนี้ ไดเปดโอกาสใหนิสิตรวมซักถามขอสงสัย
4. คณาจารยประจําหลักสูตรชี้แจงรายละเอียดกิจ กรรมการเรียนการสอนตลอดหลั กสูตร
โครงสรางรายวิชา แจงสํารับการเรียนในภาคแรกของการศึกษา รวมถึงการใหคําแนะนําสําหรับเตรียม
ความพร อ มในการเรี ย นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ มี ก ารพบปะนิ สิ ต รุ น พี่ เ พื่ อ บอกเล า แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ ก ารเรี ย น การวางแผนการศึ ก ษา การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ
คุณลักษณะที่ดีของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
5. การเตรียมความพรอมในดานวิชาการและการทําปริญญานิพนธ มีการประชุมคณาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อกําหนดอาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลนิสิต ใหคําแนะนําชี้แนะแนวทางใน
ดานการเรียน การพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธ การปฏิบัติตน รวมถึ งรับฟงปญหาของนิสิต เพื่อนํามาสูการ
หาแนวทางในการแกไข
6. การสงเสริมใหนิสิตที่มีปญหาทางภาษาอังกฤษเขารวมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัด
สอนโดยบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย ในทุ กภาคเรีย นที่ 1 ของทุกปก ารศึ ก ษา และตรวจสอบนิ สิ ต ที่ ไ ม มี พื้ น ฐาน
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ทางการศึกษา เนนย้ําใหสมัครเรียนรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบัณฑิต
วิทยาลัย
3.3 การสงเสริมและพัฒนานิสิต
3.3.1 การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธแกบัณฑิตศึกษา
หลั ก สู ต รการศึก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิต สาขาการศึ กษาพิ เศษ มี ก ระบวนการในการควบคุ ม ดู แ ล
ใหคําปรึกษาปริญญานิพนธแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แบงไดเปน 3 ประเด็น ดังนี้
1. การกําหนดระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
คณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรฯ ไดมีการชี้แจงการกํ าหนดอาจารยผูควบคุม ดู แ ลให
คํ าปรึกษาปริ ญ ญานิพ นธแ กนิสิต ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาตั้ งแตปแ รกที่ เ ข า รั บ การศึ ก ษา โดยให นิสิตระบุ
ประเด็น ที่ ส นใจ นํ า มาเขา สูว าระการประชุ มของหลั กสู ตร เพื่อกํ า หนดอาจารย ที่ ป รึ ก ษาให แ ก นิ สิ ต
คณาจารยป ระจําหลักสูตรจะพิจารณากําหนดที่ป รึกษาจากประเด็นที่นิสิตให ความสนใจ และมีความ
สอดคลองกับความสนใจ ความรูและความเชี่ยวชาญของอาจารยผูใหคําปรึกษา ทั้งนี้ การกําหนดจํานวน
นิสิตภายใตการดูแลของอาจารยแตละคนอยูในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหอาจารยสามารถจัดสรรเวลาให
ปรึ ก ษาไดอย างทั่ว ถึง และเท า เที ย มกั น ซึ่ งคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรมีมติเห็น ชอบตามหลั กการ
ที่กําหนด
ผลจากการกํา หนดอาจารย ที่ป รึก ษาจะนํา มาแจ ง ให นิสิต ทราบโดยทั่ ว กั น โดยนิสิ ต
สามารถขอรับคําปรึกษาเพื่อพัฒนาประเด็นที่ตนสนใจนําไปสูเคาโครงปริญญานิพนธ ทั้งนี้ แนวทางการ
ใหคําปรึกษาและระยะเวลาการเขาพบเพื่อขอรับคําปรึกษาใหอยูภายใตขอตกลงรวมกันระหวางนิสิตและ
อาจารยที่ปรึกษา
2. การกํากับติดตามการทําปริญญานิพนธ
หลั ก สู ต รการศึก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการศึกษาพิ เศษ กํ า หนดให มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม
ความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ โดยแบงการดําเนินการออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมกํากับ
การทําปริญญานิพนธ โดยมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดใหนิสิตระดับ
ปริญญาโทลงทะเบียนสอบเคาโครงปริญญานิพนธภายในภาคการศึกษาที่ 5 และนิสิตระดับปริญญาเอก
ลงทะเบียนสอบเคาโครงปริญญานิพนธภายในภาคการศึกษาที่ 7 ซึ่งสอดคลองกับระเบียบของบัณ ฑิต
วิทยาลัยนอกจากนี้ หลักสูตรไดกําหนดใหนิสิตรายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ โดยมีการ
บั น ทึ ก ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ เ ข า พบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาและผลการให คํ า ปรึ ก ษา เพื่ อ ติ ด ตามผล
ความกาวหนาเปนระยะ และใหนิสิตจัดทํารายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธนําเสนอและ
จัดสงอาจารยที่ปรึกษา
ส ว นของอาจารย ที่ ป รึก ษาปริญ ญานิพ นธ อาจารย ที่ ป รึ กษาจะนํ าเรื่ อ งการกํ า กั บ
ติดตามความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธรายงานความกาวหนาของนิสิตในที่ประชุมของแตละแขนง
วิชาอยางตอเนื่อง เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธไดพิจารณาความกาวหนา และแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับสภาพปญหาที่พบจากการกํากับติดตามนิสิต อันจะนํามาสูการหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนา 47

3. การพัฒนาศักยภาพในการทําปริญญานิพนธ
เพื่อใหนิสิตไดรับความรูความเขาใจและมีแนวทางในการทําปริญญานิพนธในประเด็ น
หรือหัวขอที่ตนสนใจไดอยางชัดเจนมากขึ้น แตละแขนงวิชาไดออกแบบกระบวนการภายในเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการทําปริญญานิพนธของนิสิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธ โดยขอรับ คํา แนะนํ า จาก
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาที่ ผา นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริห ารหลั กสูตร หรื อผ านการเห็ นชอบจาก
คณาจารยประจําหลักสูตร จนไดโครงราง 3 บท
(2) อาจารยที่ปรึกษาเห็นควรใหนิสิตขึ้นนําเสนอหัวขอปริญญานิพนธ โดยแจงตอที่
ประชุมคณาจารยประจําหลักสูตร เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการนําเสนอหัวขอ
(3) คณาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ เขารวมฟง ซักถาม แลกเปลี่ ยน
ความรู และใหขอเสนอแนะแกนิสิตเพื่อนําไปปรับ ปรุงหั วขอปริญญานิพนธ กรณีที่นิสิตยั งไมสามารถ
อธิบายหรือนําเสนอหัวขอปริญญานิพนธไดอยางชัดเจน ที่ประชุมอาจมีมติใหขึ้นนําเสนอหัวขอปริญญา
นิพนธใหมอีกครั้ง
(4) นิสิตที่ผานการนําเสนอหัวขอปริญญานิพนธ สรุปขอเสนอแนะจากที่ประชุมไป
พิจารณาปรับแก ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
(5) อาจารย ท่ีป รึ กษาเห็นควรใหนิสิตสอบเคา โครงปริญ ญานิพนธ โดยแจ ง ต อที่
ประชุมคณาจารยประจําหลักสูตร เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ
(6) คณาจารยประจําหลักสูตรเขารวมฟง ซักถาม และใหขอเสนอแนะแกนิสิตเพื่อ
นําไปปรับ ปรุงเคาโครงปริญ ญานิพนธ กรณีที่นิสิตยังไมสามารถอธิบ ายหรือนําเสนอเค าโครงปริ ญ ญา
นิพนธไดอยางชัดเจน ที่ประชุมอาจมีมติใหขึ้นนําเสนอเคาโครงปริญญานิพนธใหมอีกครั้ง
3.3.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
หลัก สู ตรการศึก ษาดุษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาการศึกษาพิเศษ มีการพั ฒนาศั ก ยภาพของนิ สิ ต และ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. คณาจารย ประจํ า หลั กสูต รกํ า หนดผูรับ ผิ ดชอบการจั ด กิ จ กรรม โครงการ โดยจั ดทํ า
โครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะศึกษาศาสตร
2. ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ดําเนินการออกแบบจัดกิจกรรม
กํ า หนดช ว งระยะเวลา สถานที่ และประชาสั ม พั น ธ ใ ห นิ สิ ต เข า ร ว มโครงการ ทั้ ง นี้ มี ก ารทบทวน
กระบวนการและผลการจัดกิจ กรรมที่ไดดําเนินการในปการศึกษากอนหนา เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมและคํา นึ ง ถึง ประโยชน ที่นิสิต และผู เ ข า รว มโครงการจะได รั บ จากการจั ด กิ จ กรรม
เปนสําคัญ
3. ดําเนินกิจกรรม โครงการ ตามแผนงานที่กําหนด ประเมินสรุปผล และจัดทํารายงานผล
การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
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3.3.3 ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนนิสิต
1. นิสิตในหลักสูตรบางส วนอาจไมสามารถสําเร็จ การศึ กษาตามระยะเวลาที่ กํ า หนดใน
หลักสูตรไดเนื่องจากเปนนิสิตที่เรียนนอกเวลาราชการ ทําใหมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบทั้งดานการเรียน
และการทํางานควบคูกันไป ทําใหนิสิตทุมเทเวลาใหกับการทําปริญญานิพนธไดไมเต็มที่
2. นิสิตบางคนอาจสอบวัดคุณสมบัติไมผาน จึงสงผลใหการทําเคาโครงปริญญานิพนธลาชา
3.3.4 การจัดการขอรองเรียนของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มีรูปแบบการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
ดังนี้
1. นิสิตสามารถเขียนขอรองเรียนโดยการทําบันทึกถึงประธานบริหารหลักสูตร การทําบันทึก
รองเรียนผานทางอาจารยที่ปรึกษาหรือการเขียนขอรองเรียนลงในกลองรับความคิดเห็น
2. เมื่อไดรับ ขอ รองเรีย นของนิสิต คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตรจะประชุ มหาข อ สรุ ป
เพื่อจัดการกับขอรองเรียนของนิสิตแลวใหอาจารยที่ปรึกษาไปแจงกับนิสิตตอไป
4. อาจารย
4.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
การรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร มีขั้นตอนดังนี้
1. ในระบบการกําหนดอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย คณะดําเนินการสํารวจความตองการและ
คณะกรรมการประจําคณะรวมกันพิจารณากําหนดอัตรากําลังใหแตละหลักสูตร โดยวิเคราะหภาระงาน
การสอนเปนหลักของอาจารยประจําหลักสูตรเปนหลัก
2. เมื่อหลักสูตรไดตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรแลว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกัน
พิจารณา TOR ในการคัดเลือกอาจารยสงใหกับงานบุคลากรเพื่อประกาศรับสมัคร
3. คณะจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย ประกอบดวย คณบดี รองคณบดีฝายวิช าการ
และอาจารยประจําหลักสูตรที่รับผิดชอบในแขนงวิชาที่เปดรับสมัคร หัวหนาภาควิชา โดยมีการสัมภาษณ
ทางวิ ช าการ และสาธิ ต การสอน เมื่ อ ผ า นขั้ น ตอนการคัด เลื อ กแล ว คณะกรรมการคั ด เลื อ กเสนอผล
การคัดเลือกตอคณะกรรมการคณะเพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อไป
4. การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณาเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร แลวเสนอตอคณบดีเพื่อพิจารณานําเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิ ทยาลัย แลวเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ แลวแจงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตอไป
4.2 ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มีการวางแผนพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
โดยจะมุงเนนการพัฒนาสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในดานการเรียนการสอน ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ
ในการเขารับการอบรมพัฒนาในดานการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนการสอนถือเปนภาระงานหลักที่
สําคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายวิชาการ รวมไปถึงการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการไปประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
ทั้งในและตางประเทศ
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นอกจากนี้หลักสูตรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย ตํารา เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ และนํามาประกอบการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนของคณะฯ/
สาขาวิชา
มีระบบการประเมิ น ผลการปฏิบั ติง าน ที่มีรูป แบบชั ดเจน โดยใช ระบบการประเมิ นผลการ
ปฏิ บัติงานซึ่งผูเกี่ยวขอ งกับการปฏิ บัติง านของบุคลากรจะมี บทบาทในการประเมิน โดยมีการแต งตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน ซึ่งคณะฯ ไดกําหนดคาน้ําหนักและวิธีการประเมินไวอยางเปนรูปธรรม ซึ่งระบบ
การประเมิน ดังกลาวจะชว ยใหการประเมิน ผลมาจากรอบดา น ซึ่ง จะชว ยป องกั นการลํ า เอี ยงในการ
ประเมิน และเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดเริ่มตนใหมีการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบออนไลน
4.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดใหมีการสงเสริมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
1. การปฐมนิเทศอาจารยใหม ดําเนินการตามรูปแบบของมหาวิท ยาลัย ที่มี การจัด ปฐมนิ เ ทศ
อาจารยใหม และมีการติดตามผลหลังจากการปฐมนิเทศ สวนในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อมี
อาจารยเขามามีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชาที่สอน การควบคุมกํากับปริญญานิพนธ
และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตร
2. สงเสริมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ใหมีความสามารถทางดานวิช าการและการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการสํารวจความตองการของอาจารย
ประจําหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง โดยการดําเนินการรวมกับคณะดวย เชน การสงเสริมใหอาจารย
ประจําหลักสูตรไปนําเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ ซึ่งทางคณะฯ มีทุนสนับสนุน
4.4 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตร ไดเขารวมประชุมวิ ชากร การศึกษาดูงาน การ
พัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อสงเสริมความรู ประสบการณ และการนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการทํางาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มีการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต
เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาร า งหลั ก สู ต รและมี ก ารประชาพิ จ ารณห ลั ก สูต รหลัง จากได แ ก ไ ขสาระรายวิ ช าตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แลวจึงนําเสนอเขาสูการพิจารณาโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรชุด
ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับทราบของ สกอ. ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยทุก 5 ป มีการจัดประชุมโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อสนับสนุนนิสิตในการ
พัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ
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การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ไดใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนใน
แตละรายวิชา โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อใหนิสิต
ได รั บ ความรู ประสบการณ และไดรับ การพั ฒ นาความสามารถจากผู รู จ ริ ง สํ า หรั บ หลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรไดใหความสําคัญกับกําหนดอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่เหมาะสมกับหัวขอ
และลักษณะของนิสิต ใหนิสิตไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ โดยอาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธสามารถใหคําปรึกษาตั้งแตกระบวนการพั ฒนาหัวขอจนถึ งขั้นการดําเนินงาน การสอบ
ปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษาทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรสามารถดําเนินการบริหาร
จัดการหลักสูตรอยางมีป ระสิทธิภ าพ จึงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนิ นการหลักสู ตร เพื่อ
ความสะดวกและความคลอ งตัว ในการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ตร รวมถึ ง การกํ า หนดผู ส อน การจั ด
ตารางสอน การติดตาม มคอ.3 4 5 การจัดการเรียนการสอนและการทําปริญญานิพนธ
การกําหนดผูสอน
หลัก สูตรการศึกษาดุษฎี บัณฑิต สาขาการศึ กษาพิเศษ ดํ า เนิ นงานกํ า หนดผู ส อนเริ่ ม ต นจาก
การศึกษาเกณฑฯหลักสูตรของ สกอ. เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตนของอาจารยผูสอน ทั้งคุณวุฒิ ความ
เชี่ยวชาญ ความพรอม และความสนใจของอาจารยผูสอน โดยคณาจารยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มี
ความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และมีประสบการณในการทําวิจัย
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยใหคณาจารยปรับปรุงการทํา มคอ.3 ใหมีความสอดคลองกับทันสมัยของ
องค ความรู ในปจจุบัน และปรับ ปรุ งจากขอ เสนอแนะจากมคอ.5 ในภาคเรี ยนก อ นหนา ประกอบการ
ดําเนินการ ทั้งนี้การจัดทํา มคอ.3 ใหความสําคัญในเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนการสอน และ
วิธีการวัดการประเมินผลที่สอดคลองกับรายวิชา และกําหนดรายละเอียดของวิธีการวัดประเมินผล และ
ผลการกํา กับ ติ ดตาม พบว า คณาจารย ผู สอนในทุกรายวิช าดํ าเนิ นการส ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
การควบคุมหัวขอปริญญานิพนธ ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร
การกํากับติดตามความกาวหนาการทําปริญญานิพนธของนิสิต โดยหลักสูตรไดจัดทําแบบบันทึก
รายงานความกาวหนาการทํา ปริญ ญานิพ นธเพื่อใหนิสิต บันทึก ประเด็นการให คําแนะนํา ของอาจารย
ที่ปรึกษาและประเด็นที่นิสิตจะตองไปดําเนินการตอ ซึ่งนิสิตจะนําแบบบันทึกมาดวยทุกครั้งที่พบอาจารย
ที่ปรึกษา และในทุกๆ ปการศึกษาทางหลั กสูตร มีการจัดโครงการประชุม ปฏิ บั ติการแนวทางการทํ า
ปริญญานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการ
ตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษาในปจจุบันและกระตุนและเรงรัดใหนิสิตนําเสนอหัวขอ
การวิจัยที่มีคุณภาพ ไดแนวทางการทําเคาโครงปริญ ญานิพนธและสามารถทําปริญญานิพนธไดสําเร็จ
ตามเปาหมาย
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การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล อง
หรือสัมพันธกับหัวขอปริญญานิพนธ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ไดมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของอาจารย กับหัวขอปริญญานิพนธ ข อง
นิสิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันกําหนดเกณฑการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑการแตงตั้งอาจารย ที่ปรึกษาปริญ ญา
นิพนธ ดังนี้
1. มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการสอนที่เกี่ยวข องกั บหัวขอ
ปริญญานิพนธของนิสิต
2. มี ป ระสบการณ ใ นการทํ า วิ จั ย ที่ ไ ม ใ ช ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป น
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอปริญญานิพนธของนิสิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจํา ปทั้งเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได เพื่อจัดซื้อวั สดุ
อุปกรณ ตํารา หนังสืออยางเพียงพอ รวมทั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนานิสิตและ
อาจารย
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มี การจั ดทํา การวิ เ คราะห ง าน (Job Analysis) โดยกํา หนดให มี คํ า อธิ บ ายลั กษณะงาน (Job
Description) ให กั บ คณาจารย เจ า หน า ที่ ที่เ กี่ ย วข อ งของคณะศึก ษาศาสตร มี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิ บัติงาน (Job Evaluation) ที่เปนรูป แบบชัดเจนโดยการประเมิ นจากนิ สิ ตคณะศึก ษาศาสตร แ ละ
มหาวิทยาลัย
มีการใชอาคาร หองเรียน สถานที่ สื่อ ตําราหนังสืออางอิงเอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอน
อื่ น ๆรวมทั้ ง สื่ อ อิ เ ลคทรอนิ ก ส อื่ น ๆของคณะศึ ก ษาศาสตร ของศู น ย พั ฒ นาการศึ ก ษาพิ เ ศษ ของ
มหาวิทยาลัย และของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง รวมทั้งจากสํานักหอสมุดกลาง และศูนย
คอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิ บัติง านที่เปนรูป แบบชั ดเจนและพิจารณาหา
แนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผลมีการจัดทําระบบดานการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการไดรับ
การศึกษาดูงาน การอบรม การศึกษาตอในระดับ ที่สูงขึ้นและการขอผลงานทางวิ ช าการในสาขางาน
ที่เกี่ยวของ
มีการจัด ทํ าแผนพัฒนาบุค ลากรและอุป กรณ อ าคารสถานที่ เพื่ อ ให มี คุ ณภาพตามเป า หมาย
ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว
การสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ
คณาจารยเชนมีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบโดยเร็วมีการ
กระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพในการขอรับรางวัลในดานตาง ๆ อาทิ ดานงานเอกสาร งานธุรการ
ยกยองให เกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีตางๆ เชนการประชาสัมพันธผลงานที่ ไดรับรางวัลทั้งภายในและ
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ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติ การพิจารณาความดีความชอบเปนกรณี
พิเศษ
มีการธํ ารงรักษาไว ซึ่งบุคลากรที่มี คุณ ภาพและประสิทธิ ภ าพมี ก ารหา Training Needs ของ
บุคลากรทั้งในสายอาจารยและสายสนับสนุนใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ
สามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นโดยสามารถประเมินไดมีกิจกรรมที่
กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน บุคลากรทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและไดรวมมือกันทํางาน มีชองทาง
การสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันเพื่อ
ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาที่ทุก
กลุมทุกระดับอยางเปนระบบ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอตอผูบริห ารระดับสู งและมี
แนวทางในการพัฒนาใหบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางาน
ใหนาอยูตั้งแตสภาพแวดลอมบรรยากาศของการทํางาน การใหสวัสดิการพนักงาน การดูแลบุคลากรใน
องคกรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน สรางบรรยากาศของความสุขในการทํางานใหดียิ่งขึ้น
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับอาจารยและสํานักสํานักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหา ตํารา หนังสือ วารสาร
สิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิกสเพิ่มเติมในแตละปการศึกษา
มีการตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซื้อสื่อ ตํารา วัสดุ อุปกรณที่เปนความรับผิดชอบของคณะในแต
ละป จากงบประมาณเงินแผนดิน เงินรายได ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ
ในกรณีที่ตองการบุคลากรทดแทนหรือเพิ่มเติ ม มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย างเปนระบบ
เปนไปอยางโปรงใสและเขียนแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
จัดใหมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู ความสามารถสอดคลองกับหลักสูตรมาเปน
อาจารยพิเศษ มีหองเรียน อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนที่เพียงพอสําหรับนิสิต มีโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนแหลงประสบการณ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือตําราวารสารและอุปกรณ
การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเปนจากการสอบถาม สํารวจความคิดเห็นของนิสิตและ
อาจารย เจาหนาที่
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุด ทําการบริการอาจารยและนิสิต เพื่อจัดหา ตรวจสอบและประเมินสื่อ
และวัสดุอุปกรณโดยตรงและดําเนินการปรับปรุงแกไข
มีเจาหนาที่ของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตรทําหนาที่ บริการดานโสตทัศนูปกรณ และ
คอมพิวเตอร รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ อุปกรณตาง ๆ และปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพที่ดีใชการได
เปนประจําทุกสัปดาห
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อ
ติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมิน
ผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80% ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ.3 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรบั การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อบัณฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
กําหนดการประเมินหลักสูตรทุกระยะ 5 ป โดยพิจารณาจากประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอน โดยการประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะ
ของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรมการนํากลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญ
ดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎี
การเรียนรูและวิธีการสอน และอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธ
การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธ โดยมีการประเมินของนิสิตในแตละรายวิชา
การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค การพิจารณาจากประมวลการสอน
รายวิชา การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิต/นิสิตของมหาวิทยาลัยอื่น
ในหลักสูตรเดียวกัน การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของอาจารย การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุมบุคคล
ดังนี้ 1) นิสิตและบัณฑิต 2) ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 3) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนได
สวนเสียอื่น ๆ โดยการศึกษา สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการและสภาพการณของหลักสูตร
ตลอดจนความตองการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยศึกษาสํารวจสาระและโครงสรางของ
หลักสูตรการผลิตบัณฑิต วามีความสอดคลองกับความตองการและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และสังคมปจจุบัน สอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาทุก
ระดับ ความตองการที่จะเขาศึกษาตอในสาขาวิชาฯ ความพรอมในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพ
ในการสอนของอาจารย ผู ส อน ความทั น สมั ย ในการสอนและการเอาใจใส ดู แ ลลู ก ศิ ษ ย การนํ า
ประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง โดยการสํารวจ อภิปรายจากศิษยเกา
ศิษยปจจุบัน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
สมาชิกองคกรวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษามารวมเปนกรรมการพิจารณาปรับปรุง
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินตามตัว บง ชี้ผลการดํา เนิน งานที่ ระบุ โดยคณะกรรมการประเมิ นอย างน อย 3 คน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
กระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนิสิต รวมทั้งกระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ จาก
4.1 รวบรวมขอมูลที่ไดทําการศึกษาสํารวจจากบุคลากรตางๆ ตั้งแต นิสิต บัณฑิต ผูใชบัณฑิต
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลตามขอ 4.1 จากการรวมประชุม พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณาจารยประจําหลักสูตร
4.3 เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแผนกลยุทธในการพัฒนาหลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย
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ประเด็นแกไขจากผูทรงคุณวุฒิประชาพิจารณ
วันจันทรที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 20 สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนา บรรทัด
ขอความเดิม
1
3 Doctor of Education
Program in Special
Education
8 Doctor of Education
Program in Special
Education
5
6 12

6

17

21

8

3

ขอความใหม
Doctor of Education in Special Education
Doctor of Education in Special Education

...จํานวนครูการศึกษาพิเศษที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตองการมีจํานวน 1,137 คน...
...เพื่อสรางผูนําทาง
...เพื่อสรางผูนําวิชาการทางการศึกษาพิเศษ นักวิจัย
วิชาการดานการศึกษา
ทางการศึกษาพิเศษ ผูสอนในมหาวิทยาลัย และนักคิด
พิเศษ...
และสรางสรรคองคความรูทางการศึกษาพิเศษที่มี
ความเขาใจอันถองแท...
จากการศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ พบวา หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความตองการที่จะสงบุคลากรเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ...
...ผลจากการศึกษาความตองการและความคาดหวัง
ของผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ พบวา ผูที่เกี่ยวของมีความ
ตองการใหผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมี
คุณลักษณะใฝเรียนรูตลอดชีวิต...
1.1 ปรัชญา
1.1 ปรัชญา
ผลิตและพัฒนา
ผูนําทางการศึกษาพิเศษมีความสําคัญตอการ
ความสามารถของบุคลากร เปลี่ยนแปลงอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพทาง
ทางการศึกษาใหสอดคลอง การศึกษาพิเศษที่ยั่งยืน
กับสถานการณการศึกษา
พิเศษที่ทันสมัย และ
ตอบสนองความตองการ
ทางการเรียนรูที่

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนา 93

13
9
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2

13

14
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.....

25

.....

หลากหลายของผูเรียนอัน
จะนําไปสูการเปนผูนําใน
การพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาพิเศษที่ยั่งยืน
-

จากขอมูลของ UNESCO เกี่ยวกับการจัดการเรียน
รวม กลาววา...
1. มีความเขาใจอันถองแท 1....มีความเขาใจในองคความรูทางการศึกษาพิเศษ
ในองคความรูระดับสูงและ ระดับสูง และสามารถดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษ...
การวิจัยในสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ...
…และมีประสบการณใน
...และมีประสบการณในการสอน หรือ/และดูแลและ
การสอนเด็กที่มีความ
ชวยเหลือผูที่มีความตองการพิเศษ และ/หรือผูที่มี
ตองการพิเศษ อยางนอย 3 ความสามารถพิเศษ อยางนอย 1 ป...
ป…
...และตองเขาเรียนใน
...และตองเรียนในรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรประกาศนียบัตร ที่กําหนดอยางนอย 1 วิชา โดยไมนับจํานวนหนวยกิต
ทางดานการศึกษาพิเศษ
เพื่อปรับพื้นฐานความรู...
ไมมี
นิสิตบางคนมีความรูดานการศึกษาพิเศษ และ/หรือ
ดานการวิจัยไมเพียงพอ
...วิชาที่เปนพื้นฐานความรู
...
รวมตลอดหลักสูตรไมนอย รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต
กวา 51 หนวยกิต
เพิ่มรายวิชา กพ 823
กพ 823 สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
สัมมนานวัตกรรมและ
ศึกษาพิเศษ 3(2-2-5)
เทคโนโลยีทางการศึกษา
พิเศษ 3(2-2-5)
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ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาพิเศษ การประถมศึกษา การเรียนรวม การใหความชวยเหลือตั้งแตระยะแรกเริ่ม การ
อานออกเขียนได ออทิซึม วรรณกรรมเด็ก
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ. (2558). การศึกษาความเร็วในการเรียกชื่อสัญลักษณของนักเรียนไทยระดับชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 2. วารสารวิจัยทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 10:
1-10.
Cathy Little, Kanokporn Vibulpatanavong, & David Evans. (2558). Investigating Thai
Teachers Attitudes Toward Students with Autism, วารสารวิจัยทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 9: 207-215.
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2. 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
ความสามารถรับรูทางสายตาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเล็กนอยจากการจัดกิจกรรมศิลปะการลากตามสัมผัส (Contour Drawing). วารสารวิจัย
และพัฒนา 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

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
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รหัสวิชา
SPE671
SPE681
SPE672
SPE662
SPE661
PG625
RHP613

ชื่อรายวิชา
SCREENING AND DIAGNOSIS FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS
PRACTICUM I
EDUCATION SEMINAR IN KEY ISSUES ON
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

ปงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ไดรับทุน
(หัวหนาโครงการ/
ผูรวมโครงการ)

Off to a Good Start: Enhancing
Reading Skills in All Thai Children
การศึกษาความเร็วในการเรียกชื่อ
สัญลักษณของนักเรียนไทยระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 2

Australia Thailand
Institute Grant
ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาผลการใชงานเขียนเชิงสรางสรรค ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
เพื่อพัฒนาทัศนคติของนักเรียนชั้น
ศึกษาศาสตร
ประถมศึกษาตอนปลายที่มีตอเพื่อน
มหาวิทยาลัย
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู. ศรีนครินทรวิโรฒ
ประจํา
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2013

ผูรวมโครงการ

2556

หัวหนาโครงการ

2558

หัวหนาโครงการ
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2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวชนิดา มิตรานันท
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Chanida Mitranun
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
สังกัด
ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02 649 5000 ตอ 15639, 0849309900
E-mail
chanidam@g.swu.ac.th
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
พย.บ.
ศศ.ม.
ศษ.ด.

พยาบาล
จิตวิทยาพัฒนาการ
วิจัยและประเมินทางการศึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปที่
สําเร็จ
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 สําหรับนักเรียนที่มคี วามบกพรองทางการไดยิน 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.
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2. บทความวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ชนิดา มิตรานันท. (2554). วิจัยกับการประเมินหลักสูตร, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 6: 12-18.
3. บทความวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ชนิดา มิตรานันท, ชุลีกร โชติดี, ธีรพงศ จุลสายพันธุ, พรชัย มั่นหมาย และมยุรี เสือคําราม. (2555).
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการของภาควิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ใน นันทมาส เกตุแกว, การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใตหัวขอ “วิเคราะหภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020”,
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หนา 3-14.
ชนิดา มิตรานันท. (2555). ประสิทธิผลของวิธีการสอนอานสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดาน
การอาน โดยวิธีการวิเคราะหอภิมาน. 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 “การพัฒนาแบบวัด
ความตระหนักรูในตนเองสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6”
โครงการวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของเด็กที่
มีความบกพรองทางการไดยินภายหลัง

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผูรวม
โครงการ)

งบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัย

2559

หัวหนา
โครงการ

มูลนิธิอนุเคราะหคนหู
หนวกในพระบรม
ราชินูปถัมภ

2559

ผูรวมโครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

ผาตัดประสาทหูเทียมตามทัศนะและ
ประสบการณของผูปกครอง”
โครงการวิจัยเรื่อง “การสรางรูปแบบการ
จัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต”
โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการยอยที่ 1:
การประเมินผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบของชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
เครือขายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู
ของเด็กและเยาวชนในเขตภาคเหนือ”
โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการยอยที่ 4:
การประเมินผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบของชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
เครือขายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู
ของเด็กและเยาวชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลผลิต
ผลลัพธ และผลกระทบของชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายเชิงพื้นที่
เพื่อหนุนเสริมการเรียนรูของเด็กและ
เยาวชน”
โครงการวิจัยเรื่อง “การสังเคราะหผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.
2549-2553) ระดับอุดมศึกษา”

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหนา
โครงการ/ผูรวม
โครงการ)

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

2558

หัวหนา
โครงการ

2557

หัวหนา
โครงการ

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2557

ผูรวมโครงการ

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2557

ผูรวมโครงการ

สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา

2555

ผูรวมโครงการ
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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.
M.S.
กศ.ด.

ภาษาศาสตร
Audiology
การศึกษาพิเศษ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of Wyoming, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่
สําเร็จ
2525
2532
2552

ความเชี่ยวชาญ
การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูการแกไขการ
พูดและการตรวจการไดยิน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ศิริพันธ ศรีวันยงค และคณะ (2559). การศึกษาแนวทางการสรางความรวมมือระหวางสถาบันการผลิต
ครูของกลุมประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู. 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
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Children with Disabilities. Southeast Asian Mobility Transition : Issues and Trends
in Migration and Tourism. Department of Geography and Regional Resarch,
University of Vienna.
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ED332
SPECIAL EDUCATION
SPE615
PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS FOR THE HEARING IMPAIRED
ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ
Classifications of Disabilities in
the Field of Education

แหลงทุน
Austrian
Science Fund
(FWF) Project
Number :
P22178 Project

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2010-2015
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สถานภาพ
ผูรวมวิจัย
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4. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางประพิมพพงศ วัฒนะรัตน
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Prapimpong Wattanarat
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ทีท่ ํางาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอรโทรศัพท
081-752-7117
E-mail
nangfa2514p@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา คุณวุฒ/ิ 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 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 2 พลังการเรียนรูกาวสูสากล (หนา 96-101), กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
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ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนา 131

3. ตํารา/หนังสือ
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

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางพัฒนาการดา น
ภาษาของเด็กปฐมวัย ที่มีพัฒ นาการทางภาษา
ลาชา
การศึกษาการถายโอนสําหรับเด็กปฐมวัยที่มี
ความตองการพิเศษ: จากอนุบาลสูชั้น
ประถมศึกษา.
การศึกษาความสามารถในการเขาใจภาษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความ
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
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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

สาขาวิชา

สถาบัน

ค.บ.

คหกรรมศาสตร

กศ.ม.
กศ.ด.

การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่
สําเร็จ
2530
2537
2549

ความเชี่ยวชาญ
การแกไขการพูด เด็กที่มีความเสี่ยงตอภาวะบกพรองทางการเรียนรูระดับปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กมลาภรณ สิทธิจันทร, ดารณี ศักดิ์ศิริผล, ไพฑูรย โพธิสาร (2558). การศึกษาทักษะการตัดสินใจเลือก
อาหารและเครื่องดื่มบรรจุภัณฑของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จาก
การสอนตามแนว DSS (Decision Story Strategy) โดยใช ห นั ง สื อ ภาพร ว มกั บ การฝ ก ปฏิบัติ.
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 2; 1-15.
ดารณี ศักดิ์ศริ ผิ ล (2557). การคัดแยกเด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงตอการมีปญหาทางการเรียนรูของโรงเรียน
อนุ บ าลองครั ก ษ (ผดุ ง องครั ก ษ ป ระชา) จั ง หวั ดนครนายก. วารสารจิ ต วิ ท ยา มหาวิ ทยาลั ย
เกษมบัณฑิต: 2; 47-56.
ธิดารัตน พานพวง, ดารณี ศักดิ์ศิริผล, ไพฑูรย โพธิสาร (2556). การศึกษาความสามารถในการเขียนคําที่
มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความบกพรองทางการ ไดยิน
ระดับหูตึงจากการสอนแบบซิปปารวมกับสื่อบทเรียนนิทานภาพ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิ จัย
และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร): 10; 49-63.
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ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ED332

ชื่อรายวิชา
SPECIAL EDUCATION

งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ
การศึกษาความสามารถในการอานคํา
และเขาใจความหมายของคําของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4-6 จากการสอนโดยใชวิธีการสอน
อานเปนคํารวมกับรหัสแทงสองมิติ
สําหรับการจัดเก็บสารสนเทศ
ภาษาไทยเพื่อชวยการอาน
การพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย

แหลงทุน
ทุนวิจัยศูนย
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร
แหงชาติ(เนคเทค)

ทุนวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2558

2558

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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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
คุณวุฒ/ิ 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
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ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PG625
SPE641
ED332
RHP713
SE561
SE580
SE570
SE562
SE515
ED332
PG625
SE504

ชื่อรายวิชา
PSYCHOLOGY OF EXCEPTIONAL CHILDREN
EDUCATION FOR THE GIFTED AND TALENTED
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

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2558

สถานภาพ
หัวหนา
โครงการวิจัย

ทุนวิจัยเงินรายได
มหาวิทยาลัย

2558

หัวหนา
โครงการวิจัย

ทุนวิจัยจากสํานัก
การศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ทุนวิจัยจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ

2557

หัวหนา
โครงการวิจัย

2556

นักวิจัยรวม
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การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถ
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อัจศรา ประเสริฐสิน. (2553). ปจจัยดานสวัสดิการที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียน
สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4.
367-374. (ไดรบั ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา)
3. ตํารา/หนังสือ
ผลงานบทความในหนังสือ
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2557). การวิจัยเชิงประเมินแบบผสานวิธี. รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพื่อ
การวิจัยทางพฤติกรรมในองคกร. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยสัมพันธ. 105-121.
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2556). การจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู. คูมือการสรางเสริมสมรรถนะ
ครูสูความสําเร็จ ชุดโครงการวิจัย “กลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง”. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด. 213-231.
เอกสารประกอบการสอน วิชา ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการสอน วิชา ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
AP619
AP638
AP819
ED451

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

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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EV523
AP619
AP638

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

ผูรวมวิจัย

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน
เพื่อการดูแลและปองกันปญหาโรค
ซึมเศราและโรควิตกกังวล ในผูสูงอายุ

สถาบันวิจัย
ระบบ
สาธารณสุข
(สวรส.)

2557

ผูรวมวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
แบบบูรณาการการวิจัย การวัดประเมิน
และการประกันคุณภาพ โดยใช
กระบวนการการจัดการตนเองและ
เครือขายทางสังคม (หัวหนาวิจัย)

สกว.

2558

หัวหนาโครงการ

การสรางรูปแบบการจัดการศึกษาของ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดี
กา) ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต

สพฐ.

2559

ผูรวมวิจัย

การวิจัยและพัฒนากลยุทธการนําผลการ
ทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

สทศ.

2559

ผูรวมวิจัย

การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 8 ประการ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

สทศ.

2559

หัวหนาโครงการ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาแบบวัดการรูดิจิทัลสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

คณะมนุษย
ศาสตร

2559

ระบุสถานภาพ
(หัวหนาโครงการ/ผู
รวมโครงการ)
ผูรวมวิจัย

มศว
การพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้
คุณลักษณะอันพึงประสงครอบดาน ใน
ดานปจจัยความสามารถ และสมรรถนะ
ทางจิตใจ สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สทศ

2559

หัวหนาโครงการ

การพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรม
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและการทําวิจัยของครู

มศว

2559

หัวหนาโครงการ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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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
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ค.บ.
คณิตศาสตร-ชีววิทยา
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ศศ.ม.
การสอนคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กศ.ด.
คณิตศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่สําเร็จ
2529
2534
2550

ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร การจัดการ
เรียนรูและการวิจัยทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุธินันท บุญพัฒนาภรณ, รุงทิวา แยมรุง, ลัดดาวัลย เกษมเนตร. (2558). การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา.
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). การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความรูคคู วามดีโดยใชทฤษฎี
พหุปญญาสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (ปที่ 1). วารสารวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 7: 95-102.
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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
การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่
สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครู
ของประเทศไทย
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน
โรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรี
ยลแหงประเทศไทย

แหลงทุน
ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยจากมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย

การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ทุนวิจัยเงินรายได
สถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2557

สถานภาพ
หัวหนา
โครงการวิจัย

2556

ผูรวมวิจัย

2554

ผูรวมวิจัย
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ชื่อโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่
เนนความรูคคู วามดีของโรงเรียนขยาย
โอกาสในเครือขายวิจัยทางการศึกษา
เขตภาคกลางตอนลางกลุมที่ 3 โดยใช
รูปแบบการเสริมพลังการเรียนรูสําหรับ
ครูและผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่
เนนความรูคคู วามดี โดยใชทฤษฎีพหุ
ปญญาสําหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา

แหลงทุน
ทุนวิจัย
งบประมาณ
แผนดินจาก วช

ทุนวิจัย
งบประมาณ
แผนดินจาก วช

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2552-2554

สถานภาพ

2552-2554

หัวหนา
โครงการวิจัย

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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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
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ค.บ.
การมัธยมศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(วิทยาศาสตรทั่วไป – เคมี)
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค.ด.
การวัดและประเมินผล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การศึกษา

ปที่สําเร็จ
2542
2546
2550

ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา
และสถิติทางการศึกษา
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
แนะใหรูคิด (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.
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2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ปารณีย ขาวเจริญ, ดวงใจ สีเขียว. (2557). การศึกษาสภาพการฝกประสบการณวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ:
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

การพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู ทุนวิจัยเงินรายได
สําหรับเสริมสรางทักษะการเรียนรู มหาวิทยาลัย
และนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้น ศรีนครินทรวิโรฒ

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2558

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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สถานภาพ
หัวหนา
โครงการวิจัย
หนา 149

ชื่อโครงการ
ประถมศึกษาตามกรอบแนวคิดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและ
อาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน
ระดั บชั้นประถมศึกษา
การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่
สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครู
ของประเทศไทย
การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครู
ดานการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 – 3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการ
อาน
ปจจัยที่สงผลตอสมรรถภาพการวิจัย
ปฏิบัติการของนิสิตการศึกษาบัณฑิต
ที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู : การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

สถานภาพ

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

2558

หัวหนา
โครงการวิจัย

2557

ผูรวมวิจัย

2557

หัวหนา
โครงการวิจัย

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2554

หัวหนา
โครงการวิจัย
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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
คุณวุฒสิ าขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ 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
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนความรูคคู วามดีสําหรับนิสิตครู (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.
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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
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
ที่เนนความรูคูความดีสําหรับนิสิต
นักศึกษาครู

แหลงทุน

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการ ทุนวิจัยเงินรายได
จัดการเรียนรูภาษาไทยของนิสิตระดับ คณะศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2557

สถานภาพ

2556

ผูรวมวิจัย

2555

หัวหนาโครงการวิจัย
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ผูรวมวิจัย
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ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: การ
วิจัยเอกสาร.
การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตหมวดวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ปการศึกษา 2555
การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตหมวดวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ปการศึกษา 2554

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

สถานภาพ

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2555

ผูรวมวิจัย

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2554

ผูรวมวิจัย
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11. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางรุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง ไชยศรี
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mrs. Rungarun Rojrattanadamrong Chaisri
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอรโทรศัพท
084-461-9099
E-mail
rung_took@hotmail.com
คุณวุฒสิ าขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
กศ.บ.
ภาษาไทย
ศศ.บ.
สื่อสารมวลชน
ศศ.ม.
การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ
ปร.ด.
ภาษาไทย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปที่สําเร็จ
2549
2550
2552
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
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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อานเขียนเบื้องตนตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบัน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 “อัตลักษณแหงเอเชีย”; 7 พฤษภาคม 2557; คณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม; 426-477.
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
การศึกษาปญหาการเรียนอานเขียน
ของนักเรียนไทยและนักเรียนตางดาว
และการแกปญหาดวยแบบเรียนที่
พัฒนาตามแนววิธีสอนแบบโฟนิคส
กลวิธีทางภาษาในการแสดงวัจนกรรม
ตอบรับคําชมในภาษาไทยระหวางครู
กับนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเปนภาษา
แมและนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเปน
ภาษาที่สอง
การพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทย
ระดับตนสําหรับนักศึกษาเวียดนาม

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

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2558

สถานภาพ
หัวหนา
โครงการวิจัย

2558

หัวหนา
โครงการวิจัย

2554

หัวหนา
โครงการวิจัย

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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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
คุณวุฒสิ าขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ 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
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 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.
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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พรภัทร สินดี, สุณิสา สุมิรัตนะ, สมชาย ชูชาติ. (2557). ผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิง
วิธีการที่เนนกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร และพฤติกรรมการทํางานกลุม เรื่องลําดับและอนุกรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 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
คุณวุฒสิ าขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ 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). การพัฒนาตัวบงชี้และเครื่องมือวัดตัว
บงชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3
แนวการ สรางสังคมแหงการเรียนรู/ สังคมแหงความรู. วารสารวิธีวทิ ยาการวิจัย; 25: 201-14.
อรอุมา เจริญสุข, อวยพร เรืองตระกูล, นงลักษณ วิรัชชัย. (2554). การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรกํากับ
ที่มีการสงผานสมรรถนะการตัดสินใจทางจริยธรรมและจิตลักษณะตามสถานการณของ
พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. วารสารวิจัยทางการศึกษา; 6:
167-76.
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
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2. บทความที่ไดรับการตีพมิ พฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
อรอุมา เจริญสุข. (2557). การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจคุณลักษณะจิตวิญญาณความเปนครูของ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”ครั้งที่ 8; 26-27 พฤศจิกายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.
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
ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู
ของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต 5 ป สูความเปนครูมือ
อาชีพในศตวรรษที่ 21
โครงการประเมิน
กระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของศูนยโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
การพนันแฝงในงานวัด:
กระบวนการเปลี่ยนสภาพของ
กิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่
มีตอพฤติกรรมการเลนพนันของ
เยาวชนไทย
การวิเคราะหสภาพการณ
ปจจุบันและอนาคตภาพของ
ปจจัยเสี่ยงและปจจัยภูมคิ มุ กันที่
มีตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการใช

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
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ชื่อโครงการ
สารเสพติดของเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่หมูบานอาสาพัฒนาและ
ปองกันตนเอง (อพป.)
การวิเคราะหสภาพปญหา
ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอความสําเร็จในการ
ผลิตและพัฒนาครูของประเทศ
ไทย
การพัฒนาตัวบงชี้จิตวิญญาณ
ความเปนครูของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ป)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะทางการเรียน
การสอนของครูในโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา
และอาชีวศึกษา
การสังเคราะหผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรอบสอง (พ.ศ.25492553)
การพัฒนาตัวบงชี้และเครื่องมือ
วัดตัวบงชี้ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานที่
2 แนวการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานที่ 3 แนวการสราง
สังคมแหงการเรียนรู/ สังคมแหง
ความรู

แหลงทุน

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน

สถานภาพ

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558

ผูรวมวิจัย

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหนา
โครงการวิจัย

ทุนวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

2556

ผูรวมวิจัย

ทุนวิจัยจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)

2555

รวมวิจัย

ทุนวิจัยจากสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา

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
วุฒกิ ารศึกษา
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). การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดสําหรับ
การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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
SWUSET ปการศึกษา
2553-2556

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

ปที่สําเร็จ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนา 162

การพัฒนามาตรประเมิน
คานิยมหลัก 12 ประการของ
นักเรียนอายุระหวาง 12 –
14 ป
การตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบและการ
ประเมินผลการนําคะแนน
การทดสอบ GAT/PAT ไปใชใน
การรับบุคคลเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา
การพัฒนารูปแบบการสอน
“สถิติพื้นฐาน” ตามแนวทาง
กรอบความคิดเปดกวาง
สําหรับนิสิตปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
โครงการประเมินกฎหมาย
และติดตามประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรม: การ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
เครื่องมือการประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมาย

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)

2558

หัวหนาโครงการ

ทปอ.

2559

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
วุฒกิ ารศึกษา

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา

สถาบัน

ค.บ.
กศ.ม.
ศษ.ด.

คณิตศาสตร
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
การวิจัยและประเมินทาง
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปที่
สําเร็จ
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
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ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนา 164

International Winter Conference in Hokkaido (p. 23-31), 11-13 February 2017.
Japan: UAC
1.4 ตํารา/หนังสือ
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
ED471
ปริญญาโท
EV522

EDUCATIONAL RESEARCH
EVALUATION METHODS

ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการ
การสรางแบบวัดจิตสาธารณะของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การสรางและพัฒนาขอสอบมาตรฐาน
ตามแนว PISA LIKE

การติดตามและประเมินผลโรงเรียน
ในโครงการของสถาบันภาษาอังกฤษ
การตรวจสอบการทําหนาที่ตางกัน
ของขอสอบและแบบสอบความถนัด
ทางการเรียน SWUSAT ปการศึกษา
2553-2556

แหลงทุน
สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและ
จิตวิทยา
สํานักทดสอบทาง
การศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและ
จิตวิทยา

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
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศป.บ.
ดุริยางคศาสตรสากล
ศศ.ม.
ดนตรีศกึ ษา
Ph.D.

Music

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปที่สําเร็จ
2548
2551

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:กรณีศกึ ษา ดนตรีในพิธีกรรมสะเดาะ
เคราะหของหมูบานปางลาง ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว. Proceeding
เอกสารรายงานการประชุมโครงการประชุมวิชาการ ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1(อาเซียน) วันที่
16 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”ในวงปพาทยมอญ
หงสาวดี ศูนยวัฒนธรรมมอญ บานวังกะ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.
Proceeding เอกสารรายงานการประชุมโครงการประชุมวิชาการ ศิลปกรรมวิชาการ 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
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3. ตํารา/หนังสือ
นัฏฐิกา สุนทรธนผล. (2557). ดนตรีอาเซียน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
4. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

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

ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน
2556

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
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ 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). “การปรับพฤติกรรมสุขภาพของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,” วารสาร
วิจัยทางการศึกษา 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). ผลของการใหคําปรึกษากลุมเพื่อจัดการ
ความโกรธของวัยรุน. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม. 5(1-2). หนา 131-144.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
นริศรา คิดเห็น, มณฑิรา จารุเพ็ง, และวิไลลักษณ ลังกา. (2557). “ผลของการใหคําปรึกษากลุมที่มีตอ
การกํากับตนเองในการเรียนของนักเรียนวัยรุน,” งานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย ระหวาง
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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ธัญณิชา เปไธสง, มณฑิรา จารุเพ็ง, และวิไลลักษณ ลังกา. (2557). “ผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมตาม
ทฤษฎีอัตถิภาวนิยมที่มีตอความหมายในชีวิตของวัยรุน,” งานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย
ระหวางวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดวงฤทัย นาสา, มณฑิรา จารุเพ็ง, และวิไลลักษณ ลังกา. (2557). “ผลของการใหคําปรึกษากลุมที่มีตอ
ความยืดหยุนตัวดานการเรียนของนักศึกษาพยาบาล,” งานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย
ระหวางวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
3. ตํารา/หนังสือ
มณฑิรา จารุเพ็ง. (2557). ครอบครัวศึกษาและการใหคําปรึกษาครอบครัว: จากแนวคิด ทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติการใหคําปรึกษาครอบครัว. พิมพที่โโรงพิมพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 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

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ
ครอบครัวศึกษา
บุคลิกภาพ
จิตวิทยาสําหรับครู
การแนะแนวเพื่อสรางคุณคาแหงตน
การศึกษาอิสระ
การจัดวางตัวบุคคลและติดตามผล
การปฏิบัติงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา
การวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนว
สัมมนาปญหาและแนวโนมเกี่ยวกับจิตวิทยาการ
แนะแนว
ฝกปฏิบัติงานจิตวิทยาการแนะแนว
การฝกปฏิบัติงานแนะแนว
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ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
หนา 170

รหัสวิชา
จว 111
จว 113
จว 211
จพป 611
จพป 615
จพป 618
จพป 613
จพป 614
วพศ 681
จพป 811
วพศ 881

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ
ครอบครัวศึกษา
บุคลิกภาพ
ทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษา
ครอบครัวศึกษา
การใหคําปรึกษาแบบกลุม
สัมมนาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา
การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการ
ใหคําปรึกษา 1
สัมมนาปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต
การพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษาครอบครัว
สัมมนาปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
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
ผูช วยศาสตราจารย
ที่ทํางาน
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอรโทรศัพท
095-834-6445
Email
skol_v@yahoo.co.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ 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). “การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคตอ ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของนิสิต
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.
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สกล วรเจริญศรี.(2551). การศึกษาทักษะชีวิต และการสรางโมเดลกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนวัยรุน. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 3, 75-86.
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 เทคนิคการใหคําปรึกษา
จิตวิทยาการฝกอบรม
สัมมนาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา
การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา
การฝกอบรมและการออกแบบการสอน
สัมมนาการวิจัยดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา
การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 2
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ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคตอ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของนิสิต
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การสํ า รวจความพึ ง พอใจลู ก ค า ที่ มี ต อ การ
ไฟฟานครหลวง (ธุรกิจหลัก) ป พ.ศ. 2556
การประเมินภาพลักษณการไฟฟานครหลวง
ประจําป พ.ศ. 2556
การสํารวจทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียตอ
การประชาสัมพันธ และภาพลัก ษณข องการ
ไฟฟานครหลวง ประจําป 2557

แหลงทุน

ศึกษาศาสตร มศว

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

การไฟฟานครหลวง

2556

หัวหนาโครงการ

การไฟฟานครหลวง

2556

หัวหนาโครงการ

การไฟฟานครหลวง

2557

หัวหนาโครงการ

โครงการสํ า รวจข อ มู ล การใช ซ อฟต แ วร ใ น สํานักงานสงเสริม
ภาคอุตสาหกรรมหลักประจําป 2557
อุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
กา รพั ฒน า เทคนิ ค เชิ ง ส ร า งสรร ค เ พื่ อ ศึกษาศาสตร มศว
เสริ ม สร า งสั ม พั น ธภาพเชิ ง บวกในการให
คําปรึกษากลุมวัยรุน

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 และปริญญา
เอก)
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ – ประถม
ศศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ
กศ.ด.
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่สําเร็จ
2539
2546
2556

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษ การสอนในระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา การวิจัยพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( รวมกับศูนยภาษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ)
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
หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปน
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ซึ่งแต
เดิมเปนหลักสูตรบูรณาการศาสตร ผสานหรือเชื่อมโยง กลุมวิชาหลักระหวางการวัดประเมินผลและการ
วิจัย จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ เขาไวดวยกันเปนสหวิทยาการ ใน 6 แขนงวิชา ไดแก 1. แขนงวิชาการ
ทดสอบและการวัดผลทางการศึกษา 2. แขนงวิชาการตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3.
แขนงวิ ชาการวิ จัยและสถิติทางการศึกษา 4. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย และการใหคําปรึกษา 5.
แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา 6. แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ
การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวางขวางและเกิดประโยชนในการ
นําความรูมาประยุกตใชในการทํางานและการแกปญหาทางการศึกษา อยางไรก็ตามการบูรณาการศาสตร
ทั้งสามเขาดวยกันทําใหเกิดขอจํากัดบางประการ อันไดแก
1) ชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย นั้นไมไดระบุถึง
แขนงวิช าที่ ผูเรีย นเลือ กเรียน ทํา ใหผูจ บการศึกษาเกิดปญ หาในการสมั ครงาน เช น เมื่ อ
บัณฑิตที่เรียนจบแขนงศึกษาพิเศษตองการสมัครงานเปนอาจารยทางดานการศึกษาพิเศษ
หรือเปนบุคลากรทางดานการศึกษาพิเ ศษอื่น ๆ หนวยงานที่เปดรับสมัครงานต องการให
ผูสมัครมีชื่อคุณวุฒิตรงกับความตองการอยางชัดเจนวาจบสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มากกวา
จบสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย
2) การบูรณาการศาสตรท้งั สามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวาง แตทําใหผูเรียนมีโอกาสได
เรียนรายวิ ชาเฉพาะสําหรับศาสตรการศึกษาพิเศษนอยลง เพราะต องเรี ยนรายวิช าของ
ศาสตรอื่นๆ รวมดวย
เนื่องจากศาสตรการศึกษาพิเศษเปนศาสตรเฉพาะ และเปนศาสตรที่มีปญหาบุคลากรขลาดแคลน
คอนขางมาก จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิ จั ย และพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย ให เ ป น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาพิ เ ศษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษใหมีความรูลุมลึกและมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกับผูมีความตองการพิเศษ มีความเปนผูนําทาง
วิชาการทางการศึกษาพิเศษ มีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจะพัฒนา
ศาสตรการศึกษาพิเศษของประเทศไทยตอไป และเพื่อพัฒนาการผลิตครูการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
ใหมีคุณภาพเพื่อลดปญหาการขาดแคลนครูการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ การที่ชื่อปริญญานั้นตรงกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ก็จะทําใหบัณฑิตประสบปญหาในการสมัครงานลดนอยลง
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ คณะกรรมการรางหลักสูตรไดศึกษาความตองการและความ
คาดหวังของผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ โดยการสัมภาษณ
กลุมผูเชี่ยวชาญ 11 ทาน และสัมภาษณเดี่ยว 5 ทาน อันประกอบดวย อาจารยทางดานการศึกษาพิเศษ
ศึกษานิเทศทางดานการศึกษาพิเศษ ผูบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ ศิษยเกา
และศิษยปจจุบัน ทําใหไดขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหมีความทันสมัย สอดรับกับความตองการ
ในปจจุบัน เพื่อใหผูเรียนเปนผูนําทางวิชาการทางการศึกษาพิเศษอยางแทจริง
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ตารางการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
การศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย
1. หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต
กพ 811 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาพิเศษ กศพ 871 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6)
3(2-2-5)
กพ 812 ภาวะผูนําทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) กศพ 884 ภาวะความเปนผูนําทางการศึกษา
พิเศษ 3(2-2-5) (เปลี่ยนจากวิชาเลือกเปนวิชา
บังคับ)
กพ 813 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา
พิเศษ 3(2-2-5)
กพ 814 การสอนและการชวยเหลือผูเรียนที่มี
กศพ 875 สัมมนาหลักสูตรและวิธีสอนบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษ 3(2-2-5)
ความตองการพิเศษ 3(2-2-5) (เปลี่ยนจากวิชา
เลือกเปนวิชาบังคับ)
2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กพ 821 การเรียนรวม 3(2-2-5)
กพ 822 การทํางานรวมกับผูปกครองและ
สหวิชาชีพ 3(2-2-5)
กพ 823 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กศพ 878 สัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ
พิเศษ 3(2-2-5)
3(2-2-5) (เปลี่ยนจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ)
กพ 824 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
พิเศษ 3(2-2-5)
3.หมวดวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
วพศ 991 ปริญญานิพนธระดับปรัชญาดุษฎี
9(0-0-27)
บัณฑิต 1 12(0-0-36) ผูเขาศึกษาที่จบปริญญาโท
ลงเฉพาะรายวิชา วพศ 992, วพศ 993, วพศ 994
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
วพศ 992 ปริญญานิพนธระดับปรัชญาดุษฎี
9(0-0-27)
บัณฑิต 2 12(0-0-36)
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
วพศ 993 ปริญญานิพนธระดับปรัชญาดุษฎี
9(0-0-27)
บัณฑิต 3 12(0-0-36)
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
วพศ 994 ปริญญานิพนธระดับปรัชญาดุษฎี
9(0-0-27)
บัณฑิต 4 12(0-0-36)
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนา 179

