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สารบัญ 

หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป                                                                             1 

1. ชื่อหลักสูตร           1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา       1 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถามี)                 1            
4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร                     1                       
5.  รูปแบบของหลักสูตร        2 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   2 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน   2 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา     2 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิทางการศึกษา 3 
     ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน       3 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา   3 
  ในการวางแผนหลักสูตร 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับ  5 
  พันธกิจของสถาบัน   
13. ความสัมพันธของหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลักสูตรอ่ืนของสถาบัน 6               

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร                                      8 
1. ปรัชญา  ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร    8          
2. แผนพัฒนาปรับปรุง        9 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร  11   
1. ระบบการจัดการศึกษา        11 
2. การดําเนินการหลักสูตร       11          
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน       15 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 27  
5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)     27  

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล     29 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต                29 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน       29 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู 38 
 รายวิชา (Curriculum Mapping)                                    

 



สารบัญ (ตอ) 
           หนา 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต               39 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)     39 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิต     39 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       39 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย          41 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม         41 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย           41 

หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร                  43 
1. การกํากับมาตรฐาน        43 
2. บัณฑติ          44 
3. นิสิต           45 
4. อาจารย                                                 49 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน                                            50 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู                52 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)                               54 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร    55 
1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน       55 
2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม       55 
3. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    55 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง      56 

 
ภาคผนวก           

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559    

  ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร    
 ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร      
 ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร      
 ภาคผนวก จ   ประวัติและผลงานของอาจารย      
 ภาคผนวก ฉ   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร     
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หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 2 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
             หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป  แบบ 2.1       
        5.2 ภาษาที่ใช 
             หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาไทย เอกสารและตําราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเขาศึกษา 
      รับผูเขาศึกษาชาวไทยและตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  - 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
      ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปน
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ซึ่งคาด
วาจะเปดทําการสอนหลักสูตรนี้ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2559 
  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากมติเวียนคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
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. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 อาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 8.2 ผูบริหารองคกรที่จัดการศึกษาสําหรับผูมคีวามตองการพิเศษ 
 8.3 นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ 
 8.4 นักวิจัยทางการศกึษาพิเศษ  
 8.5 ครูการศึกษาพิเศษ ในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
 8.6 อาชีพอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาพิเศษ 
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เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุงเนนคุณภาพของทุนมนุษยและโครงสรางพ้ืนฐาน
ของสังคม เพ่ือรองรับการพัฒนาของประเทศ 
  ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับคน            
ทุกภาคสวน ในปจจุบันมีจํานวนเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (เด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กพิการ 
และเด็กดอยโอกาส) ในโรงเรียนเฉพาะ ศูนยการเรียน และเรียนรวมในโรงเรียน ประมาณ 341,000 คน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560-2564)     
ระบุวา ปจจุบันมีผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการและสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประมาณ 8.4 แสนคน 
โดยมีคุณภาพชีวิตและโอกาสการทํางานที่แตกตางกันมาก จึงมีการกําหนดนโยบายและตัวชี้วัดในการเพิ่ม
โอกาสการทํางานของผู พิการ และสรางโอกาสทางการเรียนรูใหกับคนพิการสอดคลองกับการที่
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบาย "ป 2559 ปแหงความรวมมือดานการจัดการศกึษาสําหรับบุคคล
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ" เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีจุดเนนประกอบดวยดานผูเรียน 3 ดาน 
คือ การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการจัดการศึกษาเพ่ือการมี
งานทํา และจุดเนนดานครู คือ สงเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษาและ
ผูมีสวนเก่ียวของ  
  การท่ีจะพัฒนาบุคคลที่มีความตองการพิเศษใหสามารถพ่ึงพาตนเองได และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานไดนั้น ตองอาศัยการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษซึ่งเปนรากฐานที่มี
ความสําคัญยิ่ง จากผลประชุมคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 3/2559 เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2559 นั้น ไดใหความสําคัญและเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนรวมเนนการสงเสริม
ศักยภาพใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแหงมีการจัดการเรียนรวมอยางเปนระบบ มีการพัฒนาหลักสูตร
สําหรับเด็กพิเศษแตละประเภท จัดทําแนวการจัดการเรียนรู การพัฒนาระบบสนับสนุน การสงเสริม
ศักยภาพบุคลากรและการทํางานรวมกับผูปกครอง ซึ่งในสวนของเด็กพิเศษกลุมที่มองไมเห็นเปนที่
ประจักษ ไดเสนอกลไกหลักสูตรหองเรียนคูขนานและหองเสริมการศึกษาดวย นอกจากนี้ ควรจัดใหมี
ระบบและกลไกการคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษในพ้ืนที่ดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีความรู
ความเขาใจในการใชเครื่องมือคัดกรอง พรอมท้ังมีระบบการชวยเหลือนักเรียนในเบื้องตนตั้งแตเริ่มเขา
เรียน เพื่อสรางความเขาใจและรวมกันชวยเหลือเด็กอยางถูกตอง รวมทั้งมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาตามกลุมประเภทความพิการทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาระบบการเชื่อมโยงตั้งแตเด็กแรกเกิดเพ่ือสง
ตอสถานศึกษา และแนวทางการผลิตและพัฒนาครูที่สอดคลองกับสถานการณของผูเรียนในปจจุบัน 
ประกอบกับในอีก 6 ปขางหนา จํานวนครูการศึกษาพิเศษที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตองการมีจํานวน 1,137 คน ซึ่งยังไมรวมความตองการครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดการศึกษาสวน
ทองถ่ินและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งในภาคสวนเอกชน ดวยเหตุนี้เองจึงมีความจําเปนเรงดวนในการผลิต
บุคลากรทางดานการศึกษาพิเศษที่มีความสามารถเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณหรือการพัฒนา       
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือเปนกําลังสําคัญใหกับประเทศชาติตอไป 
  จากเหตุผลดังกลาว ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร ไดเล็งเห็นถึงความตองการ
จําเปนในการเปดหลักสูตรการศึกษาพิเศษในระดับปริญญาเอก เพ่ือสรางผูนําวิชาการทางการศึกษาพิเศษ 
นักวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ผูสอนในมหาวิทยาลัย และนักคิดและสรางสรรคองคความรูทางการศึกษา
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พิเศษที่มีความเขาใจอันถองแทในองคความรูทางการศึกษาพิเศษระดับสูงและการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญตอการปฏิบัติในวิชาชีพ และสามารถแกไขปญหาทางการศึกษาพิเศษที่มี
ผลกระทบตอชุมชน สังคม และประเทศชาติเพื่อพัฒนาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษของไทยใหมีความ
เขมแข็งไดในอนาคต 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เนนการมุงสู “พัฒนา
คนใหเปนคนดีคนเกง ลดความเหลื่อมล้ํา และแกปญหาสังคม” เพื่อใหประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ทุกคนไดอยูอยางมีศักดิ์ศรี และไดรับสิทธิ์ตามหลักมนุษยชน บุคคลท่ีมีความตองการพิเศษเปนกลุม
บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะไมไดรับความเสมอภาคทางสังคมและการศึกษา รวมทั้งบุคคลดังกลาว
ยังมีแนวโนมที่จะมีความยากลําบากกวาบุคคลทั่วไปในการที่จะตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในสังคมทั้งทางกายภาพและทางทัศนคติในการยอมรับความแตกตางที่ทําใหผูมี
ความตองการพิเศษยังไมเปนสวนหนึ่งของสังคมอยางแทจริง 
  ดวยเหตุนี้เองการจัดการศึกษาใหกับบุคคลที่มีความตองการพิเศษจึงเปนสิ่งสําคัญย่ิงที่จะเปน
รากฐานใหบุคคลที่มีความตองการพิเศษสามารถที่จะเขาถึงสิทธิอื่น ๆ ได รวมทั้งมีโอกาสที่จะเขาสู
ตลาดแรงงานและเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม และเนื่องจากในสังคมยังมีความขาดความรูและความเขาใจ
ในเรื่องการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาพิเศษจึงตองมีความเปน
ผูนําทั้งในดานวิชาการ การวิจัย และการปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถสรางเสริมความรูและความเขาใจใหกับ
สังคม ครูการศึกษาทั่วไป สหวิชาชีพ และผูปกครอง ดวยเหตุนี้การผลิตบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ      
ในระดับบัณฑิตศึกษาจึงมีความจําเปนยิ่ง นอกจากนี้การผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเขามาทํางาน
สถาบันอุดมศึกษาจะเปนกําลังสําคัญในการผลิตครูการศึกษาพิเศษท่ีกําลังขาดแคลนอยูใหเพียงพอและ  
ใหมีคุณภาพตอไปในอนาคต 
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
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. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา      
5. แขนงวิชาจิตวิทยาการศกึษา 6. แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ 
  การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวางขวางและเกิดประโยชนใน
การนําความรูมาประยุกตใชในการทํางานและการแกปญหาทางการศึกษา อยางไรก็ตามการบูรณาการ
ศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทาํใหเกิดขอจํากัดบางประการ อันไดแก 



หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 6 
 

  1) ชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย นั้นไมไดระบุ
ถึงแขนงวิชาที่ผูเรียนเลือกเรียน ทําใหผูจบการศึกษาเกิดปญหาในการสมัครงาน เชน เมื่อบัณฑิตที่เรียน
จบแขนงการศึกษาพิเศษตองการสมัครงานซึ่งเกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ หนวยงานที่เปดรับสมัครงาน
ตองการใหผูสมัครมีชื่อคุณวุฒิตรงกับความตองการอยางชัดเจนวาจบสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มากกวา
จบสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย 
  2) การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวาง แตทําใหผูเรียนมีโอกาส
ไดเรียนรายวิชาเฉพาะสําหรับศาสตรการศึกษาพิเศษนอยลง เพราะตองเรียนรายวิชาของศาสตรอ่ืน ๆ    
รวมดวย 
       เนื่องจากศาสตรการศึกษาพิเศษเปนศาสตรเฉพาะ และเปนศาสตรที่มีปญหาบุคลากร         
ขาดแคลนคอนขางมาก จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ใหเปนหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาพิเศษใหมคีวามรูลุมลึกและมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกับผูมีความตองการพิเศษ นอกจากนี้ การที่
ชื่อปริญญานั้นตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ก็จะทําใหบัณฑิตประสบปญหาในการสมัคร
งานลดนอยลง 
       ดวยเหตุนี้ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย (พ.ศ. 2554) เปนหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใหหลักสูตรสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑติและสังคมไทยมากขึ้น 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)         
เปนหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายของศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาพิเศษ และการใหบริการวิชาการแกชุมชน 
โดยมุงเนนใหบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะ
ในการทําวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมดานการศึกษาพิเศษ และมีความเปนมืออาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ
พันธกิจหลัก 4 ดานของมหาวิทยาลัย ไดแก 1) ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มคีณุภาพและคุณธรรมใหแกสังคม 
2) สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ 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/หลักสูตรอ่ืนเปดสอนให 
   ไมมี 
 13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   ไมมี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   ไมมี 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผูนําทางการศึกษาพิเศษมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศกึษาพิเศษที่ยั่งยืน  
 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
  เนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจึงมีความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  
ผูมีความตองการพิเศษ เพ่ือนําไปสูโอกาสการทํางานและการมีชีวิตอยูในสังคมไทยอยางเสมอภาค และ
ไดรับสิทธิที่พึงมีพึงไดในฐานะที่เปนประชาชนไทยและประชาชนของโลก ดวยเหตุนี้เองจึงมีความจําเปน
ในการผลิตบุคลากรทางดานการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปนผูนําในการพัฒนา
การศึกษาพิเศษ และเปนบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหเปนกําลังในการผลิต   
ครูการศึกษาพิเศษตอไป 
  องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  ไดกลาวไว ใน
Salamananca Statement and Framework for Action (1994) ซึ่ งสอดคลองกับผลการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ไดให
ความสําคัญและเห็นชอบกับแนวทางการจัดการเรียนรวมเนนการสงเสริมศักยภาพใหสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทุกแหงมีการจัดการเรียนรวมอยางเปนระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษแตละ
ประเภท จัดทําแนวการจัดการเรียนรู การพัฒนาระบบสนับสนุน การสงเสริมศักยภาพบุคลากรและการ
ทํางานรวมกับผูปกครอง ซึ่งในสวนของเด็กพิเศษกลุมที่มองไมเห็นประจักษไดเสนอกลไกหลักสูตร
หองเรียนคูขนานและหองเสริมการศึกษาดวย และยังสอดคลองกับผลของการศึกษาความตองการและ
ความคาดหวังของผูที่เก่ียวของกับหลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ พบวา ผูเรียน
ตองการมคีวามรูเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภท และมีความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรวม 
เปนตน 
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษนั้น มุ งผลิตบัณฑิตให มี
ความสามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจทางการศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนาความรูและ
การปฏิบัติในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหกาวหนายิ่งข้ึน และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลังเพื่อพัฒนา
ความรูความเขาใจและกลยุทธใหม ๆ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษในการ
แกไขปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอสรุปตอกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมที่ไมใช
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการกับปญหาทาง
จริยธรรมที่ซับซอนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพไดมั่นคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหา
ทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมคีวามรัก 
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งในวิชาชีพ และการดํารงชีวิต สามารถทํางาน
รวมกับบุคคลอ่ืนอยางกัลยาณมิตร 
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 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
         เพ่ือผลิตบัณฑิตการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1. มีความรูทางการศึกษาพิเศษอยางถองแท และสามารถดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษ    
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  2. มีภาวะผูนําในสาขาวิชาการศกึษาพิเศษ มีความสามารถในการแกไขปญหาสําคัญที่เกิดข้ึน 
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอสรุปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีความเขาใจอยางถองแทในการใชเทคนิคการวิจัย เพ่ือคนหาและสรางองคความรูใหม     
ที่กอใหเกิดคณุประโยชนที่สําคัญทางการศึกษาพิเศษ 
  4. มีความสามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนในบริบทของการศึกษาพิเศษ     
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือแกไขปญหาที่มีผลกระทบ   
ตอชุมชน 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ตัวบงช้ี 

พัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ํา
กวาเกณฑที่ สกอ.กําหนด 

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
จากหลักสูตรสากลและ
พ้ืนฐานของสังคมไทย 

1.  เอกสารหลักสูตร            
 (มคอ. 2) 

2.  รายงานผลการประเมิน  
 หลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความ
ตองการของสังคม 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและความตองการ 
ของสังคม 

1. รายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ. 7) 

2. รายงานผลการศึกษา 
ความคิดเห็นของนิสิต 
ชั้นปสุดทาย 

3. รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

ปรับปรุงสถานที่ สื่อการเรียนการสอน 

ใหมีความเหมาะสม มีความทันสมัย 

ปรับปรุงสถานที่ สื่อให

เหมาะสม 

หองเรียน หองประชุม และ 

สื่อการเรียนการสอนไดรับ 

การปรับปรุงมีความเหมาะสม 

และเพียงพอ 

พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ 

ความตองการของผูเรียน 

พัฒนารายวิชาในหลักสูตร 

ใหมีความบูรณาการ  

เอกสารหลักสูตร (มคอ. 2) 
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ตัวบงช้ี 

ปรับปรุงโครงสรางการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร โดยรวมมือ

ประสานงานกับสาขาวิชา

ตาง ๆ ในการจัดการบริหาร

หลักสูตร 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

พัฒนาบุคลากร อาจารยที่เกี่ยวของกับ 

การเรียน การสอนใหมีทันสมัย 

เพ่ิมพูนประสบการณใหหลากหลาย

และลุมลึก 

สนับสนุนอาจารยใหไดรับ 

การเพ่ิมพูนประสบการณ

ความรูโดยการศึกษา ดูงาน 

เขารวมอบรม 

ประชุมสัมมนา ทําวิจัยและ

การเผยแพรความรูผลงาน

หรือแนวคิดโดยการบริการ

วิชาการแกสังคม 

1. การศกึษา อบรม ประชุม 

สัมมนา การศึกษาตอของ

อาจารย 

2. การบริการทางวิชาการ 

งานวิจัย และการทํา

ผลงานวิชาการของ

อาจารย 
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 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1 ระบบ 
  ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
หนึ่งภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
     1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
          การเทียบเคยีงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
      ผูมีสิทธิ์ เขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตองมี
คุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559  และตองมีคณุสมบัติคอื  

1. จะตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ 

2. มผีลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑท์คีณะกรรมการการอุดมศกึษา  
3. มคีุณสมบตัติามเกณฑอ์นื ดงันี   

   3.1 สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญามหาบัณฑิตทางดานการศึกษาพิเศษหรือ
เทียบเทาและมีประสบการณในการทาํปริญญานิพนธ หรือมีผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกันในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   3.2 หากไมไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติทางดานการศึกษาพิเศษ หรือ
เทียบเทาตองมคีณุสมบัติดังตอไปนี้  
    (1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่เก่ียวของตามที่
ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณทางการศึกษาพิเศษ 
และ/หรือนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษหรือเกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษและไมไดเปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ อยางนอย 1 เรื่อง (เปนเจาของผลงาน 100%) ผูเรียนจะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน        
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) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาที่เกี่ยวของตามที่
ไดรับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีประสบการณในการสอน และ/หรือดูแลและ
ชวยเหลือผูที่มีความตองการพิเศษ และ/หรือผูที่มีความสามารถพิเศษ อยางนอย 1 ป โดยมีเอกสาร
รับรองจากหนวยงานหรือโครงการ หรือมีเอกสารรับรองประสบการณตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูเรียนจะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน 1 รายวิชา ไดแก รายวิชา กพ 
601 ความตองการพิเศษทางการศึกษา ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
(พ.ศ. 2560) และรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (พ.ศ. 2560) 
โดยไมนับจํานวนหนวยกิต ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    (3) สําหรับผูที่มีประสบการณในการวิจัยนอย กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชา     
ที่เก่ียวของกับสถิติและการวิจัยทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
    ผูท่ีมีประสบการณในการวิจัยนอย หมายถึง ผูที่มีประสบการณในการทําวิจัย
ในรูปแบบสารนิพนธ หรือมีผลงานทําปริญญานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีผลงานวิจัยทางการศึกษา
จากการศึกษารายวิชาตาง ๆ ในระดับปริญญาโทที่ตอเนื่องกันรวมกันแลวนอยกวา 12 หนวยกิต แตไมนอย
กวา 6 หนวยกิต 
   3.3 ในกรณีผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการศึกษาของสาขาวิชาอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีความประสงคจะโอนยายเขามาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตองมีคณุสมบัติดังนี้ 
    (1) ตองผานการศึกษารายวิชาที่เก่ียวของหรือสัมพันธกับรายวิชาทางการศึกษา
พิเศษ ในระดับบัณฑิตศกึษามาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.50 
    (2) มีประสบการณในการทําปริญญานิพนธหรือมีผลงานวิจัยในระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษาพิเศษหรือเกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษไมนอยกวา 12 หนวยกิต หรือมี
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษหรือเกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
มีผลงานในการทําสารนิพนธหรือผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษหรือเกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษจาก
การศึกษารายวิชาตาง ๆ ที่ตอเนื่องกันรวมกันแลวตั้งแต 6 หนวยกิตขึ้นไป หรือผลงานวิจัยทางการศึกษา
พิเศษหรือเก่ียวของกับการศึกษาพิเศษอ่ืน ๆ ที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เปนที่ยอมรับหรือจาก
ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษอยางนอย 2 คน ทั้งมีประสบการณในการทําวิทยานิพนธและผลงาน    
ทางวิชาการที่กลาวมาทั้งหมดตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
   3.4 มีความประพฤติดี 
   3.5 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
   3.6 ผานการคัดเลือก โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ไดแก การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การรับโอนนิสิตจาก
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สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยใน
โครงการความรวมมือหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย    
   (1) ผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและรายงานการวิจัย สารนิพนธ 
หรือผลงานทางการศึกษาอ่ืนที่เทียบเคียง 
   (2) หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยจากผูรับรองตามกําหนดอยางนอย 2 คน 
ไดแก ผูบังคับบัญชา อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูควบคุมปริญญานิพนธ หรือบุคคลอื่น ๆ ตามการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
                       (3) สําหรับผูที่ไมไดสําเร็จระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเทาหรือปริญญาดุษฎี
บัณฑิตหรือเทียบเทาทางดานการศึกษาพิเศษ ตองมีผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ (เปนเจาของผลงาน 
100%) หรือนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
ตองมีเอกสารรับรองประสบการณทางการศึกษาพิเศษ ไมนอยกวา 1 ป เพิ่มเติม โดยมีผูรับรองที่เปน
ขาราชการไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทา หรือเปนผูบังคับบัญชา ผูบริหารงาน หัวหนาหรือผูบริหาร
โครงการที่ปฏิบัติประสบการณนั้น ๆ อยางนอย 1 คน หรือเอกสารรับรองประสบการณอื่น ๆ ตามการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
          (4) มีการสอบวัดความรูทางการศึกษาและการวิจัย ภาษาอังกฤษ (สําหรับผูไมมี
คะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด) และ/หรือมีการสัมภาษณเชิงวิชาการ และหรือมีการนําเสนอ
ขอเสนอโครงการวิจัย 
          (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นควรรับเขาศึกษา 
 2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา   
  นิสิตบางคนมีความรูดานการศึกษาพิเศษ และ/หรือดานการวิจัยไมเพียงพอ 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
              กําหนดและจัดใหนิสิตที่ไมมีความรูพื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ  และ/หรือมีประสบการณ  
ในการวิจัยนอย ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน (prerequisite) นอกเหนือจากที่โครงสราง
หลักสูตรกําหนดเพ่ิมเติมโดยไมนับเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต 
        2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา (คน) 

2559 2560 2561 2562 2563 
ช้ันปที่ 1 - 15 - 15 - 
ช้ันปที่ 2 - - 15 - 15 
ช้ันปที่ 3 - - - 15 - 

รวม - 15 15 30 15 
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 15 - 
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       2.6 ประมาณการคาใชจาย 
  2.6.1 งบประมาณตามแผน (หนวยบาท) 
 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ (บาท) 

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

1,380,000 1,380,000 2,760,000 1,380,000 2,760,000 

รวมรายรับ 1,380,000 1,380,000 2,760,000 1,380,000 2,760,000 
  
 2.6.2 ประมาณการคาใชจาย 
  งบประมาณของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) เรียน 3 ปการศกึษา 
 

รายการ 
ยอดรวม 
(บาท) 

ตอหัว 
(บาท) 

คาใชจายสะสม
ตอหัว (บาท) 

หมวดคาการจัดการเรียนการสอน     
    คาตอบแทนผูสอน (ในเวลาและนอกเวลาราชการ) 576,000 38,400  
    คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน 200,000 13,333  
    คาจางบุคลากรของหลักสูตร 156,000 10,400  
    คาครุภัณฑที่ตองใชสําหรับนิสิต 200,000 13,333  
    คาจัดกิจกรรมทั้งหลักสูตร 300,000 20,000  
    คาใชจายอื่นๆ    

- คาตอบแทนวิทยากรภายนอก (อยูที่หลักสูตร) 300,000 20,000  
- คาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 200,000 13,333  
- คาบริหารหลักสูตร 300,000 20,000  

 2,232,000 148,800 148,800 
หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ     
งบพัฒนาหนวยงาน   9,300  
งบวิจัยของหนวยงาน   9,300  
คาสวนกลางคณะหรือคาสาธารณูปโภค   18,600  
รวมระดับคณะ   37,200 186,000 
หมวดคาปริญญานิพนธ     
คาตอบแทนกรรมการ    13,300 199,300 
หมวดกองทุนมหาวิทยาลัย   35,170.59 234,470.59 
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รายการ 
ยอดรวม 
(บาท) 

ตอหัว 
(บาท) 

คาใชจายสะสม
ตอหัว (บาท) 

หมวดคาใชจายสวนกลาง     
    คาสวนกลางมหาวิทยาลัย   13,080  
    คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง    9,000   
    คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร    3,120   
    คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย    17,712   

รวมคาใชจายตอหัวนิสิตทั้งสิ้น   42,912 277,382.59 

คาใชจายประมาณการตองวด     46,230.43 
คาใชจายประมาณการตองวด (ปรับเลขกลม)    46,000 บาท 
คาใชจายตลอดหลักสูตร   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) 
  การเทียบเคยีงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
   
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
            3.1.1 จํานวนหนวยกิต  
                  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต 
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ทางการศึกษาพิเศษอยางนอย 2 คน ท้ังมีประสบการณในการทําวิทยานิพนธและผลงานทางวิชาการที่
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 
ตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 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 จํานวนชั่วโมงศกึษาดวยตนเอง 
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1. หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต ดังนี้ 

กพ 811 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SE 811 
 

Research and Development in Special Education 
 

 

กพ 812 ภาวะผูนําทางการศึกษาพิเศษ  3(2-2-5) 
SE 812 Leadership in Special Education 

 
 

กพ 813 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SE 813 Issues and Trends in Special Education  

 
กพ 814 การสอนและการชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 3(2-2-5) 
SE 814 Teaching and Supporting Learners with Special Needs  

 
2. หมวดวิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
 

กพ 821 การเรียนรวม 3(2-2-5) 
SE 821 Inclusive Education 

 
 

กพ 822 การทํางานรวมกับผูปกครองและสหวิชาชีพ 3(2-2-5) 
SE 822 Working with Parents and Multidisciplinary Professionals 

 
 

กพ 823 
SE 823 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาพิเศษ 
Innovation and Technology In Special Education 

3(2-2-5) 

 
กพ 824  
SE 824 

 
สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ     
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 36 หนวยกิต 
GRD 891 Dissertation  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
กพ 811
กพ 812 
กพ… 

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาพิเศษ 
ภาวะผูนําทางการศึกษาพิเศษ 
วิชาเลือก 

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

รวม 9 
 
ปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
กพ 813 
กพ 814 

ประเด็นและแนวโนมทางการศกึษาพิเศษ 
การสอนและการชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

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

รวม 6 
 
ปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก  9 
กพ… วิชาเลือก 3(2-2-5) 

รวม 12 
 
ปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 9 

รวม         9 
 
ปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 9 
รวม 9 

 
ปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก  9 

รวม 9 
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   3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 
1. หมวดวิชาบังคับ  
 
กพ 811 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาพิเศษ           3(2-2-5) 
SE 811 Research and Development in Special Education 
  แนวคิดหลักการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ความแตกตางระหวางการวิจัยและพัฒนาและ
การวิจัยทั่ว ๆ ไป รูปแบบและข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาพิเศษ การเขียนรายงานการ
วิจัยเพ่ือนําเสนอและ/หรือตีพิมพ วิธีการบริหารจัดการโครงการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย 
 
กพ 812 ภาวะผูนําทางการศกึษาพิเศษ           3(2-2-5) 
SE 812 Leadership in Special Education 
  ความรู ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติในการเปนผูนําทางการศึกษาพิเศษ ทั้ง
ในดานการเปนครู ผูบริหารองคกร นักวิชาการ และนักวิจัยทางการศึกษาพิเศษ จริยธรรมในการเปนผูนํา
ทางการศึกษาพิเศษ ผูเรียนจะใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาแนวคิดและการทํางานของผูนําทาง
การศึกษาพิเศษในประเทศไทย และ/หรือ ในตางประเทศ และนําเสนอโครงการและ/หรือแนวทางในการ
ในการพัฒนาการศกึษาพิเศษในประเทศไทย    
 
กพ 813 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาพิเศษ           3(2-2-5) 
SE 813 Issues and Trends in Special Education 
  สถานการณ ประเด็นและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาพิเศษในปจจุบัน การคาดการณ
แนวโนมในอนาคตและการเตรียมความพรอมสําหรับสถานการณทางการศึกษาพิเศษในอนาคต ผูเรียน
รูเทาทันสถานการณและเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาพิเศษ โดยหัวขอเรื่องจะ
เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษาขึ้นอยูกับสถานการณทางการศึกษาพิเศษที่เปนปจจุบันและความ
สนใจของนิสิต ผูเรียนจะตองเขียนบทความวิชาการในเรื่องประเด็นและแนวโนมทางการพิเศษที่มีคุณภาพ
ในระดับที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ และ/หรือนําเสนอตอสาธารณะได    
 
กพ 814 การสอนและการใหความชวยเหลือผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ           3(2-2-5) 
SE 814 Teaching and Supporting Learners with Special Needs 
  ทฤษฎี ปรัชญา แนวคิด แนวทางในการปฏิบัติ การสอนและการใหความชวยเหลือผูเรียนที่
ความตองการพิเศษในทุกชวงของชีวิต และความตอเนื่องในการสอนและการใหความชวยเหลือในชวงที่มี
ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต และการเปลี่ยนผาน (transition) ผูเรียนรูเทาทันสถานการณทางดานวิชาการ 
การวิจัย และการปฏิบัติ ในเรื่องการสอนและการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ และ
สามารถจัดสัมมนาวิชาการในหัวขอที่เก่ียวของกับการสอนและการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ โดยที่ผูเรียนจะตองเปนผูนําเสนอวิธีการสอนและการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีความ



หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 21 
 

ตองการพิเศษที่ทันสมัยดวยตนเอง ตลอดจนผูเรียนสามารถเขียนบทความวิชาการในเรื่องที่เก่ียวของกับ
การสอนและการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ และ/หรือนําเสนอตอสาธารณะได    
 
2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ตามรายวิชาดังตอไปนี้ 
 
กพ 821 การเรียนรวม                       3(2-2-5) 
SE 821 Inclusive Education 
  ความหมาย ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด วิวัฒนาการเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนรวม การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมของการอยูรวมกัน
และความเทาเทียม วิธีการจัดการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนรูที่เขาถึงและเปนธรรม การจัดสื่อ
สิ่งอํานายความสะดวก บริการการชวยเหลือทางการศึกษาอื่นๆ การตอบสนองตอการชวยเหลือ การวัด
และประเมินผล การสรางความรวมมือกับครอบครัวและบุคลากรวิชาชีพสถานการณการเรียนรวมใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ผูเรียนจะเทาทันสถานการณทางดานวิชาการ การวิจัย และการปฏิบัติ ใน
เรื่องการเรียนรวม ผูเรียนจะตองเขียนบทความวิชาการในเรื่องการเรียนรวมที่มีคุณภาพตีพิมพหรือ
นําเสนอตอสาธารณะได 
 
กพ 822 การทํางานรวมกับผูปกครองและสหวิชาชีพ           3(2-2-5) 
SE 822 Working with Parents and Multidisciplinery Professionals 
  ทฤษฎี แนวคิด และการปฏิบัติในการทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพ เชน การสื่อสาร 
การถายทอดขอมูล การจัดระบบในการถายทอดขอมูล ขอบขายการทํางานกับผูปกครองและสหวิชาชีพ 
การปฏิบัติตนและจริยธรรมในการทํางานผูท่ีเก่ียวของและผูที่ทํางานกับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ การ
เปนใหความรูและการเปน mentor ใหกับผูที่เกี่ยวของและผูที่ทํางานกับบุคคคลที่มีความตองการพิเศษ 
ผูเรียนจะตองใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํางานกับผูปกครองและ                  
สหวิชาชีพ ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ และพัฒนาแนวทางในการแกปญหา เพ่ือนําเสนอจะตองนําเสนอ
ผลงานตออาจารยผูสอนโดยมีเอกสารประกอบ 
 
กพ 823 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาพิเศษ           3(2-2-5) 
SE 823 Innovation and Technology in Special Education 
  ทฤษฎีและแนวคิดในการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ เพ่ือเพิ่มโอกาส
ทางการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
สรางข้ึนสําหรับผูมีความตองการพิเศษเปนบุคคล รายกลุม และนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเปน
สากล (Univeresal Design) นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันและแนวโนมในดานการสราง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต การเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประเมินนวัตกรรมและ
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เทคโนโลยี การจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมเพื่อสอนหรือสนับสนุนการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี ฝกปฏิบัติ
ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติและการสนับสนุนในการสราง
เทคโนโลยี 
 
กพ 824 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ           3(2-2-5) 
SE 824 Advanced Statistics for Special Educational Research 
  การเลือกใชสถิติไดอยางเหมาะสมสําหรับการวิจัยทางการศึกษาพิเศษในสถานการณตาง ๆ
การใชอนุมานสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมในกรณีที่มีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว การ
วิเคราะหขอมูลในรูปแบบการวิจัยที่มีการวัดซ้ํา การใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ และการแปล
ความหมายขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
กพ 825 การประเมนิโครงการทางการศกึษาพิเศษ           3(2-2-5) 
SE 825 Project Evaluation in Special Education 
  พัฒนาการของศาสตรการประเมิน บทบาทของการประเมินโครงการตอการตัดสินใจ
หลักการและเทคนิคการประเมินเพื่อการจัดการความเสี่ยงของโครงการ การออกแบบและการปฏิบัติการ
ประเมินโครงการทางการศึกษาพิเศษ คุณภาพมาตรฐานของการประเมินโครงการ การปฏิบัติการติดตาม
ประเมินโครงการ บทบาทและจรรยาบรรณของนักประเมนิ 
 
3. ปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต 
 
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก      36 หนวยกิต 
GRD 891    Dissertation  
 
 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒขิองอาจารย 
 
  3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒกิารศึกษา  

ตรี-โท-เอก  
(สาขาวิชา) ปที่จบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว 

บัตร
ประชาชน 

1 อ.ดร.กนกพร  
วิบูลพัฒนะวงศ 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 
2543 
M.Ed.(Special 
Education), 2547 
Ph.D. (Education), 
2556 (Research 
Program in Special 
Education) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 
Monash University, 
Australia 
University of Sydney, 
Australia 

xxxxxxxxxxx 
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ลําดับ รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒกิารศึกษา  

ตรี-โท-เอก  
(สาขาวิชา) ปที่จบ 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัว 
บัตร

ประชาชน 
 
 
 

ศษ.ด. (การบริหาร
การศึกษาพิเศษ), 2557 
ป.บัณฑิต (นวัตกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย), 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

   5 รศ.ดร.ดารณี   
ศักดิ์ศิริผล 

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

วิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxx 

6 ผศ.ดร.สุธาวัลย  
หาญขจรสุข 

วท.บ. (เคมี), 2545 
 
ป.บัณฑิต (วิชาชาชีพครู), 
2546 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 
2550 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxx 

7 อ. ดร. อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

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

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxx 

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

วิทยาลัยครูสวนดุสิต  
 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxx 

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

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxx 
 



หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 25 
 

ลําดับ รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒกิารศึกษา  

ตรี-โท-เอก  
(สาขาวิชา) ปที่จบ 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัว 
บัตร

ประชาชน 
10 อ.ดร.ศภุวรรณ  

สัจจพิบูล 
ค.บ. (การมัธยมศึกษา:
ภาษาไทย-ภาษาฝรั่งเศส), 
2544 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 
2547 
ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน), 2553 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxx 

11 อ.ดร.รุงอรุณ  
โรจนรัตนาดํารงไชย
ศรี 

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

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

xxxxxxxxxxx 

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

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxx 

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

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxx 

  14 อ.ดร.อุไร จักรตรี
มงคล 

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

มหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

xxxxxxxxxxx 
 

15 อ.ดร.นวรินทร  
ตากอนทอง 

ค.บ. (คณติศาสตร), 2547 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

xxxxxxxxxxx 
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ลําดับ รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒกิารศึกษา  

ตรี-โท-เอก  
(สาขาวิชา) ปที่จบ 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัว 
บัตร

ประชาชน 
กศ.ม. (การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา), 2549 
ศษ.ด. (การวิจัยและการ
ประเมินทางการศึกษา), 
2559 

มหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

16 อ.ดร.นัฏฐิกา  
สุนทรธนผล 

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร
สากล), 2548 
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา), 2551 
 
PhD. (Music), 2554 

มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยดุริยางคศลิป 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
Magadh University, 
India 

xxxxxxxxxxx 

17 ผศ.ดร. มณฑิรา  
จารุเพ็ง 

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

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

xxxxxxxxxxx 

18 ผศ.ดร. สกล               
วรเจริญศรี 

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

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย                      
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxx 

19 ผศ.ดร. ลัดดา  
หวังภาษิต 

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

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxx 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถามี) 
      - 
 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
         ขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธตองเปนหัวขอที่เก่ียวของกับการศึกษาพิเศษ          
ที่ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ไดแก รูปแบบการ
พัฒนาการเรียนการสอนทางการศึกษาพิเศษ รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
พิเศษ รูปแบบการบริหารการศึกษาพิเศษระบบการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ และอ่ืนๆ ที่สงผล      
ตอการพัฒนาการศึกษาพิเศษและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
  การวิจัยโครงงานดานการศึกษาและปริญญานิพนธเปนงานวิจัยทางสังคมศาสตรที่มุงเนน   
ดานการแกปญหา พัฒนาตลอดจนการสรางองคความรูทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูตามความ
สนใจและตามความจําเปนของนิสิต โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูควบคุมดูแลและใหคําแนะนําชวยเหลือ
นิสิต ทั้งนี้โดยมีกระบวนการขั้นตอนตาง ๆ เปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแตการเสนอ      
เคาโครงวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงวิจัย การแตงตั้งกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธและการ
สอบปากเปลา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นิสิตมีความรูความสามารถอยางลุมลึกและเชี่ยวชาญในการกําหนดปญหาและสืบคนขอมูล
วิจัย สามารถวิเคราะหวิจารณแยกแยะแนวคิดที่ใหมและซับซอน สามารถประเมินและสังเคราะหขอมูล
แลวนํามาออกแบบ เขียนขอเสนอโครงการวิจัย โดยใชขอมูลทางวิชาการที่ลึกซึ้งดําเนินการวิจัย การสราง
เครื่องมือและตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูลและใชสถิติ
วิเคราะหขอมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัยอยางเปนระบบ และนําเสนอรายงานการวิจัยตอสังคม 
      5.3 ชวงเวลา 
  ปที่ 2 ภาคการศกึษา 1 ถึงปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
  36 หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนิสิตนับแตการสอน           
ในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือสรางความรูพ้ืนฐานในการวิจัย การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเปนผูควบคุมดูแล      
และใหคําแนะนําชวยเหลือนิสิต การแตงตั้งกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ การกําหนดเวลาใน
การนัดหมายใหคําปรึกษานิสิตทั้งทางตรงและทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยและคณะกรรมการสอบปากเปลา การกําหนดชวงเวลาในการย่ืนขอเสนอเคาโครงวิจัย      
การประชุมพิจารณาโครงการวิจัย ชวงเวลาการยื่นขอสอบปากเปลา และระยะเวลาสิ้นสุดการสอบ     
ปากเปลา ในแตละปการศึกษาประกาศใหนิสิตทราบโดยกําหนดเปนปฏิทินทางการศกึษา 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล   
  มีการประเมินผลเปนระยะ ตั้งแตการสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสาร   
เคาโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย การประชุมพิจารณาเคาโครงวิจัย การสอบปากเปลา โดยใหมีการ
ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมในกรณทีี่ผลการประเมินยังไมไดมาตรฐาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง) 

1. มีทักษะการสื่อสาร ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  สามารถใชภาษาและเทคโนโลยีในการถายทอด

ความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและ
ทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม 

2.  เลือกรับและแสวงหาขอมูลขาวสาร โดยใช 
     เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
     และนําเสนอรายงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
     โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

2. สมรรถนะของหลักสูตร 
   มีทักษะในการพัฒนาองคความรูทางการ 
   จดัการเรียนรู 
 
 

ดานทักษะในการพัฒนาองคความรูทางการจัดการ 
เรียนรู 
1.  แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในดานการจัดการเรียนรู

ทางการศึกษาพิเศษ โดยสามารถถายทอด
ความรูและแกปญหาทางการจัดการเรียนรู
ทางการศึกษาพิเศษ  

2.  คิดริเริ่มและพัฒนาองคความรูทางดานการ
จัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ ดวยวิธีการ
ทางวิชาการตาง ๆ   ที่แสดงถึงการวิเคราะห
และสังเคราะหอยางลุมลึก  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 
 2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหา

ทางคุณธรรมจริยธรรมที่
ซับซอนในบริบททางวิชาการ
หรือวิชาชีพใชดุลยพินิจอยาง

1. การกําหนดขอตกลงเบื้องตน ดาน
คุณธรรมจริยธรรม นับแตเริ่มสอน 
ตั้งแตกําหนดประมวลรายวิชา 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล 

1. ประเมนิจากพฤติกรรม
การเขาเรียนการตรง  
ตอเวลา ความมีวินัย  
ในการเรียน  



หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 30 
 

ผูรูดวยความยุติธรรมที่มี
เหตุผลและคานิยมอันดีงาม 

2. แสดงออกซึ่งภาวะผูนําและ 
สงเสริมใหมีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในที่ทํางานชุมชน
และสังคม 

3. ริเริ่มในการชี้ใหเห็น  
    ขอบกพรองของคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพ่ือใหมีการทบทวน 
และแกไข 

2. อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา 
    ตาง ๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ

ดานคุณธรรมจริยธรรม และสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการ
เรียนการสอน  

3. จดัสถานการณและจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริม เสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรม
มจีรรยาบรรณวิชาชีพทางการศกึษา 

4. การแตงกาย กริยา วาจา พฤติกรรม 
การเรียนและพฤติกรรมอ่ืน ๆ การ
ทํางานเปนทีม ความรับผิดชอบ ความ
มีวินัยการคํานึงถึงสวนรวม การวา
กลาวตักเตือน 

5. การมอบหมายใหศกึษาคนควาและ
สัมมนา อภปิราย ปญหาทางคณุธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวชิาการหรือ
วิชาชีพโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน 

6. การตรวจสอบการเขาเรียน การสงงาน    
    การสอบ การปองกันการประพฤต ิ      
    มิชอบ 

2. ประเมนิจากความ
รับผิดชอบในการเรียน
และการทํางาน 

3. ประเมนิจากการกริยา 
มารยาท การแตงกาย 
การพูด และการ
แสดงออกอ่ืนๆ 

4. ประเมนิจากพฤติกรรม
การเรียน การทํางาน
และการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ 

5. ประเมนิจริยธรรม 
   ทางวิชาการ (การอางอิง 
   ถูกตองตามหลัก 
   วิชาการ) 

 
 2.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.  มีความรูและความเขาใจอยาง

ถองแทในเนื้อหาสาระ
วิทยาการและนวัตกรรมทาง
การศึกษาพิเศษตลอดจน
หลักการและทฤษฎีทางการ
ศึกษาพิเศษ 

2.  มีความเขาใจทฤษฎีการวิจัย
และการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ทางการศึกษาพิเศษอยาง
ลึกซึ้งและเขาใจในวิธีการ
พัฒนาความรูใหม ๆ ตลอดจน

1. การกําหนดเนื้อหาสาระไวในประมวล
รายวิชา กําหนด กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลที่
เนนความรู 

2. อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ตาง ๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
ในกระบวนการเรียนการสอน  

3. จัดประสบการณการเรียนรู
สถานการณและจัดกิจกรรม 
เพ่ือสงเสริม เสริมสรางความรู เชน 
การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. ประเมนิจากการสังเกต  
การตอบคําถาม การ
อภิปราย การสัมมนา 

2. ประเมนิจากผลงาน    
การนําเสนอผลงาน 

3. ประเมนิจากการสอบ 
4. ประเมนิจากผลงานวิจัย 
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ผลกระทบของผลงานวิจัยที่มี
ตอการพัฒนาการศึกษาพิเศษ 

3.  มีความรู เขาใจและตระหนัก
ในแนวปฏิบัติในวิชาชีพ          
ในระดับชาติและนานาชาติ 
ที่สงผลกระทบตอวิชาชีพ
รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

4. การมอบหมายใหศึกษาคนควาและ
สัมมนา อภิปราย ความรูเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการคนควา 
วิจัย สามารถนําความรูนํามา
ประยุกตในการศึกษา และขยายผล
เพ่ือการคนควาวิจัยทางการศึกษา 

 
 2.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.  สามารถแสวงหาประยุกต

ความรู เพ่ือนํามาใชในการ
แกปญหาไดอยางถูกตอง   
บนพื้นฐานของหลักเหตุผล
คุณธรรมและขอมลู
สารสนเทศ รวมทั้งมีการ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนตอตนเองสังคมและ
สิ่งแวดลอม                 

2.  สามารถใชความรูและ          
ดุลยพินิจในการตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ และ
สามารถสังเคราะหและใช
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย
เพ่ือสรางองคความรูใหม      
ที่ลุมลึก 

3.  วิจัยคนควาทางวิชาการไดดวย
ตนเอง ขยายองคความรูได
อยางมีนัยสําคัญและนําไปใช
ในการแกปญหาและพัฒนา
การศึกษาพิเศษไดอยาง
ตอเนื่อง 

1. การกําหนดเนื้อหาสาระดานการคิด
และทักษะทางปญญาไวในประมวล
รายวิชากําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล 

2. อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ตาง ๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
ในกระบวนการเรียนการสอนจัด
ประสบการณการเรียนรูสถานการณ
และจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม 
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
ตนเองโดยการใชความรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การ
สืบคนขอมูลเพ่ือเสนอโครงการวิจัย 

1. ประเมนิจากการสังเกต 
การตอบคําถาม การ
อภิปราย การสัมมนา 

2. ประเมนิจากผลงาน           
การนําเสนอผลงาน 

3. ประเมนิจากการสอบ 
4. ประเมนิจากผลงานวิจัย 
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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 วิธีการวัดและประเมินผล 
1.  มีความสามารถสูงในการแสดง

ความเห็นทางวิชาการและ
วิชาชีพสามารถวางแผน
วิเคราะหและแกปญหาที่
ซับซอนสูงมากดวยตนเอง
รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองและองคกร  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ปฏิบัติตนในการพัฒนาวิชาชีพ
อยูเสมอ  

2.  แสดงออกถึงความโดดเดนใน  
    การเปนผูนําในทางวิชาการ 
    หรือวิชาชีพและสังคม มี 
    ความสัมพันธอันดีระหวาง 
    บุคคลสามารถปรับตัวใหทัน 
    กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และสภาพแวดลอมและ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึง
ประสงคที่สงผลกระทบตอ
ตนเองและผูอื่น 

1. อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ตาง ๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมมนุษยสัมพันธ  

2. จัดประสบการณการเรียนรู
สถานการณและจัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริม เสริมสรางความสัมพันธและ
ความรับผิดชอบ เชน การอบรม 
สัมมนา การศึกษาดูงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจัดสถานการณ 
ประสบการณในการพัฒนาปฏิบัติตน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ใหสามารถอยูรวมและทํางานรวมกับ
ผูอื่น ฝกปฏิบัติทํางานและการอยู
รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม 

   ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลกร
จัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 
อยางเหมาะสม 

4. จัดกิจกรรมการเรียนเปนกลุม  
การทํางานเปนทีม กิจกรรม

1. ประเมนิความ
รับผิดชอบ จากการเขา
เรียน การตรงตอเวลา 
ความมีวินัยในการเรียน  

2. ประเมนิจากความ
รับผิดชอบในการเรียน
และการทํางาน 

3. ประเมนิจากกริยา 
มารยาท การแตงกาย  
การพูด และการ
แสดงออกอ่ืน ๆ 

4. ประเมนิจากพฤติกรรม
การเรียน การทํางาน
และการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ การ 

   รวมมือกับผูอ่ืน 
5. ประเมนิจากคะแนนผล

การทํางานเปนกลุม 
การวางแผนการทํางาน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
3.  มีความรับผิดชอบในงานของ

ตนเองรวมมือกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรคและแสดงออกถึง
การเปนผูนําไดอยางเหมาะสม
เพ่ือเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การทํางานของกลุม 

 

การศึกษา ดูงาน การทําโครงงาน
ฯลฯ 

5. การกําหนดขอตกลงเบื้องตน  
ดานความรับผิดชอบทั้งดานการเรียน 
การทํางาน กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล 

การดําเนินงานและการ
แกปญหา 

  
 2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.  มีความสามารถคดักรองขอมูล

ทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือ
นํามาใชในการศกึษาคนควา
ปญหาสรุปปญหาและ
เสนอแนะแกไขปญหาในดาน
ตาง ๆ 

2. สามารถใชภาษาและเทคโนโลยี
ในการถายทอดความคิด
ความรูความเขาใจความรูสึก
และทัศนะของตนเองเพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนตอการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

3. เลือกรับและแสวงหาขอมูล
ขาวสาร โดยใชเทคโนโลยี 
เพ่ือการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ และนําเสนอ
รายงานทางวิชาการและ
วิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีตอตนเองและสังคม 

 
 

1. อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ตางๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
ในกระบวนการเรียนการสอน  

2. จัดประสบการณการเรียนรู
สถานการณและจัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริม เสริมสรางการใชสถิติ 
ตัวเลข และทักษะการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี   

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ในการเลือกแสวงหาขอมูลขาวสาร
และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ  

4. การเสนอรายงานในชั้นเรียน 
นําเสนอขอมูลรายงานและเสนอ  
เคาโครงการวิจัย  

5. การกําหนดกิจกรรมการนําเสนอ
ขอมูลโดยการใชวิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

6. การทําวิจัย การใชสถิติเพ่ือวิเคราะห
ขอมูลในการวิจัย  

7. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณโดยผานกระบวน   
การเรียน การสอบ การเสนอเคา
โครงการวิจัย การสอบปากเปลาใน

1. ประเมินจากการสังเกต        
การตอบคําถาม การ
อภิปราย การสัมมนา 

2. ประเมนิจากผลงาน 
การนําเสนอรายงาน 
นําเสนอผลงาน 

3. ประเมนิจากการสอบ 
4. ประเมนิจากผลงานวิจัย 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
การทําปริญญานิพนธและโครงงาน
ดานการศึกษาตาง ๆ  

8. การนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่
เปนทางการและไมเปนทางการผาน
สิ่งตีพิมพทางวิชาการ รวมทั้ง
วิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่
สําคัญ 

 
 2.6 ดานทักษะในการพฒันาองคความรูทางการจัดการเรียนรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.  มีความสามารถในการ

สังเคราะหและบูรณาการองค
ความรู สามารถประยุกตใช
ความรูระดับสูงในการจัดการ
เรียนรูทางดานการศกึษา
พิเศษ 

2.  แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในดาน
การจัดการเรียนรูทางการ
ศึกษาพิเศษ โดยการสามารถ
ถายทอดความรูและแกปญหา
ทางการจัดการเรียนรูทางการ
ศึกษาพิเศษ  

3.  คิดริเริ่มและพัฒนาองคความรู
ทางดานการจัดการเรียนรู
ทางการศึกษาพิเศษ ดวย
วิธีการทางวิชาการตาง ๆ     
ที่แสดงถึงการวิเคราะหและ
สังเคราะหอยางลุมลึก  

1. จัดประสบการณการเรียนรู
สถานการณและจัดกิจกรรมเพ่ือใหมี
การพัฒนาองคความรูและการปฏิบัติ  
การจัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ 

2. การจัดกิจกรรมใหนิสิตไดถายทอด
ความรูและแกปญหาทางการจัด   
การเรียนรูทางศกึษาพิเศษที่สําคัญ  

3. จัดกิจกรรมใหมีการแสดงความ
คิดเห็นและขอสรุปเก่ียวกับการพัฒนา
แกปญหาทางการจัดการเรียนรู
ทางการศึกษาพิเศษ 

4. การศกึษา อบรม ดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู ณ มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ  

5. ศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ
เพ่ิมเติมตามที่อาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยในมหาวิทยาลัย
ตางประเทศมอบหมาย 

6. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณโดยผานกระบวนการ
เรียน การสอน การเสนอเคา
โครงการวิจัย การสอบปากเปลา    
ในการ ทําปริญญานิพนธและ
โครงงานดานการศึกษาตางๆ  

1.ประเมินจากการสังเกต 
การตอบคําถาม การ
อภิปราย การสัมมนา 

2. ประเมนิจากผลงาน 
การนําเสนอรายงาน 
นําเสนอผลงาน 

3. ประเมนิจากการสอบ 
4. ประเมนิจากผลงานวิจัย 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
7. การนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ 

ที่เปนทางการและไมเปนทางการผาน
สิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งปริญญานิพนธหรือโครงการ
คนควาที่สําคัญ 

 
3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 
  

3.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง) 
1. มีทักษะการสื่อสาร ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  สามารถใชภาษาและเทคโนโลยีในการถายทอด

ความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและ
ทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม 

2.  เลือกรับและแสวงหาขอมูลขาวสาร โดยใช 
     เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
     และนําเสนอรายงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
     โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

2. สมรรถนะของหลักสูตร 
   มีทักษะในการพัฒนาองคความรูทางการ 
   จดัการเรียนรู 
 
 

ดานทักษะในการพัฒนาองคความรูทางการจัดการ 
เรียนรู 
1.  แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในดานการจัดการเรียนรู

ทางการศึกษาพิเศษ โดยสามารถถายทอด
ความรูและแกปญหาทางการจัดการเรียนรู
ทางการศึกษาพิเศษ  

2.  คิดริเริ่มและพัฒนาองคความรูทางดานการ
จัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ ดวยวิธีการ
ทางวิชาการตาง ๆ   ที่แสดงถึงการวิเคราะห
และสังเคราะหอยางลุมลึก  
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 3.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

1.1  สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอน
ในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพใชดุลยพินิจอยางผูรูดวยความ
ยุติธรรมที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม 

1.2  แสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในที่ทํางานชุมชนและสังคม 

1.3  ริเริ่มในการชี้ใหเห็นขอบกพรองของคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือใหมีการทบทวนและแกไข 

2. ดานความรู 
 
 

2.1 มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระวิทยาการ
และนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษตลอดจนหลักการและทฤษฎี
ทางการศึกษาพิเศษ 

2.2 มีความเขาใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพทางการ
ศึกษาพิเศษอยางลึกซึ้งและเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหม ๆ  
ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีตอการพัฒนาการศึกษา
พิเศษ 

2.3 มีความรู เขาใจและตระหนักในแนวปฏิบัติในวิชาชีพ ใน
ระดับชาติและนานาชาติที่สงผลกระทบตอวิชาชีพรวมทั้งเหตุผล
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3. ดานทักษะทางปญญา 
 

3.1 สามารถแสวงหาประยุกตความรู เพ่ือนํามาใชในการแกปญหา
ไดอยางถูกตองบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและขอมลู
สารสนเทศรวมทั้งมีการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพโดย
คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเองสังคมและสิ่งแวดลอม 

3.2 สามารถใชความรูและดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ
ตาง ๆ และสามารถสังเคราะหและใชผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมที่ลุมลึก 

3.3 วิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง ขยายองคความรูไดอยาง
มีนัยสําคัญและนําไปใชในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษา
พิเศษไดอยางตอเนื่อง 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

4.1 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
สามารถวางแผนวิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวย
ตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพปฏิบัติตนในการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ  
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มาตรฐานการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
4.2 แสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือ

วิชาชีพและสังคม มีความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลสามารถ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง
และผูอ่ืน 

4.3 มีความรับผิดชอบในงานของตนเองรวมมือกับผูอื่นอยาง
สรางสรรคและแสดงออกถึงการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมเพื่อ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

5.1 มีความสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือ

นํามาใชในการศกึษาคนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะ

แกไขปญหาในดานตาง ๆ 

5.2 สามารถใชภาษาและเทคโนโลยีในการถายทอดความคิดความรู

ความเขาใจความรูสึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม 

5.3 เลือกรับและแสวงหาขอมูลขาวสาร โดยใชเทคโนโลยี เพ่ือการ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และนําเสนอรายงานทางวิชาการ

และวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

6. ดานทักษะในการพัฒนาองค

ความรูทางการจัดการ

เรียนรู 

 

6.1 มีความสามารถในการสังเคราะหและบูรณาการองคความรู 

สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูทางดานการศกึษาพิเศษ 

6.2 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในดานการจัดการเรียนรูทางการศึกษา

พิเศษ โดยการสามารถถายทอดความรูและแกปญหาทางการ

จัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ  

6.3 คิดริเริ่มและพัฒนาองคความรูทางดานการจัดการเรียนรูทางการ

ศึกษาพิเศษ ดวยวิธีการทางวิชาการตาง ๆ ที่แสดงถึงการ

วิเคราะหและสังเคราะหอยางลุมลึก  



 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก    O ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
ความรู 

ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะ              
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะในการ
พัฒนาองค

ความรู
ทางการ

จัดการเรียนรู 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาบังคับ 
กพ 811 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาพิเศษ                   

กพ 812 ภาวะผูนําทางการศึกษาพิเศษ                   

กพ 813 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาพิเศษ                   

กพ 814 การสอนและการชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ                   

วิชาเลือก 
กพ 821 การเรียนรวม                   

กพ 822 การทํางานรวมกับผูปกครองและสหวิชาชีพ                   

กพ 823 นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาพิเศษ                   

กพ 824 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวจิัยทางการศึกษาพิเศษ                     

กพ 825 การประเมินโครงการทางการศึกษาพเิศษ                   

วิทยานิพนธ 
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับดษุฎบีัณฑติ                    
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิต 
 2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะกําลังศึกษา กําหนดใหมีการทวนสอบ             
ผลการเรียนของนิสิตใหเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบ
ในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทวนสอบ
ผลการเรียนทุกรายวิชา มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามลําดับตั้งแตอาจารยผูสอน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
 2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังจากสําเร็จการศึกษา มีการติดตามผล
การประเมินของผูเรียนดานการมีงานทํา การประเมนิผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษณบัณฑิต ศิษยเกา
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การสํารวจความเห็นจากผูใชบัณฑิตตอความพรอมทางวิชาการ 
คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งโดยคณะศึกษาศาสตร ศูนย
พัฒนาการศึกษาพิเศษ และนิสิต เพ่ือนําผลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหดีขึ้น 
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เปนแผนการศึกษาที่มีการทําปริญญา
นิพนธและเรียนรายวิชา โดยกําหนดเกณฑการสําเร็จการศกึษาตอไปนี้ 

1.1 ศกึษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมต่ํากวา 3 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

1.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมสีิทธิขอทํา

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 นิสิตตองแสดงความประสงคขอสําเร็จการศกึษา โดยตองสําเร็จการศกึษา   
ภายในเวลาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

3.5.2. นิสิตตองสอบผานสมิทธิภาพทางภาษา การสอบอื่นๆ หรือการเขารวม
กิจกรรมตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 มีการปฐมนิเทศและ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษในรูปแบบตางๆ ใหมีความรู
ความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร ตลอดจนอัตลักษณของสาขาวิชา และให
เขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตาง ๆ ที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน
ตลอดจนแนะนําบทบาท หนาที่ ภารกิจตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารยมหาวิทยาลัย เพื่อใหมี
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  สงเสริมใหอาจารยมีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมิน ดวยการ
แนะนํา เสวนา สัมมนาในกลุมคณาจารยของสาขาวิชา สงเสริมใหอาจารยไดรับการอบรม ศึกษาดูงาน  
เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณเพ่ิมเติม เพ่ือใหมีความรูทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  มีการฝกอบรมพัฒนาอาจารยโดยเนนเนื้อหาเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ของอาจารยมีการจัดหา จัดทําเอกสารที่ใหความรูและตัวอยางเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนใหอาจารยสามารถศึกษาดวยตนเองได 
   สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาวิจัยและใชงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง สงเสริมใหอาจารยสรางองคความรู 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  
  สงเสริม สนับสนุนและกระตุนอาจารยดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหสรางผลงานและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ โดยการ 
  1) จัดหรือเขารวมประชุม สัมมนาเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยและนิสิต   
อยางสม่ําเสมอ 
  2) สงเสริม สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม โดยเฉพาะดานการจัด       
การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
  3) จัดสรรหรือแสวงหางบประมาณสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยหรือจัดกิจกรรม เพ่ือเพิ่มพูน
ศักยภาพทางวิชาการ 
  4) สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยกับกลุมคณะตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  5) จัดและสงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมทางวิชาการกับนิสิต สาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัยตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
  6) มีการจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา 
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  7) กําหนดใหอาจารยจัดทําใบประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่แสดงใหเห็น
ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใชในแตละภาคเรียนและชี้ใหเห็นถึงการสอนที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกตาง
ไปจากเดิม 
  8) กําหนดใหอาจารยระบุนวัตกรรมการเรียนการสอนที่อาจารยไดพัฒนาข้ึนในแบบฟอรม
การรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละป 
  9) เผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยที่เก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในเอกสารขาวสาร
การวิจัยของคณะหรือสถาบัน 
  10) สรางเครือขายอาจารยโดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมการ
สอนใหมในกลุมอาจารยภายในคณะหรือสถาบันทุกป 
  11) มีการสรางเครือขายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสาขาตาง ๆ ภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน 
  12) ยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยที่มีผลงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนโดดเดน 
  13) การจัดโครงการรับใชสังคม โดยสงเสริมใหคณาจารยนําองคความรูไปบริการวิชาการ   
แกสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 43 
 

หมวดที ่7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 
  มีการดําเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีประธาน มีคณะกรรมการ และมี
เลขานุการ ที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพ่ือทําหนาที่
ในการบริหาร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีการกํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 
  1. การกําหนดหลักสูตรที่จะเปดและปดมีการสํารวจและวิเคราะหความตองการใชบัณฑิต   
ในหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ และวิเคราะหความพรอมในการเปดหลักสูตรของสถาบันกอนนําไปกําหนด  
เปนเปาหมายในแผนการผลิตบัณฑติ 
  2. มีการจัดเตรียมความพรอมทั้งดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งดานหองสมุด
ระบบสารสนเทศศูนยการเรียนรูหรือวัสดุอุปกรณการศึกษาอื่น ๆ กอนการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่เปดใหมใหอยางนอยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
  3. การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการกําหนดปรัชญาหรือวัตถุประสงค
ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ
คณะหรือมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความตองการของสังคมสวนรวม
ทั้งนี้ปรัชญาวัตถุประสงคตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตจะถูกนําไปสะทอนในรายวิชาตาง ๆ ของ
หลักสูตรอยางครบถวน 
  4. จัดทาํแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิตท่ีสอดคลองกับปรัชญา
วัตถุประสงคทักษะและคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงคของหลักสูตร 
  5. การบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรโดยมีการวางระบบการดูแล
นิสิตอยางใกลชิดโดยเฉพาะนิสิตที่อยูในกลุมเสี่ยงซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตรและจําเปนตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษ  
  6. มีการวางระบบการประสานความรวมมือระหวางครอบครัวกับสถาบันเพ่ือแกไขปญหา    
ที่เกิดขึ้นกับนิสิตไดทันทวงที 
  7. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต มีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําในดานการ
ลงทะเบียนเรียน ดานการเรียนของนิสิต มีการวางระบบการสอนซอมเสริมดานวิชาการแกนิสิตที่มีปญหา
ทางการเรียนเปนรายบุคคล 
  8. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต เสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะหรือคณะกรรมการที่เก่ียวของทุกปการศกึษา 
  9. วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละปและนํามาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรกอนรับนิสิต  
รุนใหม 
  10. การประเมินและพัฒนาหลักสูตรโดยมีการกําหนดระบบติดตามและประเมินผล การ
ดําเนินงานของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร โดยใชตัว
บงชี้ที่เหมาะสม เชน อัตราการไดงานของบัณฑิตรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขาวิชา ความ       พึง
พอใจของผูใชบัณฑิตอัตราเงินเดือนเริ่มตน มีการวิเคราะหจุดออนที่ควรตองปรับปรุงหรือแกไขของ
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หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุน จัดใหมีการ
สํารวจความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตสงผลตอคุณภาพของ
บัณฑิตที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
  11. การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนสํารวจความตองการทรัพยากร           
ที่จําเปนตองใชในหลักสูตรและจัดเก็บขอมูลที่สํารวจในแตละปอยางเปนระบบ กํากับและตรวจสอบใหมี
การใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรท่ีไดรับ 
  12. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับพันธกิจและแผนการดําเนินงานของหลักสูตร จัดกลไกบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไดแก กําหนดปริมาณ คุณสมบัติและภาระงานของอาจารยผูสอนอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธอาจารยผูสอบปริญญานิพนธ    
ใหสอดคลองกับระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว บุคลากรสายสนับสนุนมีความเหมาะสมกับงานของ
หลักสูตร ติดตามประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอยางสมํ่าเสมอ
เสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมคีณุภาพ 
  13. จัดทํากลยุทธในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคลองกับการ
ดําเนินงานของหลักสูตร กําหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารยในดานการเรียนการสอนและ      
การวิจัย มีกิจกรรมสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนไดเพ่ิมพูนความรูและทักษะการปฏิบัติหนาที่ตาม    
ความรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ มีการประเมินทรัพยากรบุคคลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงหรือ
พัฒนา 
  14. มีการบริหารหลักสูตรโดยใชระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลครบทุกดาน
ตั้งแตโครงสรางหลักสูตรรายละเอียดกระบวนวิชา ทรัพยากรสนับสนุน อาคารสถานที่คณาจารยบุคลากร
นิสิตบัณฑติตลอดจนผลงานวิจัยและปริญญานิพนธ 
 
2. บัณฑิต 
                หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ มีการกําหนดวัตถุในการผลิตใหมี
คุณลักษณะพึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้  
  1. มีความรูทางการศึกษาพิเศษอยางถองแท และสามารถดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษ     
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  2. มีภาวะผูนําในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษในการแกไขปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นและขอสรุปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีความเขาใจอยางถองแทในการใชเทคนิคการวิจัยเพ่ือคนหาและสรางองคความรูใหม     
ที่กอใหเกิดคณุประโยชนที่สําคัญทางการศึกษาพิเศษ 
  4. มีความสามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนในบริบทของการศึกษาพิเศษ      
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือแกไขปญหาที่มีผลกระทบ   
ตอชุมชน 
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               นอกจากนี้ยังมีการกําหนดผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการวัดและประเมินผล         
ใน 6 ดานไดแก คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
จัดการเรียนรู โดยคาดหวังวาบัณฑติจะจบการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพ ดังตอไปนี้ ครูในหนวยงานของ
รัฐบาลและเอกชน นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ นักวิจัยทางการศึกษาพิเศษ และอาชีพอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับการศึกษาพิเศษโดยไดมีการสํารวจความตองการผูใชบัณฑิตกอนการรางหลักสูตร 
              กอนการจบการศึกษาบัณฑิตจะตอง ทําปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต และผลงานปริญญา
นิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑติดวยแบบสอบถามและนําผลประเมนิมาวางแผนและปรับปรุงการพัฒนานิสิตตอไป 
 

3. นิสิต  
3.1 การรับนิสิต  

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีนโยบายคัดเลือกผูสมคัรท่ีมีคุณสมบัติ
เปนไปตามขอบังคับของระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ไดแบงรูปแบบการสอบคัดเลือกออกเปน 2 สวน คือ 1) การสอบขอเขียน และ 2) 
การสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ และ/หรือการนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะรวมกันกําหนดรูปแบบและเนื้อหาในการสอบ รวมถึงมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ในแตละสวน โดยมีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
  1. คณาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณากําหนดคุณสมบัติผูสมัครและจํานวนรับนิสิต 
โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ มคอ. 2 ที่กําหนดจํานวนรับนิสิต และจัดสงรายละเอียดใหแกบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือดําเนินการประกาศรับสมัคร                                    
 2. คณาจารยประจําหลักสูตรรวมกันกําหนดรูปแบบและเนื้อหาในการสอบคัดเลือก โดย
มอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการออกขอสอบขอเขียน คุมสอบและตรวจขอสอบ และกําหนด
ผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสัมภาษณ ทั้งนี้ มีการทบทวนขั้นตอนการรับนิสิต การกําหนดหนาที่
ผูรับผิดชอบในปการศึกษาที่ผานมา เพ่ือปรับใชเปนแนวทางดําเนินงาน แลวจึงสงรายชื่อตอบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือดําเนินการแตงตั้งตอไป  
 3. ภายหลังจากดําเนินการสอบขอเขียนและตรวจใหคะแนนเสร็จสิ้น มีการประชุมคณาจารย
ประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณากําหนดเกณฑการตัดสินใหมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติของนิสิต แลวจึง
ดําเนินการตัดสินผลสอบขอเขียน  
 4. จัดสงผลการสอบขอเขียนและเกณฑการตัดสินไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการ
ประกาศผลผูสอบผานขอเขียน โดยบัณฑติวิทยาลัยจะแจงวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ  
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 5. การสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ คณะกรรมการจะรวมกันซักถามปญหาเชิงวิชาการพรอม
กับสังเกตคุณลักษณะอื่น ๆ เพ่ิมเติม ทั้งนี้ คณะกรรมการจะรวมกันพิจารณาใหคะแนนสอบตามเกณฑ      
ที่กําหนด   
 6. จัดสงผลการสอบสัมภาษณและเกณฑการตัดสินไปยังบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณา
รวมกับผลสอบภาษาอังกฤษ         
 7. การประกาศผลการสอบดําเนินการโดยบัณฑติวิทยาลัย 
 8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณาผลการดําเนินการรับนิสิต จํานวนนิสิตที่
ผานการสอบ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการรับนิสิตในปการศึกษาตอไป 
 3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอม
ใหแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดใหมีกิจกรรมและการดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือชวยสนับสนุน สงเสริม และ
เปนแนวทางในการปฏิบัติตนแกนิสิตในการศึกษาตอใหเปนไปอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพตาม
กรอบมาตรฐาน โดยสรุปไดดังนี้ 
   1. นิสิตในหลักสูตรฯ จะตองเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบขอบังคับ หลักเกณฑการจบ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงชองทางสิทธิประโยชนที่
นิสิตพึงไดรับเชน การเขาใชหองสมุด ระบบการสืบคนขอมูลเบื้องตน  
   2. การจัดปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตรเพื่อแนะนําผูบริหาร
คณะฯ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบชวยเหลือในการประสานงานเก่ียวกับการเรียนการสอน 
   3. การจัดปฐมนิเทศนิสิตใหมโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
แนะนําคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ เพ่ือ
ตอนรบันิสิตและชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดของหลักสูตร  การเตรียมตัวในการเรียนในระดับ
บัณฑิตศกึษา ขอบขายรายวิชาที่ตองเรียน ท้ังนี้ ไดเปดโอกาสใหนิสิตรวมซักถามขอสงสัย 
   4. คณาจารยประจําหลักสูตรชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 
โครงสรางรายวิชา แจงสํารับการเรียนในภาคแรกของการศึกษา รวมถึงการใหคําแนะนําสําหรับเตรียม
ความพรอมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ มีการพบปะนิสิตรุน พ่ีเพื่อบอกเลาแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียน การวางแผนการศึกษา การประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมสอดคลองกับ
คุณลักษณะที่ดีของนิสิตในระดับบัณฑติศึกษา  
   5. การเตรียมความพรอมในดานวิชาการและการทําปริญญานิพนธ มีการประชุมคณาจารย
ประจําหลักสูตรเพ่ือกําหนดอาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลนิสิต ใหคําแนะนําชี้แนะแนวทางใน
ดานการเรียน การพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธ การปฏิบัติตน รวมถึงรับฟงปญหาของนิสิต เพ่ือนํามาสูการ
หาแนวทางในการแกไข   
   6. การสงเสริมใหนิสิตที่มีปญหาทางภาษาอังกฤษเขารวมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัด
สอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยในทุกภาคเรียนที่ 1 ของทุกปการศึกษา และตรวจสอบนิสิตที่ไมมีพ้ืนฐาน        
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ทางการศึกษา เนนย้ําใหสมัครเรียนรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบัณฑิต
วิทยาลัย 
 3.3 การสงเสริมและพัฒนานิสิต  
  3.3.1 การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธแกบัณฑติศึกษา 
   หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มีกระบวนการในการควบคุมดูแล            
ใหคําปรึกษาปริญญานิพนธแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แบงไดเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 
    1. การกําหนดระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ  
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดมีการชี้แจงการกําหนดอาจารยผูควบคุมดูแลให
คําปรึกษาปริญญานิพนธแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตปแรกที่เขารับการศึกษา โดยใหนิสิตระบุ
ประเด็นที่สนใจ นํามาเขาสูวาระการประชุมของหลักสูตร เพื่อกําหนดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนิสิต 
คณาจารยประจําหลักสูตรจะพิจารณากําหนดที่ปรึกษาจากประเด็นที่นิสิตใหความสนใจ และมีความ
สอดคลองกับความสนใจ ความรูและความเชี่ยวชาญของอาจารยผูใหคําปรึกษา ทั้งนี้ การกําหนดจํานวน
นิสิตภายใตการดูแลของอาจารยแตละคนอยูในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหอาจารยสามารถจัดสรรเวลาให
ปรึกษาไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเห็นชอบตามหลักการ         
ที่กําหนด  
    ผลจากการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาจะนํามาแจงใหนิสิตทราบโดยทั่วกัน โดยนิสิต
สามารถขอรับคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาประเด็นที่ตนสนใจนําไปสูเคาโครงปริญญานิพนธ ทั้งนี้ แนวทางการ  
ใหคําปรึกษาและระยะเวลาการเขาพบเพ่ือขอรับคําปรึกษาใหอยูภายใตขอตกลงรวมกันระหวางนิสิตและ
อาจารยที่ปรึกษา  
    2. การกํากับติดตามการทําปริญญานิพนธ 
    หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ กําหนดใหมีการกํากับติดตาม
ความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ โดยแบงการดําเนินการออกเปน 2 สวน ดังนี้  
    สวนของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมกํากับ
การทําปริญญานิพนธ โดยมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตระดับบัณฑติศึกษา กําหนดใหนิสิตระดับ
ปริญญาโทลงทะเบียนสอบเคาโครงปริญญานิพนธภายในภาคการศึกษาที่ 5 และนิสิตระดับปริญญาเอก
ลงทะเบียนสอบเคาโครงปริญญานิพนธภายในภาคการศึกษาที่ 7 ซึ่งสอดคลองกับระเบียบของบัณฑิต
วิทยาลัยนอกจากนี้ หลักสูตรไดกําหนดใหนิสิตรายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธ โดยมีการ
บันทึกขอมูลเก่ียวกับประเด็นท่ีเขาพบอาจารยที่ปรึกษาและผลการใหคําปรึกษา เพื่อติดตามผล
ความกาวหนาเปนระยะ และใหนิสิตจัดทํารายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธนําเสนอและ
จัดสงอาจารยที่ปรึกษา         
    สวนของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาจะนําเรื่องการกํากับ
ติดตามความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธรายงานความกาวหนาของนิสิตในที่ประชุมของแตละแขนง
วิชาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธไดพิจารณาความกาวหนา และแลกเปลี่ยนขอมูล
เก่ียวกับสภาพปญหาที่พบจากการกํากับติดตามนิสิต อันจะนํามาสูการหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน  
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    3. การพัฒนาศักยภาพในการทําปริญญานิพนธ 
    เพ่ือใหนิสิตไดรับความรูความเขาใจและมีแนวทางในการทําปริญญานิพนธในประเด็น
หรือหัวขอที่ตนสนใจไดอยางชัดเจนมากข้ึน แตละแขนงวิชาไดออกแบบกระบวนการภายในเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการทําปริญญานิพนธของนิสิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     (1) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธโดยขอรับคําแนะนําจาก
อาจารยที่ปรึกษาที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผานการเห็นชอบจาก
คณาจารยประจําหลักสูตร จนไดโครงราง 3 บท 
     (2) อาจารยที่ปรึกษาเห็นควรใหนิสิตข้ึนนําเสนอหัวขอปริญญานิพนธ โดยแจงตอที่
ประชุมคณาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีในการนําเสนอหัวขอ 
     (3) คณาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ เขารวมฟง ซักถาม แลกเปลี่ยน
ความรู และใหขอเสนอแนะแกนิสิตเพื่อนําไปปรับปรุงหัวขอปริญญานิพนธ กรณีที่นิสิตยังไมสามารถ
อธิบายหรือนําเสนอหัวขอปริญญานิพนธไดอยางชัดเจน ที่ประชุมอาจมีมติใหขึ้นนําเสนอหัวขอปริญญา
นิพนธใหมอีกครั้ง 
     (4) นิสิตที่ผานการนําเสนอหัวขอปริญญานิพนธ สรุปขอเสนอแนะจากที่ประชุมไป
พิจารณาปรับแก ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 
     (5) อาจารยที่ปรึกษาเห็นควรใหนิสิตสอบเคาโครงปริญญานิพนธ โดยแจงตอที่
ประชุมคณาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีในการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ 
     (6) คณาจารยประจําหลักสูตรเขารวมฟง ซักถาม และใหขอเสนอแนะแกนิสิตเพื่อ
นําไปปรับปรุงเคาโครงปริญญานิพนธ กรณีที่นิสิตยังไมสามารถอธิบายหรือนําเสนอเคาโครงปริญญา
นิพนธไดอยางชัดเจน ที่ประชุมอาจมีมติใหข้ึนนําเสนอเคาโครงปริญญานิพนธใหมอีกครั้ง 
  3.3.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
   หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มีการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
   1. คณาจารยประจําหลักสูตรกําหนดผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม โครงการ โดยจัดทํา
โครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะศึกษาศาสตร 
   2. ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ดําเนินการออกแบบจัดกิจกรรม 
กําหนดชวงระยะเวลา สถานที่  และประชาสัมพันธใหนิสิตเขารวมโครงการ ทั้งนี้  มีการทบทวน
กระบวนการและผลการจัดกิจกรรมที่ไดดําเนินการในปการศึกษากอนหนา เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงกิจกรรมและคํานึงถึงประโยชนที่นิสิตและผูเขารวมโครงการจะไดรับจากการจัดกิจกรรม        
เปนสําคัญ 
   3. ดําเนินกิจกรรม โครงการ ตามแผนงานท่ีกําหนด ประเมินสรุปผล และจัดทํารายงานผล
การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ 
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  3.3.3 ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนนิสิต 
   1. นิสิตในหลักสูตรบางสวนอาจไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดใน
หลักสูตรไดเนื่องจากเปนนิสิตที่เรียนนอกเวลาราชการ ทําใหมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบทั้งดานการเรียน
และการทาํงานควบคูกันไป ทําใหนิสิตทุมเทเวลาใหกับการทําปริญญานิพนธไดไมเต็มท่ี 
   2. นิสิตบางคนอาจสอบวัดคณุสมบัติไมผาน จึงสงผลใหการทําเคาโครงปริญญานิพนธลาชา  
  3.3.4 การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 
   หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มีรูปแบบการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 
ดังนี้ 
   1. นิสิตสามารถเขียนขอรองเรียนโดยการทําบันทึกถึงประธานบริหารหลักสูตร การทําบันทึก
รองเรียนผานทางอาจารยที่ปรึกษาหรือการเขียนขอรองเรียนลงในกลองรับความคิดเห็น 
   2. เมื่อไดรับขอรองเรียนของนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมหาขอสรุป     
เพ่ือจัดการกับขอรองเรียนของนิสิตแลวใหอาจารยที่ปรึกษาไปแจงกับนิสิตตอไป 
 
4. อาจารย  
 4.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  
  การรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร มขีั้นตอนดังนี้ 
  1. ในระบบการกําหนดอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย  คณะดําเนินการสํารวจความตองการและ
คณะกรรมการประจําคณะรวมกันพิจารณากําหนดอัตรากําลังใหแตละหลักสูตร โดยวิเคราะหภาระงาน
การสอนเปนหลักของอาจารยประจําหลักสูตรเปนหลัก   
  2. เม่ือหลักสูตรไดตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรแลว  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกัน
พิจารณา TOR ในการคดัเลือกอาจารยสงใหกับงานบุคลากรเพ่ือประกาศรับสมัคร 
  3. คณะจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย ประกอบดวย  คณบดี  รองคณบดีฝายวิชาการ  
และอาจารยประจําหลักสูตรที่รับผิดชอบในแขนงวิชาที่เปดรับสมัคร หัวหนาภาควิชา  โดยมีการสัมภาษณ
ทางวิชาการ และสาธิตการสอน เมื่อผานขั้นตอนการคัดเลือกแลวคณะกรรมการคัดเลือกเสนอผล           
การคัดเลือกตอคณะกรรมการคณะเพ่ือพิจารณาอนุมตัติอไป 
  4. การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณาเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร แลวเสนอตอคณบดีเพ่ือพิจารณานําเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แลวเสนอตอ    
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  แลวแจงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตอไป 
 4.2 ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มีการวางแผนพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
โดยจะมุงเนนการพัฒนาสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในดานการเรียนการสอน ท้ังการสนับสนุนงบประมาณ
ในการเขารับการอบรมพัฒนาในดานการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนการสอนถือเปนภาระงานหลักที่
สําคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายวิชาการ รวมไปถึงการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการไปประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
ทั้งในและตางประเทศ  
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  นอกจากนี้หลักสูตรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย ตํารา เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ  และนํามาประกอบการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนของคณะฯ/
สาขาวิชา  
  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีรูปแบบชัดเจน โดยใชระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งผูเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของบุคลากรจะมีบทบาทในการประเมิน โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ซึ่งคณะฯ ไดกําหนดคาน้ําหนักและวิธีการประเมินไวอยางเปนรูปธรรม ซึ่งระบบ
การประเมินดังกลาวจะชวยใหการประเมินผลมาจากรอบดาน ซึ่งจะชวยปองกันการลําเอียงในการ
ประเมิน และเพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดเริ่มตนใหมีการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบออนไลน 
 4.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
  หลักสูตรไดกําหนดใหมีการสงเสริมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศอาจารยใหม ดําเนินการตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดปฐมนิเทศ
อาจารยใหม  และมีการติดตามผลหลังจากการปฐมนิเทศ สวนในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อมี
อาจารยเขามามีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชาที่สอน การควบคุมกํากับปริญญานิพนธ  
และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร 
  2.  สงเสริมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร   ใหมีความสามารถทางดานวิชาการและการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ    ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการสํารวจความตองการของอาจารย
ประจําหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง  โดยการดําเนินการรวมกับคณะดวย เชน การสงเสริมใหอาจารย
ประจําหลักสูตรไปนําเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ ซึ่งทางคณะฯ มีทุนสนับสนุน  
 4.4 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร 
  หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตร ไดเขารวมประชุมวิชากร การศึกษาดูงาน การ
พัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือสงเสริมความรู ประสบการณ และการนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการทํางาน   
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มีการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต
เพื่อนําขอมูลมารางหลักสูตรและมีการประชาพิจารณหลักสูตรหลังจากไดแกไขสาระรายวิชาตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แลวจึงนําเสนอเขาสูการพิจารณาโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรชุด
ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับทราบของ สกอ. ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยทุก 5 ป มีการจัดประชุมโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนนิสิตในการ
พัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ 
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 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ไดใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนใน
แตละรายวิชา โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อใหนิสิต
ไดรับความรู ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรไดใหความสําคัญกับกําหนดอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่เหมาะสมกับหัวขอ
และลักษณะของนิสิต ใหนิสิตไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ โดยอาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธสามารถใหคําปรึกษาตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงขั้นการดําเนินงาน การสอบ
ปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษาทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรสามารถดําเนินการบริหาร
จัดการหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ จึงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินการหลักสูตร เพื่อ
ความสะดวกและความคลองตัวในการดําเนินงานของหลักสูตร รวมถึงการกําหนดผูสอน การจัด
ตารางสอน การติดตาม มคอ.3 4 5 การจัดการเรียนการสอนและการทาํปริญญานิพนธ 
 การกําหนดผูสอน 
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ดําเนินงานกําหนดผูสอนเริ่มตนจาก
การศึกษาเกณฑฯหลักสูตรของ สกอ. เพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตนของอาจารยผูสอน ทั้งคณุวุฒิ ความ
เชี่ยวชาญ ความพรอม และความสนใจของอาจารยผูสอน โดยคณาจารยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มี
ความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และมีประสบการณในการทาํวิจัย 
 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยใหคณาจารยปรับปรุงการทํา มคอ.3 ใหมีความสอดคลองกับทันสมัยของ
องคความรูในปจจุบัน และปรับปรุงจากขอเสนอแนะจากมคอ.5 ในภาคเรียนกอนหนาประกอบการ
ดําเนินการ ทั้งนี้การจัดทํา มคอ.3 ใหความสําคัญในเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนการสอน และ
วิธีการวัดการประเมินผลที่สอดคลองกับรายวิชา และกําหนดรายละเอียดของวิธีการวัดประเมินผล และ
ผลการกํากับ ติดตาม พบวา คณาจารยผูสอนในทุกรายวิชาดําเนินการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  
 การควบคุมหัวขอปริญญานิพนธ ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 
  การกํากับติดตามความกาวหนาการทําปริญญานิพนธของนิสิต โดยหลักสูตรไดจัดทําแบบบันทึก
รายงานความกาวหนาการทําปริญญานิพนธเพ่ือใหนิสิตบันทึกประเด็นการใหคําแนะนําของอาจารย        
ที่ปรึกษาและประเด็นที่นิสิตจะตองไปดําเนินการตอ  ซึ่งนิสิตจะนําแบบบันทึกมาดวยทุกครั้งที่พบอาจารย
ที่ปรึกษา และในทุกๆ ปการศึกษาทางหลักสูตร มีการจัดโครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการทํา
ปริญญานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการ
ตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษาในปจจุบันและกระตุนและเรงรัดใหนิสิตนําเสนอหัวขอ
การวิจัยที่มีคุณภาพ ไดแนวทางการทําเคาโครงปริญญานิพนธและสามารถทําปริญญานิพนธไดสําเร็จ   
ตามเปาหมาย 
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 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเช่ียวชาญสอดคลอง  
หรือสัมพันธกับหัวขอปริญญานิพนธ 
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ไดมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของอาจารยกับหัวขอปริญญานิพนธของ
นิสิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันกําหนดเกณฑการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ ดังนี้ 
  1. มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการสอนที่เกี่ยวของกับหัวขอ
ปริญญานิพนธของนิสิต 
  2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน
ผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับหัวขอปริญญานิพนธของนิสิต 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได เพื่อจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ ตํารา  หนังสืออยางเพียงพอ รวมทั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนานิสิตและ
อาจารย 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
  มีการจัดทําการวิเคราะหงาน (Job Analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) ใหกับคณาจารย เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของของคณะศึกษาศาสตร มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่เปนรูปแบบชัดเจนโดยการประเมินจากนิสิตคณะศึกษาศาสตรและ
มหาวิทยาลัย  
  มีการใชอาคาร หองเรียน สถานที่ สื่อ ตําราหนังสืออางอิงเอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอน
อ่ืนๆรวมทั้ งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆของคณะศึกษาศาสตร ของศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ ของ
มหาวิทยาลัย และของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง รวมทั้งจากสํานักหอสมุดกลาง และศูนย
คอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปแบบชัดเจนและพิจารณาหา             
แนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผลมีการจัดทําระบบดานการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการไดรับ
การศึกษาดูงาน การอบรม การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและการขอผลงานทางวิชาการในสาขางาน       
ที่เก่ียวของ 
  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและอุปกรณอาคารสถานที่ เพ่ือใหมีคุณภาพตามเปาหมาย        
ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว 
  การสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงมรีะบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ
คณาจารยเชนมีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบโดยเร็วมีการ
กระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพในการขอรับรางวัลในดานตาง ๆ อาทิ ดานงานเอกสาร งานธุรการ      
ยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีตางๆ เชนการประชาสัมพันธผลงานท่ีไดรับรางวัลทั้งภายในและ
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ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติ การพิจารณาความดีความชอบเปนกรณี
พิเศษ 
  มีการธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมีการหา Training Needs ของ
บุคลากรทั้งในสายอาจารยและสายสนับสนุนใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ
สามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นโดยสามารถประเมินไดมีกิจกรรมที่
กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน บุคลากรทุกคนมีโอกาสแสดงความคดิเห็นและไดรวมมือกันทํางาน มีชองทาง
การสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันเพื่อ
ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาที่ทุก
กลุมทุกระดับอยางเปนระบบ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอตอผูบริหารระดับสูงและมี
แนวทางในการพัฒนาใหบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้น สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางาน
ใหนาอยูตั้งแตสภาพแวดลอมบรรยากาศของการทํางาน การใหสวัสดิการพนักงาน การดูแลบุคลากรใน
องคกรทุกคนอยางเสมอภาคทดัเทียมกัน สรางบรรยากาศของความสุขในการทาํงานใหดียิ่งขึ้น 
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับอาจารยและสํานักสํานักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหา ตํารา หนังสือ วารสาร 
สิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิกสเพ่ิมเติมในแตละปการศึกษา 
  มีการตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซื้อสื่อ ตํารา วัสดุ อุปกรณที่เปนความรับผิดชอบของคณะในแต
ละป จากงบประมาณเงนิแผนดิน เงินรายได ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ 
  ในกรณีที่ตองการบุคลากรทดแทนหรือเพิ่มเติม มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ
เปนไปอยางโปรงใสและเขียนแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร 
  จัดใหมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู ความสามารถสอดคลองกับหลักสูตรมาเปน
อาจารยพิเศษ มีหองเรียน อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนที่เพียงพอสําหรับนิสิต มีโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนแหลงประสบการณ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือตําราวารสารและอุปกรณ
การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จําเปนจากการสอบถาม สํารวจความคิดเห็นของนิสิตและ
อาจารย เจาหนาที่ 
  มีเจาหนาที่ประจําหองสมุด ทําการบริการอาจารยและนิสิต เพ่ือจัดหา ตรวจสอบและประเมินสื่อ
และวัสดุอุปกรณโดยตรงและดําเนินการปรับปรุงแกไข 
  มีเจาหนาที่ของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตรทําหนาที่บริการดานโสตทัศนูปกรณ และ
คอมพิวเตอร รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ อุปกรณตาง ๆ และปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพที่ดีใชการได
เปนประจําทุกสัปดาห 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมิน
ผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80% ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปที่ 1 
2559 

ปที่ 2 
2560 

ปที่ 3 
2561 

ปที่ 4 
2562 

ปที่ 5 
2563 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม 
     ในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงาน   
     หลักสูตร 

     

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ 
     มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

     

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ.3 อยางนอย 
     กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

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

     

(5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7  
     ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
     เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่ 
     เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการ 
     สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ 
     ดําเนินการท่ีรายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

-     

(8)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนเิทศหรือคําแนะนํา 
      ดานการจัดการเรยีนการสอน 

     

(9)  อาจารยประจําหลักสตูรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ  
      และ/หรือ วิชาชพีอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     

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

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอ 
      คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหมเฉลี่ย 
      ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
กําหนดการประเมินหลักสูตรทุกระยะ  5  ป  โดยพิจารณาจากประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้   
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  
  กระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอน โดยการประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะ
ของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรมการนํากลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญ
ดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎี   
การเรียนรูและวิธีการสอน และอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธ
การสอน  
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  การประเมนิทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธ โดยมีการประเมินของนิสิตในแตละรายวิชา 
การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค การพิจารณาจากประมวลการสอน
รายวิชา การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิต/นิสิตของมหาวิทยาลัยอื่น  
ในหลักสูตรเดียวกัน การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู จํานวนงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูของอาจารย การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพ่ือนําผลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนิสิต 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุมบุคคล 
ดังนี้ 1) นิสิตและบัณฑิต 2) ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 3) ผูใชบัณฑติและ/หรือผูมีสวนได
สวนเสียอ่ืน ๆ โดยการศึกษา สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการและสภาพการณของหลักสูตร 
ตลอดจนความตองการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยศึกษาสํารวจสาระและโครงสรางของ
หลักสูตรการผลิตบัณฑิต วามีความสอดคลองกับความตองการและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และสังคมปจจุบัน สอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาทุก
ระดับ ความตองการที่จะเขาศึกษาตอในสาขาวิชาฯ ความพรอมในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพ
ในการสอนของอาจารยผูสอน  ความทันสมัยในการสอนและการเอาใจใสดูแลลูกศิษย การนํา
ประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง โดยการสํารวจ อภิปรายจากศิษยเกา 
ศิษยปจจุบัน และบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวของในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ  
สมาชิกองคกรวิชาชีพ ผูบริหารสถานศกึษา ผูบริหารการศกึษามารวมเปนกรรมการพิจารณาปรับปรุง 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 การประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 กระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนิสิต รวมท้ังกระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ จาก 

4.1 รวบรวมขอมูลที่ไดทําการศึกษาสํารวจจากบุคลากรตางๆ ตั้งแต นิสิต บัณฑติ ผูใชบัณฑิต 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวของ 

4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลตามขอ 4.1 จากการรวมประชุม พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณาจารยประจําหลักสูตร 

4.3 เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแผนกลยุทธในการพัฒนาหลักสูตร 
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สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 2439/2559 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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ประเด็นแกไขจากผูทรงคุณวุฒิประชาพิจารณ 
วันจันทรท่ี 12 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 20 สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

หนา บรรทัด ขอความเดิม ขอความใหม 
1 3 Doctor of Education 

Program in Special 
Education 

Doctor of Education in Special Education 

 8 Doctor of Education 
Program in Special 
Education 

Doctor of Education in Special Education 

5 6 - ...จํานวนครูการศกึษาพิเศษที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองการมีจํานวน 1,137 คน...     

 12 ...เพ่ือสรางผูนําทาง
วิชาการดานการศึกษา
พิเศษ... 

...เพ่ือสรางผูนําวิชาการทางการศึกษาพิเศษ นักวิจัย
ทางการศึกษาพิเศษ ผูสอนในมหาวิทยาลัย และนักคิด
และสรางสรรคองคความรูทางการศึกษาพิเศษที่มี
ความเขาใจอันถองแท... 

6 17 - จากการศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูที่
เก่ียวของกับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ พบวา หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความตองการที่จะสงบุคลากรเขาศกึษาตอ
ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ...  

 21 - ...ผลจากการศึกษาความตองการและความคาดหวัง
ของผูที่เก่ียวของกับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ พบวา ผูที่เก่ียวของมีความ
ตองการใหผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมี
คุณลักษณะใฝเรียนรูตลอดชีวิต... 

8 3 1.1 ปรัชญา 
     ผลิตและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร
ทางการศึกษาใหสอดคลอง
กับสถานการณการศึกษา
พิเศษที่ทันสมัย และ
ตอบสนองความตองการ
ทางการเรียนรูที่

1.1 ปรัชญา 
     ผูนําทางการศกึษาพิเศษมีความสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาพิเศษที่ยั่งยืน 
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หลากหลายของผูเรียนอัน
จะนําไปสูการเปนผูนําใน
การพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาพิเศษที่ยั่งยืน 

 13 - จากขอมูลของ UNESCO เก่ียวกับการจัดการเรียน
รวม กลาววา... 

9 8 1. มีความเขาใจอันถองแท
ในองคความรูระดับสูงและ
การวิจัยในสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ... 

1....มีความเขาใจในองคความรูทางการศึกษาพิเศษ
ระดับสูง และสามารถดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษ... 

11 28 …และมีประสบการณใน
การสอนเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ อยางนอย 3 
ป… 

...และมีประสบการณในการสอน หรือ/และดูแลและ
ชวยเหลือผูท่ีมีความตองการพิเศษ และ/หรือผูท่ีมี
ความสามารถพิเศษ อยางนอย 1 ป... 

12 2 ...และตองเขาเรียนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ทางดานการศึกษาพิเศษ
เพ่ือปรับพื้นฐานความรู... 

...และตองเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษ
ที่กําหนดอยางนอย 1 วิชา โดยไมนับจํานวนหนวยกิต 

13 14 ไมมี นิสิตบางคนมคีวามรูดานการศึกษาพิเศษ และ/หรือ
ดานการวิจัยไมเพียงพอ 

 17 ...วิชาที่เปนพื้นฐานความรู
... 

 

16 ..... รวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา 51 หนวยกิต 

รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต 
 

25 ..... เพ่ิมรายวิชา กพ 823 
สัมมนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
พิเศษ 3(2-2-5) 

กพ 823 สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

SPE671 SCREENING AND DIAGNOSIS FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 

SPE681 PRACTICUM I 

SPE672 EDUCATION SEMINAR IN KEY ISSUES ON 

SPE662 EDUCATION FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES 

SPE661 EDUCATION FOR STUDENTS WITH MILDLY DISABILITIES 

PG625 PSYCHOLOGY OF EXCEPTIONAL CHILDREN 

RHP613 SEMINAR IN ISSUES ON DEVELOPING HUMAN POTENTIALS 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนาโครงการ/
ผูรวมโครงการ) 

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

Australia Thailand 
Institute Grant 

2013 ผูรวมโครงการ 

การศึกษาความเร็วในการเรียกชื่อ
สัญลักษณของนักเรียนไทยระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย                           
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหนาโครงการ 

การศึกษาผลการใชงานเขียนเชิงสรางสรรค
เพ่ือพัฒนาทัศนคติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายที่มีตอเพื่อน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู. 
ประจํา 

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

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 
คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปที่
สําเร็จ 

พย.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2535 
ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 
ศษ.ด. วิจัยและประเมินทางการศกึษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2556 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินทางการศึกษา เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู                     
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 สําหรับนักเรียนที่มคีวามบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1.  
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน; 9: 98-110. 
ผดุง อารยะวิญู, กุลยา กอสุวรรณ, ชนิดา มิตรานันท และประพิมพพงศ วัฒนะรัตน.  (2553).   
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตนแบบในการจัดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความ
 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.  บทความวิจยัที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
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
 ระดับชาติงานวิจัยทางการศึกษาพิ เศษ ครั้ งที่  2 (หนา 169-183). กรุงเทพมหานคร: 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
  
หนังสือ ตํารา 
  - 
 
ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ED 451 EDUCATIONAL ASSESSMENT 
ED 471 EDUCATIONAL RESEARCH FOR LEARNING AND TEACHING 

DEVELOPMENT 
ED 324 EDUCATION FOR SPECIAL NEEDS STUDENTS 

  
งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม
โครงการ) 

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบวัด
ความตระหนักรูในตนเองสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6” 

งบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัย 

2559 หัวหนา
โครงการ 

โครงการวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของเด็กที่
มีความบกพรองทางการไดยินภายหลัง

มูลนิธิอนุเคราะหคนหู
หนวกในพระบรม
ราชินูปถัมภ 

2559 ผูรวมโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม
โครงการ) 

ผาตัดประสาทหูเทียมตามทัศนะและ
ประสบการณของผูปกครอง” 
โครงการวิจัยเรื่อง “การสรางรูปแบบการ
จัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต” 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ) 
กระทรวงศกึษาธิการ  

2558 หัวหนา
โครงการ 

โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการยอยที่ 1: 
การประเมินผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบของชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
เครือขายเชิงพ้ืนที่เพ่ือหนุนเสริมการเรียนรู
ของเด็กและเยาวชนในเขตภาคเหนือ” 

สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

2557 หัวหนา
โครงการ 

โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการยอยที่ 4: 
การประเมินผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบของชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
เครือขายเชิงพ้ืนที่เพ่ือหนุนเสริมการเรียนรู
ของเด็กและเยาวชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

2557 ผูรวมโครงการ 

โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ และผลกระทบของชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายเชิงพ้ืนที่
เพ่ือหนุนเสริมการเรียนรูของเด็กและ
เยาวชน” 

สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

2557 ผูรวมโครงการ 

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

สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

2555 ผูรวมโครงการ 
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3. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายศิริพันธ ศรีวันยงค 
   ช่ือ-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 
คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปที่
สําเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2525 
M.S.  Audiology University of Wyoming, USA 2532 
กศ.ด. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 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 ช่ือรายวิชา 
ED332 SPECIAL EDUCATION 
SPE615 PSYCHOLOGICAL  AND SOCIAL ASPECTS FOR THE HEARING IMPAIRED 

 
          ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

Classifications of Disabilities in 
the Field of Education 

Austrian 
Science Fund 
(FWF) Project 
Number : 
P22178 Project  

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

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2538 
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
ศษ.ด. การบริหาร

การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2557 

ป.บัณฑิต นวัตกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 

 
ความเชี่ยวชาญ 

เด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ  เด็กที่มีความตองการพิเศษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ประพิมพพงศ วัฒนะรัตน (2558). การชวยเหลือเด็กที่มีปญหาทางการเรียนโดยรูปแบบ RtI. 
 วารสารวิชาการศกึษาศาสตร 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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3.  ตํารา/หนังสือ 
 - 
 
   ภาระงานสอน 

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

 
   ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 
 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวมโครงการ) 

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางพัฒนาการดาน
ภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ลาชา  

ทุนวิจัยเงินรายไดบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 หัวหนา
โครงการ 

การศึกษาการถายโอนสําหรับเด็กปฐมวัยที่มี
ความตองการพิเศษ: จากอนุบาลสูชั้น
ประถมศึกษา.  

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ    

2557 หัวหนา
โครงการ 

การศึกษาความสามารถในการเขาใจภาษาของ
นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2 ที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมความเขาใจภาษาผานประสาทสัมผัส  

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปงบประมาณ  

2556 หัวหนา
โครงการ 
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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 
   คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปที่
สําเร็จ 

ค.บ. คหกรรมศาสตร วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ 

2530 

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

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

อาหารและเครื่องดื่มบรรจุภัณฑของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จาก

การสอนตามแนว DSS (Decision Story Strategy) โดยใชหนังสือภาพรวมกับการฝกปฏิบัติ. 

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 2; 1-15. 

ดารณี ศักดิ์ศริผิล (2557). การคัดแยกเด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงตอการมปีญหาทางการเรียนรูของโรงเรียน 

อนุบาลองครักษ (ผดุงองครักษประชา) จังหวัดนครนายก. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัย                               

เกษมบัณฑิต: 2; 47-56.  

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

มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความบกพรองทางการ ไดยิน

ระดับหูตึงจากการสอนแบบซิปปารวมกับสื่อบทเรียนนิทานภาพ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัย

และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร): 10; 49-63. 
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ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ED332 SPECIAL EDUCATION 
 
งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การศึกษาความสามารถในการอานคาํ
และเขาใจความหมายของคําของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรูดานการอาน ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4-6 จากการสอนโดยใชวิธีการสอน
อานเปนคํารวมกับรหัสแทงสองมิติ 
สําหรับการจัดเก็บสารสนเทศ
ภาษาไทยเพื่อชวยการอาน 

ทุนวิจัยศูนย
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร
แหงชาติ(เนคเทค)  

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย 

ทุนวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 135 
 

6.    ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสุธาวัลย  หาญขจรสุข 
       ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mrs. Suthawan  Harnkajornsuk 
       ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
       ที่ทํางาน             ศูนยพัฒนาการศกึษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  
 วุฒิ
การศึกษา 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 

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

กศ.ด. วิทยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 
 
ความเชี่ยวชาญ 

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร การจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สุธาวัลย หาญขจรสุข. (2558). การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร สําหรับ 
 เด็กอายุ 4-6 ป. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 17:72-78. 
 
 2. บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สุธาวัลย หาญขจรสุข. การคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ. วารสารวิชาการศกึษาศาสตร  
 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 ช่ือรายวิชา 

PG625 PSYCHOLOGY OF EXCEPTIONAL CHILDREN 

SPE641 EDUCATION FOR THE GIFTED AND TALENTED 

ED332 EDUCATION FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 

RHP713 BODY, MIND, BRAIN, AND HUMAN LEARNING 

SE561 SEMINARS IN SPECIAL EDUCATION 

SE580 PRACTICUM I 

SE570 CREATIVE ACTIVITY FOR THE GIFTED 

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

SE515 PARENT GUIDANCE 

ED332 EDUCATION FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 

PG625 PSYCHOLOGY OF EXCEPTIONAL CHILDREN 

SE504 EDUCATION PROCEDURES FOR THE UNDERACHIEVERS 

 
 ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การพัฒนาชุดการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือ
สงเสริมจิตคณิตศาสตรของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษโดยการปรับเนื้อหาตาม
ความแตกตางของผูเรียน 

ทุนวิจัยเงินรายได
มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

ผลการใชชุดการเรียนรูดวยตนเองรวมกับการ
ใช E-mentoring เพ่ือเสริมสราง
ความสามารถของครูในการจัดการศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 

ทุนวิจัยเงินรายได
มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การศึกษาสภาพปจจุบันของการจัดการศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ทุนวิจัยจากสํานัก
การศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การสรางแบบสํารวจแววความสามารถพิเศษ
สําหรับนักเรียนระดับประถมศกึษาและ
มัธยมศึกษา 

ทุนวิจัยจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ

2556 นักวิจัยรวม 
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 การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตร สําหรับเด็กอายุ 4-6 
ป 

รายไดมหาวิทยาลัย 2555 หัวหนา
โครงการวิจัย 
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7. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวอัจศรา ประเสริฐสิน   
   ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Ujsara Prasertsin  
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367-374. (ไดรบัทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) 

 
3. ตํารา/หนังสือ 
ผลงานบทความในหนังสือ 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2557). การวิจัยเชิงประเมินแบบผสานวิธี. รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพ่ือ
การวิจัยทางพฤติกรรมในองคกร. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยสัมพันธ. 105-121. 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2556). การจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของคร.ู คูมือการสรางเสริมสมรรถนะ
ครูสูความสําเร็จ ชุดโครงการวิจัย “กลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง”. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด.  213-231. 

เอกสารประกอบการสอน วิชา ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอน วิชา ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา 
 
ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
AP619 PRACTICUM IN PROFESSIONAL COUNSELING 1 

AP638 PRACTICUM IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATION PSYCHOLOGY 1  

AP819 INTERNSHIP IN PROFESSIONAL COUNSELING 2 

ED451 EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION 



หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 143 
 

EV523 INTERNSHIP IN EVALUATION 

AP619 PRACTICUM IN PROFESSIONAL COUNSELING 1 

AP638 PRACTICUM IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATION PSYCHOLOGY 1  

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ  

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนาโครงการ/ผู

รวมโครงการ) 
โครงการพัฒนา “นักสรางสุของคกร” 
ดวย MapHR 

สสส 2556 ผูรวมวิจัย 

โครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นํา
รอง-โรงพยาบาล)  

สสส 2555 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน
เพ่ือการดูแลและปองกันปญหาโรค
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 
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ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนาโครงการ/ผู

รวมโครงการ) 
การพัฒนาแบบวัดการรูดิจิทัลสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

คณะมนุษย
ศาสตร 

มศว 

2559 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้
คุณลักษณะอันพึงประสงครอบดาน ใน
ดานปจจัยความสามารถ และสมรรถนะ
ทางจิตใจ สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

สทศ 2559 

 

หัวหนาโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรม
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและการทําวิจัยของครู 

มศว 2559 หัวหนาโครงการ 
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8. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางรุงทิวา  แยมรุง 
 ช่ือ – 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  
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 

ค.บ. คณิตศาสตร-ชีววิทยา วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2529 
ศศ.ม. การสอนคณติศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534 
กศ.ด. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

 
    ความเช่ียวชาญ 

หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณติศาสตร การจัดการ
เรียนรูและการวิจัยทางการศึกษา 
 
    ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สุธินันท  บุญพัฒนาภรณ, รุงทิวา  แยมรุง, ลัดดาวัลย  เกษมเนตร. (2558). การพัฒนากระบวนการ 
 จัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมการคดิเชิงคณติศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา.   
 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา; 9: 109-22. 
ภานุมาส  เศรษฐจันทร,  รุงทิวา  แยมรุง, ดวงใจ  สีเขียว. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 
 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเรื่องการวัดความยาวและการชั่ง ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 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) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณติศาสตรกับชีวิตประจําวัน.   
 วารสารวิชาการศกึษาศาสตร; 14: 31-44. 
รุงทิวา แยมรุง. (2555). การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความรูคูความดีโดยใชทฤษฎี 
 พหุปญญาสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (ปที่ 1).  วารสารวิจัยทางการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 7: 95-102.  



หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนา 146 
 

 
     2.  บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

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

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ED591 INTERNSHIP IN EDUCATION I 

ED592 INTERNSHIP IN EDUCATION II 

EL421 TEACHING MATHEMATICS TO ELEMENTARY STUDENTS 

EL492 MATHEMATICAL SKILLS AND PROCESSES 

ELM541 SCIENCE OF MATHEMATICS LEARNING MANAGEMENT 

SEM702 EDUCATIONAL SCIENCE AND LEARNING MANAGEMENT 

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

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่
สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครู
ของประเทศไทย 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน
โรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรี
ยลแหงประเทศไทย 

ทุนวิจัยจากมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย 
 

2556 ผูรวมวิจัย 

การประเมินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 ผูรวมวิจัย 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่
เนนความรูคูความดีของโรงเรียนขยาย
โอกาสในเครือขายวิจัยทางการศึกษา
เขตภาคกลางตอนลางกลุมท่ี 3 โดยใช
รูปแบบการเสริมพลังการเรียนรูสําหรับ
ครูและผูบริหาร 

ทุนวิจัย
งบประมาณ
แผนดินจาก วช 

2552-2554 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่
เนนความรูคูความดี โดยใชทฤษฎีพหุ
ปญญาสําหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

ทุนวิจัย
งบประมาณ
แผนดินจาก วช 

2552-2554 หัวหนา
โครงการวิจัย 
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9.  ช่ือ – 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  
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 

ค.บ. การมัธยมศึกษา  
(วิทยาศาสตรทั่วไป – เคมี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542 

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

การศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 

 
      ความเชี่ยวชาญ 

หลักสูตรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยการศกึษา 
และสถิติทางการศึกษา 
 
      ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ดวงใจ สีเขียว.  (2557). การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครูดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับ 
 นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1-3 ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน. วารสารวิชาการ 
 ศึกษาศาสตร; 15 : 118-125. 
กุลกาญจน  สุวรรณรักษ; รุงทิวา  แยมรุง; และ ดวงใจ สีเขียว. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติ 
 ทางการเรียน เรื่อง การชั่งและการตวงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการสอน 
 แนะใหรูคิด (CGI) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณติศาสตรกับชีวิตประจําวัน.   
 วารสารวิชาการศกึษาศาสตร; 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. บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
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 การสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศกึษา. กรุงเทพฯ:  สาขาวิชาการ
 ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.   
ดวงใจ สีเขียว.  วิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูประถมศกึษา. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา EL 
 411 วิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:  สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
 ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2554.   

 
ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ED451 EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION 

EL201 
LEARNING MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF THINKING FOR 
ELEMENTARY STUDENTS 

EL331 SCIENCE FOR ELEMENTARY STUDENTS 

EL401 
INSTRUCTIONAL PRACTICUM FOR EFFECTIVENESS ENHANCY LEARNING 
MANAGEMENT 

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

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู
สําหรับเสริมสรางทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้น

ทุนวิจัยเงินรายได
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

ประถมศึกษาตามกรอบแนวคดิการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 
การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและ
อาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่
สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครู
ของประเทศไทย 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ 

2557 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครู
ดานการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 – 3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการ
อาน 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

ปจจัยที่สงผลตอสมรรถภาพการวิจัย
ปฏิบัติการของนิสิตการศึกษาบัณฑิต
ที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู : การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 หัวหนา
โครงการวิจัย 
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10.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวศุภวรรณ  สัจจพิบูล 
 ช่ือ – 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 
 
คุณวุฒสิาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 

ค.บ. การมัธยมศึกษา (ภาษาไทย-
ภาษาฝรั่งเศส) 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 

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

 
ความเชี่ยวชาญ 

การจัดการเรียนรูภาษาไทย การเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สุนีย  เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ  สัจจพบิูล, วันเพ็ญ  ประทุมทอง, รังรอง  สมมิตร. (2558). ผลการใช 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนความรูคูความดีสําหรับนิสิตครู  (ระยะที่ 1). วารสารวิจัย 
 ทางการศึกษา; 10: 11-28. 
สุนีย เหมะประสิทธ์ิ, ศภุวรรณ สัจจพิบูล, โอภาส สุขหวาน. (2558). การประเมินผลการดําเนินงาน 
 ของหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 เพ่ือการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา. วารสารวิชาการอุตสาหกรรม 
 ศึกษา; 9: 1-15.  
ศุภวรรณ สัจจพบิูล. (2556). การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตร 
 การศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)–การประเมินกลยุทธการสอนของ 
 อาจารยที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ  
 หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553). วารสารวิชาการศกึษาศาสตร; 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 ช่ือรายวิชา 

ED391 TEACHING PRACTICUM I 

ED491 TEACHING PRACTICUM II 

ED491 PRACTICUM IN PROFESSION OF TEACHING III 

ELM501 CURRICULUM DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE 

ELM502 LEARNING MANAGEMENT AND TEACHER'S CODE OF ETHICS 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การวิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่
สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครู
ของประเทศไทย 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ที่เนนความรูคูความดีสําหรับนิสิต
นักศึกษาครู 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผูรวมวิจัย 

การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูภาษาไทยของนิสิตระดับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหนาโครงการวิจัย 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

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

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 ผูรวมวิจัย 

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

ทนุวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 ผูรวมวิจัย 
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11.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางรุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง ไชยศรี 
 ช่ือ – 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 
  
คุณวุฒสิาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
กศ.บ. ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550 
ศศ.ม. การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2557 
 
ความเชี่ยวชาญ 

การจัดการเรียนรูภาษาไทย  การเขียนเชิงวิชาการ  การพัฒนาหลักสูตร  การฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
รุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง. (2557). การสอนสระในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียนอานเขียน 
 เบื้องตนตั้งแตรัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบัน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร;  
 22: 123-45. 
รุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง. (2556). การพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทยระดับตนสําหรับนักศึกษา 
 เวียดนาม. วารสารวิชาการศกึษาศาสตร; 14: 77-87. 
 

2. บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
รุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง.  (2557). การสอนวรรณยุกตในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียน 
 อานเขียนเบ้ืองตน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557  
 หัวขอ “วัฒนธรรมสมัยนิยม”; 28 กรกฎาคม 2557; สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม; 15-29. 
รุงอรุณ โรจนรัตนาดํารง. (2557). รูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียน 
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 อานเขียนเบ้ืองตนตั้งแตสมยัรัชกาลท่ี 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 ช่ือรายวิชา 

ED391 TEACHING PRACTICUM I 

ED491 TEACHING PRACTICUM II 

ELM531 LEARNING MANAGEMENT IN GRAMMAR OF THAI LANGUAGE 

SWU111 THAI FOR COMMUNICATION 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การศึกษาปญหาการเรียนอานเขียน
ของนักเรียนไทยและนักเรียนตางดาว
และการแกปญหาดวยแบบเรียนที่
พัฒนาตามแนววิธีสอนแบบโฟนิคส 

ทุนวิจัยพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม 
สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

กลวิธีทางภาษาในการแสดงวัจนกรรม
ตอบรับคําชมในภาษาไทยระหวางครู
กับนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเปนภาษา
แมและนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเปน
ภาษาที่สอง 

ทุนวิจัยบัณฑิต
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทย
ระดับตนสําหรับนักศึกษาเวียดนาม 

ทุนวิจัยเงินรายได
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 หัวหนา
โครงการวิจัย 
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12.  ช่ือ – 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 
 
คุณวุฒสิาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
ศษ.บ. การสอนคณติศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546 
ศศ.ม. การสอนคณติศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548 
ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2556 

 
ความเชี่ยวชาญ 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร การรูคณิตศาสตร 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
นันทิยา  ไชยสะอาด, สุณิสา  สุมิรัตนะ. (2558). ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในวิชา 
 คณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
 ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วารสารสิ่งแวดลอมศึกษา-สสศท; 6: 97-109. 
ศราวุธ  จอมนํา, สุณิสา  สุมิรัตนะ, สมชาย  ชชูาติ. (2557). การเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน: แนวทาง 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
 และคุณลักษณะใฝเรียนรู. วารสารวิจัยทางการศึกษา; 8: 64-77. 
 
 2. บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
เรณู  เบาวรรณ, สุนีย  เหมะประสิทธิ์, สุณิสา  สุมิรัตนะ. (2557). วิจัยปฏิบัติการ: การพัฒนาทักษะ 
 ทางสังคมและจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนอัจฉริยะดวยการเรียน 
 แบบรวมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐระดับ 
 บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปบัณฑิตวิทยาลัย; 3-5 พฤศจิกายน 2557;  
 อาคารบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ; หนา 253 – 261. 
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พรภัทร  สินดี,  สุณิสา  สุมิรัตนะ, สมชาย  ชชูาติ. (2557). ผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิง 
วิธีการที่เนนกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ความสามารถใน
การสื่อสารทางคณติศาสตร และพฤติกรรมการทํางานกลุม เรื่องลําดับและอนุกรม ของนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑติศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  
 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). ผลการใชชุดกิจการเรียนคณติศาสตร 
 แบบเรียนเปนคูเรื่อง ทศนิยมและเศษสวนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ 
 ในการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. เอกสารประกอบการประชุม 
 วิชาการบัณฑติศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 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 ช่ือรายวิชา 

ED391 TEACHING PRACTICUM I 

ED491 TEACHING PRACTICUM II 

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

 114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอรโทรศัพท 086-909-6377 
 E-mail  o_charoensuk@hotmail.com 
  
คุณวุฒสิาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 

กศ.บ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 
กศ.ม การวัดผลการศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
ค.ด วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552 

 
ความเชี่ยวชาญ 

สถิติวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินทางการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

อรอุมา เจริญสุข,วัยวุฑฒ อยูในศิล, ภิรดี วัชรสินธุ.  (2558). แนวทางการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนวใหม. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย; 28: 75-94.   
มนัสวี  ธนะปด, วิไลลักษณ ลังกา,  อรอุมา  เจริญสุข. (2557). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคดิสรางสรรค 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การวิเคราะหเสนทางแบบกลุมพหุ.  วิทยาการวิจัยและ 
 วิทยาการปญญา; 12: 88-98. 
ชูศรี วงศรัตนะ, สุวพร เซม็เฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุม, วิไลลักษณ ลังกา. 
 (2556). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอกชน 
 ประเภท สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. วารสารการวิจัยสังคมศาสตร; 135-50. 
อวยพร เรืองตระกูล, ภิรดี วัชรสินธุ, อรอุมา เจริญสุข. (2555). การพัฒนาตัวบงชี้และเครื่องมือวัดตัว 
          บงชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3  
 แนวการ สรางสังคมแหงการเรียนรู/ สังคมแหงความรู. วารสารวิธีวทิยาการวิจัย; 25: 201-14. 
อรอุมา เจริญสุข, อวยพร เรืองตระกูล, นงลักษณ วิรัชชัย. (2554). การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรกํากับ 
 ที่มีการสงผานสมรรถนะการตัดสินใจทางจริยธรรมและจิตลักษณะตามสถานการณของ 
 พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. วารสารวิจัยทางการศึกษา; 6:  
 167-76. 
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     2. บทความที่ไดรับการตีพมิพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
อรอุมา เจริญสุข. (2557). การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจคุณลักษณะจิตวิญญาณความเปนครูของ 
 นิสิตหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต 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 ช่ือรายวิชา 

ED451 EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION 

FE501 RESEARCH AND STATISTICS IN EDUCATION 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู
ของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต    5 ป สูความเปนครูมือ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

โครงการประเมิน
กระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของศนูยโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

ทุนวิจัยจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

การพนันแฝงในงานวัด: 
กระบวนการเปลี่ยนสภาพของ
กิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่
มีตอพฤติกรรมการเลนพนันของ
เยาวชนไทย 

ทุนวิจัยจากศูนยวิจัยการ
พนัน คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2558 ผูรวมวิจัย 

การวิเคราะหสภาพการณ
ปจจุบันและอนาคตภาพของ
ปจจัยเสี่ยงและปจจัยภูมคิุมกันที่
มีตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการใช

แผนงานภาคีวิชาการสารเสพ
ติด (ภวส) หนวยระบาด
วิทยา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2558 ผูรวมวิจัย 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

สารเสพติดของเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่หมูบานอาสาพัฒนาและ
ปองกันตนเอง (อพป.) 
การวิเคราะหสภาพปญหา 
ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอความสําเร็จในการ
ผลิตและพัฒนาครูของประเทศ
ไทย 

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนาตัวบงชี้จิตวิญญาณ
ความเปนครูของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ป) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

โครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะทางการเรียน
การสอนของครูในโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา
และอาชีวศึกษา 

ทุนวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธิการ 

2556 ผูรวมวิจัย 

การสังเคราะหผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานรอบสอง (พ.ศ.2549-
2553) 

ทุนวิจัยจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) 

2555 รวมวิจัย 

การพัฒนาตัวบงชี้และเครื่องมือ
วัดตัวบงชี้ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 
2 แนวการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานที่ 3 แนวการสราง
สังคมแหงการเรียนรู/ สังคมแหง
ความรู 

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 
 

คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สาขา/วิชาเอก สถาบัน 

ป พ.ศ.ที่
สําเร็จ
ศึกษา 

กศ.บ การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2533 

กศ.ม 
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 

2537 

 
 

กศ.ด 
การทดสอบและวัดผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2545 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 ทักษะดานระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงการ การออกแบบวิจัย การสรางเครื่องมือ การวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 

 ทักษะดานคอมพิวเตอร มีความชํานาญเก่ียวกับโปรแกรมดานการคํานวณ เชน EXCEL, SPSS 
และ LISREL 
 
ผลงานทางวิชาการ 

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

การประเมินคณุภาพผูเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6. วารสารวิจัยทางการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (1): 195-206.                                                         
อุไร จักษตรีมงคล.  (มกราคม – มิถุนายน 2559).  การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางวิชาชีพครู.  

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา. 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 รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห 

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

ปริญญาโท 

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

 
 

ทุนวิจัยที่ไดรับ 

ช่ือเรื่องงานวิจัย เจาของทุน ปที่สําเร็จ 
สถานภาพการทํา

วิจัย 
การพัฒนามาตรประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียนอายุระหวาง 12 – 
14 ป 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาแบบวัดทักษะการ
คิดสําหรับการประเมิน
คุณภาพผูเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)  

2556 หัวหนาโครงการ 

การดําเนินงาน 22 นโยบาย
หลักดานการศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการ ตาม
ทัศนะของครูในเขต
กรุงเทพมหานคร 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 

การพัฒนาแบบวัด
ความสามารถทางวิชาชีพครู 
ของกลุมวิชาชีพครู 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)  

2557 หัวหนาโครงการ 

การศึกษาความเที่ยงตรงเชิง
พยากรณของแบบทดสอบ
ความถนัดทางการเรียน
SWUSET  ปการศึกษา 
2553-2556 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
2558 หัวหนาโครงการ 
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การพัฒนามาตรประเมิน
คานิยมหลัก 12 ประการของ
นักเรียนอายุระหวาง 12 – 
14 ป 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)  

2558 
 
 
 

หัวหนาโครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบและการ
ประเมินผลการนําคะแนน
การทดสอบ GAT/PAT ไปใชใน
การรับบุคคลเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศกึษา 

ทปอ. 2559 ผูรวมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการสอน 
“สถิติพ้ืนฐาน” ตามแนวทาง
กรอบความคดิเปดกวาง 
สําหรับนิสิตปริญญาตรี 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

กําลัง
ดําเนินการ 

หัวหนาโครงการ 

โครงการประเมินกฎหมาย
และติดตามประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรม: การ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
เครื่องมือการประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมาย 

สํานักงานกิจการยุติธรรม กําลัง
ดําเนินการ 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                                        
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน 
ปที่

สําเร็จ 
ค.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2547 
กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 
ศษ.ด. การวิจัยและประเมินทาง

การศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2559 

 

ความเชี่ยวชาญ                                                                                                                   
การสอนศณติศาสตร 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.  
วารสารการวัดผลการศกึษา.  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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International Winter Conference in Hokkaido (p. 23-31), 11-13 February 2017. 
Japan: UAC 

 

1.4 ตํารา/หนังสือ 

       -  

 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
ED471 EDUCATIONAL RESEARCH 
ปริญญาโท 
EV522 EVALUATION METHODS 

 

ทุนวิจัยที่ไดรับ 

                 ช่ือโครงการ แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

สถานภาพ 

การสรางแบบวัดจิตสาธารณะของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ 

สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและ
จิตวิทยา 

2555 หัวหนาโครงการ 

การสรางและพัฒนาขอสอบมาตรฐาน
ตามแนว PISA LIKE 

สํานักทดสอบทาง
การศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ 

2557 นักวิจัย 

การติดตามและประเมินผลโรงเรียน
ในโครงการของสถาบันภาษาอังกฤษ 

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ 

2557 นักวิจัย 

การตรวจสอบการทําหนาที่ตางกัน
ของขอสอบและแบบสอบความถนัด
ทางการเรียน SWUSAT ปการศึกษา 
2553-2556 

สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและ
จิตวิทยา 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บรรณาธิการ                      
วารสารศิลปกรรมศาสตร 

      เบอรโทรศัพท          086-389-9406 
      Email        nuttika06@hotmail.com 
 
คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 

ศป.บ. ดุริยางคศาสตรสากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

ศศ.ม. ดนตรีศกึษา วิทยาลัยดุริยางคศลิป
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2551 

Ph.D.  Music Magadh University ,India 2554 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ดุริยางคศาสตรสากล เปยโน ดนตรีบําบัด ดนตรีสําหรับเด็กเล็ก ประวัติดนตรีตะวันตก 
ทฤษฎีดนตรี ดนตรีอาเซียน ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 
 
ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
นัฏฐิกา สุนทรธนผล. (2560). ประสิทธิผลของการใชเสียงทํานองและจังหวะผานเครื่องดนตรีเปยโนที่มี 

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

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

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

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

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

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

Miriam College, Quezon City, Philipines. 

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

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

Women’s University, Seoul Korea.   

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

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

Galyani Vadhana Institute of Music, Bangkok, Thailand. 

นัฏฐิกา  สุนทรธนผล.  (2558).วารสารศิลปกรรมศาสตร  “การเรียนปฏิบัติเคร่ืองดนตรกีูเจิงของนิสิต 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ Guzheng Practicum of Srinakharinwirot University  
 Students” กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุภณ ีชวยบุญช;ู นัฏฐิกา  สุนทรธนผล.  (2558). เรือมะม็วด:กรณีศกึษา 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 
(อาเซยีน) วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมบริการวิชาการ อาคาร 
บริการ ศ.มล.ปน มาลากุล ชั้น 15. 

รวี อุยเจริญ, อัครเทพ อัคคีเดช; นฏัฐิกา 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). โนราโรงครใูนกระแสการเปลี่ยนแปลง: 
 กรณีศึกษาโนราโรงครูคณะประสงค กําพลศิลป. Proceeding การประชุมหาดใหญ 
 วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งท่ี 7 The 7th Hatyai National and International  
 Conference วันท่ี 23 มิถุนายน 2559 ณ อาคารคณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
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 3.  ตํารา/หนังสือ 
นัฏฐิกา  สุนทรธนผล. (2557). ดนตรีอาเซียน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

4. ทุนวิจัยที่ไดรับ  
ช่ือโครงการวิจัย 

 
แหลงทุน ปงบประมาณ 

ที่ไดรับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา
โครงการ         

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

ทุนงบประมาณรายได
คณะศิลปรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนรินทรวิโรฒ  

2556 หัวหนาโครงการ 

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

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
เงินรายได มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
 

2558 หัวหนาโครงการ 
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17. ช่ือ-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 
 
คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา   

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
พย.บ. การพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 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). “การศกึษาและพัฒนาอัตลักษณของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,” วารสารวิชาการศกึษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

          ศรีนครินทรวิโรฒ. ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556). หนา 64-76. 
สวนีย สุขเจริญ, นันทนา วงษอินทร, มณฑิรา จารุเพ็ง (2552). ผลของการใหคําปรึกษากลุมเพ่ือจัดการ  
          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 บัณฑติวิทยาลัย ระหวาง 
วันท่ี 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ธัญณิชา เปไธสง, มณฑิรา จารุเพ็ง, และวิไลลักษณ ลังกา. (2557). “ผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมตาม 
ทฤษฎีอัตถิภาวนิยมที่มีตอความหมายในชีวิตของวัยรุน,” งานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐระดับบัณฑติศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย 
ระหวางวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดวงฤทัย นาสา, มณฑิรา จารุเพ็ง, และวิไลลักษณ ลังกา. (2557). “ผลของการใหคําปรึกษากลุมท่ีมีตอ 
ความยืดหยุนตัวดานการเรียนของนักศึกษาพยาบาล,” งานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 
และสิ่งประดิษฐระดับบัณฑติศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ป บัณฑิตวิทยาลัย 
ระหวางวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

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

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

มณฑริา จารุเพ็ง. (2557). ตํารามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 3 : ทฤษฎีและเทคนิคการ 
ปรึกษาแบบผูรับบริการเปนศูนยกลาง และ แบบเกสตัลท. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

มณฑริา จารุเพ็ง. (2557). ตํารามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 4 : บริการสนเทศสําหรับ 
นักเรียนในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

ภาระงานสอน  
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ระดับ 

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

แนะแนว 
ปริญญาตรี 

นน 427 ฝกปฏิบัติงานจิตวิทยาการแนะแนว ปริญญาตรี 
ศษ 561 การฝกปฏิบัติงานแนะแนว ปริญญาตรี 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ระดับ 
จว 111 จิตวิทยาพัฒนาการ ปริญญาตรี 
จว 113 ครอบครัวศึกษา ปริญญาตรี 
จว 211 บุคลิกภาพ ปริญญาตรี 
จพป 611 ทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษา ปริญญาโท 
จพป 615 ครอบครัวศึกษา ปริญญาโท 
จพป 618 การใหคําปรึกษาแบบกลุม ปริญญาโท 
จพป 613 สัมมนาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา ปริญญาโท 
จพป 614 การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการ

ใหคําปรึกษา 1 
ปริญญาโท 

วพศ 681 สัมมนาปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑติ ปริญญาโท 
จพป 811 การพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษาครอบครัว ปริญญาเอก 
วพศ 881 สัมมนาปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก 

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ  

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 
ที่ไดรับทุน 

 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหนา
โครงการ/           

ผูรวม
โครงการ) 

การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณของนิสิตปริญญา
ตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนอุดหนุนจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหนา 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพ่ือการ
ดูแลและปองกันปญหาโรคซมึเศราและโรควิตก
กังวล ในผูสูงอายุ 

ทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยจาก สวรส. 

2558 ผูรวมโครงการ 

การศึกษาและพัฒนาภูมิคุมกันทางจิตของวัยรุน
ไทย 

ทุนอุดหนุนจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา 

การพัฒนานวัตกรรมทางการแนะแนวเพ่ือ
เสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตของวัยรุน 

ทุนอุดหนุนจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

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

     คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา   
 

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
กศ.บ. วิชาเอกธุรกิจศึกษาการตลาด 

วิชาโทการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 

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

 
 ความเชี่ยวชาญ 
   การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สกล วรเจริญศรี ( 2556). “การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคตอความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของนิสิต   
          ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร. 14(2):  
          102 -113. 
จตุพร เจือจินดา. คมเพชร ฉัตรศภุกุล. สกล วรเจริญศรี. (2556).  พฤติกรรมของแกงจักรยานยนตวัยรุน.  

วารสารวิชาการศกึษาศาสตร , 14, 45-55. 
สกล วรเจริญศรี. (2556). การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคตอความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของนิสิต 

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

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). การศกึษาทักษะชีวิต และการสรางโมเดลกลุมฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
          ของนักเรียนวัยรุน. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 3, 75-86. 
 

2. ตํารา/หนังสือ 
สกล วรเจริญศรี. การแนะแนวเพ่ือพัฒนาคุณคาแหงตน: จากแนวคิด ทฤษฎีสูการปฏิบัติเพ่ือการ     
            พัฒนาผูเรียน (พิมพครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ: แดเน็กซอินเตอรคอรปอเรชั่น; 2559. 
สกล วรเจริญศรี.   หลักจิตวิทยาเพ่ือลดความรุนแรงในสถานที่ทํางาน. กรุงเทพฯ:                                
            แดเน็กซอินเตอรคอรปอเรชั่น; 2559. 
สกล วรเจริญศรี.  จิตวิทยาสําหรับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองคการ. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ 
            อินเตอรคอรปอเรชั่น; 2559. 
 
ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 

นน 112 สารสนเทศเพ่ือการแนะแนว 
จว 314 จิตวิทยาการฝกอบรม  
นน 321 กลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาผูเรียน  
จว 412 การศึกษาอิสระ 
นน 423 การปฏิบัติงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  
นน 425 สัมมนาปญหาและแนวโนมเก่ียวกับจิตวิทยาการแนะแนว 
นน 427 ฝกปฏิบัติงานจิตวิทยาการแนะแนว 
จพป 611 การพัฒนามนุษย และทฤษฎี เทคนิคการใหคําปรึกษา 
จพป 612 จิตวิทยาการฝกอบรม 
จพป 613 สัมมนาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 
จพป 614 การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 
จพป 822 การฝกอบรมและการออกแบบการสอน 
จพป 813 สัมมนาการวิจัยดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 
จพป 814 การฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 2 
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ทุนวิจัยที่ไดรับ  
 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ
ที่ไดรับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม
โครงการ) 

การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคตอ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของนิสิต
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ศึกษาศาสตร มศว 2556 หัวหนาโครงการ 

การสํารวจความพึงพอใจลูกคาที่มีตอการ
ไฟฟานครหลวง (ธุรกิจหลัก) ป พ.ศ. 2556 

การไฟฟานครหลวง 2556 หัวหนาโครงการ 

การประเมินภาพลักษณการไฟฟานครหลวง
ประจําป พ.ศ. 2556   

การไฟฟานครหลวง 2556 หัวหนาโครงการ 

การสํารวจทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียตอ
การประชาสัมพันธและภาพลักษณของการ
ไฟฟานครหลวง ประจําป 2557 
 

การไฟฟานครหลวง 2557 หัวหนาโครงการ 

โครงการสํารวจขอมูลการใชซอฟตแวรใน
ภาคอุตสาหกรรมหลักประจําป 2557 

สํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ 
(องคการมหาชน) 

2557 ผูรวมโครงการ 

กา ร พัฒนา เทคนิ ค เ ชิ ง ส ร า งส ร ร ค เ พ่ื อ
เสริมสรางสัมพันธภาพเชิงบวกในการให
คําปรึกษากลุมวัยรุน 

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

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ – ประถม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      2539 
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2546 
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      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. การพัฒนารูปแบบการโคชเพ่ือเสริมสรางทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ของนิสิต 
    การศึกษาบัณฑิต (ครู 5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารศกึษาศาสตรมหาวิทยาลัย 
         นเรศวร, ปที่19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2560 (อยูในระหวางการตีพิมพ). 
ลัดดา หวังภาษิต. การโคชเพ่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีความสุข. วารสารศกึษาศาสตรมหาวิทยาลัย 
        นเรศวร, ปที่ 18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2559. หนา 351-363. 
 
 3. ตํารา/หนังสือ 
ลัดดา หวังภาษิต. การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถม (อยูระหวางจัดทาํ) 
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ภาระงานสอน  

 
ทุนวิจัยที่ไดรับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน 
ปงบประมาณ 

ที่ไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนาโครงการ/  
ผูรวมโครงการ) 

การพัฒนารูปแบบการโคชเพื่อเสริมสรางทักษะ 
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของนิสิตการศึกษา 
บัณฑิต (ครู 5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เงินรายได
มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหนา
โครงการ 

การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายประถม) 

เงินรายได
มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหนา
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ED 201  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ 
EL 451 การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
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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. 
แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 4. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 5. 
แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา 6. แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ 

การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวางขวางและเกิดประโยชนในการ
นําความรูมาประยุกตใชในการทํางานและการแกปญหาทางการศึกษา อยางไรก็ตามการบูรณาการศาสตร
ทั้งสามเขาดวยกันทําใหเกิดขอจํากัดบางประการ อันไดแก 

1) ชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย นั้นไมไดระบุถึง
แขนงวิชาที่ผูเรียนเลือกเรียน ทําใหผูจบการศึกษาเกิดปญหาในการสมัครงาน เชน เมื่อ
บัณฑิตที่เรียนจบแขนงศึกษาพิเศษตองการสมัครงานเปนอาจารยทางดานการศึกษาพิเศษ 
หรือเปนบุคลากรทางดานการศึกษาพิเศษอ่ืนๆ หนวยงานที่เปดรับสมัครงานตองการให
ผูสมัครมีชื่อคุณวุฒิตรงกับความตองการอยางชัดเจนวาจบสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มากกวา
จบสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย 

2) การบูรณาการศาสตรทั้งสามเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความรูกวาง แตทําใหผูเรียนมีโอกาสได
เรียนรายวิชาเฉพาะสําหรับศาสตรการศึกษาพิเศษนอยลง เพราะตองเรียนรายวิชาของ
ศาสตรอ่ืนๆ รวมดวย 

เนื่องจากศาสตรการศึกษาพิเศษเปนศาสตรเฉพาะ และเปนศาสตรที่มีปญหาบุคลากรขลาดแคลน
คอนขางมาก จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ใหเปนหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษใหมีความรูลุมลึกและมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกับผูมีความตองการพิเศษ มีความเปนผูนําทาง
วิชาการทางการศึกษาพิเศษ มีความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจะพัฒนา
ศาสตรการศึกษาพิเศษของประเทศไทยตอไป และเพื่อพัฒนาการผลิตครูการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
ใหมีคุณภาพเพ่ือลดปญหาการขาดแคลนครูการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ การที่ชื่อปริญญานั้นตรงกับความ
ตองการของผูใชบัณฑติมากขึ้น ก็จะทําใหบัณฑิตประสบปญหาในการสมัครงานลดนอยลง 
        ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ คณะกรรมการรางหลักสูตรไดศึกษาความตองการและความ
คาดหวังของผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ โดยการสัมภาษณ
กลุมผูเชี่ยวชาญ 11 ทาน และสัมภาษณเดี่ยว 5 ทาน อันประกอบดวย อาจารยทางดานการศึกษาพิเศษ 
ศึกษานิเทศทางดานการศึกษาพิเศษ ผูบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ ศิษยเกา
และศิษยปจจุบัน ทําใหไดขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหมีความทันสมัย สอดรับกับความตองการ
ในปจจุบัน เพ่ือใหผูเรียนเปนผูนําทางวิชาการทางการศกึษาพิเศษอยางแทจริง 
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ตารางการปรับปรุงหลักสูตร 
 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย 

1. หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต  
กพ 811 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5) 

กศพ 871 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 

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
ความตองการพิเศษ 3(2-2-5) 

กศพ 875 สัมมนาหลักสูตรและวิธีสอนบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษ 3(2-2-5) (เปลี่ยนจากวิชา
เลือกเปนวิชาบังคบั) 

2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกติ  
กพ 821 การเรียนรวม 3(2-2-5)  
กพ 822 การทํางานรวมกับผูปกครองและ          
สหวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 

กพ 823 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
พิเศษ 3(2-2-5) 

กศพ 878 สัมมนาเทคโนโลยีทางการศกึษาพิเศษ 
3(2-2-5) (เปลี่ยนจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ) 

กพ 824 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา
พิเศษ 3(2-2-5) 

 

3.หมวดวิทยานิพนธ 36 หนวยกติ  
ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต     
9(0-0-27) 

วพศ 991 ปริญญานิพนธระดับปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 1 12(0-0-36) ผูเขาศึกษาที่จบปริญญาโท
ลงเฉพาะรายวิชา วพศ 992, วพศ 993, วพศ 994 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต          
9(0-0-27) 

วพศ 992 ปริญญานิพนธระดับปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 2 12(0-0-36) 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต       
9(0-0-27) 

วพศ 993 ปริญญานิพนธระดับปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 3 12(0-0-36) 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต         
9(0-0-27) 

วพศ 994 ปริญญานิพนธระดับปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 4 12(0-0-36) 
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