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หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
(Master of Education and Doctor of Philosophy Program
in Research and Development on Human Potentials)
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553

ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา:
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร: ชื่ อหลักสู ตร:
ระดับมหาบัณฑิต
ภาษาไทย: หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ภาษาอังกฤษ: Master of Education Program in Research and Development on Human Potentials
ระดับดุษฎีบัณฑิต
ภาษาไทย: หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Research and Development on Human Potentials
2. ชื่อปริญญา
ระดับมหาบัณฑิต
ชื่อปริ ญญา
(ภาษาไทย):
(ภาษาอังกฤษ):
อักษรย่อปริ ญญา
(ภาษาไทย):
(ภาษาอังกฤษ):

การศึกษามหาบัณฑิต (การวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์)
Master of Education (Research and Development on Human Potentials)
กศ.ม. (การวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์)
M.Ed. (Research and Development on Human Potentials)
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ระดับดุษฎีบัณฑิต
ชื่อปริ ญญา
(ภาษาไทย):
(ภาษาอังกฤษ):
อักษรย่อปริ ญญา
(ภาษาไทย):
(ภาษาอังกฤษ):

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (การวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์)
Doctor of Philosophy (Research and Development on Human Potentials)
ปร.ด. (การวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์)
Ph.D. (Research and Development on Human Potentials)

3. วิชาเอก (แขนงวิชา)
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิ ต และปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ตสาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพ
มนุ ษย์ เป็ นหลักสู ตรที่ผลิ ตมหาบัณฑิต และดุษฎี บณ
ั ฑิ ตทางการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ ซึ่ งมี
การบูรณาการศาสตร์ ผสานหรื อเชื่อมโยง 3 กลุ่มวิชาหลักระหว่าง การวัดประเมินผลและการวิจยั จิตวิทยา
และการศึกษาพิเศษเข้าไว้ดว้ ยกันเป็ นสหวิทยาการ ใน 6 แขนงวิชา (Concentration Area) ได้แก่
1) แขนงวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา (Educational Testing and Measurement)
2) แขนงวิชาการตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา (Educational Auditing and Quality
Assurance)
3) แขนงวิชาการวิจยั และสถิติทางการศึกษา (Educational Research and Statistics)
4) แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา (Psychology of Human Development
and Counseling)
5) แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)
6) แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Education)
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
4.1 ระดับการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
4.2 ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
4.2.1 สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 60 หน่วยกิต
4.2.2 สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 87 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับ มหาบัณฑิ ต เป็ นหลัก สู ตร 2 ปี ใช้ระยะเวลาการศึ ก ษาตามหลักสู ตรจน
สาเร็ จการศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
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หลักสู ตรระดับดุษฎีบณั ฑิต เป็ นหลักสู ตร 3 ปี ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตรจนสาเร็ จ
การศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากสาหรับนิ สิตวุฒิเริ่ มต้นต่างกัน
ดังนี้
นิสิตวุฒิปริ ญญาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า ใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
นิสิตวุฒิปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า ใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย และเอกสารตาราที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับผูเ้ ข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารด้านการอ่าน
และการเขียนจากการประเมินของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
5.4 การร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจะได้รับปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยระบุแขนงวิชาที่ศึกษาเน้นเฉพาะทาง (Concentration Area) ในวงเล็บต่อท้ายชื่ อ
สาขาวิชาในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตจะได้รับปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตสาขาวิชาการวิจยั และ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยระบุแขนงวิชาที่ศึกษาเน้นเฉพาะทาง (Concentration Area) ในวงเล็บต่อท้ายชื่ อ
สาขาวิชาในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553 ได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จะเปิ ดทาการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรและคุณภาพมาตรฐาน
หลัก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดับ
บัณฑิตศึกษา ในปี การศึกษา 2556 (หลังการเปิ ดสอนแล้ว 3 ปี )
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิช าวิจยั และพัฒนาศัก ยภาพมนุ ษ ย์ สามารถประกอบอาชี พ เป็ น
นักวิจยั ทางการศึกษา นักวัดผลการศึกษา นักประเมินและตรวจสอบการประกันคุ ณภาพทางการศึกษา
นักจิตวิทยา นักการศึกษาพิเศษ ครู อาจารย์ และนักวิชาการในองค์กรภาครัฐและเอกชน
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9.

ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจ าตั ว บั ต รประชาชน ต าแหน่ งและคุ ณวุ ฒิ ทางการศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร

ที่

ตาแหน่งและรายชื่อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
คณาจารย์
(สาขาวิชา)
1 อาจารย์ ดร. สุวพร เซ็มเฮง Ph.D.
(Educational Research and
Evaluation)
กศ.ม.
(การวัดผลการศึกษา)
กศ.บ.
(คณิ ตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ )
2 ผศ. ดร. พาสนา จุลรัตน์
Ph.D.
(Educational Psychology)

สถาบันที่สาเร็ จ
การศึกษา
Macquarie University,
NSW. Australia

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ปทุมวัน
University of Oklahoma,
U.S.A
M.Ed.
University of Oklahoma,
(Educational Psychology)
U.S.A
กศ.ม.
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
(จิตวิทยาการศึกษา)
วิโรฒ ประสานมิตร
กศ.บ.
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
(เคมี)
วิโรฒ สงขลา
3 ผศ. ดร. อุษณี ย ์ อนุรุทธ์วงศ์ Ph.D.
University of Pittsburgh,
(Special Education, Gifted and U.S.A.
Talented Children)
M.S.
Southern Connecticut
(Special Education for
State College, USA.
Emotionally Disturbed Children)
กศ.บ. (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(สังคมศึกษา)

ปี พ.ศ.ที่
เลขประจาตัว
สาเร็ จ
บัตรประชาชน
2531 3 1006 01257 91 3
2521
2516
2544

3 1006 02184 75 8

2541
2534
2532
2532

3 1024 00246 79 7

2523

2520

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ห้อ งบรรยายและห้อ งปฏิ บ ตั ิ ก าร ของมหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ และโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒทั้งสามแห่งซึ่ งเป็ นแหล่งฝึ กภาคปฏิบตั ิ
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากในปั จจุบนั เป็ นช่วงที่มีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วอันเป็ นผลมาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยาการด้านการสื่ อสาร ที่สามารถเชื่ อมโยงทัว่ ถึงทั้งโลกได้อย่าง
รวดเร็ ว ส่ งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การเตรี ยมความพร้อม
ทางทรัพยากรมนุษย์จึงสาคัญเป็ นอันดับแรกที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องและเท่าทันกับสังคม
ใหม่ท้ งั ด้านปรัชญา โครงสร้าง รู ปแบบ เนื้อหาตลอดจนวิธีการดาเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัด
การศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนินงานเพื่อให้มีการผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะและทักษะ
ในการจัดการเรี ยนการสอนที่แตกต่างจากเดิม
นอกเหนือจากวิธีการเรี ยนการสอนในเชิ งดิ่งเฉพาะทาง
จะต้องมีการปรับระบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้นจากลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมแบบใหม่
และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินการ การวิจยั พัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการศึกษา
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ในด้านการพัฒนาทางสังคม การศึกษา และทรัพยากรมนุษย์ ต้องอาศัยระยะเวลามากในการ
ปรับเปลี่ยนทิศทางโดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ซ่ ึ งสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักในสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่แตกต่างจากเดิม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ยคุ ปัจจุบนั
และเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือกับอนาคต จึงต้องมีการยกโครงสร้างใหม่ รวมทั้งการดาเนินการ
ในลักษณะการปฏิรูปทั้งระบบโครงสร้าง กรอบแนวทางปฏิบตั ิ กฎหมาย ระเบียบ กลไกที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิ
การพัฒนามนุษย์ รวมทั้งการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ การจัดการศึกษาจึงต้องมีการบูรณาการศาสตร์ การสร้างเครื อข่าย
การนาความรู ้ที่ขา้ มศาสตร์ อาทิ ประสาทวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา จิตวิทยาคลินิก
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ฯลฯ รวมทั้งวิทยาการที่คน้ พบใหม่ที่มีเพิ่มมากมายหลายสาขา ตลอดจน
ผลการวิจยั และการปฏิบตั ิจากทัว่ โลก เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้างบุคคลให้มีการพัฒนาได้ถึงศักยภาพ
สู งสุ ดที่มีอยู่
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นปฏิรูปการศึกษาทุกระดับให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสู ง กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบริ บทของการศึกษา การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม
และการเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ และ
ศิลป์ ในการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสู ตรเพื่อการผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะและทักษะในการจัดการศึกษา
ที่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในการผสานหรื อเชื่ อมโยงระหว่างสาขา จึงต้องทาในลักษณะของการมองในภาพรวม
มีการบูรณาการศาสตร์ ท้ งั ในสาขาต่างๆ และข้ามศาสตร์ ที่มีทิศทางสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
มีฐานคติเชิงปรัชญาหรื อกรอบคิดรากฐาน ที่รองรับการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ สาหรับแสวงหาหรื อสรรค์สร้าง
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ความรู้ความจริ ง เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรมจริ ยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อื่น ๆ ของมนุษย์และองค์การ ซึ่งเป็ นเป้ าหมายปลายทางของการพัฒนาให้เจริ ญงอกงามขึ้น
เป็ นมนุษย์และองค์การที่มีคุณค่าและมูลค่าจนถึงระดับสู งสุ ดตามพลังแห่งสมรรถนะที่มีอยู่
และสามารถ
ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผูเ้ รี ยนได้ ดังนั้น ปรัชญา สาระวิชาที่กาหนดในหลักสู ตรจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามเจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2542 เพื่อให้บรรลุตาม
เป้ าหมายในการหล่อหลอมผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาของ
มาตรฐานสากลได้
เพื่ อให้ หลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษามี เนื้ อหาสาระก้าวทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว มี
โครงสร้ างและรู ปแบบการบริ หารจัดการหลักสู ตรที่ ยืดหยุ่น สามารถผลิ ตบัณฑิ ตที่ มี ความรู ้ และความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะที่มีการผสานหรื อเชื่ อมโยงระหว่างสาขาวิชา และสามารถตอบสนองความต้องการจาเป็ น
ของบุคคลผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าศึ กษาต่อได้มากยิ่งขึ้ น จึงเห็ นสมควรจัดทาหลักสู ตรใหม่ เป็ นหลักสู ตร
ต่อเนื่ องคือ หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิตสาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ ประกอบด้วย 6 แขนงวิชาที่เน้นเฉพาะทาง โดยมีลกั ษณะเป็ นหลักสู ตรต่อเนื่ องจนถึงระดับปริ ญญาเอก
เพื่ อเปิ ดกว้างส าหรั บผูท้ ี่ จบการศึ กษาทั้งระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท และให้โอกาสผูท้ ี่ ไ ม่
สามารถศึกษาจนจบระดับปริ ญญาเอก สามารถรับปริ ญญาโทได้ดว้ ย
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
จากภูมิหลังของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่เป็ นแหล่งผลิตบุคลากรทางการศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพมากว่า ครึ่ งศตวรรษอย่า งต่ อเนื่ อ ง เป้ าหมายในการสร้ า งบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ก ับ
ประเทศตามพันธกิ จของมหาวิ ท ยาลัย จึ ง ต้อ งเน้นการรั ก ษาเอกลัก ษณ์ ท างด้า นคุ ณภาพของผูเ้ รี ย น
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การยึ ด มั่น ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ที่ เ คยมี ม า นอกเหนื อ ไปจากพัน ธกิ จ เพื่ อ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งการให้ความสาคัญด้านจิตสานึ กต่อสาธารณะ การ
เป็ นแบบอย่างที่ดีของผูน้ าทางวิชาการ กลยุทธ์ทางความคิด และการยกระดับคุณภาพไปสู่ การแข่งขัน
ในระดับสากลในอนาคต ตลอดจนการเป็ นต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเรี ยนรู้ รอบด้าน
และเป็ นต้นแบบในการประสาน สนับสนุ นเครื อข่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ และวิทยาการ
เรี ยนรู้อย่างไร้พรมแดน
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
มีการบูรณาการการสอนร่ วมกันในภาพรวม และให้มีการกาหนดบทบาทใหม่ ให้สอดคล้องกับ
แนวทางของหลักสู ตรใหม่ มีการบูรณาการทรัพยากรทุกด้าน การใช้ความเชี่ยวชาญจากองค์กรภายในให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมทั้งการนาเอาความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาเพิ่มให้องค์กรมีความเข้มแข็งเชิง
ปฏิบตั ิ ที่สามารถเห็นได้จากคุณภาพและความพึงพอใจจากผูเ้ รี ยน ปริ มาณงานวิจยั และพัฒนาโครงการ
ความร่ วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
ความกว้างขวางและความลุ่มลึ กของการศึกษาด้านศักยภาพมนุ ษย์ นาไปสู่ เป้ าหมายของ
การพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างสมบูรณ์
1.2 ความสาคัญของหลักสู ตร
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสู ง กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบริ บทของการศึกษา การพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
สังคม และการเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ เกี่ ยวข้องกับศาสตร์ และศิลป์ ในการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ในด้านการวัดผล ประเมินผลและการวิจยั จิตวิทยา และการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่ งมีการ
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับศาสตร์ และศิ ลป์ ในสาขาวิชา
ดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่ องจากสาขาวิชาดังกล่าวเป็ นสาขาวิชาประเภทวิธีวิทยา (Methodology) ที่มีฐานคติเชิ ง
ปรัชญา (Philosophical Assumption) หรื อกรอบคิดรากฐานที่รองรับการใช้เทคนิ ควิธีการต่าง ๆ สาหรับ
แสวงหาหรื อ สรรค์ส ร้ า งความรู้ ค วามจริ ง เพื่ อ พัฒ นาสมรรถนะด้า นความรู้ ทัก ษะ ความสามารถ
คุณธรรมจริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่น ๆ ของมนุษย์และองค์กร ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายปลายทาง
ของการพัฒนาให้เจริ ญงอกงามขึ้ นเป็ นมนุ ษย์และองค์กรที่สมบูรณ์ ท้ งั เชิ งคุ ณค่าและมูลค่าจนถึ งระดับ
สู ง สุ ดตามพลัง แห่ ง สมรรถนะที่ มี อยู่ การปฏิ บ ัติง านทางการศึ กษาโดยเฉพาะในด้าน การวัด ผล
ประเมินผล และการวิจยั จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จึง
จาเป็ นต้องมีบุคลากรที่มีความรู ้ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะในการผสานหรื อเชื่ อมโยงระหว่างสาขาวิชา
ดังกล่าวเข้าด้วยกัน
เพื่อให้หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษามีเนื้ อหาสาระก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างและรู ปแบบการบริ หารจัดการหลักสู ตรที่ยืดหยุ่น สามารถผลิ ต
บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ แ ละความเชี่ ยวชาญเฉพาะที่ มี การผสานหรื อเชื่ อมโยงระหว่างสาขาวิ ชาการวัด ผล
ประเมินผล และการวิจยั จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ และสามารถตอบสนองความต้องการจาเป็ นของ
บุคคลผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อได้มากยิ่งขึ้น คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จึง
เห็ นสมควรจัดทาหลักสู ตรใหม่ที่มีลกั ษณะเป็ นหลักสู ตรสหวิทยาการและเป็ นหลักสู ตรต่อเนื่ องจนถึ ง
ระดับปริ ญญาเอก คือ หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์เพื่อเปิ ดกว้างสาหรับผูท้ ี่จบการศึกษาทั้งระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท และให้โอกาสผู้
ที่ไม่สามารถศึกษาจนจบระดับปริ ญญาเอก สามารถรับปริ ญญาโทได้ดว้ ย
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1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี บณั ฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
ก. หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต
1. มีความรอบรู้และความสามารถในการแสวงหา ตรวจสอบ บริ หารจัดการ และสรรค์
สร้างองค์ความรู้ดว้ ยศาสตร์ การวิจยั และวัดผล จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ เพื่อให้มีความเชี่ ยวชาญในการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์
2. มีคุณธรรมจริ ยธรรมในวิชาชีพด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ทั้งที่มีต่อวิชาชีพและต่อองค์การ ชุมชน และสังคมโดยส่ วนรวม
ข. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1. มีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ มีความรอบรู้ ความสามารถและมีทกั ษะในการแสวงหา
ตรวจสอบ บริ หารจัดการ และสรรค์สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ด้วยศาสตร์ การวิจยั และวัดผล จิตวิทยา และ
การศึกษาพิเศษ เพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก
2. มีคุณธรรมจริ ยธรรมขั้นสู งในวิชาชีพด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยตระหนักและ
ปฎิบตั ิตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ทั้งที่มีต่อวิชาชี พและต่อองค์การ
ชุมชน และสังคมโดยส่ วนรวม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนา
ปรับปรุ งหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่
ต่ากว่าที่ สกอ.กาหนด
ปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและตาม
ความต้องการของสังคม
ปรับปรุ งสถานที่ สื่ อการเรี ยนการ
สอนให้มีความเหมาะสม มีความ
ทันสมัย
พัฒนาบุคลากร อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรี ยนการสอนให้มีความรู ้ทนั
กระแส แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์
ให้หลากหลายและลุ่มลึก

กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้นื ฐานจาก
หลักสูตรสากลและพื้นฐานของ
สังคมไทย
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และความต้องการของสังคม

ปรับปรุ งสถานที่ สื่ อให้เหมาะสม

สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู ้โดย
การศึกษา ดูงาน เข้าร่ วมอบรม
ประชุมสัมมนา ทาวิจยั และการ
เผยแพร่ ความรู ้ผลงานหรื อแนวคิด
โดยการบริ การวิชาการแก่สงั คม
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หลักฐาน ตัวชี้วดั
1. เอกสารการปรับปรุ งหลักสูตร
2.รายงานวิจยั
3.รายงานผลการประเมินหลักสูตร
1. รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตร
2. รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของ
บัณฑิต
3 .การประเมินจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
ห้องเรี ยน ห้องประชุม และสื่ อการเรี ยน
การสอนได้รับการปรับปรุ งมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ
1. ปริ มาณการศึกษา อบรม ประชุมสัมมนา
ศึกษาต่อของอาจารย์
2. ปริ มาณการบริ การทางวิชาการ งานวิจยั
และการทาผลงานวิชาการในลักษณะ
ต่างๆของอาจารย์

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 6.2.1
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือน มิถุนายน – เดือน ตุลาคม
ภาคปลาย
เดือน พฤศจิกายน – เดือน มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
(1) ระดับมหาบัณฑิต เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อกาลังศึกษา
อยู่ในภาคเรี ยนสุ ดท้ายของระดับปริ ญญาตรี (ต้องสาเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในการรับ
สมัครสอบ) โดยไม่จากัดหลักสู ตรและสาขาวิชา
(2) ระดับดุษฎีบณั ฑิต
เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อคาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท (ต้องสาเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการรับสมัครสอบ) หรื อ
เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อกาลังศึ กษาอยู่ในภาคเรี ยนสุ ดท้ายของ
ระดับปริ ญญาตรี (ต้องสาเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในการรับสมัครสอบ) และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 โดยไม่จากัดหลักสู ตรและสาขาวิชา
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
ปี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 ข้อ 16 การรับเข้าเป็ นนิสิต ใช้วธิ ี อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) สอบคัดเลือก
(2) คัดเลือก
(3) รับโอนนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(4) รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่ วมมือหรื อโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
เนื่องจากหลักสู ตรนี้ เป็ นหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีลกั ษณะเป็ นหลักสู ตรสหวิทยาการ
ที่เปิ ดกว้างสาหรับผูท้ ี่จบการศึกษาทั้งระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโทโดยไม่จากัดหลักสู ตรและ
สาขาวิชา อาจทาให้นิสิตแรกเข้าที่ไม่ได้จบในสาขาที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยตรง มีพ้นื ฐานทางการศึกษา
ไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา / ข้ อจากัดของนิสิต
กรณี ที่นิสิตไม่มีความรู ้พ้ืนฐานทางการศึกษาจะจัดให้ลงทะเบียนเรี ยนเพิ่มเติมในรายวิชาที่
เป็ นพื้นฐานทางการศึกษา นอกเหนื อจากที่โครงสร้างหลักสู ตรกาหนด อย่างน้อย 3 หน่วยกิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่จะรับเข้าเรี ยนในช่วง 5 ปี (2554 – 2558) ดังนี้
จานวนนิสิต
แผนการรับ
2554
2555
2556
2557
2558
จานวนทีค่ าดว่าจะรับ
ระดับมหาบัณฑิต
- แขนงการทดสอบและวัดผลการศึกษา
- แขนงการตรวจสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา
- แขนงการวิจยั และสถิติทางการศึกษา
- แขนงจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา
- แขนงจิตวิทยาการศึกษา
- แขนงการศึกษาพิเศษ

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15

10
10
10
-

10
-

10
10
10
-

10
10

10
10
10
-

5
5
5
-

5
-

5
-

5
5
-

5
-

ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (รับผู้จบปริญญาโท)
- แขนงการทดสอบและวัดผลการศึกษา
- แขนงการตรวจสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา
- แขนงการวิจยั และสถิติทางการศึกษา
- แขนงจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา
- แขนงจิตวิทยาการศึกษา
- แขนงการศึกษาพิเศษ

ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (รับผู้จบปริญญาตรี)
- แขนงการทดสอบและวัดผลการศึกษา
- แขนงการตรวจสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา
- แขนงการวิจยั และสถิติทางการศึกษา
- แขนงจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา
- แขนงจิตวิทยาการศึกษา
- แขนงการศึกษาพิเศษ
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แผนการรับ

2554

จานวนนิสิต
2555
2556
2557

2558

จานวนทีค่ าดว่าจะสาเร็จ
ระดับมหาบัณฑิต
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (รับผูจ้ บปริ ญญาโท)
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (รับผูจ้ บปริ ญญาตรี )

-

90
-

90
30
-

90
10
15

90
30
5

90
30
15

90
40
20

90
40
25

90
50
20

90
50
20

จานวนสะสม
ระดับมหาบัณฑิต
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (รับผูจ้ บปริ ญญาโท)
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (รับผูจ้ บปริ ญญาตรี )

2.6 งบประมาณตามแผน
ระดับมหาบัณฑิต (กศ.ม)
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต (ใน/นอกเวลา)

งบประมาณรวม 108,000 บาท

ระดับดุษฎีบัณฑิต (รับผู้จบปริญญาโท : ปร.ด. แบบ 2.1 )
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ในเวลา/นอกเวลา)
งบประมาณรวม 185,000 บาท
ระดับดุษฎีบัณฑิต (รับผู้จบปริญญาตรี : ปร.ด. แบบ 2.2)
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ในเวลา/นอกเวลา)

11

งบประมาณรวม 280,000 บาท
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รายละเอียด

รายการ

ระด ับหล ักสูตร กศ.ม. (ใน/นอกเวลา)
ิ ขัน
จำนวนนิสต
้ ตำ่ ทีค
่ ำด (รำย)
จำนวนหน่วยกิตทีจ
่ ำ่ ยค่ำสอนทัง้ หมด
จำนวนหน่วยกิตเรียนทัง้ หมด
จำนวนสัปดำห์สอนต่อภำค (สป)
ค่ำสอนต่อหนึง่ หน่วยกิต (บำท)
จำนวนปี กำรศึกษำทีใ่ ช ้ (ปี )
ระด ับคณะ
งบพัฒนำวิจัย (ร ้อยละ)
งบพัฒนำหน่วยงำน (ร ้อยละ)
ค่ำส่วนกลำงคณะ (ร ้อยละ)
รวม
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ระด ับมหาวิทยาล ัย
กองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัย (ร ้อยละ)
่ ง (ร ้อยละ)
ค่ำประกันควำมเสีย
ค่ำใช ้จ่ำยส่วนกลำง
ส่วนกลำง
หอสมุดกลำง
สน.คอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยำลัย

ระด ับหล ักสูตร
ค่ำสอน (คณะ จ่ำยจำกเงินค่ำธรรมเนียม)
ค่ำวัสดุ (อยูท
่ ห
ี่ ลักสูตร)
ค่ำจัดกิจกรรมทัง้ หลักสูตร (อยูท
่ ห
ี่ ลักสูตร)
้สถำนที
ค่ำใช
่ (ค่ำไฟฟ้ ำและค่ำปรับปรุงห ้องเรียน)(อยูท
่ ค
ี่ ณะ)
ค่ำใช ้จ่ำยบริหำรหลักสูตร (อยูท
่ ห
ี่ ลักสูตร)
รวมระดับหลักสูตร
ระด ับคณะ
งบพัฒนำวิจัย
งบพัฒนำหน่วยงำน
ค่ำส่วนกลำงคณะ
รวมระดับคณะ
ปริญญานิพนธ์
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ระด ับมหาวิทยาล ัย
กองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัย
่ ง
ค่ำประกันควำมเสีย
ค่ำใช ้จ่ำยส่วนกลำง
ส่วนกลำง
หอสมุดกลำง
สน.คอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยำลัย
้ า่ ยต่อห ัวนิสต
ิ ทงส
ิ้
รวมค่าใชจ
ั้ น
ค่ำใช ้จ่ำยประมำณกำรต่องวด
ค่ำใช ้จ่ำยประมำณกำรต่องวด (ปรับเลขกลม)

10
24
36
15
540
2
5%
5%
10%
20%
16,250
15%
5%
4360
3000
1040
5904

้ า่ ยตลอดหล ักสูตร
ค่าใชจ
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ยอดรวม
194,400
60,000
60,000
30,000
20,000

ต่อห ัว

้ า่ ย
ค่าใชจ
สะสมต่อห ัว

19,440.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
2,000.00
36,440.00

36,440.00

2,277.50
2,277.50
4,555.00
9,110.00

45,550.00

16,250.00

61,800.00

11,587.50
3,862.50

77,250.00

8,720.00
6,000.00
2,080.00
11,808.00
105,858.00

85,970.00
91,970.00
94,050.00
105,858.00
105,858.00
35,286.00
36,000 บำท
108,000 บาท

รายละเอียด

รายการ
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ระด ับหล ักสูตร ปร.ด. แบบ 2.1 (ใน/นอกเวลา)
ิ ขัน
จำนวนนิสต
้ ตำ่ ทีค
่ ำด (รำย)
10
จำนวนหน่วยกิตทีจ
่ ำ่ ยค่ำสอนทัง้ หมด
24
จำนวนหน่วยกิตเรียนทัง้ หมด
60
จำนวนสัปดำห์สอนต่อภำค (สป)
15
ค่ำสอนต่อหนึง่ หน่วยกิต (บำท)
1200
จำนวนปี กำรศึกษำทีใ่ ช ้ (ปี )
3
ระด ับคณะ
งบพัฒนำวิจัย (ร ้อยละ)
5%
งบพัฒนำหน่วยงำน (ร ้อยละ)
5%
ค่ำส่วนกลำงคณะ (ร ้อยละ)
10%
รวม
20%
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
24,625
ระด ับมหาวิทยาล ัย
กองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัย (ร ้อยละ)
15%
่ ง (ร ้อยละ)
ค่ำประกันควำมเสีย
ค่ำใช ้จ่ำยส่วนกลำง
ส่วนกลำง
หอสมุดกลำง
สน.คอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยำลัย

5%
4360
3000
1040
5904

ระด ับหล ักสูตร
ค่ำสอน (คณะ : จ่ำยจำกเงินค่ำธรรมเนียม)
ค่ำวัสดุ (อยูท
่ ห
ี่ ลักสูตร)
ค่ำจัดกิจกรรมทัง้ หลักสูตร (อยูท
่ ห
ี่ ลักสูตร)
้สถำนที
ค่ำใช
่ (ค่ำไฟฟ้ ำและค่ำปรับปรุงห ้องเรียน)(อยูท่ คี่ ณะ)
ค่ำบริหำรหลักสูตร (อยูท
่ ห
ี่ ลักสูตร)
รวมระดับหลักสูตร
ระด ับคณะ
งบพัฒนำวิจัย
งบพัฒนำหน่วยงำน
ค่ำส่วนกลำงคณะ
รวมระดับคณะ
ปริญญานิพนธ์
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ระด ับมหาวิทยาล ัย
กองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัย
่ ง
ค่ำประกันควำมเสีย
ค่ำใช ้จ่ำยส่วนกลำง
ส่วนกลำง
หอสมุดกลำง
สน.คอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยำลัย
้ า่ ยต่อห ัวนิสต
ิ ทงส
ิ้
รวมค่าใชจ
ั้ น
ค่ำใช ้จ่ำยประมำณกำรต่องวด
ค่ำใช ้จ่ำยประมำณกำรต่องวด (ปรับเลขกลม)
้ า่ ยตลอดหล ักสูตร
ค่าใชจ
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ยอดรวม
432,000
90,000
90,000
50,000
30,000

ต่อห ัว

้ า่ ย
ค่าใชจ
สะสมต่อห ัว

43,200.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
3,000.00
69,200.00

69,200.00

4,325.00
4,325.00
8,650.00
17,300.00

86,500.00

24,625.00

111,125.00

20,835.94
6,945.31
13,080.00
9,000.00
3,120.00
17,712.00
181,818.25

138,906.25
151,986.25
160,986.25
164,106.25
181,818.25
181,818.25
36,363.65
37,000 บำท
185,000 บาท

รายละเอียด

รายการ
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ระด ับหล ักสูตร ปร.ด. แบบ 2.2 (ใน/นอกเวลา
ิ ขัน
จำนวนนิสต
้ ตำ่ ทีค
่ ำด (รำย)
10
จำนวนหน่วยกิตทีจ
่ ำ่ ยค่ำสอน
ทัง้ หมด
38
จำนวนหน่วยกิตเรียนทัง้ หมด
74

ระด ับหล ักสูตร
ค่ำสอน (คณะ : จ่ำยจำกเงินค่ำธรรมเนียม)

จำนวนสัปดำห์สอนต่อภำค (สป)
ค่ำสอนต่อหนึง่ หน่วยกิต (บำท)
จำนวนปี กำรศึกษำทีใ่ ช ้ (ปี )
ระด ับคณะ
งบพัฒนำวิจัย (ร ้อยละ)
งบพัฒนำหน่วยงำน (ร ้อยละ)
ค่ำส่วนกลำงคณะ (ร ้อยละ)
รวม
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ระด ับมหาวิทยาล ัย
กองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัย (ร ้อยละ)
่ ง (ร ้อยละ)
ค่ำประกันควำมเสีย
ค่ำใช ้จ่ำยส่วนกลำง
ส่วนกลำง
หอสมุดกลำง
สน.คอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยำลัย

คณะ)

15
1200
4
5%
5%
10%
20%
24,625
15%
5%
4360
3000
1040
5904

ค่ำวัสดุ (อยูท
่ ห
ี่ ลักสูตร)
ค่ำจัดกิจกรรมทัง้ หลักสูตร (อยูท
่ ห
ี่ ลักสูตร)
ค่ำใช ้สถำนที่ (ค่ำไฟฟ้ ำและค่ำปรับปรุงห ้องเรียน)(อยูท
่ ี่

ค่ำบริหำรหลักสูตร (อยูท
่ ห
ี่ ลักสูตร)
รวมระดับหลักสูตร
ระด ับคณะ
งบพัฒนำวิจัย
งบพัฒนำหน่วยงำน
ค่ำส่วนกลำงคณะ
รวมระดับคณะ
ปริญญานิพนธ์
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ระด ับมหาวิทยาล ัย
กองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัย
่ ง
ค่ำประกันควำมเสีย
ค่ำใช ้จ่ำยส่วนกลำง
ส่วนกลำง
หอสมุดกลำง
สน.คอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยำลัย
้ า่ ยต่อห ัวนิสต
ิ ทงส
ิ้
รวมค่าใชจ
ั้ น
ค่ำใช ้จ่ำยประมำณกำรต่องวด
ค่ำใช ้จ่ำยประมำณกำรต่องวด (ปรับเลขกลม)
้ า่ ยตลอดหล ักสูตร
ค่าใชจ
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ยอดรวม

ต่อห ัว

้ า่ ย
ค่าใชจ
สะสมต่อห ัว

684,000

68,400.00

180,000
180,000

18,000.00
18,000.00

100,000
60,000

10,000.00
6,000.00
120,400.00

120,400.00

7,525.00
7,525.00
15,050.00
30,100.00

150,500.00

24,625.00

175,125.00

32,835.94
10,945.31

218,906.25

17,440.00
12,000.00
4,160.00
23,616.00
276,122.25

236,346.25
248,346.25
252,506.25
276,122.25
276,122.25
39,446.04
40,000 บำท
280,000 บาท

2.7 ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
นิสิตที่เคยเรี ยนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้ สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 7 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต
การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อนับเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การเทียบโอนความรู ้ ทักษะ
และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบหรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของนิสิตเพื่อนับเป็ นหน่วยกิต
เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
ระดับมหาบัณฑิต เป็ นหลักสู ตรแบบ ก(2) ที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาปริ ญญานิ พนธ์ไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และการเรี ยนรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็ นหลักสู ตรแบบ 2 ที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาปริ ญญานิพนธ์และ
การเรี ยนรายวิชา
- ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิ ต (ปริ ญญาโท) จะต้องทาปริ ญญานิ พนธ์ ไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรี ยนรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต รวมจานวนหน่ วยกิตตลอด
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 60 หน่วยกิต
- ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาบัณฑิต (ปริ ญญาตรี ) จะต้องทาปริ ญญานิ พนธ์ไม่นอ้ ยกว่า
48 หน่วยกิต และเรี ยนรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่ วยกิ ต รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 87 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
รายละเอียด

กศ.ม.
(M.Ed.)

1. รายวิชา
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเอก
1.2.1 หมวดวิชาบังคับร่ วม
1.2.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะ
1.3 หมวดวิชาเลือก
2. ปริญญานิพนธ์
รวม

ปร.ด. (Ph.D.)
แบบ 2.1 สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาโท

แบบ 2.2 สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี

30
6
21
9a
12
3
12

24
21
9b
12
3
36

39
6
30
a b
9 +9
12
3
48

42

60

87

หมายเหตุ 1) นิสิต กศ.ม. และ ปร.ด. อาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิม่ เติมตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้
โดยที่ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนไม่ได้สาเร็จทางการศึกษา หรื อไม่มีพ้นื ฐานในการทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจัดหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเป้ าประสงค์ของหลักสูตร
2) 9a หมายถึง จานวนหน่วยกิตของหมวดวิชาบังคับร่ วมที่นิสิตที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ต้องศึกษาเพื่อให้สาเร็จหลักสูตรระดับการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
3) 9b หมายถึง จานวนหน่วยกิตของหมวดวิชาบังคับร่ วมที่นิสิตที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ต้องศึกษาเพื่อให้สาเร็จหลักสูตรระดับการศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
a b
4) 9 + 9 หมายถึง จานวนหน่วยกิตของหมวดวิชาบังคับร่ วมที่นิสิตที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ต้องศึกษาเพื่อให้สาเร็จหลักสูตรระดับการศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)

3.1.3 รายวิชา
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง
5
หมายถึง
6
หมายถึง
7
หมายถึง
8 – 9 หมายถึง

ระดับของรายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาระดับมหาบัณฑิต
รายวิชาระดับมหาบัณฑิตและ/หรื อระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รายวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

เลขรหัสตัวกลางสาหรับรหัสวิชาหมวดพืน้ ฐาน (พฐ) หมวดวิชาบังคับร่ วมและปริญญานิพนธ์ (วพศ)
0
หมายถึง
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
หมายถึง
สหวิทยาการ
8
หมายถึง
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์
9
หมายถึง
ปริ ญญานิพนธ์
16

เลขรหัสตัวกลางสาหรับรหัสวิชาของกลุ่มวิชาการวัดผล ประเมินผลและวิจัยการศึกษา (วปจ)
1
หมายถึง
การทดสอบและวัดผลการศึกษา
2
หมายถึง
การตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
3
หมายถึง
การวิจยั และสถิติทางการศึกษา
เลขรหัสตัวกลางสาหรับรหัสวิชาของกลุ่มวิชาจิตวิทยา (จพป)
1
หมายถึง
จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา
2
หมายถึง
จิตวิทยาการศึกษา
เลขรหัสตัวกลางสาหรับรหัสวิชาของกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ (กศพ)
1-2 หมายถึง
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3
หมายถึง
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา
4-5 หมายถึง
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
6
หมายถึง
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องระดับไม่
รุ นแรง
7-8 หมายถึง
การศึกษาพิเศษ
เลขรหัสตัวท้าย หมายถึง

ลาดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง

ก. หมวดวิชาพืน้ ฐาน จานวน 6 หน่วยกิต ให้เรี ยนจากรายวิชา ต่อไปนี้
พฐ 501
FE 501

ชีวติ กับการศึกษา
Life and Education

3(3-0-6)

พฐ 502
FE 502

เทคโนโลยีและการวิจยั เพื่อสร้างและสื่ อสารความรู้
3(3-0-6)
Technology and Research for Knowledge Construction and Communication
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ข. หมวดวิชาเอก ประกอบด้วย 2 หมวดย่อย คือ หมวดวิชาบังคับร่ วมและหมวดวิชาบังคับเฉพาะ
หมวดวิชาบังคับร่ วม เป็ นรายวิชาบังคับที่ใช้เป็ น “แกนร่ วม” กันระหว่างการศึกษาใน 6
แขนงวิชาซึ่งประกอบด้วยรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 3 กลุ่มวิชาหลักคือ การวัดผล จิตวิทยา และ การศึกษา
พิเศษ รายวิชาในหมวดวิชาบังคับร่ วมของหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต มีดงั นี้
หลักสู ตร
รายวิชาบังคับร่ วม 6 แขนงวิชา
กศ.ม. (9 หน่วยกิต)
วพศ 611 วพศ 612 วพศ 613 วพศ 614
ปร.ด. แบบ 2.1 (9 หน่วยกิต)
วพศ 711 วพศ 712 วพศ 713
ปร.ด. แบบ 2.2 (18 หน่วยกิต) วพศ 611 วพศ 612 วพศ 613 วพศ 614 วพศ 711 วพศ 712 วพศ 713

วพศ 611 เทคนิคการพัฒนาและการใช้เครือ่ งมือการวัดและประเมิน
RHP 611 Techniques of Development and Usage of Assessment Tools

2(2-0-4)

วพศ 612 กระบวนทัศน์ในการเรี ยนรู้ของมนุษย์
RHP 612 Paradigm of Human Learning Process

2(2-0-4)

วพศ 613 สัมมนาหลักการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
RHP 613 Seminar in Issues on Developing Human Potentials

2(2-0-4)

วพศ 614 สถิติวเิ คราะห์ข้ นั สู ง
RHP 614 Advanced Statistical Analysis

3(3-0-6)

วพศ 711 การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือวัดศักยภาพมนุษย์
RHP 711 Design and Development of Human Potential Measuring Tools

3(2-2-5)

วพศ 712 กระบวนทัศน์ทางสติปัญญา
RHP 712 Paradigm of Human Intelligence

3(3-0-6)

วพศ 713 ร่างกาย จิต สมอง และการเรียนรูข้ องมนุษย์
RHP 713 Body, Mind, Brain, and Human Learning

3(3-0-6)
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หมวดวิชาบังคับเฉพาะ
หมวดวิชาบังคับเฉพาะ จานวน 12 หน่วยกิต เป็ นรายวิชาบังคับสาหรับผูเ้ รี ยนในแต่ละแขนงวิชา
ที่ตอ้ งการศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่ งแต่ละแขนงวิชาประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
1. แขนงวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา นิสิตที่มุ่งเน้นศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในแขนงวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา ตามหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
กาหนดให้เรี ยนรายวิชาบังคับ จานวน 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
หลักสู ตร
กศ.ม. (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.1 (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.2 (12 หน่วยกิต)

รายวิชาบังคับเฉพาะ
แขนงวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา
วปจ 611
วปจ 612
วปจ 613
วปจ 614
วปจ 811
วปจ 812
วปจ 813
วปจ 814
วปจ 811
วปจ 812
วปจ 813
วปจ 814

วปจ 611 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวัด
MER 611 Measurement and Testing Theory

3(3-0-6)

วปจ 612 การสร้างเครื่ องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
MER 612 Cognitive Test Construction

3(2-2-5)

วปจ 613 การสร้างเครื่ องมือวัดด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย
MER 613 Affective and Psychomotor Test Construction

3(2-2-5)

วปจ 614 สัมมนาการทดสอบและวัดผลการศึกษา
MER 614 Seminar in Educational Testing and Measurement

3(2-2-5)

วปจ 811 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวัดขั้นสู ง
MER 811 Advanced Measurement and Testing Theory

3(3-0-6)

วปจ 812 ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
MER 812 Item Response Theory

3(3-0-6)

วปจ 813 หัวข้อปัจจุบนั ทางการวัดผลการศึกษา
MER 813 Current and Specialized Topics in Educational Measurement

3(2-2-5)

วปจ 814 สัมมนาการบริ หารและการจัดการการทดสอบ
MER 814 Seminar in Testing Administration and Management

3(2-2-5)
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2. แขนงวิชาการตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา นิสิตที่มุง่ เน้นศึกษาเพื่อให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในแขนงวิชาการตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษา
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต กาหนดให้เรี ยนรายวิชาบังคับ 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
หลักสู ตร
กศ.ม. (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.1 (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.2 (12 หน่วยกิต)

รายวิชาบังคับเฉพาะ
แขนงวิชาการตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึ กษา
วปจ 621
วปจ 622
วปจ 623
วปจ 624
วปจ 821
วปจ 822
วปจ 823
วปจ 824
วปจ 821
วปจ 822
วปจ 823
วปจ 824

วปจ 621 หลักการและวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษา
MER 621 Principles and Methods in Educational Quality Assurance

3(2-2-5)

วปจ 622 การประเมินหลักสู ตรและการสอน
MER 622 Curriculum and Instruction Evaluation

3(2-2-5)

วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผนทางการศึกษา
MER 623 Educational Policy and Plan Evaluation

3(2-2-5)

วปจ 624 สัมมนาการตรวจสอบและประเมินทางการศึกษา
MER 624 Seminar in Educational Auditing and Evaluation

3(2-2-5)

วปจ 821 ทฤษฎีการประเมินและการประยุกต์
MER 821 Evaluation Theories and Applications

3(3-0-6)

วปจ 822 การประเมินและพัฒนาบุคลากร
MER 822 Personnel Evaluation and Development

3(2-2-5)

วปจ 823 ยุทธศาสตร์การประเมินเพื่อพัฒนาองค์การ
MER 823 Evaluation Strategies for Organization Development

3(3-0-6)

วปจ 824 สัมมนาการบริ หารและการจัดการการประเมิน
MER 824 Seminar in Evaluation Administration and Management

3(2-2-5)
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3. แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา นิสิตที่มุ่งเน้นศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในแขนงวิชาการวิจยั และสถิติทางการศึกษา ตามหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
กาหนดให้เรี ยนรายวิชาบังคับ 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
หลักสู ตร
กศ.ม. (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.1 (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.2 (12 หน่วยกิต)

รายวิชาบังคับเฉพาะ
แขนงวิชาการวิจยั และสถิตทิ างการศึกษา
วปจ 631
วปจ 632
วปจ 633
วปจ 634
วปจ 831
วปจ 832
วปจ 833
วปจ 834
วปจ 831
วปจ 832
วปจ 833
วปจ 834

วปจ 631 การออกแบบการวิจยั เชิงทดลองและกึ่งทดลอง
MER 631 Experimental and Quasi-experimental Research Designs

3(2-2-5)

วปจ 632 การออกแบบการวิจยั เชิงบรรยาย
MER 632 Descriptive Research Designs

3(2-2-5)

วปจ 633 การวิจยั เชิงคุณภาพ
MER 633 Qualitative Research

3(2-2-5)

วปจ 634 สัมมนาการวิจยั และสถิติทางการศึกษา
MER 634 Seminar in Educational Research and Statistics

3(2-2-5)

วปจ 831 การออกแบบการวิจยั ขั้นสู ง
MER 831 Advanced Research Designs

3(2-2-5)

วปจ 832 สถิติวเิ คราะห์ตวั แปรพหุนาม
MER 832 Multivariate Statistical Analysis

3(3-0-6)

วปจ 833 สัมมนาการวิจยั เชิงคุณภาพ
MER 833 Seminar in Qualitative Research

3(2-2-5)

วปจ 834 สัมมนาการออกแบบการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
MER 834 Seminar in Research Design and Data Analysis

3(2-2-5)
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4. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์ และการให้ คาปรึกษา นิสิตที่มุง่ เน้นศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษาตามหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต กาหนดให้เรี ยนรายวิชาบังคับ 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
หลักสู ตร
กศ.ม. (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.1 (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.2 (12 หน่วยกิต)

รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์ และการให้
คาปรึกษา
จพป 611
จพป 612
จพป 613
จพป 614
จพป 811
จพป 812
จพป 813
จพป 814
จพป 811
จพป 812
จพป 813
จพป 814

จพป 611 การพัฒนามนุษย์ และทฤษฎี เทคนิคการให้คาปรึ กษา
PDC 611 Human Development and Counseling Theories and Techniques

3(2-2-5)

จพป 612 จิตวิทยาการฝึ กอบรม
PDC 612 Training Psychology

3(1-4-4)

จพป 613 สัมมนาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา
PDC 613 Seminar in Psychology of Human Development and Counseling

3(1-4-4)

จพป 614 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา 1
PDC 614 Practicum in Psychology of Human Development and Counseling 1

3(0-9-3)

จพป 811 การพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษาครอบครัว
PDC 811 Human Development and Family Counseling

3(1-4-4)

จพป 812 การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มขั้นสู ง
PDC 812 Advanced Group Counseling

3(1-4-4)

จพป 813 สัมมนาการวิจยั ด้านจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา
PDC 813 Seminar in Psychology of Human Development and Counseling Research

3(1-4-4)

จพป 814 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา 2
PDC 814 Practicum in Psychology of Human Development and Counseling 2

3(0-18-3)
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Practicum in P

5. แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา นิสิตที่มุ่งเน้นศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแขนงวิชา
จิตวิทยาการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต กาหนดให้เรี ยนรายวิชา
บังคับ 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
หลักสู ตร
กศ.ม. (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.1 (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.2 (12 หน่วยกิต)

รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา
จพป 621
จพป 622
จพป 623
จพป 624
จพป 821
จพป 822
จพป 823
จพป 824
จพป 821
จพป 822
จพป 823
จพป 824

จพป 621 จิตวิทยาการเรี ยนรู้ของมนุษย์
PDC 621 Psychology of Human Learning

3(2-2-5)

จพป 622 การปรับพฤติกรรม
PDC 622 Behavior Modification

3(1-4-4)

จพป 623 สัมมนาการเรี ยนการสอนเชิงจิตวิทยา
PDC 623 Seminar on Learning and Instructional in Psychological Perspective

3(1-4-4)

จพป 624 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยาการศึกษา 1
PDC 624 Practicum in Educational Psychology 1

3(0-9-3)

จพป 821 จิตวิทยาการรู้คิด
PDC 821 Cognitive Psychology

3(2-2-5)

จพป 822 การฝึ กอบรมและการออกแบบการสอน
PDC 822 Training and Instructional Design

3(1-4-4)

จพป 823 สัมมนาการวิจยั ด้านจิตวิทยาการศึกษา
PDC 823 Seminar in Educational Psychology Research

3(1-4-4)

จพป 824 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยาการศึกษา 2
PDC 824 Practicum in Educational Psychology 2

3(0-18-3)
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6. แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ
6.1 นิสิตที่มุ่งเน้นศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแขนงวิชาการศึกษาพิเศษสาหรับบุคคล
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ตามหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
กาหนดให้เรี ยนรายวิชาบังคับ 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
หลักสู ตร
กศ.ม. (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.1 (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.2 (12 หน่วยกิต)

รายวิชาบังคับเฉพาะ
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลทีม่ คี วามบกพร่ องทางการได้ ยนิ
กศพ 611
กศพ 612
กศพ 671
กศพ 672
กศพ 871
กศพ 872
กศพ 873
กศพ 874
กศพ 871
กศพ 872
กศพ 873
กศพ 874

กศพ 611 โสตสัมผัสวิทยา
SPE 611 Audiology

3(2-2-5)

กศพ 612 วิธีสอนภาษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
SPE 612 Language Teaching for the Hearing Impaired

3(2-2-5)

กศพ 671 การคัดกรองและวินิจฉัยบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
SPE 671 Screening and Diagnosis for Students with Special Needs

3(2-2-5)

กศพ 672 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางการศึกษาพิเศษ
SPE 672 Seminar in Key Issues on Special Education

3(2-2-5)

กศพ 871 การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
SPE 871 Researches in Special Education

3(3-0-6)

กศพ 872 การวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ
SPE 872 Planning in Special Education

3(3-0-6)

กศพ 873 การฝึ กประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
SPE 873 Internship in Special Education

3(0-6-3)

กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ
SPE 874 Seminar in Special Educational System

3(2-2-5)
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6.2 นิสิตที่มุ่งเน้นศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแขนงวิชาการศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่
มีความบกพร่ องทางสติปัญญาตามหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
กาหนดให้เรี ยนรายวิชาบังคับ 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
หลักสู ตร
กศ.ม. (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.1 (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.2 (12 หน่วยกิต)

รายวิชาบังคับเฉพาะ
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลทีม่ คี วามบกพร่ องทางสติปัญญา
กศพ 631
กศพ 632
กศพ 671
กศพ 672
กศพ 871
กศพ 872
กศพ 873
กศพ 874
กศพ 871
กศพ 872
กศพ 873
กศพ 874

กศพ 631 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะความบกพร่ องทางสติปัญญา
SPE 631 Introduction to Mental Retardation

3(3-0-6)

กศพ 632 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
SPE 632 Education for Students with Mental Retardation

3(2-2-5)

กศพ 671 การคัดกรองและวินิจฉัยบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
SPE 671 Screening and Diagnosis for Students with Special Needs

3(2-2-5)

กศพ 672 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางการศึกษาพิเศษ
SPE 672 Seminar in Key Issues on Special Education

3(2-2-5)

กศพ 871 การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
SPE 871 Researches in Special Education

3 (3-0-6)

กศพ 872 การวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ
SPE 872 Planning in Special Education

3(3-0-6)

กศพ 873 การฝึ กประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
SPE 873 Internship in Special Education

3(0-6-3)

กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ
SPE 874 Seminar in Special Educational System

3(2-2-5)
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6.3 นิสิตที่มุ่งเน้นศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแขนงวิชาการศึกษาสาหรับบุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษตามหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต กาหนดให้เรี ยน
รายวิชาบังคับ 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
หลักสู ตร
กศ.ม. (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.1 (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.2 (12 หน่วยกิต)

รายวิชาบังคับเฉพาะ
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
กศพ 641
กศพ 642
กศพ 671
กศพ 672
กศพ 871
กศพ 872
กศพ 873
กศพ 874
กศพ 871
กศพ 872
กศพ 873
กศพ 874

กศพ 641 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
SPE 641 Education for the Gifted and Talented

3(2-2-5)

กศพ 642 การพัฒนาทักษะความคิดระดับสู ง
SPE 642 Developing Higher Level of Thinking Skills

3(2-2-5)

กศพ 671 การคัดกรองและวินิจฉัยบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
SPE 671 Screening and Diagnosis for Students with Special Needs

3(2-2-5)

กศพ 672 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางการศึกษาพิเศษ
SPE 672 Seminar in Key Issues on Special Education

3(2-2-5)

กศพ 871 การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
SPE 871 Researches in Special Education

3(3-0-6)

กศพ 872 การวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ
SPE 872 Planning in Special Education

3(3-0-6)

กศพ 873 การฝึ กประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
SPE 873 Internship in Special Education

3(0-6-3)

กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ
SPE 874 Seminar in Special Educational System

3(2-2-5)
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6.4 นิสิตที่มุ่งเน้นศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแขนงวิชาการศึกษาสาหรับบุคคลที่
มีความบกพร่ องระดับไม่รุนแรงตามหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
กาหนดให้เรี ยนรายวิชาบังคับ 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
หลักสู ตร
กศ.ม. (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.1 (12 หน่วยกิต)
ปร.ด. แบบ 2.2 (12 หน่วยกิต)

รายวิชาบังคับเฉพาะ
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลทีม่ คี วามบกพร่ องระดับไม่ รุนแรง
กศพ 661
กศพ 662
กศพ 671
กศพ 672
กศพ 871
กศพ 872
กศพ 873
กศพ 874
กศพ 871
กศพ 872
กศพ 873
กศพ 874

กศพ 661 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องระดับไม่รุนแรง
SPE 661 Education for Students with Mildly Disabilities

3(2-2-5)

กศพ 662 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
SPE 662 Education for Students with Learning Disabilities

3(2-2-5)

กศพ 671 การคัดกรองและวินิจฉัยบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
SPE 671 Screening and Diagnosis for Students with Special Needs

3(2-2-5)

กศพ 672 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางการศึกษาพิเศษ
SPE 672 Seminar in Key Issues on Special Education

3(2-2-5)

กศพ 871 การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
SPE 871 Researches in Special Education

3(3-0-6)

กศพ 872 การวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ
SPE 872 Planning in Special Education

3(3-0-6)

กศพ 873 การฝึ กประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
SPE 873 Internship in Special Education

3(0-6-3)

กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ
SPE 874 Seminar in Special Educational System

3(2-2-5)
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ค. หมวดวิชาเลือก
เป็ นรายวิชาที่เปิ ดโอกาสให้นิสิตเลือกศึกษาตามความสนใจ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
วปจ 615 การสร้างมาตรวัดทัศนคติและบุคลิกภาพ
MER 615 Attitude and Personality Scale Construction

3(2-2-5)

วปจ 625 การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้
MER 625 Criterion, Standard, and Indicator Development

3(2-2-5)

วปจ 626 การประเมินคุณค่าโครงการ
MER 626 Evaluability Assessment

3(2-2-5)

วปจ 627 การประเมินโครงการ
MER 627 Program Evaluation

3(2-2-5)

วปจ 635 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
MER 635 Factor Analysis

3(3-0-6)

วปจ 636 เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
MER 636 Sampling Technique

3(3-0-6)

วปจ 637 การออกแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ
MER 637 Qualitative Research Design

3(2-2-5)

วปจ 638 การศึกษาวิจยั เฉพาะกรณี
MER 638 Case Study Research

3(2-2-5)

วปจ 639 ระบบสารสนเทศเพื่อการวัดผลประเมินผลและวิจยั การศึกษา
3(2-2-5)
MER 639 Information Technology for Educational Measurement, Evaluation, and Research
วปจ 731 การวิจยั เชิงอนาคต
MER 731 Futuristic Research

3(2-2-5)
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วปจ 815 จิตวิทยาการรู้คิดเชิงประยุกต์
MER 815 Applied Cognitive Psychology

3(3-0-6)

วปจ 825 การประเมินอภิมาน
MER 825 Meta-Evaluation

3(3-0-6)

วปจ 826 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
MER 826 Quality Auditing and Assessment in Education

3(2-2-5)

วปจ 835 การจัดการโครงการวิจยั
MER 835 Research Project Management

3(3-0-6)

วปจ 836 การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ
MER 836 Causal Modeling

3(3-0-6)

จพป 615 ครอบครัวศึกษา
PDC 615 Family Study

3(2-2-5)

จพป 616 เพศศึกษาและการให้คาปรึ กษา
PDC 616 Sex Education and Counseling

3(1-3-5)

จพป 617 หลักการให้คาปรึ กษา
PDC 617 Principle of Counseling

3(1-3-5)

จพป 618 การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม
PDC 618 Group Counseling

3(1-3-5)

จพป 619 พลวัตกลุ่ม
PDC 619 Group Dynamics

3(2-2-5)

จพป 625 ความคิดสร้างสรรค์
PDC 625 Creativity

3(2-2-5)
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จพป 626 การศึกษารายกรณี
PDC 626 Case Study

3(1-3-5)

จพป 627 การให้คาปรึ กษาในโรงเรี ยน
PDC 627 School Counseling

3(2-2-5)

จพป 814 การให้ความช่วยเหลือ
PDC 814 Intervention

3(2-2-5)

จพป 815 การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ
PDC 815 Crisis Intervention

3(2-2-5)

จพป 816 การให้คาปรึ กษาชุมชน
PDC 816 Community Counseling

3(2-2-5)

จพป 817 การให้คาปรึ กษาวัยรุ่ น
PDC 817 Adolescent Counseling

3(2-2-5)

จพป 818 การให้คาปรึ กษาข้ามวัฒนธรรม
PDC 818 Cross-cultural Counseling

3(2-2-5)

จพป 819 การให้คาปรึ กษาการสมรส
PDC 819 Marriage Counseling

3(2-2-5)

จพป 826 การทดสอบทางจิตวิทยา
PDC 826 Psychological Testing

3(2-2-5)

กศพ 613 สัทศาสตร์และสรวิทยา
SPE 613 Phonetics and Phonology

3(2-2-5)

กศพ 614 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
SPE 614 Education for the Hearing Impaired

3(2-2-5)

กศพ 615 ลักษณะทางจิตวิทยาและสังคมของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
SPE 615 Psychological and Social Aspects for the Hearing Impaired

3(2-2-5)
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กศพ 616 วิธีสอนพูดสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
SPE 616 Speech Teaching for the Hearing Impaired

3(2-2-5)

กศพ 617 ภาษามือเบื้องต้น
SPE 617 Introduction to Sign Language

3(2-2-5)

กศพ 618 พัฒนาการทางภาษาและการพูดของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน
SPE 618 Language and Speech Development for the Hearing Impaired

3(2-2-5)

กศพ 619 การแก้ไขการพูดไม่ชดั
SPE 619 Speech Correction

3(2-2-5)

กศพ 621 การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการฟังและการพูด
SPE 621 Aural/Oral Rehabilitation

3(2-2-5)

กศพ 643 จิตวิทยาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
SPE 643 Psychology of the Gifted and Talented

3(2-2-5)

กศพ 644 กิจกรรมฝึ กทักษะความเป็ นผูน้ า
SPE 644 Leadership Training

3(2-2-5)

กศพ 645 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลการเรี ยนต่า
SPE 645 Education for the Underachievers

3(2-2-5)

กศพ 646 กลยุทธ์การสอนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
SPE 646 Teaching strategies for the Gifted and Talented

3(2-2-5)

กศพ 647 กลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
SPE 647 Developing Creative Thinking Strategies

3(2-2-5)

กศพ 648 กลยุทธ์การพัฒนาความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
SPE 648 Developing Critical Thinking Strategies

3(2-2-5)

กศพ 649 กลยุทธ์การพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
SPE 649 Developing Creative Problem Solving Strategies

3(2-2-5)
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กศพ 651 การเสาะหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
SPE 651 Identification processes for the Gifted and Talented

3(2-2-5)

กศพ 673 เทคโนโลยีสาหรับการศึกษาพิเศษ
SPE 673 Technology in Special Education

3(2-2-5)

กศพ 674 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
SPE 674 Education for the Physical Impaired

3(2-2-5)

กศพ 675 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
SPE 675 Education for the Visual Impaired

3(2-2-5)

กศพ 676 การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางอาชี พและสังคม
SPE 676 Vocational and Social Rehabilitation

3(2-2-5)

กศพ 677 การวางแผนและการบริ หารโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
SPE 677 Planning and Management in Special Education Schools

3(2-2-5)

กศพ 678 กลยุทธ์ทางการสอนสาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
SPE 678 Teaching Strategies for Students with Special Needs

3(2-2-5)

กศพ 679 การฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั การศึกษาพิเศษ
SPE 679 Research Procedures in Special Education

3(2-2-5)

กศพ 681 การฝึ กงาน 1
SPE 681 Practicum 1

3(0-9-4)

กศพ 682 การฝึ กงาน 2
SPE 682 Practicum 2

3(0-18-3)

กศพ 875 สัมมนาหลักสู ตรและวิธีสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 875 Seminar in Curriculum and Teaching Strategies for Students with Special Needs
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กศพ 876 สัมมนากลยุทธ์ในการพัฒนาการเรี ยนรู้
3(2-2-5)
SPE 876 Seminar in Strategies for the Development of Learning in Students with Special Needs
กศพ 877 สัมมนาการบริ หารการศึกษาพิเศษ
SPE 877 Seminar in Special Educational Administration

3(2-2-5)

กศพ 878 สัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ
SPE 878 Seminar in Special Education Technology

3(2-2-5)

กศพ 879 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
SPE 879 Independent Study

3(2-2-5)

กศพ 881 ความคิด สติปัญญา และความสามารถ
SPE 881 Human’s Thinking, Intelligence, and Ability

3(2-2-5)

กศพ 882 สัมมนาความผิดปกติทางการสื่ อความหมาย
SPE 882 Seminar in Communication Disorders

3(2-2-5)

กศพ 883 การบาบัดโดยใช้ศาสตร์ทางเลือก
SPE 883 Alternative Therapeutic Approach

3(3-0-6)

กศพ 884 ภาวะความเป็ นผูน้ าทางการศึกษาพิเศษ
SPE 884 Leadership in Special Education

3(2-2-5)

กศพ 885 การพัฒนาบุคลากรและการประเมินโครงการทางการศึกษาพิเศษ
SPE 885 Staff Development and Program Evaluation in Special Education

3(3-0-6)

กศพ 886 จิตวิทยาสาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
SPE 886 Psychology of Person with Special Needs

3(2-2-5)

หมายเหตุ ไม่มีขอ้ กาหนดให้ศึกษาเฉพาะรายวิชาในหมวดนี้ นิสิตที่ตอ้ งการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์การเรี ยนรู ้
สามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ตามความสมัครใจ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการ
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ปริญญานิพนธ์
วพศ 681 สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
RHP 681 Seminar in Master’s Thesis

ไม่นบั หน่วยกิต

วพศ 791 ปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1
RHP 791 Master’s Thesis 1

4(0-0-12)

วพศ 792 ปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2
RHP 792 Master’s Thesis 2

4(0-0-12)

วพศ 793 ปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3
RHP 793 Master’s Thesis 3

4(0-0-12)

วพศ 881 สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
RHP 881 Seminar in Doctoral Dissertation

ไม่นบั หน่วยกิต

วพศ 991 ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต 1
RHP 991 Doctoral Dissertation 1

12(0-0-36)

วพศ 992 ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต 2
RHP 992 Doctoral Dissertation 2

12(0-0-36)

วพศ 993 ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต 3
RHP 993 Doctoral Dissertation 3

12(0-0-36)

วพศ 994 ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต 4
RHP 994 Doctoral Dissertation 4

12(0-0-36)

หมายเหตุ รายวิชา วพศ 991 – วพศ 994 ผูเ้ ข้าศึกษาที่จบปริ ญญาโทลงเฉพาะรายวิชา วพศ 992, วพศ 993, วพศ 994
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
โครงสร้ างหลักสู ตร กศ.ม. สาหรับผู้ทตี่ ้ องการศึกษาระดับมหาบัณฑิต (จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 42 หน่ วยกิต)
ปี ที่ 1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
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วิชาพื้นฐาน
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะเอก
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต

วิชาพื้นฐาน
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะเอก
วิชาบังคับเฉพาะเอก
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต

12 หน่ วยกิต

รวมจานวนหน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับเฉพาะเอก
ปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1
วิชาเลือก
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2
ปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต

3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
10 หน่ วยกิต

รวมจานวนหน่ วยกิต

4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
8 หน่ วยกิต

สอบเสนอผลงานวิจยั (Oral Examination)
หมายเหตุ นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
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โครงสร้ างหลักสู ตร ปร.ด. แบบ 2.1 สาหรับผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 60 หน่ วยกิต)
ปี ที่ 1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะเอก
วิชาบังคับเฉพาะเอก
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต

วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะเอก
วิชาบังคับเฉพาะเอก
วิชาเลือก
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 2
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต 2

12 หน่วยกิต

ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต 3

12 หน่วยกิต

สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต

สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต

ปี ที่ 3
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต 4
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
12 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต

สอบเสนอผลงานวิจยั (Oral Examination)

รวมจานวนหน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
หมายเหตุ นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
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โครงสร้ างหลักสู ตร ปร.ด. แบบ 2.2 สาหรับผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 87 หน่ วยกิต)
ปี ที่ 1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
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วิชาพื้นฐาน
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะเอก
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต

วิชาพื้นฐาน
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะเอก
วิชาบังคับเฉพาะเอก
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
15 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต 1
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

12 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะเอก
วิชาเลือก
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต

หมายเหตุ นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
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ปี ที่ 3
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 2
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 3
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

12 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต

38
ปี ที่ 4
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 4
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวมจานวนหน่ วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
12 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต

สอบเสนอผลงานวิจัย (Oral Examination)

12 หน่ วยกิต

หมายเหตุ นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
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12 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
พฐ 501 ชีวติ กับการศึกษา
3(3-0-6)
FE 501 Life and Education
ศึ ก ษาธรรมชาติ ข องชี วิตที่ เป็ นองค์รวม เป็ นหนึ่ ง เดี ย วกับ ธรรมชาติ การเชื่ อมโยงชี วิตกับ
การศึกษา โดยสร้างความเข้าใจต่อโลกทัศน์ ฐานคิดทางการศึกษา องค์ความรู ้ที่แตกต่างหลากหลายไป
ตามบริ บทของสังคมและวัฒนธรรม รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก ที่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวติ และการศึกษาโดยเน้นการสร้างเสริ มการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความเป็ นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทุกด้าน
พฐ 502
FE 502

เทคโนโลยีและการวิจยั เพื่อสร้างและสื่ อสารความรู้
3(3-0-6)
Technology and Research for Knowledge Construction and Communication
ศึกษาและวิเคราะห์บริ บททางการศึกษา กระบวนทัศน์และบทบาทของการวิจยั เทคโนโลยี
และการสื่ อสารทางการศึกษา ระเบียบวิธีวิจยั และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสารในการ
วิจยั เพื่อพัฒนา การเรี ยนการสอน บุคลากร และองค์การทางการศึกษา
ข. หมวดวิชาเอก
หมวดวิชาบังคับร่ วม
วพศ 611 เทคนิคการพัฒนาและใช้เครือ่ งมือการวัดและประเมิน
2(2-0-4)
RHP 611 Techniques of Development and Usage of Assessment Tools
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการวัดคุณลักษณะต่าง ๆ (trait) ตามอนุกรมวิธาน (taxonomy)
ของจุดมุ่งหมายการศึกษาที่สาคัญ หลักการ กระบวนการ และเทคนิ ควิธีการสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือ
ประเภทต่างๆ เพื่อการวัดเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ รวมทั้งการใช้เครื่ องมือวัดและผลการวัดเพื่อการ
ประเมินผลและการวิจยั โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิตามกระบวนการสร้างเครื่ องมือวัดด้านพุทธิ พิสัย จิตพิสัย
และทักษะพิสัย ประกอบด้วยการวางแผนดาเนิ นการสร้ างเครื่ องมือ การสร้ างเครื่ องมือ การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือเป็ นรายข้อและทั้งฉบับ
วพศ 612 กระบวนทัศน์ในการเรี ยนรู้ของมนุษย์
2(2-0-4)
RHP 612 Paradigm of Human Learning Process
การศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเกี่ยวกับศักยภาพในการเรี ยนรู ้ การรับรู ้ อุปสรรค และข้อจากัดในการรับรู ้ที่ส่งผลถึงกระบวนการ
ประมวลการเรี ยนรู้ การศึกษาปั จจัยหลักที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมทางความคิด ผลเชิงจิตวิทยา รวมทั้งวิธี
39

สรุ ปและเก็บข้อมูลไปสู่ การเรี ยนรู ้ โดยใช้ขอ้ มูลจากความจาระยะสั้น (Short-term memory) และระยะ
ยาว (Long-term memory) ระบบจิตสานึ ก (Conscious system) ระบบจิตใต้ส านึ ก (Sub-conscious
system) เพื่อเป็ นแนวทางการออกแบบหลักสู ตรที่ คานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคานึ งถึ ง
ปั จจัย ทางกายภาพ จิ ตวิท ยา สภาพแวดล้อ ม วัฒนธรรม โอกาสทางการเรี ย นรู้ ตามหลัก การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
วพศ 613 สัมมนาหลักการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2(2-0-4)
RHP 613 Seminar in Issues on Developing Human Potentials
ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ในเรื่ องความแตกต่างระหว่างศักยภาพกับ
ความสามารถ กระบวนการ กลยุทธ์ หรื อยุทธศาสตร์ ในการนาศักยภาพสู่ ความสามารถด้วยการวิเคราะห์
เชิ งองค์ประกอบของความสามารถ ปั จจัย ซึ่ งเป็ นที่มาของความสามารถ อุ ปสรรคที่ ปิ ดกั้นศักยภาพ
มนุ ษย์ ประเด็นสาคัญที่เป็ นปั จจุบ นั ปั ญหาในการพัฒนาศักยภาพของมนุ ษ ย์ อาทิ ด้านการวางแผน
นโยบาย การบริ หารจัดการ กฎหมาย กฎกระทรวง ระบบการวัด และประเมิน ผล ระบบการวินิจฉัย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน และการนาเทคโนโลยีจากศาสตร์ ต่างๆ ที่นามาพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ในรู ปแบบใหม่
วพศ 614 สถิติวเิ คราะห์ข้ นั สู ง
3(3-0-6)
RHP 614 Advanced Statistical Analysis
ศึกษาวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจยั เน้นความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการของสถิติเอกนาม
ในการสรุ ปอ้างอิง (Inferential Statistics) ทั้งสถิติแบบพารามิเตอร์และแบบไร้พารามิเตอร์ (Parametric
& Nonparametric Statistics) โดยให้ศึกษาสาระครอบคลุมหัวข้อ ความน่าจะเป็ น ขนาดอิทธิ พล (Effect
Size) อานาจการทดสอบ (Power of Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่ วม
สหสัมพันธ์ การถดถอย และวิธีการวิเคราะห์แบบไร้พารามิเตอร์ ให้ผเู้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล แปล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา และประเมินความเหมาะสมในการใช้วธิ ี การทาง
สถิติเพื่อเป็ นพื้นฐานความรู ้ในการศึกษารายวิชาสถิติข้ นั สู งต่อไป
วพศ 711 การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือวัดศักยภาพมนุษย์
3(2-2-5)
RHP 711 Design and Development of Human Potential Measuring Tools
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการวัด และการออกแบบเครื่ องมือวัดสาหรับผูเ้ รี ยนปกติ ผูเ้ รี ยนที่มี
ความสามารถพิ เ ศษและผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามต้องการพิ เศษ การตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement
Model) ของเครื่ องมือวัดประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะแบบทดสอบ แบบสอบถาม และมาตรวัดที่นิยมใช้
วัด ตัวแปรทางการศึ ก ษาและจิ ตวิ ท ยา การวางแผนดาเนิ น การออกแบบและพัฒนา รวมทั้ง วิธี การ
วิเคราะห์ทางสถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่ องมือ
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วพศ 712 กระบวนทัศน์ทางสติปัญญา
3(3-0-6)
RHP 712 Paradigm of Human Intelligence
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสติปัญญา เช่น ทฤษฎีของเทอร์ สโตน กิลฟอร์ ด การ์ ดเนอร์ สเติร์นเบิร์ก
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสติปัญญา ความคิ ด ระดับความคิ ด คุ ณลักษณะของสติ ปัญญา ความคิ ด
ระดับสู ง ข้อโต้แย้งของทฤษฎี ต่างๆทางสติปัญญา และการพัฒนาความคิดระดับสู ง เช่น การคิดแบบมี
วิจารณญาณ การพิสูจน์ขอ้ โต้แย้ง รวมถึ งความเกี่ ยวข้องของสติ ปัญญา และทักษะการคิ ดที่ ส่งผลถึ ง
ความสามารถของมนุษย์ ตลอดจนแนวทางการนาข้อสรุ ปต่างๆ ไปสู่ การวิจยั หรื อการปฏิบตั ิจริ ง
วพศ 713 ร่ างกาย จิต สมอง และการเรี ยนรู้ของมนุษย์
3(3-0-6)
RHP 713 Body, Mind, Brain, and Human Learning
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ธรรมชาติ การเรี ยนรู ้ ของมนุ ษ ย์ ความสัม พันธ์ ของปั จจัยทางกาย สมอง และ
กระบวนการทางจิตวิทยาที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ของมนุ ษย์ ในเรื่ องการรับรู ้ การคิด การ
แสดงออกถึ ง ศัก ยภาพทางการเรี ย นรู ้ รวมทั้ง ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ส าคัญ ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นา
ศักยภาพของมนุษย์แบบองค์รวม
หมวดวิชาบังคับเฉพาะ
1. แขนงวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา
วปจ 611 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวัด
3(3-0-6)
MER 611 Measurement and Testing Theory
ศึกษาทฤษฎีการทดสอบคะแนนจริ งแบบเดิม (Classical Test Theory) ครอบคลุมคะแนนจริ ง
ความคลาดเคลื่ อนในการวัด ความเที่ยงตรงและความเชื่ อมัน่ ของคะแนนเฉพาะด้านและคะแนนรวม
(Composite Score) รวมทั้งฐานความรู ้เบื้องต้นของทฤษฎีคะแนนจริ งทางเลือก ได้แก่ ทฤษฎีการสรุ ป
อ้างอิง (Generalizability Theory) และทฤษฎีการตอบข้อสอบ (Item Response Theory)
วปจ 612 การสร้างเครื่ องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
3(2-2-5)
MER 612 Cognitive Test Construction
ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี รากฐาน ยุทธวิธี และรู ปแบบการวัดด้านพุ ทธิ พิ สั ย กระบวนการสร้ างและ
ประเมินคุณภาพเครื่ องมือวัดด้านการคิดและสติปัญญาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เชาวน์ ปั ญญาและความถนัด การคิ ดแก้ปั ญหา การคิ ดวิเ คราะห์ การคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ การคิ ด
สร้างสรรค์ และการคิดในระดับสู งอื่น ๆ โดยเน้นฝึ กปฏิบตั ิการให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการสร้างและพัฒนา
เครื่ องมือวัดด้านพุทธิ พิสัย และสามารถนาผลการวัดไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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วปจ 613 การสร้างเครื่ องมือวัดด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย
3(2-2-5)
MER 613 Affective and Psychomotor Test Construction
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรากฐาน หลักการ ความสาคัญและเทคนิควิธีการสร้างและประเมิ นคุณภาพ
เครื่ องมื อด้านจิตพิสัย ได้แก่ ความสนใจ เจตคติ ค่านิ ยม บุคลิ กภาพ เชาวน์อารมณ์ (EQ) คุณธรรม
จริ ยธรรม และด้านทักษะพิสัย ได้แก่ เครื่ องมือวัดกระบวนการและผลการปฏิบตั ิงานภายใต้สถานการณ์
และบริ บทที่หลากหลาย โดยเน้นฝึ กปฏิบตั ิการเขียนข้อคาถามหรื อข้อความ สร้างเกณฑ์และมาตรฐาน
การให้คะแนน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัดรายข้อและทั้งฉบับ แปลความหมายคะแนนจากการ
วัด และสร้ างเกณฑ์ปกติ ตลอดจนสามารถใช้เครื่ องมื อวัดด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัยที่พฒั นาขึ้ นได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
วปจ 614 สัมมนาการทดสอบและวัดผลการศึกษา
3(2-2-5)
MER 614 Seminar in Educational Testing and Measurement
ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นและหัวข้อเชิ งทฤษฎีใหม่ๆ ของการทดสอบและวัดผลการศึกษา
เน้นการมีส่วนร่ วมในการเสนอแนวคิดเชิงอภิปรายเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางวิชาการและนาไปสู่ การการ
จัดสัมมนาการออกแบบการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนางานด้านการทดสอบและวัดผลการศึกษา
วปจ 811 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวัดขั้นสู ง
3(3-0-6)
MER 811 Advanced Measurement and Testing Theory
ศึกษาแนวคิด หลักการ ของทฤษฎีการวัดแบบแกร่ ง (Strong True Score Theory) โดยเน้นทฤษฎี
การตอบข้อสอบและทฤษฎี สรุ ปอ้า งอิ งในประเด็ นเกี่ ยวกับ โมเดลทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical
Model) ความคลาดเคลื่อนในการวัด ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเที่ยงตรง ความเชื่ อมัน่ การวิเคราะห์แบบวัด
และการนาผลไปใช้ในการพัฒนาแบบวัดมาตรฐาน
วปจ 812 ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
3(3-0-6)
MER 812 Item Response Theory
ศึกษา และประยุกต์ทฤษฎีการตอบข้อสอบ โดยใช้โมเดลแบบทวิภาคและแบบพหุ ภาคภายใต้ขอ้ ตกลง
เบื้องต้นความเป็ นเอกมิติและพหุ มิติ (Unidimensionality and Multidimensionality) การประเมินความ
เหมาะสมของโมเดล การประมาณคะแนนจริ ง การแปลความหมาย ตลอดจนการประยุกต์ ทฤษฎีการ
ตอบข้อสอบในการเทียบมาตรคะแนน (Equating) การตรวจสอบการทาหน้าที่ ต่างกันของข้อสอบ
(Differential Item Functioning) และการสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Adaptive
Testing)
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วปจ 813 หัวข้อปัจจุบนั ทางการวัดผลการศึกษา
3(2-2-5)
MER 813 Current and Specialized Topics in Educational Measurement
ศึกษาค้นคว้าและวิพ ากษ์ เชิ ง ปฏิ บตั ิ การอย่า งลุ่ มลึ กในประเด็นปั ญหาและความรู ้ ทางด้า นการ
วัดผลการศึ กษาที่ อยู่ในกระแสของการวิพากษ์วิจารณ์ ในแวดวงของนักบริ หาร นักวิชาการ และนัก
ปฏิบตั ิการระดับต่าง ๆ รวมทั้งผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการวัดผลการศึกษา เพื่อเสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหาและการประยุกต์ความรู ้สู่ การปฏิบตั ิ
วปจ 814 สัมมนาการบริ หารและการจัดการการทดสอบ
3(2-2-5)
MER 814 Seminar in Testing Administration and Management
ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ และอภิปรายการบริ หารจัดการการทดสอบในสถานศึกษาและองค์การ
ทั้งภาคราชการและภาคเอกชนเพื่อการคัดเลื อก การวินิจฉัย การจัดตาแหน่ ง การพยากรณ์ และการ
ประเมิ น ตลอดจนการสร้ างฐานข้อมูล การพัฒนานวัตกรรม หรื อประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
บริ หารจัดการการทดสอบเพื่อให้มีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในการดาเนินงาน
2. แขนงวิชาการตรวจสอบและการประเมินทางการศึกษา
วปจ 621 หลักการและวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
MER 621 Principles and Methods in Educational Quality Assurance
ศึกษาแนวคิดรากฐาน หลักการ และความสาคัญ ของการประกันคุ ณภาพการศึกษา ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุ ณภาพการศึ กษาจากสถาบันรั บรองมาตรฐานคุ ณภาพการศึ กษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ศาสตร์ และศิลป์ ในการออกแบบและพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในที่สอดคล้องกลมกลืนกับ
บริ บทของสถานศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้น
การวิเคราะห์บริ บทของสถานศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพ การกาหนดวิธีการ
บริ หารจัดการระบบ การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึ กอบรมบุคลากรในระบบ
วปจ 622 การประเมินหลักสู ตรและการสอน
3(2-2-5)
MER 622 Curriculum and Instruction Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสาคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสู ตรและการสอน หลักการ
รู ปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสู ตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสู ตร การวางแผนและ
ออกแบบการประเมินหลักสู ตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานการประเมิน และการนา
ผลการประเมินหลักสู ตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ฝึ กปฏิ บตั ิการวางแผนและการวาง
43

รู ปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรและการสอนทั้งระบบ โดยนาผลการวิจยั ทางการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศมาพิจารณา เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่ อง พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ
วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผนทางการศึกษา
3(2-2-5)
MER 623 Educational Policy and Plan Evaluation
ศึกษาแนวคิดรากฐานเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานทางการศึกษาและสังคม กรอบแนวคิดที่ใช้
เป็ นฐานในการตัดสิ นคุณค่าของนโยบายและแผนงาน รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และความสาคัญ
ของการประเมินนโยบายและแผนงาน ปั จจัยทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจที่มีอิทธิ พล
ต่อการประเมิ นนโยบายและแผนงาน การวิเคราะห์ นโยบายและแผนงานที่ จะประเมิ น รู ปแบบและ
วัตถุประสงค์การประเมินนโยบายและแผนงาน การวางแผนการประเมิน การพัฒนาเครื่ องมือและการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงานการประเมิน การนาผลการประเมินไปใช้พฒั นา
นโยบายและแผนงาน
วปจ 624 สัมมนาการตรวจสอบและประเมินทางการศึกษา
3(2-2-5)
MER 624 Seminar in Educational Auditing and Evaluation
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายประเด็นปั ญหาทางการตรวจสอบและการประเมิน ปั ญหาการวิจยั ทางการ
ตรวจสอบและการประเมิน การพัฒนารู ปแบบการตรวจสอบและการประเมินในระดับสถานศึกษาและ
กลุ่มสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่ วมในการกาหนดประเด็น
และเสนอแนะแนวคิดในเชิงอภิปรายเพื่อนาไปสู่ การออกแบบการตรวจสอบและการประเมินเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรื อพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา
วปจ 821 ทฤษฎีการประเมินและการประยุกต์
3(3-0-6)
MER 821 Evaluation Theories and Applications
ศึกษาฐานคิดเชิ งปรัชญาด้านคุณวิทยาและกรอบแนวคิดในการตัดสิ นคุณค่า วิวฒั นาการของการ
ประเมิน กลุ่มทฤษฎีการประเมินตามระบบจาแนกที่นิยมใช้ในปั จจุบนั การสื บค้น วิเคราะห์และวิพากษ์
เชิ ง เปรี ย บเที ย บหลัก การ จุ ด เด่ น และจุ ด ด้อ ยของทฤษฎี ป ระเมิ น เป็ นรายกลุ่ ม และรายทฤษฎี เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะแก่นสาระและเหมาะสมกับสภาพบริ บทของสิ่ งที่ประเมิน และ
กระบวนการพัฒนาทฤษฎีการประเมินทางการศึกษาและสังคม
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วปจ 822 การประเมินและพัฒนาบุคลากร
3(2-2-5)
MER 822 Personnel Evaluation and Development
ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี รากฐานเกี่ ยวกับโครงสร้ าง การดาเนิ นงาน และระบบการบริ หารจัดการ
บุคลากรในองค์การทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน การวิเคราะห์ และการเขี ยนลักษณะงาน กฎระเบี ยบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การประเมินและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งหลักการ การคัดเลือก สรร
หา และการประเมินการปฏิบตั ิงาน มาตรฐานการปฏิบตั ิงานการประเมินบุคลากรและจริ ยธรรมของผู้
ประเมิน วิธีการและการสร้างเครื่ องมือประเมินบุคลากร เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินบุคลากร แนว
ทางการนาผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ เทคนิ คการแจ้งผลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการ
ปฏิบตั ิงานในองค์การการฝึ กปฏิบตั ิการประเมินบุคลากรในสถานศึกษาหรื อองค์การที่ผเู้ รี ยนสนใจ
วปจ 823 ยุทธศาสตร์การประเมินเพื่อพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
MER 823 Evaluation Strategies for Organization Development
การวิเคราะห์องค์การตามแนวยุทธศาสตร์ การจัดการที่เน้นสัมฤทธิ์ ผลตามจุดมุ่งหมาย เทคนิ คการ
วิเคราะห์ ภายนอก ภายใน ประกอบกับการพิ จารณาจุ ดเด่ น จุ ดด้อยขององค์การ การประเมิ นเพื่ อวาง
ยุทธศาสตร์ การดาเนิ นการ การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การในระดับต่างๆ โดยพิจารณาความสมดุลของ
ส่ วนประกอบที่สาคัญตามสภาพองค์การและองค์ประกอบการปฏิบตั ิที่จาเป็ นขององค์การด้านการศึกษา
และสังคม
วปจ 824 สัมมนาการบริ หารและการจัดการการประเมิน
3(2-2-5)
MER 824 Seminar in Evaluation Administration and Management
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิพากษ์กระบวนการและผลการประเมินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการประเมินโครงการ (Program) นโยบายและแผนงาน (Policy and Plan) ข้อเสนอ
โครงการ (Proposal) บุคลากร (Personnel) การปฏิบตั ิงาน (Performance) และผลผลิต (Product) โดย
เน้นบูรณาการและประยุกต์องค์ความรู ้ จากการสัมมนาไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาสมรรถนะของมนุ ษย์และ
คุณภาพขององค์การ ผ่านกิจกรรมโครงการประชุ มสัมมนาทางวิชาการที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันจัดทา
ขึ้น เพื่อฝึ กประสบการณ์การทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะและเสริ มสร้างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
3. แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา
วปจ 631 การออกแบบการวิจยั เชิงทดลองและกึ่งทดลอง
3(2-2-5)
MER 631 Experimental and Quasi-experimental Research Designs
ศึกษาวิธีวิทยาและวิธีการวิจยั เชิ งทดลอง การวิจยั กึ่งทดลองทั้งในห้องปฏิ บตั ิการและภาคสนาม
การออกแบบการวิจยั การจัดกระทากับตัวแปรทดลอง การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน การวัดค่าตัวแปร
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ตามด้วยเครื่ องมือวิจยั ที่เชื่ อถือได้ การเลื อกใช้รูปแบบและเทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สอดคล้องกับ
ลักษณะข้อมูล และข้อตกลงเบื้ องต้น การคานวณอานาจการทดสอบ ขนาดอิ ทธิ พล และขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง ทั้งระหว่างผูร้ ับการทดลอง (Between–subject Designs)
และภายในผูร้ ับการทดลอง (Within–subject Designs) โดยเน้นทักษะการวิเคราะห์ปัญหาการวิจยั การ
ออกแบบการวิจยั ที่ สอดคล้องกับปั ญหา การวิเคราะห์ การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจยั
วปจ 632 การออกแบบการวิจยั เชิงบรรยาย
3(2-2-5)
MER 632 Descriptive Research Designs
ศึกษาวิธีวิทยาของการออกแบบการวิจยั เชิ งบรรยายที่มุ่งสารวจ สื บค้นหาความสัมพันธ์ของตัว
แปรเพื่อบรรยายปรากฎการณ์ ของปั ญหาที่สนใจ โดยเน้นแนวคิดทฤษฎี และทักษะในการวิเคราะห์
ปั ญ หาการวิ จ ัย และออกแบบการวิจ ัย ที่ เ หมาะส าหรั บ การวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ เชิ ง ความสั ม พัน ธ์ เชิ ง
เปรี ยบเทียบ เชิ งเปรี ยบเทียบหาสาเหตุ และเชิ งพัฒนาการ โดยเน้นฝึ กปฏิบตั ิการเพื่อให้มีทกั ษะในการ
วิเคราะห์ปัญหาการวิจยั การออกแบบการวิจยั ที่สอดคล้องกับปั ญหา การวิเคราะห์ การแปลความหมาย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจยั
วปจ 633 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
MER 633 Qualitative Research
ศึ กษาฐานคติ เชิ งปรั ชญาด้านภววิทยา ญานวิทยา วิธีวิทยา และคุ ณวิทยา รวมทั้งจรรยาบรรณและ
กระบวนการในการดาเนิ นงานวิจยั เชิ งธรรมชาติประเภทต่างๆ ที่รบกวนสภาพปกติของบริ บทและบุคคลผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในการวิจยั น้อยที่สุด โดยเน้นวิธีการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และการศึกษาวิจยั เฉพาะ
กรณี เป็ นหลัก ศาสตร์ และศิลป์ ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานในการวิจยั เชิงธรรมชาติดว้ ยการสังเกตการณ์
การสัมภาษณ์ เจาะลึ กแบบรายบุ คคลและการสนทนากลุ่ม การศึกษาทบทวนและวิเคราะห์เอกสาร บันทึก
และวัตถุร่องรอยหลักฐาน การจัดการและทวนสอบความถูกต้องเชื่ อถือได้ของข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมและ
วิเคราะห์ได้ การประเมินคุ ณภาพของการวิจยั เชิ งคุณภาพ การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานวิจยั เชิ ง
คุณภาพ ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิการทาวิจยั เชิงคุณภาพตามประเด็นปั ญหาที่ตรงกับความสนใจของผูเ้ รี ยนใน
สนามหรื อพื้นที่ศึกษาวิจยั จริ ง
วปจ 634 สัมมนาการวิจยั และสถิติทางการศึกษา
3(2-2-5)
MER 634 Seminar in Educational Research and Statistics
ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์การออกแบบการวิจยั และการใช้สถิติที่เหมาะสมกับแบบแผนการวิจยั ตาม
ประเด็นปั ญหาในบริ บทต่างๆ เน้นการมีส่วนร่ วมในการเสนอแนวคิดเชิ งอภิปรายเพื่อให้เกิดพัฒนาการ
ทางวิชาการและนาไปสู่ การออกแบบการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนางานทางการศึกษา
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วปจ 831 การออกแบบการวิจยั ขั้นสู ง
3(2-2-5)
MER 831 Advanced Research Designs
ศึกษาฐานคติเชิ งปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู ้และวิธีการสร้างความรู ้ การวิเคราะห์โจทย์หรื อ
ปั ญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการออกแบบการวิจยั แนวคิดและหลักการสาคัญในการ
ออกแบบการวิจยั การออกแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพ และการออกแบบการวิจยั ผสมผสานวิธีการ
เชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ การเขี ยนข้อเสนอโครงการวิจยั และฝึ กปฏิ บตั ิ การออกแบบการวิจยั ตาม
ปัญหาที่ผเู้ รี ยนสนใจแสวงหาคาตอบ
วปจ 832 สถิติวเิ คราะห์ตวั แปรพหุนาม
3(3-0-6)
MER 832 Multivariate Statistical Analysis
ศึกษาวิธีการทางสถิติพหุ นามที่ใช้ในการวิจยั เน้นความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการของสถิติพหุ
นามในการสรุ ปอ้างอิง (Inferential Statistics) โดยให้ศึกษาสาระครอบคลุมหัวข้อ ขนาดอิทธิ พล (Effect size)
อานาจการทดสอบ (Power of Test) เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิ คอล (Canonical Correlation
Analysis) การวิเคราะห์จาแนกประเภท (Multiple Discriminant Analysis) การวิเคราะห์จดั กลุ่ม (Cluster
Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ นาม (Multivariate Analysis of Variance) และสถิติวิเคราะห์พหุ
นามเทคนิ คใหม่ๆ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแปลความหมายผล
การวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมในการใช้วธิ ี การทางสถิติพหุ นาม
วปจ 833 สัมมนาการวิจยั เชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
MER 833 Seminar in Qualitative Research
ศึกษาค้นคว้าและวิพากษ์อย่างลุ่มลึกในประเด็นปั ญหาและความรู ้ทางด้านวิธีวทิ ยาการวิจยั ที่อยูใ่ น
กระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงของนักวิชาการและนักปฏิบตั ิการวิจยั ทางการศึกษาและสังคม โดย
เน้นบูรณาการและประยุกต์องค์ความรู ้จากการสัมมนาไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาสมรรถนะของมนุ ษย์และ
คุณภาพขององค์การ ผ่านกิจกรรมโครงการประชุ มสัมมนาทางวิชาการที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันจัดทา
ขึ้น เพื่อฝึ กประสบการณ์การทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะและเสริ มสร้างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
วปจ 834 สัมมนาการออกแบบการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3(2-2-5)
MER 834 Seminar in Research design and Data Analysis
ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ และอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการวิจยั การจัดการและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเน้นการมีส่วนร่ วมในการกาหนดประเด็นสัมมนาที่เกี่ ยวข้องกับ การออกแบบการ
วิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเน้นบูรณาการและประยุกต์องค์ความรู ้จากการสัมมนาไปสู่ การปฏิบตั ิ
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เพื่อพัฒนาสมรรถนะของมนุ ษย์และคุ ณภาพขององค์การ ผ่านกิ จกรรมโครงการประชุ มสัมมนาทาง
วิชาการที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันจัดทาขึ้น เพื่อฝึ กประสบการณ์ การทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะและ
เสริ มสร้างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
4. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์ และการให้ คาปรึกษา
จพป 611 การพัฒนามนุษย์ และทฤษฎี เทคนิคการให้คาปรึ กษา
3(2-2-5)
PDC 611 Human Development and Counseling Theories and Techniques
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิดการพัฒนามนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการให้คาปรึ กษา
ต่าง ๆ ซึ่ งประกอบด้วย ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีเอกัตบุคคล ทฤษฎียึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ทฤษฎีการ
ให้คาปรึ กษาแบบเกสตัลท์ ทฤษฎีภวนิยม ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
ทฤษฎีการเผชิญความจริ ง และทฤษฎีการให้คาปรึ กษาแบบโพสโมเดิร์น ตลอดจนบูรณาการและพัฒนา
ทฤษฎี เทคนิ ค การให้ค าปรึ กษาให้มี ประสิ ทธิ ภาพในการให้ความช่ วยเหลื อบุ คคลที่ ม ารั บ บริ ก ารให้
คาปรึ กษา
จพป 612 จิตวิทยาการฝึ กอบรม
3(1-4-4)
PDC 612 Training Psychology
ศึกษาหลักการ ความต้องการการฝึ กอบรม ประเภทการฝึ กอบรม การกาหนดโปรแกรม
การฝึ กอบรมในองค์กร การนาเทคนิ คและวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
มนุษย์ การประยุกต์หลักการและทฤษฎีดา้ นจิตวิทยาในการฝึ กอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
จพป 613 สัมมนาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา
3(1-4-4)
PDC 613 Seminar in Psychology of Human Development and Counseling
สารวจ ศึกษา และวิจยั ประเด็นปั ญหาทางสังคมปั จจุบนั ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา รวมทั้งปั ญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผูใ้ ห้คาปรึ กษา
จพป 614 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา 1
3(0-9-3)
PDC 614 Practicum in Psychology of Human Development and Counseling 1
ฝึ กปฏิ บ ัติง านเกี่ ย วกับ การพัฒ นามนุ ษ ย์และการให้ ค าปรึ ก ษาในสถานศึ ก ษา องค์ก รเอกชน
ตลอดจนหน่วยงานภาคธุ รกิจ โดยการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานที่ต่างๆ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมง ฝึ ก
ทั้งรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม สถานที่ฝึกงานที่นิสิตเลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ เพื่อที่จะ
ช่ วยให้นิสิ ตได้รับ ประสบการณ์ ตรงกับความสนใจ ความถนัด และการฝึ กฝนเฉพาะทางก่ อนออก
ปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ นิสิตต้องเรี ยนบูรพวิชาทั้งหมดที่กาหนดก่อน จึงจะสามารถฝึ กปฏิบตั ิงานได้
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จพป 811 การพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษาครอบครัว
3(1-4-4)
PDC 811 Human Development and Family Counseling
ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎีและเทคนิคการพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษาครอบครัว ซึ่ง
ประกอบด้วยทฤษฎีการพัฒนามนุษย์ ทฤษฎีการให้คาปรึ กษาครอบครัวกลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มเน้นระบบ
ครอบครั ว ของโบเวน กลุ่ ม เน้นโครงสร้ า งครอบครั ว กลุ่ ม เน้น ประสบการณ์ แ ละมนุ ษ ยนิ ย ม กลุ่ ม
พฤติ กรรมนิ ย ม และพฤติ ก รรมนิ ย มเน้นการรู ้ คิ ด และกลุ่ มสเตททิ จิก ซิ ซ เทะมิ ค และโซลู ชั่นโฟกัส
ตลอดจนพัฒนาทฤษฎีและเทคนิคดังกล่าว เพื่อประยุกต์ใช้ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวไทย
จพป 812 การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มขั้นสู ง
3(1-4-4)
PDC 812 Advanced Group Counseling
ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มเรี ยนรู ้
วิธีการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการให้คาปรึ กษาต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วยทฤษฎีการให้คาปรึ กษา
แบบแอดเลอเรี ยล แบบพฤติกรรมนิยม แบบเกสตัลท์ แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลางแบบแรชัลนัลอิโมทีพ
แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และแบบผสมผสาน ตลอดจนพัฒนาทฤษฎี และเทคนิ คใน
การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มให้มีประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มในรู ปแบบต่างๆ
จพป 813 สัมมนาการวิจยั ด้านจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา
3(1-4-4)
PDC 813 Seminar in Psychology of Human Development and Counseling Research
สารวจ ศึกษา และวิจยั ประเด็นปั ญหาทางสังคมปั จจุบนั ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
เกี่ ย วกับ จิ ต วิ ท ยาพัฒ นามนุ ษ ย์แ ละการให้ ค าปรึ ก ษา รวมทั้ง ปั ญ หาเกี่ ย วกับ จรรยาบรรณของผูใ้ ห้
คาปรึ กษา โดยเน้นการบูรณาการและประยุกต์องค์ความรู ้ จากการสัมมนาสู่ การปฏิ บตั ิ โดยการฝึ ก
ออกแบบการวิจยั การวางแผนการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจนการนาผลการวิจยั ไปใช้ในด้าน
จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งและพัฒนางานด้านจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และ
การให้คาปรึ กษาต่อไป
จพป 814 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา 2
3(0-18-3)
PDC 814 Practicum in Psychology of Human Development and Counseling 2
ฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษาในสถานศึกษา องค์กรทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาคธุ รกิจ โดยการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานที่ต่างๆ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
120 ชัว่ โมง ฝึ กทั้งรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม ซึ่ งสถานฝึ กงานที่นิสิตเลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชา ฯ เพื่อที่จะช่วยให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงกับความสนใจ ความถนัด และการฝึ กฝนเฉพาะ
ทางก่อนออกปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ นิสิตต้องเรี ยนบูรพวิชาทั้งหมดที่กาหนดก่อนจึงจะสามารถฝึ กปฏิบตั ิงานได้
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5. แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา
จพป 621 จิตวิทยาการเรี ยนรู้ของมนุษย์
3(2-2-5)
PDC 621 Psychology of Human Learning
ศึกษาความหมายและธรรมชาติของการเรี ยนรู้ องค์ประกอบของการเรี ยนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิ ยม พุทธิ ปัญญานิ ยม
และมนุษยนิยม การถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ การรับรู ้ และการจูงใจ รวมทั้งศึกษางานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับจิ ตวิทยาการศึ กษา ตลอดจนประยุกต์หลักการ แนวคิ ด และทฤษฎี เหล่านี้ สู่การเรี ยนการ
สอน เพื่อการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพ
จพป 622 การปรับพฤติกรรม
3(1-4-4)
PDC 622 Behavior Modification
ศึกษาความหมาย ความเป็ นมา ความสาคัญและประโยชน์ของการปรับพฤติกรรม การสังเกตและ
การบันทึ กการสั ง เกต การวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรม การใช้เทคนิ ค การปรั บ พฤติ ก รรมเกี่ ย วกับการสร้ า ง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทางจิตวิทยามาใช้ในการปรับพฤติกรรม
จพป 623 สัมมนาการเรี ยนการสอนเชิงจิตวิทยา
3(1-4-4)
PDC 623 Seminar on Learning and Instructional in Psychological Perspective
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนการสอน โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยา เพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้สภาพการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ
จพป 624 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยาการศึกษา 1
3(0-9-3)
PDC 624 Practicum in Educational Psychology 1
ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ง านเกี่ ย วกับ จิ ตวิท ยาการศึ ก ษาตามสถานศึ ก ษาทั้ง ภาครั ฐบาลและภาคเอกชน ใน
ลักษณะศึกษา สารวจ พัฒนาและแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นตามสถานศึกษาต่าง ๆ นั้นโดยการฝึ กปฏิบตั ิให้
ได้รับประสบการณ์ตรงในสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมงทั้งรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม จนเกิดทักษะ
ในการทาให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพ
หมายเหตุ นิสิตต้องเรี ยนบูรพวิชาทั้งหมดที่กาหนดก่อน จึงจะสามารถฝึ กปฏิบตั ิงานได้
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จพป 821 จิตวิทยาการรู้คิด
3(2-2-5)
PDC 821 Cognitive Psychology
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของจิตวิทยากลุ่มการรู ้คิดเกี่ยวกับกระบวนการประมวลข่าวสาร
ของมนุษย์ โครงสร้างสติปัญญา ความจา ความคิด ความสนใจ การตัดสิ นใจ พัฒนาการคิด และการรับรู้
ตลอดจนประยุกต์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเหล่านี้สู่การเรี ยนการสอน และการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์การเรี ยนรู้
จพป 822 การฝึ กอบรมและการออกแบบการสอน
3(1-4-4)
PDC 822 Training and Instructional Design
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการสอน และการฝึ กอบรมเทคนิ ควิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาผูเ้ รี ยน ตลอดจนประยุกต์หลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎี เ หล่ า นี้ สู่ การเรี ยนการสอน โดยฝึ กการออกแบบการสอน และฝึ กการจั ด อบรมใน
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
จพป 823 สัมมนาการวิจยั ด้านจิตวิทยาการศึกษา
3(1-4-4)
PDC 823 Seminar in Educational Psychology Research
ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ และอภิปรายประเด็นปั ญหา และงานวิจยั ทางด้านจิตวิทยาการศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นบูรณาการและประยุกต์องค์ความรู ้จากการสัมมนาสู่ การปฏิบตั ิ โดย
การฝึ กออกแบบการวิจยั การวางแผนการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจนการนาผลการวิจยั ไปใช้
ในทางจิตวิทยาการศึกษา เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาจิตวิทยาการศึกษาต่อไป
จพป 824 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยาการศึกษา 2
3(0-18-3)
PDC 824 Practicum in Educational Psychology 2
ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ง านเกี่ ย วกับ จิ ตวิท ยาการศึ ก ษาตามสถานศึ ก ษาทั้ง ภาครั ฐบาลและภาคเอกชน ใน
ลักษณะศึกษา สารวจ พัฒนาและแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นตามสถานศึกษาต่าง ๆ นั้นโดยการฝึ กปฏิบตั ิให้
ได้รับประสบการณ์ตรงในสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 120 ชัว่ โมงทั้งรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม จนเกิดทักษะ
ในการทาให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพ
หมายเหตุ นิสิตต้องเรี ยนบูรพวิชาทั้งหมดที่กาหนดก่อน จึงจะสามารถฝึ กปฏิบตั ิงานได้
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6. แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ
6.1 กลุ่มการศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยิน
กศพ 611 โสตสัมผัสวิทยา
3(2-2-5)
SPE 611 Audiology
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะกายภาพและสรี ระของหู เสี ยงและการวัดเสี ยง ความผิดปกติทางการ
ได้ยนิ ประเภทต่างๆ การตรวจวัดการได้ยิน การคัดกรองเบื้องต้น และการวินิจฉัยความผิดปกติทางการ
ได้ยิน เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินทั้งทางการแพทย์และทางการศึกษา การใส่
และใช้เครื่ องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เสริ มในการช่วยฟัง
กศพ 612 วิธีสอนภาษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3(2-2-5)
SPE 612 Language Teaching for the Hearing Impaired
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและรู ปแบบความผิดปกติทางภาษา การใช้ภาษา ปั ญหาและอุปสรรค
ในการจัดการเรี ยนรู ้ของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ การแก้ไข
และการส่ งเสริ มการใช้ภาษา การพัฒนาและใช้สื่ออุปกรณ์การเรี ยนต่างๆ ในการสอนภาษา เพื่อช่วยให้
บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ในการสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้
กศพ 671 การคัดกรองและวินิจฉัยบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 671 Screening and Diagnosis for Students with Special Needs
ศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท การพัฒนาระบบคัดกรองและ
วินิจฉัย การกาหนดคุ ณลักษณะผูร้ ับผิดชอบ การวินิจฉัยจากข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งวิธีการสังเกต
พฤติกรรม การประเมิน โดยครู และผูป้ กครอง ศึกษาเครื่ องมือที่ใช้ในการคัดกรอง และวินิจฉัยทั้งแบบ
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมทั้งการสรุ ปและแปลผลการทดสอบ เกณฑ์การจาแนกบุ คคลที่ มี
ความต้องการพิเศษ และการส่ งต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษไปยังหน่วยงานที่ให้บริ การช่วยเหลือต่าง ๆ
กศพ 672 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 672 Seminar in Key Issues on Special Education
ศึกษาประเด็นที่สาคัญทางการศึกษาพิเศษ การวิเคราะห์ วิพากษ์ และหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับ ระบบ
ที่ส่งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคในการจัดการศึกษา รวมทั้งศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่นามาสู่ ความสาเร็ จและ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษาพิเศษที่อยูบ่ นรากฐานของข้อมูลทางวิชาการและการวิจยั ตลอดจนการ
นาเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษ

52

กศพ 871 การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
SPE 871 Researches in Special Education
ศึกษาการวิจยั ที่เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างและหลากหลายคุณลักษณะ หรื อสภาวะ
บกพร่ อง (Hetelogenous group) ได้แก่ ศึกษาการวิจยั แบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single Subject Design)
โดยเน้นกระบวนการและขั้นตอนการวิจยั ลักษณะพิเศษของการวิจยั แบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว รู ปแบบและ
ข้อจากัด กระบวนการวิจยั อื่นที่เหมาะสมกับการศึกษาพิเศษ
กศพ 872 การวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
SPE 872 Planning in Special Education
ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาการจัดการศึ กษาพิเศษของประเทศไทยในบริ บทต่าง ๆ ที่ ครอบคลุ มถึ ง
ระบบการจัดการศึกษา กลไกในการบริ หารจัดการ กลยุทธ์ กฎหมาย วิธีการวางแผน การสร้างวิสัยทัศน์
รวมถึ งการพัฒนาโปรแกรมในการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
กศพ 873 การฝึ กประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
3(0-6-3)
SPE 873 Internship in Special Education
ฝึ กประสบการณ์ดา้ นการบริ หาร และวิธีการนิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนด้านการศึกษาพิเศษ
การบริ หารงานของสถานศึกษาทางการศึกษาพิเศษในและ/หรื อ ต่างประเทศ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 60
ชัว่ โมง ใน 1 ภาคการศึกษา
กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 874 Seminar in Special Educational System
สัมมนาและวิเคราะห์ระบบการจัดการศึกษาสาหรับ บุคคลที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในการจัดการศึกษาพิเศษและรู ปแบบที่น่าจะเป็ นไปได้ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษ
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในการจัดการศึกษาพิเศษ ภายใต้บริ บทที่หลากหลาย
6.2 กลุ่มการศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
กศพ 631 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะความบกพร่ องทางสติปัญญา
3(3-0-6)
SPE 631 Introduction to Mental Retardation
ศึ กษาถึ งความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับสภาพความบกพร่ องทางสติ ปัญญา ศึ กษาถึ งพัฒนาการของ
บุคคลปกติ พัฒนาการของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา รวมไปถึงสาเหตุลกั ษณะชีวภาพ และโครงสร้างของสมองการจาแนกประเภทพฤติกรรม
ของภาวะความบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญา ความส าคัญของการศึ ก ษาขั้นปฐมวัย การป้ องกันและการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น บริ การของภาครัฐบาลและเอกชนที่ให้แก่บุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ทั้ง
ในด้านการศึกษา และด้านการแพทย์ ทัศนคติของชุมชนทัว่ ไปต่อบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ทัศนคติของพ่อแม่ในการเลี้ยงดู ตลอดจนศึกษาผลงานวิจยั ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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กศพ 632 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
3(2-2-5)
SPE 632 Education for Students with Mental Retardation
ศึกษาการจัดหลักสู ตรสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึ ง
การฝึ กอาชี พ และการถ่ายโอนจากวัยเรี ยนสู่ ชีวิตในชุ มชน โดยเน้นการจัดหลักสู ตรสาหรับบุคคลที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญาในโรงเรี ยนทัว่ ไป หลักการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ อง
ทางสติ ปัญญาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับรุ นแรงเล็กน้อยจนถึ งระดับที่มีความรุ นแรงมาก โดยมุ่งเน้น
แนวทางในการสอน การประเมินความสามารถ การวางแผนการจัดการศึกษาเป็ นรายบุคคล ตลอดจน
กลวิธีและเทคนิคต่างๆ ในการสอนบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กศพ 671 การคัดกรองและวินิจฉัยบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 671 Screening and Diagnosis for Students with Special Needs
ศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท การพัฒนาระบบคัดกรอง และ
วินิจฉัย การกาหนดคุ ณลักษณะผูร้ ับผิดชอบ การวินิจฉัยจากข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งวิธีการสังเกต
พฤติกรรม การประเมิน โดยครู และผูป้ กครอง ศึกษาเครื่ องมือที่ใช้ในการคัดกรอง และวินิจฉัยทั้งแบบ
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมทั้งการสรุ ปและแปลผลการทดสอบ เกณฑ์การจาแนกบุ คคลที่ มี
ความต้องการพิเศษ และการส่ งต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษไปยังหน่วยงานที่ให้บริ การช่วยเหลือต่าง ๆ
กศพ 672 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 672 Seminar in Key Issues on Special Education
ศึกษาประเด็นที่สาคัญทางการศึกษาพิเศษ การวิเคราะห์ วิพากษ์ และหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับระบบที่
ส่ งเสริ มหรื อเป็ นอุ ปสรรคในการจัดการศึ กษา รวมทั้งศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ นามาสู่ ความสาเร็ จและ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษาพิเศษที่อยูบ่ นรากฐานของข้อมูลทางวิชาการและการวิจยั ตลอดจนการ
นาเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษ
กศพ 871 การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
SPE 871 Researches in Special Education
ศึกษาการวิจยั ที่เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างและหลากหลายคุณลักษณะ หรื อสภาวะ
บกพร่ อง (Hetelogenous group) ได้แก่ ศึกษาการวิจยั แบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single Subject Design)
โดยเน้นกระบวนการและขั้นตอนการวิจยั ลักษณะพิเศษของการวิจยั แบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว รู ปแบบและ
ข้อจากัด กระบวนการวิจยั อื่นที่เหมาะสมกับการศึกษาพิเศษ
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กศพ 872 การวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
SPE 872 Planning in Special Education
ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาการจัดการศึ กษาพิเศษของประเทศไทยในบริ บทต่าง ๆ ที่ ครอบคลุ มถึ ง
ระบบการจัดการศึกษา กลไกในการบริ หารจัดการกลยุทธ์ กฎหมาย วิธีการวางแผน การสร้างวิสัยทัศน์
รวมถึ งการพัฒนาโปรแกรมในการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
กศพ 873 การฝึ กประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
3(0-6-3)
SPE 873 Internship in Special Education
ฝึ กประสบการณ์ดา้ นการบริ หาร และวิธีการนิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนด้านการศึกษาพิเศษ
การบริ หารงานของสถานศึกษาทางการศึกษาพิเศษในและ/หรื อ ต่างประเทศ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 60
ชัว่ โมง ใน 1 ภาคการศึกษา
กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 874 Seminar in Special Educational System
สัมมนาและวิเคราะห์ระบบการจัดการศึกษาสาหรับ บุคคลที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในการจัดการศึกษาพิเศษและรู ปแบบที่น่าจะเป็ นไปได้ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษ
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในการจัดการศึกษาพิเศษ ภายใต้บริ บทที่หลากหลาย
6.3 กลุ่มการศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลทีม่ ีความสามารถพิเศษ
กศพ 641 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 641 Education for the Gifted and Talented
ศึกษาคุ ณลักษณะ ปั ญหา ความต้องการทางการศึกษาและขั้นตอนในการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะทาง รู ปแบบต่าง ๆ ของการสอนเร่ ง การ
สอนเสริ ม การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตร เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ส าหรั บ บุ คคลที่ มี ความสามารถพิ เ ศษใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาทั้งในหลักสู ตรและนอกหลักสู ตร รวมทั้งการประเมินโครงการ
กศพ 642 การพัฒนาทักษะความคิดระดับสู ง
3(2-2-5)
SPE 642 Developing Higher Level of Thinking Skills
ศึกษาเรื่ องความหมายทฤษฎีของความคิดและความคิดระดับสู ง องค์ประกอบและปั จจัยของ
ความคิดระดับสู ง ประเภทของความคิดระดับสู ง การประเมินความคิดระดับสู งด้านต่างๆ รวมถึ งการ
นาเอาทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อออกแบบกระบวนการเรี ยนการสอนที่ผนวกกลยุทธ์ทางความคิดระดับสู ง
เข้า ไปผสมผสานกับ เนื้ อหาวิ ช าตามสาระการเรี ย นรู ้ ใ นหลัก สู ตร ขั้นตอนพัฒนาการของความคิ ด
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ระดับสู ง การฝึ กความคิดระดับสู งทางด้านการคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดแบบสร้างสรรค์ ความคิด
แบบสังเคราะห์ วิเคราะห์ และการประเมินผล
กศพ 671 การคัดกรองและวินิจฉัยบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 671 Screening and Diagnosis for Students with Special Needs
ศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท การพัฒนาระบบคัดกรอง และ
วินิจฉัย การกาหนดคุ ณลักษณะผูร้ ับผิดชอบ การวินิจฉัยจากข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งวิธีการสังเกต
พฤติกรรม การประเมิน โดยครู และผูป้ กครอง ศึกษาเครื่ องมือที่ใช้ในการคัดกรอง และวินิจฉัยทั้งแบบ
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมทั้งการสรุ ปและแปลผลการทดสอบ เกณฑ์การจาแนกบุ คคลที่ มี
ความต้องการพิเศษ และการส่ งต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษไปยังหน่วยงานที่ให้บริ การช่วยเหลือต่าง ๆ
กศพ 672 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 672 Seminar in Key Issues on Special Education
ศึกษาประเด็นที่สาคัญทางการศึกษาพิเศษ การวิเคราะห์ วิพากษ์ และหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับระบบ
ที่ส่งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคในการจัดการศึกษา รวมทั้งศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่นามาสู่ ความสาเร็ จและ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษาพิเศษที่อยูบ่ นรากฐานของข้อมูลทางวิชาการและการวิจยั ตลอดจนการ
นาเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษ
กศพ 871 การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
SPE 871 Researches in Special Education
ศึกษาการวิจยั ที่เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างและหลากหลายคุณลักษณะ หรื อสภาวะ
บกพร่ อง (Hetelogenous group) ได้แก่ ศึกษาการวิจยั แบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single Subject Design)
โดยเน้นกระบวนการและขั้นตอนการวิจยั ลักษณะพิเศษของการวิจยั แบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว รู ปแบบและ
ข้อจากัด กระบวนการวิจยั อื่นที่เหมาะสมกับการศึกษาพิเศษ
กศพ 872 การวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
SPE 872 Planning in Special Education
ศึกษาวิเคราะห์ ปั ญหาการจัดการศึ กษาพิเศษของประเทศไทยในบริ บทต่าง ๆ ที่ ครอบคลุ มถึ ง
ระบบการจัดการศึกษา กลไกในการบริ หารจัดการกลยุทธ์ กฎหมาย วิธีการวางแผน การสร้างวิสัยทัศน์
รวมถึ งการพัฒนาโปรแกรมในการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
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กศพ 873 การฝึ กประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
3(0-6-3)
SPE 873 Internship in Special Education
ฝึ กประสบการณ์ดา้ นการบริ หาร และวิธีการนิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนด้านการศึกษาพิเศษ
การบริ หารงานของสถานศึกษาทางการศึกษาพิเศษในและ/หรื อ ต่างประเทศ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 60
ชัว่ โมง ใน 1 ภาคการศึกษา
กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 874 Seminar in Special Educational System
สัมมนาและวิเคราะห์ระบบการจัดการศึกษาสาหรับ บุคคลที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในการจัดการศึกษาพิเศษและรู ปแบบที่น่าจะเป็ นไปได้ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษ
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในการจัดการศึกษาพิเศษ ภายใต้บริ บทที่หลากหลาย

6.4 กลุ่มการศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลทีม่ ีความบกพร่ องระดับไม่ รุนแรง
กศพ 661 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องระดับไม่รุนแรง
3(2-2-5)
SPE 661 Education for Students with Mildly Disabilities
ศึ กษาการจัดการเรี ย นการสอน การให้ค วามช่ วยเหลื อในการพัฒนาทางสติ ปั ญญา สังคม
อารมณ์ การจัดการพฤติกรรม การให้คาแนะนาผูป้ กครองเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสาหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่ อ งระดับ เล็ ก น้อย ได้แ ก่ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ องทางการเรี ย นรู้ บุ ค คลที่ มี ปั ญหาทาง
พฤติกรรมและอารมณ์ บุคคลเรี ยนช้า บุคคลออทิสติก บุคคลสมาธิ ส้ ัน บุ คคลที่ มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
กศพ 662 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
3(2-2-5)
SPE 662 Education for Students with Learning Disabilities
ศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ การจาแนกประเภท สาเหตุ ปั ญหาและ
พฤติกรรมของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ การทางานของสมองเบื้องต้น การคัดแยก วินิจฉัย และ
การช่วยเหลือเบื้องต้น แนวทางในการจัดการศึกษา รวมทั้งการสร้าง การเลือกใช้สื่ออุปกรณ์ในการสอน
ตลอดจนศึกษาผลงานวิจยั ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กศพ 671 การคัดกรองและวินิจฉัยบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 671 Screening and Diagnosis for Students with Special Needs
ศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท การพัฒนาระบบคัดกรอง
และวินิจฉัย การกาหนดคุ ณลักษณะผูร้ ั บผิดชอบ การวินิจฉัยจากข้อมูลที่ หลากหลาย รวมทั้งวิธีการ
สังเกตพฤติกรรม การประเมินโดยครู และผูป้ กครอง ศึกษาเครื่ องมือที่ใช้ในการคัดกรอง และวินิจฉัยทั้ง
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แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมทั้งการสรุ ปและแปลผลการทดสอบ เกณฑ์การจาแนกบุคคลที่
มีความต้องการพิเศษ และการส่ งต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษไปยังหน่วยงานที่ให้บริ การช่วยเหลือต่าง ๆ
กศพ 672 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 672 Seminar in Key Issues on Special Education
ศึกษาประเด็นที่สาคัญทางการศึกษาพิเศษ การวิเคราะห์ วิพากษ์ และหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับระบบที่
ส่ งเสริ มหรื อเป็ นอุ ปสรรคในการจัดการศึ กษา รวมทั้งศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ นามาสู่ ความสาเร็ จและ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษาพิเศษที่อยูบ่ นรากฐานของข้อมูลทางวิชาการและการวิจยั ตลอดจนการ
นาเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษ
กศพ 871 การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
SPE 871 Researches in Special Education
ศึกษาการวิจยั ที่เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างและหลากหลายคุณลักษณะ หรื อสภาวะ
บกพร่ อง (Hetelogenous group) ได้แก่ ศึกษาการวิจยั แบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single Subject Design)
โดยเน้นกระบวนการและขั้นตอนการวิจยั ลักษณะพิเศษของการวิจยั แบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว รู ปแบบและ
ข้อจากัดกระบวนการวิจยั อื่นที่เหมาะสมกับการศึกษาพิเศษ
กศพ 872 การวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
SPE 872 Planning in Special Education
ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาการจัดการศึ กษาพิเศษของประเทศไทยในบริ บทต่าง ๆ ที่ ครอบคลุ มถึ ง
ระบบการจัดการศึกษา กลไกในการบริ หารจัดการกลยุทธ์ กฎหมาย วิธีการวางแผน การสร้างวิสัยทัศน์
รวมถึ งการพัฒนาโปรแกรมในการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
กศพ 873 การฝึ กประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
3(0-6-3)
SPE 873 Internship in Special Education
ฝึ กประสบการณ์ดา้ นการบริ หาร และวิธีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนด้านการศึกษา พิเศษ
การบริ หารงานของสถานศึกษาทางการศึกษาพิเศษในและ/หรื อ ต่างประเทศ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 60
ชัว่ โมง ใน 1 ภาคการศึกษา
กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 874 Seminar in Special Educational System
สัมมนาและวิเคราะห์ระบบการจัดการศึกษาสาหรับ บุคคลที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในการจัดการศึกษาพิเศษและรู ปแบบที่น่าจะเป็ นไปได้ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษ
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในการจัดการศึกษาพิเศษ ภายใต้บริ บทที่หลากหลาย
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1. รายวิชาเลือกเสรีกลุ่มแขนงวิชาการวัดผล ประเมินผล และวิจัยการศึกษา
วปจ 615 การสร้างมาตรวัดทัศนคติและบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
MER 615 Attitude and Personality Scale Construction
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รากฐาน เกี่ ยวกับเจตคติและฝึ กทักษะการสร้างมาตรวัดเจตคติตามรู ปแบบ
ต่าง ๆ ประกอบด้วย แบบลิ เคอร์ ท เทอร์ สโตน ออสกูด ฮาเทอร์ กัตแมน และแบบอื่น ๆ ฝึ กทักษะการ
สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพตามทฤษฎี ที่ ส าคัญ โดยเฉพาะทฤษฎี ข องไอแซงค์ แคทเทล เมอร์ เรย์ และทฤษฎี
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ รวมทั้งตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา เทคนิ คการเขียนข้อคาถามหรื อ
ข้อความเพื่อตรวจสอบและควบคุมความเที่ยงตรงในการตอบ การตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดรายข้อ
และทั้งฉบับ การแปลความหมายของคะแนน และการใช้มาตรวัดด้านเจตคติและบุคลิกภาพที่พฒั นาขึ้น
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
วปจ 625 การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้
3(2-2-5)
MER 625 Criterion, Standard, and Indicator Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิดรากฐานและหลักการของการพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ที่
พัฒนาโดยสถาบันรับรองมาตรฐานคุณภาพและสมาคมวิชาชี พที่มีชื่อเสี ยงต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กระบวนการ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สาหรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพของงานวิจยั
งานประเมิน สื่ อวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์ทางการศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ คุณสมบัติ
หรื อลักษณะที่สนใจ
วปจ 626 การประเมินคุณค่าโครงการ
3(2-2-5)
MER 626 Evaluability Assessment
ศึกษาหลักการ แนวคิดการประเมินคุณค่าของโครงการประเมิน การพิจารณาผลประโยชน์ มูลค่า และ
ความคุ ม้ ค่าของโครงการที่ จะมี ผลกระทบต่อบุ คคล องค์การและสังคม ที่เกี่ ยวข้องกับโครงการ ขั้นตอน
วิธีการ การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ขอ้ มูล การรายงานผลการประเมิ น และการใช้ผลการประเมิ นเพื่อการ
ตัดสิ นใจ ฝึ กปฏิบตั ิประเมินคุณค่าของโครงการประเมิน
วปจ 627 การประเมินโครงการ
3(2-2-5)
MER 627 Program Evaluation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรากฐาน หลักการ ความสาคัญ และกระบวนการของการประเมินโครงการ
มาตรฐานการปฏิ บตั ิงานการประเมินโครงการและจริ ยธรรมของผูป้ ระเมิ น ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ประเมินโครงการที่ดาเนิ นการในองค์การภาครัฐและเอกชน รู ปแบบและวัตถุ ประสงค์ของการประเมิน
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โครงการ การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนและออกแบบการประเมินโครงการ การเขียนข้อเสนอ
โครงการประเมินและรายงานการประเมินโครงการ และการนาผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้
เพื่อการพัฒนาดาเนินงานโครงการ
วปจ 635 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
3(3-0-6)
MER 635 Factor Analysis
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของตัวแปรพหุ มิติ กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบสารวจ
การสกัดและหมุ นแกนขององค์ป ระกอบแบบส ารวจ การวิเคราะห์ องค์ประกอบหลัก (Principal
Component) และองค์ประกอบร่ วม (Common Factor) วิธีการสถิติทางเลือกการวิเคราะห์องค์ประกอบ
โดยเน้นเฉพาะเทคนิ คการให้ค่าพหุ มิติ (Multidimensional Scaling) ทั้งแบบถ่ วงและไม่ถ่วงน้ าหนัก
(Weighted and Unweighted) การวิเคราะห์ องค์ประกอบแบบยืนยันอันดับหนึ่ งและอันดับอื่นๆ ฝึ ก
ปฏิ บ ตั ิ การวิเคราะห์ องค์ประกอบและเทคนิ คการให้ค่ าพหุ มิ ติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ การแปล
ความหมายผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ/มิ ติ และกาหนดชื่ อองค์ประกอบ/มิ ติ ที่สื่ อความหมายตรงตาม
หลักการหรื อทฤษฎีของตัวแปรเชิ งพหุ ดงั กล่าว ประยุกต์การวิเคราะห์องค์ประกอบและเทคนิ คการให้ค่าพหุ
มิติไปใช้ในบริ บทของการวัดผล การประเมินผล และการวิจยั ทางการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ
วปจ 636 เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3(3-0-6)
MER 636 Sampling Technique
ศึกษาหลักการสุ่ มตัวอย่าง วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น การสุ่ มตัวอย่าง
แบบแบ่งกลุ่ ม การสุ่ มตัวอย่างแบบเป็ นระบบ การสุ่ มตัวอย่างหลายขั้นตอน การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่
ทราบค่าความน่าจะเป็ น การสุ่ มแบบอนุกรมเวลา การคานวณหาค่ากะประมาณ ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การสุ่ ม และการคานวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่าง ความสัมพันธ์ ระหว่างขนาดของกลุ่ มตัวอย่างกับ
อานาจของการทดสอบสมมุติฐาน
วปจ 637 การออกแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
MER 637 Qualitative Research Design
ศึกษาและวิเคราะห์แก่นสาระของปรากฏการณ์ปัญหา การกาหนดโจทย์และตั้งคาถามที่เหมาะสม
กับการใช้วธิ ี การวิจยั เชิงคุณภาพแสวงหาคาตอบ โดยเน้นแนวคิดรากฐาน วิธีวทิ ยา และกระบวนการวิจยั
เชิงคุณภาพประเภทต่างๆ ที่สาคัญ การเลือกและกาหนดขนาดตัวอย่าง การทาหนังสื อยินยอมเข้าร่ วมใน
การวิจยั และการเข้าสู่ สนามการวิจยั การรวบรวมข้อมูลในสนามการวิจยั ด้วยวิธีการสังเกตการณ์ การ
สัมภาษณ์เจาะลึก รวมทั้งการศึกษาเอกสาร บันทึก และวัตถุร่องรอยหลักฐาน การวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลเชิ งคุณภาพ การจัดการและทวนสอบความถูกต้องเชื่ อถือได้ของข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมและ
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วิเคราะห์ไ ด้ การประเมิ นคุ ณภาพของการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ตลอดจนการฝึ กปฏิ บตั ิ ก ารรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลหลักฐานเบื้องต้นในสนามการวิจยั เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการวิจยั เชิงคุณภาพ
วปจ 638 การศึกษาวิจยั เฉพาะกรณี
3(2-2-5)
MER 638 Case Study Research
ศึกษาความหมายและลักษณะของกรณี ที่สนใจศึกษาวิจยั แนวคิดรากฐาน และประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั เฉพาะกรณี ระดับจุลภาคในสภาพบริ บทจริ งทางการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ โดยเน้นวิธีวิทยาและวิธีการเชิ งปริ มาณ เชิ งคุ ณภาพ และผสมผสานทั้งสองวิธีการ การ
เลื อ กกรณี การรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล หลัก ฐาน การทวนสอบความถู ก ต้อ งเชื่ อ ถื อ ได้ข อง
กระบวนการและผลการศึกษาวิจยั จรรยาบรรณการศึกษาวิจยั และฝึ กปฏิบตั ิการศึกษาวิจยั เฉพาะกรณี
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ปัญหาที่ผเู ้ รี ยนสนใจในสนามหรื อพื้นที่ทาการศึกษาวิจยั จริ ง
วปจ 639 ระบบสารสนเทศเพื่อการวัดผลประเมินผลและวิจยั การศึกษา
3(2-2-5)
MER 639 Information Technology for Educational Measurement, Evaluation, and
Research
มโนทัศ น์ข องระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษา การพัฒ นาระบบสารสนเทศทางการวัด และ
ประเมินผลการศึกษา เน้นการวางแผน การออกแบบ และการจัดระบบข้อมูล การเตรี ยมข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล สามารถนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและนาเสนอวิธีการทางการวัดผล การ
ประเมินผล และการวิจยั ทางการศึกษา
วปจ 731 การวิจยั เชิงอนาคต
3(2-2-5)
MER 731 Futuristic Research
ศึกษาแนวคิด หลักการ เทคนิ ควิธีการ ขั้นตอนการวิจยั และการออกแบบเครื่ องมือเพื่อใช้ในการ
วิจยั เชิงอนาคต การนาเทคนิ ควิธีการวิจยั เชิ งอนาคตไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและกาหนดเป้ าหมาย
เพื่อการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา สามารถอ่านและวิพากษ์รายงานวิจยั ที่ประยุกต์วิธีการวิจยั เชิ งอนาคต
มาใช้ และฝึ กปฏิบตั ิการทาวิจยั เชิงอนาคตตามปัญหาที่ผเู้ รี ยนสนใจ
วปจ 815 จิตวิทยาการรู้คิดเชิงประยุกต์
3(3-0-6)
MER 815 Applied Cognitive Psychology
ศึกษาและทาความเข้าใจหลักการของแนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มการรู ้ คิดที่เป็ นฐานคิดของทฤษฎี
ทางจิ ต วิ ท ยาสาขาต่ า ง ๆ เช่ น จิ ต วิ ท ยาพัฒ นาการ จิ ต วิ ท ยาบุ ค ลิ ก ภาพ จิ ต วิ ท ยาสั ง คม จิ ต วิ ท ยา
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อุตสาหกรรม/องค์การ เป็ นต้น ศึกษาประวัติและจุดกาเนิ ดของจิตวิทยาการรู ้คิด ศึกษาวิธีการศึกษาวิจยั
ทางการรู ้ คิ ด ศึ ก ษาประเด็ นต่ า ง ๆ ทางการรู ้ คิ ด เช่ น การรั บ รู ้ การจา ภาษา การคิ ดและสติ ป ญญา
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาการรู้คิดในการวิจยั วัดผล และประเมินผล การสร้างคาถามวิจยั
บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาการรู ้คิดในแต่ละประเด็น
วปจ 825 การประเมินอภิมาน
3(3-0-6)
MER 825 Meta-Evaluation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รากฐาน หลักการ วิธีการและแบบแผนการประเมินอภิมาน การวางแผน
วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล การสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของการประเมินอภิมาน การ
เขียนรายงานการประเมินอภิมานและฝึ กปฏิบตั ิประเมินอภิมาน
วปจ 826 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
MER 826 Quality Auditing and Assessment in Education
ศึก ษาแนวคิด หลัก การ กระบวนการดาเนิ นงาน จรรยาบรรณในการตรวจสอบและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา โดยเน้นการตรวจสอบและประเมินโดยตนเอง เพื่อนร่ วมงาน และสถาบันรับรอง
มาตรฐานคุ ณภาพการศึกษาจากภายนอก เพื่อการปรับปรุ งคุ ณภาพการดาเนิ นงานตามพันธะภาระ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณธรรม การวางแผนดาเนินงาน การรวบรวมข้อมูลหลักฐานตามตัวบ่งชี้
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลหลักฐาน การเขียนข้อเสนอโครงการ การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานผลการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา เทคนิคการ
ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนาและรับฟั งข้อคิ ดเห็ นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการประเมินอย่างเป็ น
กัลยาณมิตร การใช้ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพในการ
จัดการศึกษา และฝึ กปฏิ บตั ิการตรวจสอบและการประเมินคุ ณภาพในสถานศึกษาหรื อองค์การที่กลุ่ม
ผูเ้ รี ยนสนใจ
วปจ 835 การจัดการโครงการวิจยั
3(3-0-6)
MER 835 Research Project Management
ศึกษา อภิปราย วิเคราะห์วจิ ารณ์ นโยบายและแผนการวิจยั ระดับชาติและท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบและวงจรของโครงการ การจัดเตรี ยมเค้าโครงวิจยั การประสานกิจกรรมโครงการ และการจัดการ
โครงการหรื อชุ ดโครงการในรู ปแบบต่างๆ การจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร การกากับติดตามและการ
ควบคุมงบประมาณ การประเมินโครงการวิจยั หรื อชุดโครงการวิจยั การประเมินรายงานผลการวิจยั การ
เผยแพร่ และใช้ประโยชน์ผลการวิจยั สามารถวิเคราะห์โครงการวิจยั สามารถออกแบบ วางแผน และ
กาหนดปฏิทินการบริ หารจัดการโครงการวิจยั
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วปจ 836 การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ
3(3-0-6)
MER 836 Causal Modeling
ศึกษาหลักการสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ การเขียนสมการโครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรแทน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ภายในโมเดล ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความ
เที่ยงตรงข้ามกลุ่มของโมเดลเชิงสาเหตุ (Validation and Cross-validation) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เส้นทางทั้งโมเดลเชิงสาเหตุแบบทางเดียว โมเดลเชิงสาเหตุแบบย้อนกลับ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ภายในโมเดลเชิงสาเหตุ การประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของการ
วัด การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล รวมทั้งการแปลผลการวิเคราะห์
2. รายวิชาเลือกเสรี กลุ่มแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์ และการให้ คาปรึกษาและจิตวิทยาการศึกษา
จพป 615 ครอบครัวศึกษา
3(2-2-5)
PDC 615 Family Study
ศึกษาแง่มุมกว้าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัวไทย ทั้งธรรมชาติ โครงสร้าง ลักษณะ การทาหน้าที่และ
การรั ก ษาสมดุ ล ของครอบครั ว ความขัดแย้ง ในครอบครั วกับ การท างาน พัฒนาการของครอบครั ว
รวมถึงภาวะวิกฤตของครอบครัวในระยะต่าง ๆ และแนวทางในการจัดการกับปั ญหาในครอบครัว
จพป 616 เพศศึกษาและการให้คาปรึ กษา
3(1-3-5)
PDC 616 Sex Education and Counseling
ศึกษา ค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับเพศศึ กษา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้ความช่ วยเหลื อ
บุคคลเกี่ยวกับเรื่ องเพศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านเจตคติ ค่านิ ยม และพฤติกรรมทางเพศของตนเองและ
ผูอ้ ื่น
จพป 617 หลักการให้คาปรึ กษา
3(1-3-5)
PDC 617 Principle of Counseling
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเทคนิ คการให้คาปรึ กษา การฝึ กทักษะการให้คาปรึ ก ษา
และการบูรณาการทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิในการป้ องกัน ส่ งเสริ ม และช่วยเหลือบุคคล
จพป 618 การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม
3(1-3-5)
PDC 618 Group Counseling
ศึ ก ษาทฤษฎี และเทคนิ ค การให้ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ ม บทบาทของผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษาและสมาชิ ก
กระบวนการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม ฝึ กให้ไวต่อการรับความรู้สึกของผูอ้ ื่น บทบาทสมมติ การยอมรับ
ตนเอง การช่วยกันแก้ปัญหาโดยการเรี ยนรู ้จากปฏิสัมพันธ์กบั สมาชิกในกลุ่ม
63

จพป 619 พลวัตกลุ่ม
3(2-2-5)
PDC 619 Group Dynamics
ศึ ก ษาทฤษฎี และหลั ก พลวัต แห่ ง กลุ่ ม การฝึ กการเป็ นผู ้น าเน้ น การจัด ให้ ผู้เ รี ยนได้ มี
ประสบการณ์ ได้สังเกต และฝึ กปฏิบตั ิกระบวนการทากลุ่มเพื่อให้เกิดทักษะในด้านการสื่ อสารและการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ อันเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการที่จะประสบความสาเร็ จในกระบวนการทากลุ่ม
จพป 625 ความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
PDC 625 Creativity
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ พัฒนาการ และทฤษฎี เกี่ ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อความคิดสร้างสรรค์ ฝึ กทักษะการใช้กิจกรรมและเทคนิควิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใน
การเรี ยนการสอน และนาไปปฏิบตั ิจริ งในสถาบันหรื อหน่วยงาน
จพป 626 การศึกษารายกรณี
3(1-3-5)
PDC 626 Case Study
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการศึกษารายกรณี ฝึ กปฏิบตั ิการศึกษารายกรณี
ตามขั้น ตอนต่ า ง ๆ ตลอดจนการใช้เทคนิ ค และเครื่ องมื อ ต่ า ง ๆ ในการศึ ก ษารายกรณี เ พื่ อ ป้ องกัน
ส่ งเสริ มและช่วยเหลือบุคคลให้สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขและมีทกั ษะชี วิตอย่างมี
คุณภาพ
จพป 627 การให้คาปรึ กษาในโรงเรี ยน
3(2-2-5)
PDC 627 School Counseling
ศึกษาบทบาทของครู ผใู้ ห้คาปรึ กษาในโรงเรี ยน การจัดและการบริ หารงานการให้คาปรึ กษาใน
โรงเรี ยน ในการให้คาปรึ กษาในโรงเรี ยนเน้นการช่ วยเหลื อนักเรี ยนในด้านการปรับตัว ทั้งทางด้าน
ร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การดารงชี วิต การเลือกอาชี พ โดยใช้วิธีการให้คาปรึ กษาทั้งเป็ น
รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
จพป 814 การให้ความช่วยเหลือ
3(2-2-5)
PDC 814 Intervention
ศึกษาพฤติกรรมและปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในสังคมปั จจุบนั ได้แก่ การลดความเครี ยด การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การป้ องกันตัวเมื่อถูกคุกคาม และการแก้ไขความขัดแย้ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือบุคคลที่อยูใ่ นสภาวะต่าง ๆ
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จพป 815 การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ
3(2-2-5)
PDC 815 Crisis Intervention
ศึกษาภาวะวิกฤตที่เกิ ดขึ้นในสังคมปั จจุบนั ได้แก่ การข่มขืน การตั้งครรภ์ที่มีปัญหา การฆ่าตัว
ตาย และปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกระทันหันที่กระทบกระเทือนจิตใจของบุคคลเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ
และประสบการณ์ที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือบุคคลที่อยูใ่ นภาวะวิกฤตต่าง ๆ
จพป 816 การให้คาปรึ กษาชุมชน
3(2-2-5)
PDC 816 Community Counseling
สารวจปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับสุ ขภาพจิ ตของชุ มชน ศึกษาวิธีการให้คาปรึ กษาที่เหมาะสมกับผู ้
ต้องการความช่ วยเหลื อ ครอบคลุ มเรื่ องมาตรฐานวิชาชี พ สถานที่ให้บริ การในชุ มชน โครงสร้ างการ
บริ หาร และการบริ การ
จพป 817 การให้คาปรึ กษาวัยรุ่ น
3(2-2-5)
PDC 817 Adolescent Counseling
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการให้คาปรึ กษาวัยรุ่ น การใช้หลักการบาบัดทางจิตวิทยาให้แก่
วัยรุ่ น เกี่ยวกับการฝึ กทักษะชีวติ การบาบัดความคิดและพฤติกรรรม ศิลปะบาบัด และดนตรี บาบัด
จพป 818 การให้คาปรึ กษาข้ามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
PDC 818 Cross-cultural Counseling
ศึกษาองค์ประกอบทางสังคม และจิตวิทยา ที่มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้คาปรึ กษา และ
ผูร้ ับคาปรึ กษาต่างวัฒนธรรม จัดประสบการณ์ ให้ผเู ้ รี ยนในฐานะผูใ้ ห้คาปรึ กษาได้เรี ยนรู ้ และเกิ ดการ
ตระหนักรู ้จนสามารถให้คาปรึ กษาแก่บุคคล ที่มีพ้นื ฐานทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน
จพป 819 การให้คาปรึ กษาการสมรส
3(2-2-5)
PDC 819 Marriage Counseling
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเทคนิ คการให้คาปรึ กษาแก่คู่สมรส ศึกษาปั ญหาครอบครัว เกี่ยวกับ
การทารุ ณคู่สมรส การหย่าร้าง และการขัดแย้งในครอบครัว ตลอดจนศึกษาแนวทางการให้คาปรึ กษาใน
การครองชีวติ คู่ให้ประสบความสาเร็ จ

65

จพป 826 การทดสอบทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
PDC 826 Psychological Testing
ศึกษาหลักการในการทดสอบและการเลือกแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อใช้ในการพัฒนา
มนุ ษย์และการให้คาปรึ กษา ได้แก่ แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา แบบทดสอบบุคลิ กภาพ แบบทดสอบ
ความถนัดและแบบทดสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามนุ ษย์และการให้คาปรึ กษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
ประสบการณ์ในการดาเนินการทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ และการ
ใช้ผลที่ได้มาใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา
3. รายวิชาเลือกเสรี กลุ่มแขนงวิชาการศึกษาพิเศษ
กศพ 613 สัทศาสตร์และสรวิทยา
3(2-2-5)
SPE 613 Phonetics and Phonology
ศึกษาศาสตร์ เกี่ยวกับระบบของการเปล่งเสี ยง รู ปแบบของตาแหน่งการใช้อวัยวะที่เกี่ ยวกับ
การเปล่งเสี ยงการใช้สัทศาสตร์ ภาษาไทย รวมถึงสัญลักษณ์สากลที่ใช้กากับในสัทศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับ
สรวิทยาเบื้องต้น สรวิทยาในภาษาไทย สรวิทยาเบี่ยงเบน วิธีการใช้หลักสัทศาสตร์ และสรวิทยาในการ
แก้ไขการพูด
กศพ 614 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3(2-2-5)
SPE 614 Education for the Hearing Impaired
ศึ ก ษาลักษณะของบุ ค คลที่ มีค วามบกพร่ องทางการได้ยิน สาเหตุ และประเภทของความ
บกพร่ อง การคัดแยกและวินิจฉัย บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ องทางการได้ยินระดับ ต่ า งๆ ศึ ก ษาการจัด
หลักสู ตรสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางได้ยิน หลักการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน แก่ บุคคลที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน การฝึ กให้บุคคลได้ใช้สมรรถภาพทางการได้ยินที่
เหลืออยูใ่ ห้เป็ นประโยชน์มากที่สุด และการศึกษาผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กศพ 615 ลักษณะทางจิตวิทยาและสังคมของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ 3(2-2-5)
SPE 615 Psychological and Social Aspects for the Hearing Impaired
ศึกษาผลทางจิตวิทยาและสังคม ซึ่ งเกิ ดจากการสื่ อความหมายไม่ได้ตามปกติ ลักษณะทาง
จิตวิทยา และสังคมของบุ คคลที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน อารมณ์ และการปรั บตัว บทบาทของ
บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ในครอบครัวและชุมชน การสมรสและการสร้างครอบครัว
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กศพ 616 วิธีสอนพูดสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3(2-2-5)
SPE 616 Speech Teaching for the Hearing Impaired
ศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการสื่ อสาร หลักและปรัชญาของการสอนพูด วิธีการสอนพูดต่างๆ
การเตรี ยมความพร้ อมก่อนการสอนพูด การสอนพูดเสี ยงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ การอนุ รักษ์
การพูด และเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาการพูด
กศพ 617 ภาษามือเบื้องต้น
3(2-2-5)
SPE 617 Introduction to Sign Language
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของภาษามือ โครงสร้างไวยากรณ์ภาษามือ การใช้ภาษามือใน
การเรี ยนการสอน การสะกดนิ้วมือ การใช้ภาษามือในการเป็ นล่าม ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ภาษามือ
กศพ 618 พัฒนาการทางภาษาและการพูดของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ

3(2-2-5)

SPE 618 Language and Speech Development for the Hearing Impaired
ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาทางการเรี ยนรู้ของภาษา พัฒนาการทางภาษา การพูด สังคม อารมณ์
และการเคลื่อนไหวของบุคคลปกติ และบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ความผิดปกติทางภาษา
และการพูด การส่ งเสริ มพัฒนาทักษะทางภาษาและการพูด การวัดความสามารถทางภาษาและการพูด
การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
กศพ 619 การแก้ไขการพูดไม่ชดั
3(2-2-5)
SPE 619 Speech Correction
ศึ ก ษาความผิ ด ปกติ ท างการพู ด ลัก ษณะการพูด ไม่ ชัด องค์ป ระกอบของการพู ด สาเหตุ
ประเภท การคัดกรอง การวินิจฉัย การซักประวัติ แบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการสังเกตผูท้ ี่พูดไม่ชดั
ศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการพูด รวมทั้งการสร้าง การเลือกใช้สื่ออุปกรณ์ในการแก้ไข
การพูดไม่ชดั ตลอดจนศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กศพ 621 การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการฟังและการพูด
3(2-2-5)
SPE 621 Aural/Oral Rehabilitation
ศึ กษาประวัติ แนวคิ ด ทฤษฎี ค าจากัดความของการฟื้ นฟู สมรรถภาพการฟั งและการพูด วิ ธี
เทคนิ ค การนามาใช้กบั บุคคลที่สูญเสี ยการได้ยินในวัยทารก วัยเด็กก่อนเข้าเรี ยน วัยเด็กในโรงเรี ยน วัยรุ่ น
และผูใ้ หญ่ หลักการทางาน การดูแลรักษาเครื่ องช่วยฟั ง การทางานของประสาทหู เทียมในระดับสู ง การใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพการฟังและการพูด การอนุรักษ์การได้ยนิ และการพูด
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กศพ 643
SPE 643

จิตวิทยาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
3(2-2-5)
Psychology of the Gifted and Talented
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางจิ ตวิท ยา อารมณ์ สั ง คม ของบุ ค คลที่ มี ค วามสามารถพิ เศษใน
ประเด็นของลักษณะและความต้องการเชิ งจิตวิทยา การประเมินระดับความสามารถหรื อระดับปั ญหา
เชิ งจิตวิทยาด้านทักษะของอารมณ์ สังคม แรงจูงใจ และความมุ่งมัน่ หมัน่ สาเร็ จ การทาความเข้าใจกับ
ปั ญหาที่ ปรากฎ ตลอดจนแนวทางในการให้ความช่ วยเหลื อเชิ งจิ ตวิทยา การจัดกิ จกรรมรวมทั้งการ
ประเมินความสาเร็ จของการดาเนินการพัฒนาหรื อช่วยเหลือ
กศพ 644 กิจกรรมฝึ กทักษะความเป็ นผูน้ า
3(2-2-5)
SPE 644 Leadership Training
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความเป็ นผูน้ า ลักษณะของผูน้ า กลยุทธ์ในการสร้างความเป็ นผูน้ า ปั จจัย
ในการเป็ นผูน้ า ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะความเป็ นผูน้ าในการแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ ความสามารถทางสังคม
การฝึ กความจา การวางแผน การติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น การกระตุน้ ให้ผอู ้ ื่นทางาน
กศพ 645 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลการเรี ยนต่า
3(2-2-5)
SPE 645 Education for the Underachievers
ศึกษาสาเหตุและปั ญหาที่มีผลต่อการเรี ยนของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ลักษณะเฉพาะทาง
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลการเรี ยนต่า บุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่ มีปัญหาทางอารมณ์
บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ และมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากสภาพร่ างกายหรื อจิตใจต่าง ๆ
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ บุ ค คลสามารถประสบ
ความสาเร็ จในการเรี ยนและการปรับตัว
กศพ 646 กลยุทธ์การสอนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 646 Teaching Strategies for the Gifted and Talented
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการสอนรู ปแบบจากทฤษฎีต่างๆ ที่ช่วยในการเสาะหา และ
พัฒนาความสามารถของบุ คคลให้ไปสู่ ศกั ยภาพสู งสุ ด โดยคานึ งถึ งความสามารถที่ หลากหลายและ
ระดับของความสามารถที่แตกต่างของบุคคล กระบวนการเรี ยนรู ้ การรังสรรค์สภาพแวดล้อมทางการ
เรี ยนรู ้ที่สร้างกลไกทางจิตใจที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นกายภาพ และด้านสิ่ งแวดล้อมที่
เป็ นพลวัต
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กศพ 647 กลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
SPE 647 Developing Creative Thinking Strategies
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ทฤษฎี ที่ ส าคัญ ๆ การท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะและ
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ การประเมินความสามารถของความคิดสร้างสรรค์ ข้อจากัดใน
การประเมิน การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ โดยการเตรี ยมสิ่ งแวดล้อม การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่
พัฒนาความคิดสรรค์โดยใช้กิจกรรมรู ปแบบต่างๆ รวมทั้งการใช้สื่อเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ
การใช้ความสามารถด้านนี้ในชีวติ ประจาวัน
กศพ 648 กลยุทธ์การพัฒนาความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
3(2-2-5)
SPE 648 Developing Critical Thinking Strategies
การพัฒนาทักษะความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทฤษฎีที่สาคัญๆ การทา
ความเข้าใจเกี่ ย วกับ คุ ณลัก ษณะและองค์ประกอบของความคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ เช่ นการใช้หลัก
เหตุผล การวิเคราะห์ การสรุ ปข้อเท็จจริ ง การประเมินความสามารถของความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ข้อจากัดในการประเมิน การพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการเตรี ยมสิ่ งแวดล้อม การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กิจกรรมรู ปแบบต่างๆ รวมทั้งการใช้สื่อ
เพื่อพัฒนาความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และ การใช้ความสามารถด้านนี้ในชีวติ ประจาวัน
กศพ 649 กลยุทธ์การพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3(2-2-5)
SPE 649 Developing Creative Problem Solving Strategies
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ทฤษฎี ที่ ส าคัญ ๆ การท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะและ
องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เกณฑ์ หรื อแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ใน
การแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ การจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ พ ฒ
ั นากลยุท ธ์ ใ นการแก้ปั ญหาโดยใช้
กิจกรรมรู ปแบบต่างๆ รวมทั้งการใช้สื่อเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ความสามารถด้านนี้
ในชีวติ ประจาวัน รวมถึงการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการแก้ปัญหา
กศพ 651 การเสาะหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 651 Identification Processes for the Gifted and Talented
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะและความสามารถด้านต่างๆ
ของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ระดับความสามารถพิเศษ ปัญหาของการเสาะหา หลักการสาคัญของ
การเสาะหาความสามารถพิเศษ กระบวนการที่จะเสาะหา การใช้เครื่ องมือ ประโยชน์ ตลอดจน
ข้อจากัดของการใช้เครื่ องมือ รู ปแบบต่างๆ โดยผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถสร้าง
กระบวนการเสาะหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษได้

69

กศพ 673
เทคโนโลยีสาหรับการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SE 673
Technology in Special Education
ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นามาใช้ในการศึกษาพิเศษ การใช้อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่
จาเป็ นในการเรี ยนการสอนของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เน้นการศึกษาพิเศษ แต่ละสาขาการ
ประยุกต์ใช้ท้ งั ฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ ในการเรี ยนการสอนสาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
กศพ 674 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
3(2-2-5)
SPE 674 Education for the Physical Impaired
ศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย การเคลื่อนไหว และสุ ขภาพ สาเหตุและ
ประเภทของความบกพร่ อง การคัดแยกและวินิจฉัยบุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายประเภทต่างๆ
ศึกษาการจัดหลักสู ตรสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย การเคลื่อนไหว และสุ ขภาพ หลักการ
จัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน แก่บุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย การฝึ กให้บุคคล
ได้ใช้สมรรถภาพที่ เหลื ออยู่ให้เป็ นประโยชน์มากที่สุด และการศึ กษาผลการวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
กศพ 675 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
3(2-2-5)
SPE 675 Education for the Visual Impaired
ศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น สาเหตุและประเภทของความบกพร่ อง
ทางการเห็น การคัดแยกและวินิจฉัยบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น ศึกษาการจัดหลักสู ตร การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน วิธีสอน และสื่ อ เทคโนโลยี สาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
กศพ 676 การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางอาชีพและสังคม
3(2-2-5)
SPE 676 Vocational and Social Rehabilitation
ศึ ก ษาประวัติ แนวคิ ด ทฤษฎี หลัก การ รู ป แบบ และวิธี ใ นการแนะนาอาชี พ และการฟื้ นฟู
ความสามารถทางสังคม ให้แก่บุคคลที่มีความต้องการพิเศษทั้งในโรงเรี ยน ชุ มชน การให้คาปรึ กษา การ
ประสานงาน การติ ดต่อสื่ อสารกับผูป้ กครอง ครู นักเรี ยน ชุ มชน สถานประกอบการ การเลื อกชนิ ด
อาชีพและสถานประกอบการ โดยพิจารณาความพร้อมทางกายภาพ ทางบุคคล และการจัดการบริ การที่
เหมาะสมแก่บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ
และสังคมโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน
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กศพ 677 การวางแผนและการบริ หารโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 677 Planning and Management in Special Education Schools
การจัดโปรแกรมและการบริ หารโปรแกรมการศึกษาพิเศษ การดาเนินงานด้านกฎหมาย และ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาพิเศษ การวางแผนและการดาเนิ นงานโครงการศึกษาพิเศษ การ
ปรับปรุ งด้านการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
กศพ 678 กลยุทธ์ทางการสอนสาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 678 Teaching Strategies for Students with Special Needs
ศึกษาทฤษฎีการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการออกแบบ
ทางการสอนที่แตกต่างจากผูเ้ รี ยนปกติ การเลือกกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน แต่ละคน /แต่ละกลุ่ม
โดยเน้นผูเ้ รี ยนกลุ่มที่มีอาการระดับไม่รุนแรง และการประเมินพัฒนาการทางการเรี ยน
กศพ 679 การฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 679 Research Procedures in Special Education
ศึกษาเทคนิ ค วิธีการสอนและขอบข่ายงานวิจยั ด้านการศึกษาพิเศษ ฝึ กทาโครงการวิจยั โดยเน้น
การศึ ก ษาพิ เ ศษเฉพาะด้า น อภิ ป รายปั ญ หาในการวิ จ ัย ตลอดจนก าหนดแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
โครงการวิจยั ให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
กศพ 681 การฝึ กงาน 1
3(0-9-4)
SPE 681 Practicum 1
ฝึ กภาคปฏิบตั ิไม่ต่ากว่า 45 ชัว่ โมง โดยต้องผ่านการเรี ยนวิชาบังคับและวิชาเลือกทั้งหมดก่อน
จาแนกตามกลุ่มวิชาดังนี้
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ให้ฝึกคัดแยก วินิจฉัย และแก้ไข
การพูดไม่ชดั ของบุคคลปกติ เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
การศึ ก ษาพิ เศษส าหรั บ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญญาให้ฝึ กจัดประสบการณ์ ใ นการ
ทางานกับบุ คคลที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญาเป็ นรายบุคคล โดยฝึ กสังเกต บันทึก และวิเคราะห์
พฤติกรรมของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ผลิตสื่ อ และ ฝึ กวิธีการกระตุน้ เบื้องต้นสาหรับ
บุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษให้ทดลองและเป็ นผูช้ ่วยในการจัดโปรแกรม
และการศึกษา จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและฝึ กสอนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ การจัดกิจกรรม
พิเศษสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทั้งในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน การผลิตสื่ อ และการจัด
สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้
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การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องระดับไม่รุนแรง ฝึ กปฏิบตั ิงานในด้านการวินิจฉัย
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และฝึ กสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และกิจกรรมที่ช่วยบาบัด
หรื อส่ งเสริ มความสามารถศักยภาพของผูเ้ รี ยน
กศพ 682 การฝึ กงาน 2
3(0-18-3)
SPE 682 Practicum 2
ฝึ กภาคปฏิบตั ิไม่ต่ากว่า 90 ชัว่ โมง โดยต้องผ่านการฝึ กงาน 1 จาแนกตามกลุ่มวิชาดังนี้
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ให้ฝึกประเมินความสามารถใน
การเรี ยนรู้ ความสามารถในการสื่ อสาร จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดการเรี ยนการสอน
และฝึ กสอนบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
การศึก ษาพิเศษสาหรั บบุ คคลที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ให้ฝึกจัดประสบการณ์ ในการ
ทางานกับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดการเรี ยน
การสอนให้กบั บุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ผลิตสื่ อและ ฝึ กวิธีการกระตุน้ สาหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญารายบุคคลและรายกลุ่ม
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ให้ฝึกปฏิบตั ิงานในด้านการเสาะหาและ
คัดเลือกจัดโปรแกรมและการศึกษา จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและฝึ กสอนบุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ การจัดกิจกรรมพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทั้งในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน การ
ผลิตสื่ อ และการจัดสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องระดับไม่รุนแรง ฝึ กปฏิบตั ิงานในด้านการวินิจฉัย
การจัดโปรแกรมการเรี ยนรวมในโรงเรี ยน จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน และฝึ กสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
กศพ 875 สัมมนาหลักสู ตรและวิธีสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 875 Seminar in Curriculum and Teaching Strategies for Students with Special Needs
สัมมนาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น เกี่ ยวกับหลักสู ตรและวิธีสอนอย่างน้อยหนึ่ งสาขา
การปรับหลักสู ตรและวิธีสอนสาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ การประยุกต์ทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
กลยุทธ์ในการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการนาองค์ความรู ้ต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับหลักสู ตรและวิธีสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
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กศพ 876 สัมมนากลยุทธ์ในการพัฒนาการเรี ยนรู้
3(2-2-5)
SPE 876 Seminar in Strategies for the Development of Learning in Students with Special Needs
ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ หาข้อสรุ ปและนาเสนอแนวทางเกี่ ยวกับองค์ประกอบ ปั จจัยที่ส่งเสริ ม
หรื อทาลายกระบวนการเรี ยนรู้ตลอดจนการนาเอาหลักการทฤษฎี รู ปแบบการจัดการศึกษามาใช้ในการ
แก้ไขปั ญหาของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
กศพ 877 สัมมนาการบริ หารการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 877 Seminar in Special Educational Administration
สัมมนาและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษทั้งในและต่างประเทศ ระบบ บริ หาร
การศึกษาพิเศษ นโยบายการจัดการศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ แนวคิดในการนาทฤษฎีบริ หาร
มาใช้ในการปรับปรุ งระบบบริ หารการศึกษาพิเศษ
กศพ 878 สัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 878 Seminar in Special Education Technology
สัมมนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษในเรื่ องของกลุ่ ม อาการ ประเภท คุ ณลัก ษณะ ความต้องการทางการศึ ก ษา สั ง คม วัฒนธรรม
จิตวิทยา รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต การใช้เทคโนโลยีในการเตรี ยมความพร้อม
ของบุคคลเหล่านี้และการนาเทคโนโลยีไปเชื่อมโยงระหว่างบุคคลที่มีความต้องการพิเศษกับชุ มชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กศพ 879 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3(2-2-5)
SPE 879 Independent Study
การศึกษาค้นคว้ารายละเอียด ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในสาขาการศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ
สาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องระดับไม่รุนแรง
ซึ่งเป็ นสาขาเฉพาะของนิสิต ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ โดยได้รับความยินยอมจากคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตร
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กศพ 881 ความคิด สติปัญญา และความสามารถ
3(2-2-5)
SPE 881 Human’s Thinking, Intelligence, and Ability
ศึกษาเรื่ องเกี่ ยวกับทฤษฎีทางความคิด สติปัญญา และความสามารถของมนุ ษย์ ระดับพัฒนาการ
ด้านต่ างๆ ของมนุ ษย์ที่ เกี่ ยวข้อง การประเมิ นระดับความคิด สติปัญญา และความสามารถ เพื่ อการ
ออกแบบหลักสู ตรหรื อกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิ ดและสติ ปัญญา เพื่ อ
นาไปสู่ การยกระดับความสามารถด้านต่างๆของมนุษย์
กศพ 882 สัมมนาความผิดปกติทางการสื่ อความหมาย
3(2-2-5)
SPE 882 Seminar in Communication Disorders
สั ม มนาความผิด ปกติ ท างการสื่ อ ความหมาย ประเภท สาเหตุ การคัด แยกและวินิ จ ฉัย การ
ช่ วยเหลื อ การซักประวัติ แบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการสังเกต ผูท้ ี่มีความผิดปกติทางการสื่ อสาร
สัมมนาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางการสื่ อความหมายประเภทต่าง ๆ
กศพ 883 การบาบัดโดยใช้ศาสตร์ทางเลือก
3(3-0-6)
SPE 883 Alternative Therapeutic Approach
ศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการบาบัดโดยใช้ศาสตร์ ทางเลือก และสามารถนามาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่าง
เหมาะสม ตั้งแต่การวิเคราะห์ และวินิจฉัย การเลือกให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเป็ น
รายกรณี ได้แก่ การใช้ศิลปะบาบัด ดนตรี บาบัด แสงบาบัด สี บาบัด อาชี วะบาบัด หนังสื อบาบัด ละคร
บาบัด การเคลื่อนไหวบาบัด และอื่น ๆ เพื่อการบาบัดฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพของบุคคล
กศพ 884 ภาวะความเป็ นผูน้ าทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 884 Leadership in Special Education
ศึกษาเกี่ ยวกับทฤษฎี ความเป็ นผูน้ ากลยุทธ์ในการสร้างความเป็ นผูน้ า เช่น ปั จจัยในการเป็ นผูน้ า
โดยเน้นภาคปฏิบตั ิในการทากิจกรรมฝึ กทักษะความเป็ นผูน้ า เช่น การแก้ปัญหา (Problem Solving) การ
ตัดสิ นใจ (Decision Making) ความสามารถทางสั ง คม ได้แก่ การฝึ กความจา การวางแผน การ
ติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น การกระตุน้ ให้ผอู ้ ื่นทางาน เป็ นต้น โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทกั ษะดังกล่าว
กศพ 885 การพัฒนาบุคลากรและการประเมินโครงการทางการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
SPE 885 Staff Development and Program Evaluation in Special Education
ศึกษาเกี่ยวกับการกาหนดคุณลักษณะของบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ การคัดเลือก การจัดการอบรม ประเด็นสาคัญที่บุคลากรควรรู ้และสามารถนาไปสู่ การปฏิ บตั ิได้
จริ งให้กบั บุคคลกลุ่มดังกล่าว
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กศพ 886 จิตวิทยาสาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
SPE 886 Psychology of Person with Special Needs
สารวจและวิเคราะห์ความต้องการทางจิตวิทยาและการศึกษาของบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษแต่ละประเภท ด้านคุณลักษณะ บุคลิกลักษณะ ปั ญหาเชิ งจิตวิทยาที่พบบ่อยของบุคคลที่มีตอ้ งการ
พิเศษแต่ละกลุ่ม เกี่ ยวกับการประเมิน การบาบัด การช่วยเหลื อ การสอน และการปรับตัว โดยเน้นการ
ให้คาปรึ กษา การสนับสนุ นในชั้นเรี ยน ให้ครอบคลุ มความหลากหลายของบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ ทั้งผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษ ผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางร่ างกายและการรับรู ้ บกพร่ องทางการคิด การ
พูด ภาษา และอารมณ์ ตลอดจนผูด้ อ้ ยโอกาส ยุทธวิธีสาหรับการเรี ยนร่ วมและเรี ยนรวม เพื่อสนับสนุน
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษให้เข้าสู่ ชุมชน

ปริญญานิพนธ์
วพศ 681 สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
ไม่นบั หน่วยกิต
RHP 681 Seminar in Master’s Thesis
การศึกษาค้นคว้าและเข้าร่ วมสัมมนาอย่างต่อเนื่ องสาหรับนิ สิตระดับมหาบัณฑิ ตในประเด็นที่เป็ น
ปั ญหาและแนวโน้มใหม่ๆ ทางการศึกษา เน้นการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในการทาปริ ญญานิ พนธ์ต่อ
สาธารณะ โดยกาหนดให้ลงทะเบียนสัมมนาทุกภาคการศึกษา เพื่อช่วยส่ งเสริ ม สนับสนุ น และกากับให้
นิสิตทาปริ ญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพเผยแพร่ ในระดับชาติ และสาเร็ จได้ในระยะเวลาขั้นต่าตามหลักสู ตร
วพศ 791 ปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1
4 (0-0-12)
RHP 791 Master’s Thesis 1
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ อกสารงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เรี ยบเรี ยงและจัด ท าหั ว ข้อ การวิ จ ัย และเค้า
โครงการวิจยั บทที่ 1-3 เพื่อนาเสนอผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิ ตให้ความ
เห็นชอบหัวข้อการวิจยั และเค้าโครงการวิจยั ตามลาดับ
วพศ 792 ปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2
4 (0-0-12)
RHP 792 Master’s Thesis 2
วางแผนจัดทาเครื่ องมือการวิจยั ตามกรอบแนวคิด ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือเบื้องต้น ดาเนิ นการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย วิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์
วพศ 793 ปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3
4 (0-0-12)
RHP 793 Master’s Thesis 3
สรุ ปผลการศึกษาค้นคว้า อภิปรายและจัดทารายงานผลการวิจยั บทที่ 1-5 และจัดทาเอกสาร
บทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิ พนธ์
เพื่อพิจารณานาเสนอขอสอบปากเปล่า
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วพศ 881 สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
ไม่นบั หน่วยกิต
RHP 881 Seminar in Doctoral Dissertation
การศึกษาค้นคว้าและเข้าร่ วมสัมมนาอย่างต่อเนื่ องสาหรับนิ สิตระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตในประเด็นที่
เป็ นปั ญหาและแนวโน้มใหม่ๆ ทางการศึกษา เน้นการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในการทาปริ ญญา
นิ พนธ์ ต่อสาธารณะ โดยกาหนดให้ลงทะเบียนสัมมนาทุ กภาคการศึกษา เพื่อช่ วยส่ งเสริ ม สนับสนุ น
และกากับให้นิสิตทาปริ ญญานิ พนธ์ที่มีคุณภาพเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ และสาเร็ จได้ในระยะเวลา
ขั้นต่าตามหลักสู ตร
วพศ 991 ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต 1
12 (0-0-36)
RHP 991 Doctoral Dissertation 1
ส ารวจสภาพปั ญ หา และแนวโน้ม ในสาขาวิช าที่ ส นใจ ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ เรี ยบเรี ยง ตลอดจนนาเสนอหัวข้อการวิจยั ตามประเด็นปัญหาที่ศึกษา
วพศ 992 ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต 2
12 (0-0-36)
RHP 992 Doctoral Dissertation 2
ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องอย่างลุ่มลึ ก เรี ยบเรี ยงและจัดทาหัวข้อการวิจยั
และ เค้าโครงการวิจยั บทที่ 1-3 เพื่อนาเสนอผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับปรัชญาดุ ษฎี
บัณฑิตให้ความเห็นชอบหัวข้อการวิจยั และเค้าโครงการวิจยั ตามลาดับ
วพศ 993 ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต 3
12 (0-0-36)
RHP 993 Doctoral Dissertation 3
ออกแบบและวางแผนจัดทาเครื่ องมือการวิจยั ตามแนวคิดทฤษฎีที่เ กี่ยวข้อง ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือ ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย วิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ปริ ญญานิพนธ์
วพศ 994 ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต 4
12 (0-0-36)
RHP 994 Doctoral Dissertation 4
สรุ ปผลการศึกษาค้นคว้า อภิปรายและจัดทารายงานผลการวิจยั บทที่ 1-5 และจัดทาเอกสาร
บทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ/หรื อระดับนานาชาติ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณานาเสนอขอสอบปากเปล่า
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3.2 ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร อาจารย์ซ่ ึ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอน มีคุณวุฒิและจานวนสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล
3 7210 00318 29 5
รองศาสตราจารย์ องอาจ นัยพัฒน์
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3 1006 01257 91 3

อาจารย์

สุวพร เซ็มเฮง

3 1909 00377 78 3

อาจารย์

สุวมิ ล กฤชคฤหาสน์

3 1006 02184 75 8

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

พาสนา จุลรัตน์

3 1020 00837 68 2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ทศวร มณี ศรี ขา

3 8098 00066 14 1

อาจารย์

มณฑิรา จารุ เพ็ง

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D. Educational Administration with
Concentration on Research and Evaluation
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
กศ.บ. การวัดผลการศึกษา-คณิ ตศาสตร์
Ph.D. Educational Research and Evaluation
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
กศ.บ. คณิ ตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์
ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา
ศม. การวัดและประเมินผลการศึกษา
พย.บ. พยาบาลศาสตร์
Ph.D. Educational Psychology
M.Ed. Educational Psychology
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
กศ.บ. เคมี
กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์
กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว
กศ.บ. การแนะแนว
ปร.ด. จิตวิทยาให้คาปรึ กษา
กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว
พย.บ. พยาบาลศาสตร์

77

สาเร็ จการศึกษาจากสถาบัน
Illinois State University, USA

ปี พ.ศ.
2542

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุโลก
Macquarie University, NSW. Australia
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
University of Oklahoma, U.S.A
University of Oklahoma, U.S.A
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สงขลา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2535
2531
2531
2521
2516
2551
2544
2538
2544
2542
2534
2532
2545
2524
2520
2549
2542
2537

เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล
3 1024 00246 79 7
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อุษณี ย ์ อนุรุทธ์วงศ์

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D. Special Education, Gifted and Talented
Children
M.S. Special Education for Emotionally
Disturbed Children
กศ.บ. สังคมศึกษา

สาเร็ จการศึกษาจากสถาบัน
University of Pittsburgh, U.S.A.

ปี พ.ศ.
2532

Southern Connecticut State College, USA.

2523

มหาวิทยาลัยบูรพา

2520

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2549
2537
2531
2547
2540
2523

(เกียรตินิยม)

5 1021 99029 41 7

3 1014 03019 74 0

รองศาสตราจารย์

อาจารย์

ดารณี ศักดิ์ศิริผล

กุลยา ก่อสุ วรรณ
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กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
Ed.D.
กศ.ม.
พย.บ.

การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
คหกรรมศาสตร์
Spacial Education
การศึกษาพิเศษ
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ข้ นั สู ง

78

วิทยาลัยครู เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์

Illinois State University, USA
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยพยาบาลกรุ งเทพ

3.2.2 อาจารย์ประจา อาจารย์ที่มีหน้าที่หลักในการสอนและวิจยั และปฏิบตั ิงานเต็มเวลา
ลาดับ

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ตาแหน่งและรายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน

Ph.D. (Educational Administration 3 7210 00318 29 5
with Concentration on Research and
Evaluation)
อาจารย์ ดร.สุ วพร เซ็มเฮง
Ph.D. (Educational Research and
3 1006 01257 91 3
Evaluation)
อาจารย์ ดร.สุ วมิ ล กฤชคฤหาสน์
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 3 1909 00377 78 3
อาจารย์ ดร.รณิ ดา เชยชุ่ม
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 3 5499 00176 23 5
3 1005 02923 842
อาจารย์ ดร.อรอุมา เจริ ญสุ ข
ค.ด. (วิธีวทิ ยาการวิจยั การศึกษา)
รองศาสตราจารย์เวธนี กรี ทอง
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 3 1002 02313 09 7
3 1020 00837 68 2
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศวร มณี ศรี ขา
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์ )
3 1006 02184 75 8
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์
Ph.D. (Educational Psychology)
3 8098 00066 14 1
อาจารย์ ดร.มณฑิรา จารุ เพ็ง
ปร.ด. (จิตวิทยาให้คาปรึ กษา)
3 1015 01882 53 1
อาจารย์ ดร.สกล วรเจริ ญศรี
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา)
3 6499 00214 713
อาจารย์ ดร.ธีรภาพ เพชรมาลัยกุล
ค.ด. (วิจยั และจิตวิทยาการศึกษา)
3 4112 00363 95 8
อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา)
3 1103 00518 75 1
อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่
ปร.ด (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา)
5 1021 99029 41 7
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
3 1024 00246 79 7
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณี ย ์ อนุรุทธ์วงศ์ Ph.D. (Special Education, Gifted
and Talented Children)
3 1014 01198 07 8
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพนั ธ์ ศรี วนั ยงค์ กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
3 1014 03019 74 0
อาจารย์ ดร.กุลยา ก่อสุ วรรณ
Ed.D (Special Education)
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ

ตาแหน่งและรายชื่อคณาจารย์

1
2
3
4

ศาสตราจารย์ ดร.สาเริ ง บุญเรื องรัตน์
ศาสตราจารย์.ดร.ศิริชยั กาญจนวาสี
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คุณวุฒิ

Ph.D. (Research and Curriculum Development)
Ph.D. (Measurement and Evaluation)
Ph.D. (Educational Psychology)
Ph.D. (Measurement and Evaluation, Statistics
and Research Design)
รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต อินทสุ วรรณ Ph.D. (Educational Research Methodology)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ วมิ ล ติรกานันท์
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ นนั ท์ ศลโกสุ ม
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์ กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
อาจารย์ ดร.ชูศกั ดิ์ ขัมภลิขิต
Ph.D. (Educational Research Methodology)
อาจารย์ ดร.ละเอียด รักษ์เผ่า
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร)
อาจารย์ ดร.อิทธิ ฤทธิ์ พงษ์ปิยรัตน์
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
อาจารย์ ดร.วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร)
Ed. D (Educational Psychology)
ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุ วรรณฑัต
ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์
Ph.D. (Educational Psychology)
ศาสตราจารย์ศรี ยา นิยมธรรม
M.A. (Special Education for the Deaf)
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู
Ed.D. (Special Education Administration)
อาจารย์ ดร.มลิวลั ย์ ธรรมแสง
Ph.D. (Administration for Special Education)
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เลขประจาตัว
บัตรประชาชน

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน)
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ได้จดั ให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในสถานการณ์จริ ง (การฝึ กงาน) ทั้งในหน่วยงานของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
วิช าเอกหรื อ แขนงวิช าที่ มี ก ารฝึ กงาน ได้แ ก่ แขนงวิช าจิ ต วิ ท ยาพัฒ นามนุ ษ ย์แ ละการให้
คาปรึ กษา (Psychology of Human Development and Counseling) แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา
(Educational Psychology) แขนงวิชาการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้
ยิน (Education for Persons with Hearing Impairment) สาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
(Education for Persons with Intellectual Disabilities) สาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ (Education
for Gifted and Talented Persons) และสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องระดับไม่รุนแรง (Education for
Mildly Handicapped Persons)
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดงั นี้
(1) ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานที่ฝึกงาน ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็ น
ในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
(2) บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางวิชาชีพ โดยใช้เครื่ องมือหรื อเทคนิค
วิธีการต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่ปฏิบตั ิงานได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ระดับมหาบัณฑิต
มีการฝึ กงานในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 2
ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1
มีการฝึ กงานในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 2
ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2
มีการฝึ กงานในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรื อปริ ญญานิพนธ์ ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและวิทยาการ
ด้านการศึกษา และการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผูเ้ รี ยน
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ การวิจยั ปริ ญญานิ พนธ์ และโครงงานด้านการศึกษาเป็ นงานวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นด้านการแก้ปัญหา การพัฒนา ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาและการจัด
การเรี ยนรู้ตามความสนใจและตามความจาเป็ นของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูค้ วบคุมดูแล ทั้งนี้ โดย
มีกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เป็ นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแต่การเสนอเค้าโครงวิจยั ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจยั การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึ กษาในการทาการสอบปากเปล่าเป็ นต้น
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นิสิตมีความรู ้ความสามารถในการกาหนดปั ญหาและสื บค้นข้อมูลวิจยั การเขียนและนาเสนอ
โครงการวิจยั การดาเนินการวิจยั การสร้างเครื่ องมือและตรวจสอบประสิ ทธิภาพและคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการใช้สถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูล การสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั และการนาเสนอ
รายงานการวิจยั
5.3 ช่ วงเวลา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
ระดับปริ ญญาโท 12 หน่วยกิต
ระดับปริ ญญาเอก 36 หน่วยกิต สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่จบปริ ญญาโท (ปร.ด. แบบ 2.1)
ระดับปริ ญญาเอก 48 หน่วยกิต สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่จบปริ ญญาตรี (ปร.ด. แบบ 2.2)
5.5 การเตรียมการ
มีการเตรี ยมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาช่วยเหลือนิสิต การกาหนดเวลาในการนัดหมายให้คาปรึ กษานิสิตทั้งทางตรงและทาง
จดหมายอิเลคทรอนิค แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า
การกาหนดช่วงเวลาในการยื่นข้อเสนอเค้าโครงวิจยั การประชุมพิจารณาโครงการวิจยั ช่วงเวลาการยืน่
ขอสอบปากเปล่า และระยะเวลาสิ้ นสุ ดการสอบปากเปล่า ในแต่ละปี การศึกษา ประกาศให้นิสิตทราบ
โดยกาหนดเป็ นปฏิทินการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเป็ นระยะ ตั้งแต่การสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสาร เค้าโครงวิจยั
และรายงานการวิจยั การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิจยั การสอบปากเปล่า โดยให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
เพิ่มเติมผลการประเมินที่ยงั ไม่ได้มาตรฐาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ การสอนและกิจกรรมนิสิต

1. ด้ านความเป็ นผู้นาทางวิชาการ

1. สอดแทรกในกระบวนการเรี ยนการสอน การจัด
กิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เพื่อ
เสริ มสร้างลักษณะความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม การทางานเป็ นทีม การจัดอบรม
และสัมมนาต่างๆ
3. ศึกษาค้นคว้า วิจยั และเผยแพร่ องค์ความรู ้ใหม่ๆ แก่
สังคม

2. ด้ านความศรัทธาในวิชาชีพ

1. สอดแทรกในกระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อเสริ มสร้าง
ความศรัทธาในวิชาชีพ
2. การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเสริ มความศรัทธา
ความมุ่งมัน่ ความเสี ยสละ และความรับผิดชอบ
3. จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มให้ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้ านจิตสานึกสาธารณะ

1. สอดแทรกในกระบวนการเรี ยนการสอน
2. จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มการมี
จิตสานึกสาธารณะ
3. การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มเกี่ยวกับการรู้จกั ใช้
ของส่ วนรวม การถือเป็ นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิ และการ
เคารพสิ ทธิของบุคคลอื่น
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
ระดับมหาบัณฑิต
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
นิสิตต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่สาคัญในการปฏิบตั ิงาน และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถวินิจฉัยและจัดการปัญหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม โดย
ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็ นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิงานในองค์กร ชุมชน และสังคมโดยส่ วนรวม
อาจารย์ผสู้ อนในแต่ละรายวิชาต้องสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ โดยนิสิตจะต้องมี
คุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้ดงั นี้
(1) มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
(2) มีความใฝ่ รู ้ แสวงหา และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
(3) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปั ญหาต่างๆ
(4) ยึดมัน่ ในการประพฤติปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(5) เป็ นตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบตั ิงานในองค์กร ชุมชน และสังคม
(6) เสี ยสละ อุทิศตน และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
(7) มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และยุติธรรม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้นิสิตเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดี อาจารย์ผสู้ อนจะต้องเน้น
การเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รู ้หน้าที่และมีความรับผิดชอบใน
การทางาน ส่ งเสริ มให้นิสิตแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ในการเรี ยน ฝึ กการปฏิบตั ิงานในองค์กร
ชุมชน และสังคมเพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดี นอกจากนี้อาจารย์ผสู้ อนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อฝึ กให้นิสิตเป็ นผูท้ ี่มี
ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ยุติธรรม เสี ยสละ อุทิศตน และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
(2) ประเมินจากการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในการเรี ยนและการทางาน
(4) ประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ิงานและการร่ วมกิจกรรม
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
นิสิตต้องมีความรู ้และความเข้าใจในเนื้ อหาสาระ หลักการ และทฤษฎีที่สาคัญๆ ใน
สาขาวิชา สามารถนาความรู ้ดงั กล่าวไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ การวิจยั การปฏิบตั ิ
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ในวิชาชีพและในการดาเนินชีวติ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ และผลกระทบของผลการวิจยั
ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ รวมทั้งตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ โดยนิสิตจะต้องมี
คุณสมบัติดา้ นความรู ้อย่างน้อย 6 ข้อตามที่ระบุไว้ คือ
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ หลักการ และทฤษฎี ที่สาคัญ ๆ ในสาขาวิชา
(2) สามารถนาความรู ้ดงั กล่าวไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ การวิจยั การ
ปฏิบตั ิในวิชาชีพและในการดาเนินชีวติ
(3) มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ
(4) รู ้ และ เข้าใจผลกระทบของผลการวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
(5) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
(6) มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
เน้นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้วธิ ี การจัดการเรี ยนรู ้และให้ทากิจกรรม
ที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมและบรรลุผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง จัดให้มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง
ในลักษณะของการฝึ กงาน การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ และการให้คาปรึ กษาทางวิชาการแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้มีการทาวิจยั ที่มีการนาหลักการและทฤษฎีที่สาคัญมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งให้นิสิต
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
(1) ประเมินจากงานต่างๆ ที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
(3) ประเมินจากการทดสอบ
(4) ประเมินจากการปฏิบตั ิงานวิจยั และผลงานวิจยั
(5) ประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง
2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นิสิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีทางวิชาชีพ สามารถสังเคราะห์
และบูรณาการความรู ้ ผลงานวิจยั และทฤษฎี ต่างๆ ในการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา การหาข้อมูลสรุ ป
และข้อเสนอแนะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ
ดังนั้นนิสิตต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) มีความรู ้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลุ่มลึกในทฤษฎีตา่ งๆ ทางวิชาชีพ
(2) มีความสามารถในการเชื่ อมโยง ถ่ายโอนความรู ้
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(3) มีความสามารถในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการบูรณาการองค์ความรู ้เดิม
ผลงานวิจยั และทฤษฎีต่างๆทางวิชาชีพ
(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นหรื อปั ญหาที่ซบั ซ้อน สามารถวางแผนและ
ดาเนินการวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะใหม่ๆได้
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
วางแผนการสอนและจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์ อย่างสร้ างสรรค์ และคิ ดเป็ นระบบ โดยใช้เทคนิ คต่างๆ เช่ น การระดมสมอง การสะท้อน
ความคิด การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็ นต้น จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยนที่
เน้นทักษะการคิดโดยต้องสอดคล้องกับแผนการสอนที่กาหนดไว้ ตลอดจนส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มี
การศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการทากิจกรรมการฝึ กทักษะการคิด
(2) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
(3) ประเมินจากการปฏิบตั ิงานวิจยั
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตมีทกั ษะทางสังคม สามารถปรับตัวเพื่อร่ วมงานกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามใน
การดาเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่างๆ ได้โดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบสามารถวางแผนดาเนิ นงานและแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อนได้ มี
วิสัย ทัศ น์ใ นการแสดงความเห็ นทางวิชาการและวิชาชี พ มี ภาวะผูน้ าสามารถสร้ างปฏิ สัมพันธ์ ใ น
กิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
ดังนั้นนิสิตต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้
(1) มีทกั ษะสังคม
(2) มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อทางานร่ วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุ ข
(3) มีความสามารถในการจัดการปั ญหาและข้อโต้แย้งได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กรในการปฏิบตั ิงานในวิชาชี พให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
อาจารย์ผูส้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการทางานเป็ นกลุ ่มและงานที่ตอ้ ง
มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ในภาคปฏิบตั ิ สอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบ
การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรในทุกรายวิชา ฝึ กปฏิบตั ิทางานและการอยูร่ ่ วมกัน
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ในสังคมด้วยการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล และฝึ กการจัดการปั ญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นความสามารถในการสื่ อสาร มนุษยสัมพันธ์ ทักษะ
ทางสังคม ความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่างๆ และ
ความรับผิดชอบของการเรี ยนและงานที่ได้รับมอบหมาย จากการร่ วมกิจกรรม/โครงการและการฝึ กปฏิบตั ิงาน
จากสถานการณ์จริ ง และจากการยอมรับจากเพื่อนโดยให้นิสิตประเมินตนเองและให้เพื่อนประเมินนิสิต
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิ สิตมี ความสามารถคัดกรองข้อมูลและสถิ ติต่างๆ เพื่อนามาใช้ทางการศึ กษาค้นคว้า
ปั ญหา สรุ ปปั ญหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา สามารถใช้ภาษา
ในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงวิชาการ วิชาชี พ และชุ มชน สามารถเลือก
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึ กษาค้นคว้าและนาเสนอผลงานทางวิชาการได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
(1) นิสิตสามารถคัดกรองข้อมูล และสถิติต่างๆ เพื่อนามาใช้ประกอบในการศึกษา
ค้นคว้าปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
(2) นิสิตสามารถนาเสนองานที่เน้นการสื่ อสารทั้งด้านการพูดและการเขียน (วัจนะ
ภาษา และอวัจนะภาษา) ได้อย่างเหมาะสม
(3) นิสิตสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางอิ เล็กทรอนิกส์เพื่อนามา
พัฒนาผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(4) นิสิตสามารถวิเคราะห์และประเมินการเลือกรับและไม่รับข้อมูลสารสนเทศข่าวสาร
สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลจากสถานการณ์
จาลองและสถานการณ์จริ งทางคณิ ตศาสตร์ ทางจิตวิทยาและทางการศึกษา และนาเสนอการแก้ปัญหา
ทางการวิจยั อย่างเหมาะสม
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตสามารถสื่ อสาร โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
87

(1) ประเมินจากความสามารถในการคัดกรองข้อมูล จับใจความสาคัญ แปลความหมาย
และขยายความข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ การวัดและประเมินทางจิตวิทยา การประเมินทางการศึกษาและสถิติ
โดยการทดสอบกลางภาคและปลายภาค และผลการนาเสนอข้อมูลได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็ นจริ ง
(2) ประเมินจากความสามารถในการสื่ อสารทั้งวัจนะภาษา และอวัจนะภาษา เป็ นรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ม สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
และประเมินค่าการเลือกรับและไม่รับข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพได้
ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
นิสิตต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่สาคัญในการปฏิบตั ิงาน และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
ทีส่ ร้ างสรรค์ ในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถวินิจฉัยและจัดการปั ญหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็ นตัวอย่างที่ดี และเป็ นแบบอย่ างทีด่ ีของผู้นาทางวิชาการ ในการ
ปฏิบตั ิงานในองค์กร ชุมชน และสังคมโดยส่ วนรวม
อาจารย์ผสู้ อนในแต่ละรายวิชาต้องสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้โดยนิสิตจะต้องมี
คุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
(1) มีเจตคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
(2) มีความใฝ่ รู้ แสวงหา และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ ที่สร้ างสรรค์ เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
(3) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปั ญหาต่างๆ
(4) ยึดมัน่ ในการประพฤติปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(5) เป็ นตัวอย่างที่ดี และแบบอย่ างทีด่ ีของผู้นาทางวิชาการในการปฏิบตั ิงานในองค์กร
ชุมชน และสังคม
(6) เสี ยสละ อุทิศตน และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
(7) มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และยุติธรรม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้นิสิตเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดี อาจารย์ผสู้ อนจะต้องเน้นการ
เข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รู ้หน้าที่และมีความรับผิดชอบใน
การทางาน ส่ งเสริ มให้นิสิตแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ทีส่ ร้ างสรรค์ ในการเรี ยน ฝึ กการปฏิบตั ิงาน
ในองค์กร ชุมชน และสังคมเพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีและแบบอย่ างทีด่ ีของผู้นาทางวิชาการ นอกจากนี้ อาจารย์
ผูส้ อนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
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คุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อฝึ กให้นิสิตเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ยุติธรรม เสี ยสละ อุทิศตน และคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
(2) ประเมินจากการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในการเรี ยนและการทางาน
(4) ประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ิงานและการร่ วมกิจกรรม
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
นิสิตต้องมีความรู ้และความเข้าใจในเนื้ อหาสาระ หลักการ และทฤษฎีที่สาคัญๆ ใน
สาขาวิชา อย่างถ่ องแท้ ลึกซึ้ง และกว้ างขวาง สามารถนาความรู ้ดงั กล่าวไปประยุกต์ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการ การวิจยั การปฏิบตั ิในวิชาชีพและในการดาเนินชีวติ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
วิธีการพัฒนาองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ และมีความเข้าใจในผลกระทบของผลการวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวิชาของตน ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ รวมทั้งตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ โดยนิสิตจะต้องมี
คุณสมบัติดา้ นความรู ้อย่างน้อย 6 ข้อ ดังนี้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ หลักการ และทฤษฎี ที่สาคัญ ๆ ในสาขาวิชา
อย่างถ่ องแท้ ลึกซึ้ง และกว้างขวาง
(2) สามารถนาความรู ้ดงั กล่าวไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ การวิจยั การปฏิบตั ิ
ในวิชาชีพและในการดาเนินชีวติ
(3) มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ
(4) รู้ และ เข้าใจผลกระทบของผลการวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
(5) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
(6) มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
เน้นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้วธิ ีการจัดการเรี ยนรู ้และให้ทากิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมและบรรลุผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง จัดให้มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งใน
ลักษณะของการฝึ กงาน การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ และการให้คาปรึ กษาทางวิชาการแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้มีการทาวิจยั ที่มีการนาหลักการและทฤษฎีที่สาคัญมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งให้นิสิต
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
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2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
(1) ประเมินจากงานต่างๆ ที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
(3) ประเมินจากการทดสอบ
(4) ประเมินจากการปฏิบตั ิงานวิจยั และผลงานวิจยั
(5) ประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง
2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นิสิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีทางวิชาชีพ มีเทคนิคการแสวงหา
ความรู้ สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ ผลงานวิจยั และทฤษฎีต่างๆ ในการวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหา การหาข้อมูลสรุ ปและข้อเสนอแนะใหม่ๆที่เกี่ ยวข้องในสาขาวิชาชี พ สามารถพัฒนาแนวทาง
แก้ ปัญหาด้ วยวิธีการทีส่ ร้ างสรรค์ ในการพัฒนาและสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ในวิชาชี พ
ดังนั้นนิสิตต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลุ่มลึกในทฤษฎีตา่ งๆ ทางวิชาชีพ
(2) มีความสามารถในการเชื่ อมโยง ถ่ายโอนความรู ้
(3) มีความสามารถในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการบูรณาการองค์ความรู ้เดิม
ผลงานวิจยั และทฤษฎีต่างๆทางวิชาชีพ
(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นหรื อปั ญหาที่ซบั ซ้อน สามารถวางแผนและ
ดาเนินการวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะใหม่ๆได้
(5) มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ ทเี่ ป็ นปั ญหาและนาความรู้ ทฤษฎีต่างๆทาง
วิชาชี พมาประยุกต์ ใช้ ในการแก้ ปัญหาทางการศึกษา
(6) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และบูรณาการผลงานวิจัยและแนวคิด ทฤษฎี
ต่ างๆ การสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ ทีน่ ามาสู่ การแก้ ปัญหาทางการศึกษาอย่ างสร้ างสรรค์
(7) มีความสามารถในการออกแบบการวิจัยและดาเนินการวิจัยในเรื่องทีซ่ ับซ้ อนทีเ่ กีย่ วกับ
การพัฒนาองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ ในวิชาชี พ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
วางแผนการสอนและจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และคิดเป็ นระบบ โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การระดมสมอง การสะท้อน
ความคิด การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็ นต้น จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยนที่
เน้นทักษะการคิดโดยต้องสอดคล้องกับแผนการสอนที่กาหนดไว้ ตลอดจนส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มี
การศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ
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2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการทากิจกรรมการฝึ กทักษะการคิด
(2) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
(3) ประเมินจากการปฏิบตั ิงานวิจยั
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตมีทกั ษะทางสังคม สามารถปรับตัวเพื่อร่ วมงานกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามใน
การดาเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่างๆ ได้โดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบสามารถวางแผนดาเนิ นงานและแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อนได้ มี
วิสัย ทัศ น์ใ นการแสดงความเห็ นทางวิชาการและวิชาชี พ มี ภาวะผูน้ าสามารถสร้ างปฏิ สัมพันธ์ ใ น
กิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
ดังนั้นนิสิตต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้
(1) มีทกั ษะสังคม
(2) มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อทางานร่ วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุ ข
(3) มีความสามารถในการจัดการปั ญหาและข้อโต้แย้งได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กรในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพให้มีประสิ ทธิภาพ
(5) แก้ ไขปัญหาทีซ่ ับซ้ อน หรือยุ่งยากทางวิชาชี พในระดับสู งได้ อย่ างละมุนละม่ อม
(6) มีความสามารถในการเป็ นผู้นาในทางวิชาการ วิชาชี พและสั งคมทีซ่ ับซ้ อนได้
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
อาจารย์ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ตอ้ งมีปฎิ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ในภาคปฏิบตั ิ สอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบ การมี
มนุ ษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรในทุกรายวิชา ฝึ กปฏิ บตั ิทางานและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคล และฝึ กการจัดการปั ญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นความสามารถในการสื่ อสาร มนุษยสัมพันธ์ ทักษะ
ทางสังคม ความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่างๆ และ
ความรั บผิดชอบของการเรี ยนและงานที่ได้รับมอบหมาย จากการร่ วมกิ จกรรม/โครงการและการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานจากสถานการณ์จริ ง และจากการยอมรับจากเพื่อนโดยให้นิ สิตประเมินตนเองและให้เพื่อน
ประเมินนิสิต
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2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิ สิตมี ความสามารถคัดกรองข้อมูลและสถิ ติต่างๆ เพื่อนามาใช้ทางการศึกษาค้นคว้า
ปั ญ หา สรุ ป ปั ญ หา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สาขาวิ ช าได้ อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์ สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้ง
ในวงวิชาการ วิชาชี พ และชุ มชน สามารถเลื อกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้าและนาเสนอผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(1) นิสิตสามารถคัดกรองข้อมูล และสถิติต่างๆ เพื่อนามาใช้ประกอบในการศึกษาค้นคว้า
ปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาได้ อย่างสร้ างสรรค์
(2) นิสิตสามารถนาเสนองานที่เน้นการสื่ อสารทั้งด้านการพูดและการเขียน (วัจนะภาษา
และอวัจนะภาษา) ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
(3) นิสิตสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนามา
พัฒนาผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(4) นิสิตสามารถวิเคราะห์และประเมินการเลือกรับและไม่รับข้อมูลสารสนเทศข่าวสาร
สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชี พ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่ างสร้ างสรรค์
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์ขอ้ มูลจากสถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์จริ งทางคณิ ตศาสตร์ ทางจิตวิทยาและทางการศึกษา และนาเสนอการแก้ปัญหาทางการวิจยั
ทีซ่ ับซ้ อน อย่างเหมาะสม
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตสามารถสื่ อสาร โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสร้ างสรรค์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากความสามารถในการคัดกรองข้อมูล จับใจความสาคัญ แปลความหมาย
และขยายความข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ การวัดและประเมินทางจิตวิทยา การประเมินทางการศึกษาและสถิติ
โดยการทดสอบกลางภาคและปลายภาค และผลการนาเสนอข้อมูลได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็ นจริ ง
(2) ประเมินจากความสามารถในการสื่ อสารทั้งวัจนะภาษา และอวัจนะภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ
เป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม โดยสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
สามารถวิเคราะห์และประเมินค่าการเลือกรับและไม่รับข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพได้อย่างสร้ างสรรค์
92

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
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พฐ 501 ชีวติ กับการศึกษา
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจยั เพื่อสร้างและ
สื่ อสารความรู ้
วพศ 611 เทคนิคการพัฒนาและใช้เครื่ องมือ
การวัดและประเมิน
วพศ 612 กระบวนทัศน์ในการเรี ยนรู ้ของมนุษย์
วพศ 613 สัมมนาหลักการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
วพศ 614 สถิติวเิ คราะห์ข้ นั สูง
วพศ 711 การออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือ
วัดศักยภาพมนุษย์
วพศ 712 กระบวนทัศน์ทางสติปัญญา
วพศ 713 ร่ างกาย จิต สมอง และการเรี ยนรู้ของมนุษย์

 ความรับผิดชอบรอง

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ





























































































































































































































































































































































































































































































































































93

รายวิชา

94

แขนงวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา
วปจ 611 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวัด
วปจ 612 การสร้างเครื่ องมือวัดด้านพุทธิพิสยั
วปจ 613 การสร้างเครื่ องมือวัดด้านจิตพิสยั
และทักษะพิสยั
วปจ 614 สัมมนาการทดสอบและวัดผล
การศึกษา
วปจ 811 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวัด
ขั้นสูง
วปจ 812 ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
วปจ 813 หัวข้อปัจจุบนั ทางการวัดผล
การศึกษา
วปจ 814 สัมมนาการบริ หารและการจัดการการ
ทดสอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
รายวิชา
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
แขนงวิชาการตรวจสอบและการประเมินทางการศึกษา
วปจ 621 หลักการและวิธีการในการประกัน
                             
คุณภาพการศึกษา
วปจ 622 การประเมินหลักสูตรและการสอน                              
                             
วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผน
วปจ 624 สัมมนาการตรวจสอบและประเมิน
                             
ทางการศึกษา
วปจ 821 ทฤษฎี การประเมินและการ
                             
ประยุกต์
วปจ 822 การประเมินและพัฒนาบุคลากร                              
วปจ 823 ยุทธศาสตร์การประเมินเพื่อพัฒนา
                             
องค์การ
วปจ 824 สัมมนาการบริ หารและการจัดการ
                             
การประเมิน
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

95
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

96

แขนงวิชาการวิจยั และสถิตทิ างการศึกษา
วปจ 631 การออกแบบการวิจยั เชิงทดลอง
 
และกึ่งทดลอง
วปจ 632 การออกแบบการวิจยั เชิงบรรยาย  
 
วปจ 633 การวิจยั เชิงคุณภาพ
วปจ 634 สัมมนาการวิจยั และสถิติทางการศึกษา  
 
วปจ 831 การออกแบบการวิจยั ขั้นสูง
 
วปจ 832 สถิติวเิ คราะห์ตวั แปรพหุนาม
 
วปจ 833 สัมมนาการวิจยั เชิงคุณภาพ
วปจ 834 สัมมนาการออกแบบการวิจยั และ
 
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์ และการให้ คาปรึกษา
จพป 611 การพัฒนามนุษย์และทฤษฎี
 
เทคนิคการให้คาปรึ กษา
 
จพป 612 จิตวิทยาการฝึ กอบรม

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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จพป 613 สัมมนาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และ
การให้คาปรึ กษา
จพป 614 การฝึ กฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยา
พัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา 1
จพป 811 การพัฒนามนุษย์และการให้
คาปรึ กษาครอบครัว
จพป 812 การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มขั้นสูง
จพป 813 สัมมนาการวิจยั ด้านจิตวิทยา
พัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา
จพป 814 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยา
พัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา 2
แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา
จพป 621 จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของมนุษย์
จพป 622 การปรับพฤติกรรม

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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จพป 623 สัมมนาการเรี ยนการสอนเชิงจิตวิทยา
จพป 624 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยา
การศึกษา 1
จพป 821 จิตวิทยาการรู ้คิด
จพป 822 การฝึ กอบรมและการออกแบบ
การสอน
จพป 823 สัมมนาการวิจยั ด้านจิตวิทยา
การศึกษา
จพป 824 การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยา
การศึกษา 2
แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ
กศพ 611 โสตสัมผัสวิทยา
กศพ 612 วิธีสอนภาษาสาหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ยนิ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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กศพ 631 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะความ
บกพร่ องทางสติปัญญา
กศพ 632 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
กศพ 641 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษ
กศพ 642 การพัฒนาทักษะความคิดระดับสูง
กศพ 661 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่ องระดับไม่รุนแรง
กศพ 662 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
กศพ 671 การคัดกรองและวินิจฉัยบุคคลที่
มีความต้องการพิเศษ
กศพ 672 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญ
ทางการศึกษาพิเศษ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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กศพ 871 การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

























































































































กศพ 873 การฝึ กประสบการณ์ดา้ น
การศึกษาพิเศษ





























































กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ





























































วพศ 681 สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับ
มหาบัณฑิต





























































วพศ 791 ปริ ญญานิ พนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1





























































วพศ 792 ปริ ญญานิ พนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2





























































วพศ 793 ปริ ญญานิ พนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3





























































วพศ 881 สัมมนาปริ ญญานิพนธ์ระดับ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต





























































กศพ 872 การวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ

100

100

รายวิชา
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วพศ 991 ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต 1
วพศ 992 ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต 2
วพศ 993 ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต 3
วพศ 994 ปริ ญญานิพนธ์ระดับปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต 4

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

















































































































































































































































หมายเหตุ:
ด้ านทักษะทางปัญญา มาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในระดับมหาบัณฑิต มีคุณสมบัติตามข้อ 1-4 ในระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต มีคุณสมบัติตามข้อ 1-7
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ในระดับมหาบัณฑิต มีคุณสมบัติตามข้อ 1-4 ในระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรกหมายถึงระดับของรายวิชา
5
6
7
8–9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาระดับมหาบัณฑิต
รายวิชาระดับมหาบัณฑิตและ/หรื อระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รายวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
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เลขรหัสตัวกลางสาหรับรหัสวิชาหมวดพืน้ ฐาน (พฐ) หมวดวิชาบังคับร่ วมและปริญญานิพนธ์ (วพศ)
0
หมายถึง
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
หมายถึง
สหวิทยาการ
8
หมายถึง
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์
9
หมายถึง
ปริ ญญานิ พนธ์
เลขรหัสตัวกลางสาหรับรหัสวิชาของกลุ่มวิชาการวัดผล ประเมินผลและวิจัยการศึกษา (วปจ)
1
หมายถึง
การทดสอบและวัดผลการศึกษา
2
หมายถึง
การตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
3
หมายถึง
การวิจยั และสถิติทางการศึกษา
เลขรหัสตัวกลางสาหรับรหัสวิชาของกลุ่มวิชาจิตวิทยา (จพป)
1
หมายถึง
จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา
2
หมายถึง
จิตวิทยาการศึกษา
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เลขรหัสตัวกลางสาหรับรหัสวิชาของกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ (กศพ)
1-2
หมายถึง
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3
หมายถึง
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
4-5
หมายถึง
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
6
หมายถึง
การศึกษาพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องระดับไม่รุนแรง
7-8
หมายถึง
การศึกษาพิเศษ
เลขรหัสตัวท้ าย

หมายถึง ลาดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง

102

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักการในการให้ ระดับคะแนน (เกณฑ์ )
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษา เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยที่
1.1) นิสิตต้องมีเวลาเรี ยนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
1.2) นิสิตต้องได้รับการประเมินผลการเรี ยนรายวิชา
1.3) นิ สิตต้องผ่านการประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสู ตร ได้แก่ การสอบ
ภาษาอังกฤษ (Language Examination)
1.4) นิสิตต้องผ่านการประเมินคุณภาพปริ ญญานิ พนธ์ ซึ่ งประกอบด้วยเนื้ อหากระบวนการวิจยั
การเขียน และการสอบปากเปล่า ตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ ยวกับปริ ญญา
นิพนธ์
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
สถาบันอุดมศึกษากาหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านิ สิตและบัณฑิ ตทุก
คน มีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ทุกด้านตามที่ กาหนดไว้ในมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับการศึกษามหาบัณฑิ ต
และปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ดงั นี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนิสิตยังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นิสิตประเมินผลการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และการมีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ
ให้เป็ นไปตามแผนการสอน ส่ วนการทวนสอบในระดับหลักสู ตรจะมี ระบบประกันคุ ณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของนิ สิตหลังสาเร็ จการศึกษา เน้น
การทาวิจยั สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยทาอย่างต่อเนื่ องและนาผลการวิจยั ที่ได้มา
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอนและหลัก สู ตรแบบครบวงจร รวมทั้ง การประเมิ นคุ ณภาพของ
หลักสู ตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล ซึ่ งการวิจยั จะดาเนินการในเรื่ องต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้ง านท าของบัณ ฑิ ต ประเมิ น จากบัณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
เกี่ยวกับระยะเวลาในการหางาน ความเห็นที่มีต่อความรู ้ความสามารถและความมัน่ ใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ
(2) การทวนสอบจากผู้ป ระกอบการ โดยการขอเข้า สั ม ภาษณ์ และ/หรื อการส่ ง
แบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ บัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และเข้า ท างานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
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(3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติดา้ นอื่นๆ ของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่ วนของความพร้อมและความรู ้จากแขนง
วิชาที่เรี ยน ซึ่ งกาหนดในหลักสู ตร รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ดีข้ ึน
(6) ความเห็ นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสู ตรหรื ออาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนิ สิตในการเรี ยนและคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสิต
(7) ผลงานของนิสิตที่สามาถวัดเป็ นรู ปธรรมได้ ได้แก่
(7.1) จานวนผลงานที่ได้รับรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(7.2) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(7.3) จานวนอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การสาเร็ จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
(1) นิสิตต้องเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับ) ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้ นไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.00 และสอบผ่านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 5 การ
วัดและประเมินผล
(2) ทาปริ ญญานิพนธ์จานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) สอบผ่านการนาเสนอผลงานวิจยั (Oral Examination) ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 5 การวัดและประเมินผล และ
ผลงานปริ ญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
(4) แสดงความประสงค์ขอสาเร็ จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต โดยต้องสาเร็ จการศึกษาภายใน
เวลาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ดังแสดงในแผนภาพ 1
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แสดงความประสงค์ ขอสาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
หมวดวิชาเอก

21 หน่ วยกิต

สอบเสนอผลงานวิจัย และตีพมิ พ์ผลงาน
รศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ทาปริญญานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
- ศึกษารายวิชา : หมวดวิชาพืน้ ฐาน 6 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเอก 21 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่ วยกิต
- สอบผ่านภาษาอังกฤษ (Language Examination)

คุณวุฒิปริญญาตรี
แผนภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสาเร็จการศึกษาหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต
3.3.2 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
3.3.2.1 สาหรับผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาโท การสาเร็ จการศึกษาในระดับดุษฎี
บัณฑิตมีข้ นั ตอนดังนี้
(1) นิ สิตต้องเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า 21 หน่ วยกิ ต และหมวดวิชา
เลือก ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้ นไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ย
กว่า 3.00 และสอบผ่านภาษาอังกฤษ (Language Examination)
(2) สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อศึกษาในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 5 การ
วัดและประเมินผล
(3) ทาปริ ญญานิพนธ์จานวนไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
(4) สอบผ่านการนาเสนอผลงานวิจยั (Oral Examination) ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา และผลงานปริ ญญานิ พนธ์ จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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(5) แสดงความประสงค์ ข อส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต โดยต้อ งส าเร็ จ
การศึ ก ษาภายในเวลาตามข้ อ บัง คับ ของมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ในกรณี ที่นิสิตไม่สามารถผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อศึกษา
ต่อในระดับดุษฎีบณั ฑิต นิสิตสามารถขอสาเร็ จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตได้ เมื่อได้เรี ยนรายวิชาใน
หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับ) ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และหมวด
วิ ช าเลื อ กไม่ น้ อ ยกว่ า 3 หน่ ว ยกิ ต โดยได้ ร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ น้ อ ยกว่ า 3.00 สอบผ่ า น
ภาษาอัง กฤษ และท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ จานวนไม่ น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต และปฏิ บ ัติต ามขั้นตอนของ
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตข้อ 3.3.1 (3) และ 3.3.1 (4) ดังแสดงในแผนภาพ 2
แสดงความประสงค์ ขอสาเร็จการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต

แสดงความประสงค์ ขอสาเร็จการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต

สอบเสนอผลงานวิจยั และตีพมิ พ์ ผลงาน

สอบเสนอผลงานวิจยั และตีพมิ พ์ ผลงาน
ทาปริญญานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต

ทาปริญญานิพนธ์ 36 หน่ วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

กรณี สอบไม่ผา่ นและ
ต้องการวุฒิปริ ญญาโท

มีคุณสมบัตขิ ้ ันตา่
ศึกษาหมวดวิชาพืน้ ฐาน 6 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเอก 21 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่ วยกิต

ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน - หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
สอบผ่านภาษาอังกฤษ (Language Examination)

คุณวุฒิปริ ญญาโท
แผนภาพ 2 แสดงขั้นตอนการศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้ วยวุฒิปริ ญญาโท
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3.3.2.2 สาหรับผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาตรี มีข้ นั ตอนดังนี้
(1) นิ สิตต้องเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต หมวด
วิชาเอกไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิ ต หมวดวิชาเลื อก ไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิ ต รวมทั้งสิ้ นไม่น้อยกว่า 39
หน่ วยกิ ต โดยได้ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ น้อยกว่า 3.00 และสอบผ่านภาษาอังกฤษ (Language
Examination)
(2) สอบผ่านการวัดคุ ณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อศึกษาในระดับดุษฎี
บัณฑิต ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
หมวด 5 การวัดและประเมินผล
(3) ทาปริ ญญานิพนธ์จานวนไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
(4) สอบผ่านการนาเสนอผลงานวิจยั (Oral Examination) ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผลงานปริ ญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อ
สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
(5) แสดงความประสงค์ขอสาเร็ จการศึกษาระดับดุษฎีบณั ฑิตโดยต้องสาเร็ จการศึกษา
ภายในเวลาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในกรณี ที่นิสิตไม่สามารถผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
ศึกษาต่อในระดับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต นิ สิตสามารถขอสาเร็ จการศึ กษาในระดับมหาบัณฑิ ตได้ เมื่ อได้เรี ยน
รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิ ต หมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิ ต
และหมวดวิชาเลื อกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิตโดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.00 สอบผ่าน
ภาษาอัง กฤษ และท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ จานวนไม่ น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต และปฏิ บ ัติต ามขั้นตอนของ
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตข้อ 3.3.1 (3) และ 3.3.1 (4) ดังแสดงในแผนภาพ 3
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แสดงความประสงค์ ขอสาเร็จการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต
บัณฑิต

แสดงความประสงค์ ขอสาเร็จการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต

สอบเสนอผลงานวิ
จยักสูตและตี
มิ ตด้พ์วยวุผฒิปลงาน
แผนภาพ 2 แสดงขั้นตอนการศึกษาหลั
รปรัชญาดุษฎีพ
บัณฑิ
ริญญาตรี

สอบเสนอผลงานวิจยั และตีพมิ พ์ ผลงาน

ปริญญานิพนธ์ 48 หน่ วยกิต

ปริญญานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
Qualification Examination

กรณี สอบไม่ผา่ นและ
ต้องการวุฒิปริ ญญาโท

ศึกษารายวิชาหมวดวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
สอบผ่านภาษาอังกฤษ (English Examination)

มีคุณสมบัตขิ ้ ันตา่
ศึกษาหมวดวิชาพืน้ ฐาน 6 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเอก 21 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่ วยกิต

คุณวุฒิปริญญาตรี
แผนภาพ 3 แสดงขั้นตอนการศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้ วยวุฒิปริ ญญาตรี
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู ที่ดีแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
(2) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ เข้ารับการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่ งเสริ มให้อาจารย์มีความรู ้ ทักษะในการจัดการเรี ยนการสอน และการวัดประเมิน ด้วยการ
แนะนา เสวนา สัมมนาในกลุ่มคณาจารย์ของสาขาวิชา ส่ งเสริ มให้อาจารย์ได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ท ัก ษะในการจัด การเรี ย นการสอน การวัด และ
ประเมินผลที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพ
มีการฝึ กอบรมพัฒนาอาจารย์โดยเน้นเนื้ อหาเกี่ ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ มีการจัดหา/จัดทาเอกสารที่ให้ความรู ้และตัวอย่าง เกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนาการเรี ยนการสอน
ให้อาจารย์สามารถศึกษาด้วยตนเองได้
ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้อาจารย์ได้ศึกษาวิจยั และใช้งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่ งเสริ มให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนและกระตุน้ อาจารย์ดว้ ยวิธีการต่างๆ เพื่อให้สร้างผลงานและเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ โดย
1) จัดหรื อเข้าร่ วมประชุ ม สัมมนาเพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิ สิต
อย่างสม่าเสมอ
2) ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการทาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่โดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนและการวัดประเมินผล
3) จัด สรรหรื อ แสวงหางบประมาณสนับ สนุ น ให้ อ าจารย์ท าวิ จ ัย หรื อ จัด กิ จ กรรม
เพื่อเพิม่ พูนศักยภาพทางวิชาการ
4) สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจยั กับกลุ่มคณะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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5) จัดและส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการกับนิ สิต สาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
6) มีการจัดสรรทุนวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) กาหนดให้อาจารย์จดั ทาใบประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่แสดงให้
เห็นถึงวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ในแต่ละภาคเรี ยน และชี้ ให้เห็นถึงการสอนที่เปลี่ยนแปลงหรื อ
แตกต่างไปจากเดิม
8) ก าหนดให้ อ าจารย์ร ะบุ น วัต กรรมการเรี ย นการสอนที่ อ าจารย์ไ ด้พ ัฒ นาขึ้ น ใน
แบบฟอร์ มการรายงานผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี
9) เผยแพร่ ผ ลงานวิจยั ของอาจารย์ที่เกี่ ยวกับ นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในเอกสาร
ข่าวสารการวิจยั ของคณะหรื อสถาบัน
10) สร้างเครื อข่ายอาจารย์โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
การสอนใหม่ ในกลุ่มอาจารย์ภายในคณะหรื อสถาบันทุกปี
11) มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยวิจ ัย และพัฒนานวัตกรรมการเรี ย นการสอนในสาขาต่ า งๆ
ภายในสถาบันหรื อนอกสถาบัน
12) ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจยั ด้านการจัดการเรี ยนการสอนโดดเด่น

110

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
(1) ดาเนิ นการบริ หารหลักสู ตรโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา โดย
บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่ งแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสู ตร คณาจารย์ประจา และผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
อื่นๆ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในการบริ หารหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน การพิจารณาเรื่ องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
(2) มีคณาจารย์เป็ นกลไกสาคัญในการผลิตมหาบัณฑิต ดุษฎีบณ
ั ฑิต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด โดยมีการวางระบบการดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด มีอาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาแนะนาในด้านการ
ลงทะเบียนการเรี ยน โดยเฉพาะนิสิตที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงซึ่ งมีแนวโน้มอาจไม่สาเร็ จตามหลักสู ตร และ
จาเป็ นต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(3) วิเคราะห์ผลการดาเนินงานแต่ละปี มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์
ผูส้ อนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา และประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
โดยบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตรทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิต
หนึ่งรุ่ น
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะศึกษาศาสตร์ จดั สรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อ
ตารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะศึกษาศาสตร์ ใ ช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอนร่ วมกันกับคณะต่างๆในมหาวิท ยาลัยและ
โรงเรี ยนสาธิ ตของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ ง ในด้านอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน เอกสารหรื ออุปกรณ์ การ
เรี ยนการสอน ในส่ ว นของต ารา หนั ง สื อ อ้า งอิ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ และวารสารทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้า นิสิตสามารถใช้บริ การ
จากส านัก หอสมุ ด กลาง มศว และที่ ห อสมุ ด องค์รั ก ษ์ ซึ่ งให้ บ ริ ก ารทั้ง ระบบปกติ แ ละออนไลน์
นอกจากนี้ นิสิตสามารถขอใช้บริ การได้ที่หอสมุ ดแห่ งชาติ สานักหอสมุ ดของมหาวิทยาลัยต่างๆผ่าน
บริ การเครื อข่าย รวมทั้งห้องสมุดหรื อศูนย์เอกสารของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และเนื่ องจาก
คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒได้ก่อตั้งมาเป็ นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี จึงมี
ตาราและเอกสารหายากสาหรับนิสิตได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะอย่างพอเพียง
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
คณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานกับอาจารย์และส านัก หอสมุ ดกลางในการเสนอจัดหา ตารา
หนังสื อ วารสาร สิ่ งพิมพ์ สื่ ออีเลคโทรนิคเพิม่ เติมในแต่ละปี การศึกษาเพื่อบริ การให้อาจารย์และนิ สิตได้
ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
มีการตรวจสอบ ปรับปรุ งและจัดซื้ อสื่ อ ตารา วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็ นความรับผิดชอบของคณะใน
แต่ละปี จากงบประมาณเงินแผ่นดิน เงินรายได้ ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริ การวิชาการ
ในกรณี ที่ตอ้ งการบุคลากรทดแทนหรื อเพิ่มเติม มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบ
เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเขียนแนวปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จัดให้มีการเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู ้ ความสามารถสอดคล้องกับหลักสู ตร มา
เป็ นอาจารย์พิเศษ มีหอ้ งเรี ยน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนที่เพียงพอสาหรับนิสิต มีโรงเรี ยนสาธิ ต
ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒทั้งสามแห่งเป็ นแหล่งประสบการณ์ และมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตารา วารสารและ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็ น จากการสอบถาม สารวจความคิดเห็นของ
นิสิตและอาจารย์ เจ้าหน้าที่
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด ทาการบริ การอาจารย์และนิ สิต เพื่อจัดหา ตรวจสอบและประเมิน
สื่ อและวัสดุอุปกรณ์โดยตรงและดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
มีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตร์ ทาหน้าที่บริ การด้านโสตทัศนูปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และปรับปรุ งแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพที่ดีใช้การ
ได้เป็ นประจาทุกสัปดาห์
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ตั้งแต่การเสนอเพื่อขออัตรา การประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติผเู ้ ข้า
สมัคร ระดับปริ ญญาเอกตรงกับสาขาหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบ
การสอน มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบ เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเขียนแนวปฏิบตั ิเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ดาเนิ นการประกาศรับสมัครทุกสื่ ออย่างกว้างขวางและทัว่ ถึง การรับสมัครและตรวจ
คุณสมบัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุณสมบัติ เป็ นไปอย่าง
ยุติธรรมและโปร่ งใส
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อนจะต้องร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมิ นผล และการให้ค วามเห็ นชอบการประเมิ นผลทุ กรายวิชา เก็ บรวบรวมข้อมู ลเพื่ อเตรี ย มไว้
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สาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อ หาแนวทางที่จะทาให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของ
หลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ จะคานึ งถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความรู ้ ความสามารถในรายวิชาที่ จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร
กระบวนการเลื อกสรรอาจารย์พิเศษ เริ่ มจากการเสนอชื่ ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้า
พิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริ หารหลักสู ตร การเชิญอาจารย์พิเศษอาจเชิญสอนทั้งภาคการศึกษาหรื อ
เป็ นรายชัว่ โมงขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ น ความต้องการและเวลา สถานการณ์ที่เหมาะสม อาจารย์พิเศษต้อง
เป็ นผูท้ ี่ ได้รับการยอมรั บยกย่องจากสังคมว่า เป็ นผูท้ ี่ เชี่ ย วชาญในรายวิชานั้นๆ อย่างเด่ นชัดนาเสนอ
รายชื่ออาจารย์พิเศษเพื่อพิจารณาและขออนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ควรมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตร
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
ต้องเข้ารับการฝึ กอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคนละ 3 ครั้งต่อปี
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆแก่นิสิต
คณะศึ กษาศาสตร์ มี การแต่ งตั้ง อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาทางวิชาการให้แก่ นิสิตทุ ก คน โดยนิ สิ ตที่ มี
ปั ญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ และอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการ
ทุ กคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึ กษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี้ ตอ้ งมี
อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึ กษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสิต
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้ องต่อคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ เพื่อขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมิน
ของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของแรงงาน สั งคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
(1) จัดให้มีการสารวจการมีงานทาของมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาใหม่แต่ละ
รุ่ น เพื่อทราบสภาวะความต้องการมหาบัณฑิตและดุษฎีบณั ฑิตของตลาดแรงงาน
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(2) จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิตและดุษฎีบณั ฑิต
(3) จัดให้มีการสารวจความต้องการของผูใ้ ช้มหาบัณฑิตและดุษฎีบณั ฑิตทุกปี
โดยศึกษา สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและสภาพการณ์ของหลักสู ตร ตลอดจน
ความต้องการในการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงหลักสู ตร ทาการศึกษา สารวจสาระและโครงสร้ างของ
หลัก สู ต ร การผลิ ต บัณ ฑิ ต ว่า มี ค วามสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการและสภาพการเปลี่ ย นแปลงทาง
การศึกษาและสังคมปั จจุบนั สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
สถานศึกษาทุกระดับ ความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา ความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คุณภาพในการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน ความทันสมัยในการสอนและการเอาใจใส่ ดูแลลูกศิษย์
การนาประสบการณ์ที่ได้จากการเรี ยนไปใช้ในการปฏิบตั ิงานในชีวิตจริ ง โดยการสารวจ อภิปรายจาก
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั และบุคคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพือ่ การประกันคุณภาพหลักสู ตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์ การประเมินประจาปี
(KPI ระดับปริญญาโท)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3
1. อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ
*
*
*
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
*
*
*
คุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา *
*
*
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
*
*
*
30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
*
*
*
หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
*
*
*
ในแต่ละปี การศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมิน
*
*
ผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการ
*
*
*
จัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อย
*
*
*
ปี ละหนึ่งครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
*
*
*
และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
*
*
หลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
*
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
13. อื่นๆ ระบุ ...
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3
9
1-5
9

11
1-5
11

12
1-5
12

ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพือ่ การประกันคุณภาพหลักสู ตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์ การประเมินประจาปี
(KPI ระดับปริญญาเอก)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
115

ปี ที่
1

ปี ที่
2

ปี ที่
3

ปี ที่
4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมิน
ผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อย
ปี ละหนึ่งครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่
1

ปี ที่
2

ปี ที่
3

ปี ที่
4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
13. อื่นๆ ระบุ ...
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9 10 11 12
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)
1-5 1-5 1-5 1-5
ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)
9 10 11 12
เกณฑ์ ประเมิน: หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้ บงั คับ (ตัวบ่งชี้ ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ดาเนินการบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้ รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้ บงั คับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
(1) ประเมินรายวิชา โดยนิสิต
(2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนหรื อระดับภาควิชา
(3) ประเมินจากผลการเรี ยนของนิสิต
(4) ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในการอภิปราย การซักถาม และการตอบคาถามในชั้นเรี ยน
(5) ดาเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
(1) ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา
การชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน
(2) สังเกตการณ์ โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร/ทีมผูส้ อน
(3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนและผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
เพื่อใช้ในการปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
(4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุ ง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
(1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรดาเนิ นการให้มีการประเมิ นหลักสู ตรหลังสิ้ นสุ ดการสอนแต่ละปี
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระเมินที่เป็ นนิสิตในแต่ละชั้นปี
(2) คณะศึกษาศาสตร์ ดาเนินการให้มีการประเมินหลักสู ตรในแต่ละปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผูป้ ระเมินที่เป็ นนิสิตชั้นปี สุ ดท้าย และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
(3) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒดาเนิ นการให้มีการประเมินหลักสู ตรในแต่ละปี โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากผูป้ ระเมิ น ที่เป็ นมหาบัณฑิ ต และดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ตใหม่ และผูใ้ ช้มหาบัณฑิ ต และดุ ษฎี
บัณฑิตใหม่
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ (Key
Performance Indicators) ผลการดาเนินงานที่ระบุ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร
(1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรสรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี เสนอหัวหน้าภาควิชา
(2) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จัดประชุ ม สัมมนา เพื่อนาผลการประเมินมาวางแผน
ปรับปรุ งหลักสู ตร และกลยุทธ์การสอน
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรและกลยุทธ์การสอน
(4) มี ก ารน าข้อ มู ล จากการรายงานผลการด าเนิ น การรายวิ ช าเสนออาจารย์ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ
หลักสู ตร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ผลการวิพากษ์ หลักสู ตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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สรุ ปประเด็นสาคัญจากการวิพากษ์ หลักสู ตร
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.ชู ศักดิ์ ขัมภลิขิต
ที่
หน้ า
สาระเดิม
ประเด็นการวิพากษ์
1
ปก ชื่อหลักสู ตร:
ควรปรับชื่อหลักสู ตรเป็ น
หน้า หลักสู ตรการศึกษา
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต
มหาบัณฑิตและปรัชญา และปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขา
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิจยั
วิจยั และพัฒนาการศึกษา เพราะ
และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ พัฒนาศักยภาพมนุษย์ กว้าง
เกินไป ทุกๆหลักสู ตรมุ่งพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์เช่นเดียวกัน
2
2
ชื่อหลักสู ตร
ไม่ตรงกับชื่อหลักสู ตรภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
3
7
หัวข้อที่ 13.2
-ตรวจสอบชื่อหัวข้อ
-ตรวจสอบคาผิด เช่น กพ
4
18 หมวดวิชาบังคับร่ วม
ควรปรับเป็ น วพศ. 611 เทคนิค
การพัฒนาและการใช้ผล
เครื่ องมือประเมิน
Techniques of Development and
Usage of Assessment Tools
-สาหรับคาอธิบายรายวิชาควร
เขียนในลักษณะของการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับทฤษฎี ประมาณ 50%
และการใช้ผลจากเครื่ องมือ
ประเมินที่พฒั นาขึ้น 50%
5
28 หมวดวิชาเลือกเสรี
ควรปรับเป็ น Psychological
วปจ 511
Scale Construction
6
29,30 วปจ 626
ปรับชื่อภาษาอังกฤษ และ
ตรวจสอบคาผิดและตาแหน่ง
ของคาว่า แขนงประเมิน
หัวข้อ 3.1.4 ควรปรับชื่อหัวข้อ
7
37
เป็ น ตัวอย่างแผนการเรี ยน
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การแก้ไข/ชี้แจง
คงชื่อเดิมไว้เนื่องจาก
มุ่งเน้นการบูรณาการ
ศาสตร์ ต่างๆเพื่อพัฒนา
ศักยภาพโดยองค์รวม

นาไปพิจารณาประกอบ
การปรับแก้ไขแล้ว
นาไปพิจารณาประกอบ
การปรับแก้ไขแล้ว
นาไปพิจารณาประกอบ
การปรับแก้ไขแล้ว

รับไว้พิจารณา
นาไปพิจารณาประกอบ
การปรับแก้ไขแล้ว
นาไปพิจารณาประกอบ
การปรับแก้ไขแล้ว

ที่
8

หน้ า
42, 43

สาระเดิม

9

65

10

65

วพศ 611 บรรทัดที่ 2

11

67

วปจ 612

17

67

วปจ 613

ประเด็นการวิพากษ์
การแก้ไข/ชี้แจง
โครงสร้างหลักสู ตร ป.ร.ด. แบบ นาไปพิจารณาประกอบ
2.1 ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ควรสอบ การปรับแก้ไขแล้ว
Qualify Exam เพื่อประเมินว่า
ใครควรได้รับรายวิชาอะไร
เพิ่มเติม ส่ วนโครงสร้าง
หลักสู ตร ป.ร.ด. แบบ 2.1 ปี ที่ 2
ภาคเรี ยนที่ 1 ควรสอบ
Comprehensive Exam ผ่านเพื่อ
เป็ น Full Status
รายวิชาพฐ 501 ควรเพิ่มเติม
รับไว้พิจารณา
วิเคราะห์/สังเคราะห์แนวชีวิตกับ
การศึกษาไทย
วพศ 611 จาก Use เป็ น Usage รับไว้พิจารณา
เพิ่มคาว่า และจิตวิทยา ปรับ
เป็ น ตามอนุกรมวิธาน
(taxonomy) ของจุดมุ่งหมาย
การศึกษาและจิตวิทยา
ควรปรับชื่อรายวิชา วปจ 612
รับไว้พิจารณา
การสร้างเครื่ องมือวัดด้านพุทธิ
พิสัย) เป็ น การสร้างเครื่ องมือ
ทางการศึกษา I (ขั้นพื้นฐาน)
ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ Ability
test (Achievement test +
Aptitude test) และการใช้ผล
(Usage)
และเขียนคาอธิบายรายวิชาใน
ลักษณะของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ทฤษฎี ประมาณ 50% และการ
ใช้ผลจากเครื่ องมือประเมินที่
พัฒนาขึ้น 50%
ควรปรับชื่อรายวิชา วปจ 613
รับไว้พิจารณา
การสร้างเครื่ องมือวัดด้านจิต
124

ที่

หน้ า

สาระเดิม

ประเด็นการวิพากษ์
พิสัยและทักษะพิสัย เป็ น “การ
สร้างเครื่ องมือทางการศึกษา II”
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี
เกี่ยวกับการสร้างเครื่ องมือวัด
Non Cognitive /Non Ability
การสร้าง Inventory และ
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
Human Characteristics of
Learning (self efficacy การ
ควบคุมตนเอง และความ
รับผิดชอบ) ประมาณ 50% และ
การใช้ผลจากเครื่ องมือประเมิน
ที่พฒั นาขึ้น 50%
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การแก้ไข/ชี้แจง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่
1

หน้ า
5, 6

xiy[

7

3

10

4

18

5

65

รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต อินทสุ วรรณ
สาระเดิม
หัวข้อที่ 11 สถานการณ์
ภายนอกหรื อการพัฒนา
ที่จาเป็ นนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสู ตร
และหัวข้อที่ 12
ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อ
การพัฒนาหลักสู ตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อย่อย 1.2
ความสาคัญของ
หลักสู ตร
หมวดที่ 3 ข้อย่อย 2.5
แผนการรับนิสิตและ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี
หมวดวิชาบังคับร่ วม

ประเด็นการวิพากษ์
การแก้ไข/ชี้แจง
ยังไม่ค่อยชัดเจนในเหตุผลและ รับไว้พิจารณาปรับแก้ไข
แนวทาง
เพิม่ เติม

ควรวิเคราะห์ให้เห็นจุดร่ วมของ นาไปพิจารณาประกอบ
3 สาขาวิชาหลัก
การปรับแก้ไขแล้ว
ควรมีหวั ตารางระบุระดับ
มหาบัณฑิต

นาไปพิจารณาประกอบ
การปรับแก้ไขแล้ว

Concept ของหมวดนี้ยงั ไม่ค่อย นาไปพิจารณาประกอบ
ชัด
การปรับแก้ไขแล้ว
คาอธิบายรายวิชา พฐ 501 แก่นแท้และความเป็ นไปได้
รับไว้พิจารณา
ชีวติ กับการศึกษาและพฐ ของชื่อรายวิชานี้
502 เทคโนโลยีและการวิจยั
เพื่อสร้างและสื่ อสารความรู้
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ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ . ดร. ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์

ที่
1.

หน้ า
1

สาระเดิม
ชื่อหลักสู ตร

2.

8

วัตถุประสงค์ของ
หลักสู ตร

3.

4.

5.

6.

7.

ประเด็นการวิพากษ์
น่าจะเป็ น การพัฒนา เพราะ
ภาษาอังกฤษใช้คาว่า
Development
ระบุไม่ครบทุกสาขา และควร
คานึงถึงผลการเรี ยนรู้ 5 ด้าน ของ
TQF ด้วย

10-11 แผนการรับนิสิต

น่าจะแยกเป็ น ป.โท ว่า แต่ละ
สาขารับกี่คน
น่าจะแยกเป็ น ป.เอก ว่า แต่ละ
สาขารับกี่คน
17 เลขรหัสตัวแรกของ
ให้ตรวจสอบเลขรหัสตัวแรกของ
รายวิชาปริ ญญาเอก
รายวิชาระดับปริ ญญาเอก และ
รายวิชาระดับมหาบัณฑิต ที่ระบุ
ในหน้า 17
8-36 รายวิชาของปริ ญญาโท
ควรแยกปริ ญญาโท และ ปริ ญญา
และปริ ญญาเอกของแต่ละ เอก ของแต่ละแขนงวิชา
แขนงวิชา
ว่า มีรายวิชาใหม่แต่ละหมวด
อะไรบ้างให้ชดั เจน
16 กลุ่มวิชา
ถ้าจะใช้คาว่า กลุ่มวิชา ต้องกล่าว
ไว้ในหน้า 3 , หน้า 15 ด้วยว่า แต่
ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย
สาขาวิชาอะไรบ้าง และหากใช้
สาขาวิชา ก็ไม่ควรใช้แขนงวิชา
ต้องเลือกเอกอย่างใดอย่างหนึ่ง
39-41 แผนการศึกษา
ชัดเจนดี ที่สงสัยคือ รายวิชาของ
ปริ ญญาเอก ที่เริ่ มด้วยเลข 7
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การแก้ไข/ชี้แจง
มีคาว่าการหน้าคาว่าวิจยั
แล้ว
ในข้อ 1 ระบุดา้ น 3 ด้าน
จาก 3 ภาควิชาหลัก 3
ภาควิชาคือ การวิจยั และ
วัดผล จิตวิทยาและ
การศึกษาพิเศษ
ได้แยกไว้แล้ว

6-7 เป็ นรายวิชาระดับ
มหาบัณฑิต
8-9 เป็ นรายวิชาระดับ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
ได้แยกไว้แล้ว

เลือกแขนงวิชา

8-9 เป็ นรายวิชาระดับ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

ที่
8.

หน้ า
43-82

9.

5

สาระเดิม
คาอธิบายรายวิชา

ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร

ประเด็นการวิพากษ์
การแก้ไข/ชี้แจง
ถ้าแยกเป็ นของ ปริ ญญาโท ,
ได้แยกไว้แล้ว
ปริ ญญาเอก ตามแขนงวิชาได้ก็
จะชัดเจน
น่าจะให้ครบ ตามแขนงวิชาที่เปิ ด - ตามข้อบังคับฯ กาหนดให้
สอน
มีผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
แต่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
- ได้กาหนดอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรที่มี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนง
วิชาที่เปิ ดสอนไว้แล้วเพื่อ
เป็ นการประหยัดอาจารย์
ผูส้ อนซึ่งมีนอ้ ยลง
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่
1.
2.

หน้ า
2
3

3.

3

4.

3

5.

4

6.

5

7.

ศาสตราจารย์ . ดร. จรรจา สุ วรรณฑัต
สาระเดิม

การแก้ไข/ชี้แจง
ได้แก้ไขแล้ว
ยังขอใช้ แขนงวิชา
เช่นเดิม
ต้องการเน้น พัฒนา
มนุษย์ มิใช่เน้น
พัฒนาการมนุษย์
เพราะเน้นแขนงวิชา
ใดวิชาหนึ่ง
รับไว้พิจารณาปรับ

5

ประเด็นการวิพากษ์
Potential
เติม s เป็ น Potentials
วิชาเอก
แขนงวิชา ควรแก้เป็ น “ด้านที่
เน้นเฉพาะในวิชา”
ข้อ 4
ควรเพิ่มคาว่า การ แก้เป็ น
“จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์และ
การให้คาปรึ กษา”
ข้อ 5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผู ้ ให้ปริ ญญาสาขาเดียว หมายถึง
สาเร็ จการศึกษา
อะไรควรขยายความ
ข้อ 8
ควรจัดกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคนและสร้างเสริ ม
ศักยภาพของคน เช่น นักวิจยั
นักวิชาการ เป็ นต้น
ข้อ 9
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ควรมีผู้
จบทาง Human Development
เพิ่มเติม
ข้อ 11.2
ปรับในบรรทัดสุ ดท้าย

8.

6

ข้อ 12.2

รับไว้พิจารณา

9.

7

ปรัชญา

10.

11

จานวนที่คาดว่าจะรับ

กล่าวหลายประเด็นเกินไป ทา
ให้จบั ประเด็นสาคัญไม่ได้
ยังไม่ชดั เจน และมูลค่า &
คุณค่า หมายถึงอะไร
คานวณมาจากฐานอะไร

11.

13-15

ตัวพิมพ์

เล็กเกินไป อ่านได้ไม่ชดั เจน

12.

16

Concentration area

แขนงวิชาตรงกับคาว่า branch
ควรแก้เป็ น “ด้านที่เน้นเฉพาะ
ในวิชา”
129

รับไว้พิจารณาปรับ
เพิ่มเติม
ปรับแล้ว

ปรับแก้ไขแล้ว
จานวนอาจารย์ในแต่
ละแขนงวิชา
รับไว้พิจารณา
ขอใช้แขนงวิชา
เช่นเดิม

ที่
13.

หน้ า
9-24

สาระเดิม
วิชาที่ใส่ ไว้

14.

28

กศพ 631

15.

28

กศพ 872

16.

28

กศพ 873

17.

38

โครงสร้างหลักสู ตร

18.

41

19.

44

โครงสร้างหลักสู ตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาเน้นเฉพาะ
จิตวิทยาพัฒนาการ และ
การให้คาปรึ กษา
วพศ 721

20.

51

วปจ 713

21.
22.

51
52

วปจ 632
จพป 611

ประเด็นการวิพากษ์
ดูจะเป็ นวิชาเฉพาะของสาขาไป
แทนที่จะเป็ นวิชาที่เน้นหรื อ
สะท้อนความเกี่ยวข้องกับ
ศักยภาพมนุษย์
ความรู ้เบื้องต้น จัดอยูใ่ นระดับ
มหาบัณฑิตหรื อ?
ภาษาอังกฤษไม่ตรงกับ
ภาษาไทย
Practicum = การฝึ กปฏิบตั ิ
Internship = การฝึ กงาน
สัมมนาปริ ญญานิพนธ์เป็ นวิชา
สาคัญมาก ไม่ให้หน่วยกิตเลย
หรื อ?
การพัฒนามนุษย์ กับพัฒนาการ
มนุษย์ ไม่หมือนกัน ต้องการ
อย่างใดแน่

การแก้ไข/ชี้แจง
รับไว้พิจารณา

โปรดดูขอ้ สังเกตที่ใส่ ไว้ในตัว
เอกสาร น่าจะโยงให้เข้ากับ
เรื่ องของหลักสู ตรมากกว่าการ
พูดถึงแบบการคิดต่างๆ
“หัวข้อปัจจุบนั ทางการวัดผล
การศึกษา” ให้แก้เป็ น
“ประเด็นปั ญหาสาคัญปัจจุบนั ”
ส่ วนคาอธิ บายว่า “ศึกษาค้นคว้า
และวิพากษ์อย่างลุ่มลึก..” ใคร
วิพากษ์
เนื้อในไม่เข้ากับชื่อวิชา
ไม่ควรนาเรื่ องใหญ่ 2 เรื่ องมา
ผูกเข้าด้วยกัน แต่หากจะเรี ยน
ควรโยงเข้าสู่ ศกั ยภาพมนุษย์

รับไว้พิจารณา

130

จัดอยูใ่ นระดับ
มหาบัณฑิต
รับไว้พิจารณา
รับไว้พิจารณา
มีท้ งั ที่นบั หน่วยกิต
และไม่นบั หน่วยกิต
ต้องการพัฒนามนุษย์

ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน

รับไว้พิจารณา
รับไว้พิจารณา

ที่
23.

หน้ า
52

สาระเดิม
จพป 711

24.

52

จพป 714

25.

54

จพป 622

26.

107

เกณฑ์การประเมินข้อ 5

27.

108

จานวนอาสาสมัคร

28.

110

ข้อ 5.1

29.

111

30.

112

ข้อ 2 (1)

ประเด็นการวิพากษ์
ไม่มีจุดเน้น ไม่ตอบชื่ อวิชาและ
หลักสู ตร
การฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานที่ต่างๆ
กว้างเกินไป ควรระบุลกั ษณะของ
สถานที่ฝึกงาน ด้วย ควรมี
รายละเอียดการฝึ ก (วัตถุประสงค์
แนวทาง และการประเมิน)
การปรับพฤติกรรม เป็ นการ
เขียนทัว่ ๆ ไปเหมือนหลักสู ตร
จิตวิทยาอื่นๆ แต่ไม่โยงเข้ากับ
ศักยภาพมนุษย์
ควรเพิ่มเจตคติต่อสาขา (area)
ที่เรี ยน และประสบการณ์ท้ งั หมด
จานวนอาสาสมัคร = กิจกรรม
ไม่ใช่ตวั บุคคล
ตรวจสอบการพิมพ์ผดิ ตก
บกพร่ อง
น่าจะมีวธิ ี การป้ องกันไว้ก่อน
การสอน และให้ตดั คาว่า “ที่
จะ” ออกจากข้อความ “สามารถ
ที่จะยืน่ คาร้อง”
“ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ประเมินหลักสู ตรหลังสิ้ นสุ ด
การสอนในแต่ละปี โดยนิสิต
ชั้นปี นั้นๆ” แปลว่าอะไร
ควรปรับเป็ น “ผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินการให้มีการประเมิน
หลักสู ตรหลังสิ้ นสุ ดการสอน
ในปี นั้นๆ โดยนิสิตในแต่ละชั้น
ปี เป็ นผูป้ ระเมิน”
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การแก้ไข/ชี้แจง
รับไว้พิจารณา
จะเขียนระบุไว้ใน
Course Syllabus

รับไว้พิจารณา

รับไว้พิจารณา
รับไว้พิจารณา
ปรับแก้ไขแล้ว
รับไว้พิจารณาปรับแก้
ไข

รับไว้พิจารณารับ
แก้ไข

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่
1.

หน้ า
2

2.

4

3.

17

4.

17

ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม
สาระเดิม
แขนงวิชา

ประเด็นการวิพากษ์
การระบุวชิ าเอก มี 9 แขนงวิชา
แต่ดา้ นการศึกษาพิเศษใช้คาว่า
สาขาวิชา....... แต่ในแขนงอื่น
ไม่ระบุคานี้ ไม่แน่ใจว่า แขนงกับ
สาขาวิชา....” ต่างกันหรื อไม่
อย่างไร

การแก้ไข/ชี้แจง
เนื่องจากแขนงวิชา
การศึกษาพิเศษมีการแบ่ง
ออกเป็ นอีก 4 แขนงตาม
การศึกษาสาหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ ดังนั้น
จึงใช้คาว่า แขนงวิชาการ
ศึกษาพิเศษสาหรับ...
รู ปแบบของหลักสู ตร เรื่ องภาษาที่ใช้ระบุวา่ การสอนจะ ภาษาต่างประเทศ หมายถึง
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
หมายถึงภาษาใดควรจะระบุให้
ชัดเจน
โครงสร้างหลักสู ตร ข้อสังเกตวิชาเลือกเสรี ไม่มี
ในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
ข้อจากัดให้ศึกษารายวิชาในหมวด เพิ่มวิชาเลือกเสรี ในหมวด
นี้ ทั้งๆ ที่มีรายวิชาให้เลือก
นี้จานวน 3 หน่วยกิต
มากมาย เกรงว่า ในสถานการณ์
จริ งจะไม่มีคนเลือกเรี ยนเพราะ
ต้องการจบเร็ วๆ
โครงสร้างหลักสู ตร วิชาเอก 21 หน่วยกิต ซึ่ งมีวชิ า
ในสาขาวิชาเฉพาะ 12
บังคับร่ วม 9 หน่วยกิต บังคับ
หน่วยกิตจะได้เรี ยน 4
เฉพาะ 12 หน่วยกิตนั้นพิจารณา วิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
แล้วดูเหมือนว่าแต่ละสาขาจะ
สาหรับวิชาสัมมนาจะเป็ น
ได้เรี ยนวิชาเฉพาะเพียง 2 วิชา
วิชาที่จดั ให้เรี ยนในปี ที่ 2
ไม่น่าจะเพียงพอสาหรับจะเป็ น
ดังนั้นนิสิตจะได้เรี ยนใน
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ และยังส่ งผลกับ
รายวิชาอื่นๆ มาแล้วซึ่ง
กศพ 672 ซึ่งเป็ นการสัมมนา
เพียงพอต่อการมีความรู ้ที่
เกี่ยวกับประเด็นสาคัญทาง
จะนามาใช้ในการสัมมนา
การศึกษาพิเศษ ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มี
ความรู้ประสบการณ์ ความชานาญ
มากพอก็ไม่น่าจะเป็ นผลดีต่อการ
เรี ยนวิชานี้
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ที่
5.

หน้ า
77

สาระเดิม
รายวิชา

6.

62

แขนงวิชาการศึกษา
พิเศษ

7.

93

วิชาเลือก

ประเด็นการวิพากษ์
การเรี ยนการศึกษาพิเศษ สาคัญที่
ประสบการณ์จากการฝึ กปฏิบตั ิ
ในระดับปริ ญญาโท มีการฝึ ก
ประสบการณ์นอ้ ยมาก นับว่าขาด
ความสาคัญอย่างยิง่ จะทาให้ได้
มหาบัณฑิตที่พอจะรู้เรื่ อง
การศึกษาพิเศษเท่านั้น
กศพ 661 การจัดการศึกษาสาหรับ
บุคคลที่มีความบกพร่ องระดับไม่
รุ นแรง เนื้อหายังไม่ครอบคลุม
เด็กที่มีปัญหาที่สังคมต้องให้ความ
สนใจ เช่น เด็กออทิสติก
เด็กสมาธิ ส้ นั
กลุ่มวิชาเลือกมีมากมาย จานวน
37 วิชา เปิ ดสอนได้จริ งทุกวิชา
หรื อเปล่า ถ้านิสิต 10 คน เลือก
อย่างละวิชา จะบริ การให้ได้ไหม
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การแก้ไข/ชี้แจง
เพิ่มรายวิชา กศพ 681
กศพ 682 การฝึ กงาน 1
และการฝึ กงาน 2

เพิ่มเติมบุคคลออทิสติก
บุคคลสมาธิ ส้ นั ใน
รายวิชา กศพ 661

ปรับลดวิชาเลือก สาหรับ
วิชาที่เปิ ดสอน สามารถ
เปิ ดสอนได้จริ งเนื่องจากมี
อาจารย์ผสู้ อนที่มีความ
เชี่ยวชาญหลายสาขา และ
ถ้านิสิตเลือกอย่างละวิชาก็
สามารถเปิ ดให้บริ การได้

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู

ที่
1.

หน้ า
95

สาระเดิม
รายวิชา

2.

100

รายวิชา

3.

101

รายวิชา

ประเด็นการวิพากษ์
การแก้ไข/ชี้แจง
รายวิชา กศพ 622 ควรตัดออกไป พิจารณาตัดออก
เพราะเป็ นรายวิชาอาจไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบนั
กศพ 875 คาอธิบายรายวิชา
เพิ่มเติมรายละเอียดให้
สั้นเกินไป
ครอบคลุมเกี่ยวกับ
หลักสู ตรและวิธีสอน
กศพ 879 การศึกษาค้นคว้าด้วย
เพิ่มเติมรายละเอียดให้
ตนเอง สั้นเกินไป
ครอบคลุมในแต่ละสาขา
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ภาคผนวก ข
ผลการประชาพิจารณ์ หลักสู ตร
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ผลการประชาพิจารณ์ หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต/ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
วันที่ 21 กันยายน 2552 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้ องประชุ มศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสิ นธุ์
ผลจากการท าประชาพิ จารณ์ ร่า งหลัก สู ตรการศึ ก ษามหาบัณฑิ ตและการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2552 มีผเู ้ ข้าร่ วมประชาพิจารณ์ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็ นที่มีต่อร่ างหลักสู ตรและ
อภิปราย จากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั ระดับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ศึกษานิ เทศก์ ครู สังกัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกชน และผูส้ นใจ จานวน 50 คน สรุ ปสาระสาคัญ ได้ดงั นี้
1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิ ตและปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาการวิ จยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์”
ความคิดเห็นจากผู้ใช้ บัณฑิต
- โรงเรี ยนใช้ประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มากกว่า จึงสนใจเรื่ องการวิจยั น้อย การใช้
คาว่าการวิจยั ขึ้นคาแรก เหมือนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เป็ นเรื่ องรอง
ความคิดเห็นจากศิษย์ เก่ าและศิษย์ ปัจจุบัน
- ชื่อหลักสู ตร เน้นวิจยั แต่เรี ยนวิจยั แค่ 12 หน่วยกิต น่าจะปรับชื่ อหลักสู ตรเป็ น “หลักสู ตรการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์” โดยมีศาสตร์ 3 สาขา บูรณาการอยูภ่ ายใน
- ชื่อหลักสู ตรขาดคาว่า “การศึกษา” ซึ่ งเป็ นจุดเด่นของ มศว
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์ สมัคร
1) เป็ นผู้สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อกาลังศึ กษาอยู่ใ นภาคเรี ยนสุ ดท้ ายของ
ระดับปริ ญญาตรี (ต้ องสาเร็ จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553) โดยไม่ จากัดสาขาวิชา หรื อ
2) เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท โดยไม่ จากัดสาขาวิชา หรื อ
3) เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อโท โดยไม่ จากัดสาขาวิชา ที่ มีประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาที่ผ้ สู มัครสนใจที่จะศึกษาต่ อ อย่ างน้ อย 3 ปี
ทั้งนีผ้ ้ ทู ี่มีคุณสมบัติตามข้ อที่ 1) และ 2) ต้ องเข้ ารั บการสอบข้ อเขียนและการสอบสั มภาษณ์
ส่ วน 3) จะได้ รับการยกเว้ นการสอบข้ อเขียน แต่ ต้องเข้ ารั บการสอบสั มภาษณ์ เกี่ยวกับประสบการณ์
การทางานและแนวคิ ดในการพัฒนาระบบงานที่ รับผิดชอบในปั จจุบันที่ เกี่ ยวข้ องกับสาขาวิชาที่
ผู้สมัครสนใจที่จะศึกษาต่ อ โดยผู้สมัครต้ องส่ งหลักฐานยืนยันการมีคุณสมบัติดังกล่ าวพร้ อมใบสมัคร
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2.1 เกรดควรกาหนดเท่าไร จึงจะประกันได้ ว่านิสิตทีร่ ับเข้ ามาจะเรียนได้ สาเร็จ ?
ความคิดเห็นจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
- 2.75 – 3.00 น่าจะประกันความสาเร็ จได้
- หากพิจารณาศักยภาพของคนในการพัฒนาตัวเอง บางคนเรี ยนในระดับแรกไม่ดี แต่
เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเขาอาจพัฒนาตัวเองได้ การจากัดเกรดมากเกินไปจะทาให้คนขาดโอกาส
- สายการเรี ยนแต่ละสาย ระดับเกรดไม่เท่าเทียมกัน บางสาย 2.50 ก็ถือว่าเก่งแล้ว ดังนั้น
การกาหนดขีดจากัดล่างของเกรด น่าจะเป็ น 2.50
2.2 ควรทดสอบเพือ่ คัดเลือกผู้เข้ าศึกษาต่ อหรือไม่ ?
ความคิดเห็นจากศิษย์ เก่ าและศิษย์ ปัจจุบัน
- ควรสอบข้อเขียน (ความถนัด/ศักยภาพในการเรี ยนรู้)
- ควรมีการทดสอบภาษาอังกฤษ/การสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
- ควรมีงานวิจยั ประการการรับสมัคร
2.3 ประสบการณ์ 3 ปี เพียงพอหรือไม่ ?
ความคิดเห็นจากผู้ใช้ บัณฑิต
- เห็นด้วยกับการกาหนดระยะเวลาของประสบการณ์การทางาน อย่างน้อย 3 ปี
3. การสาเร็จการศึกษา
ความคิดเห็นจากผู้ใช้ บัณฑิต
- ควรจะรวบระยะเวลาในการเรี ยนโทควบเอกให้กระชับ
- การตีพิมพ์งานวิจยั ควรมีแนวทางแก้ไข กรณี งานไม่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ความคิดเห็นจากศิษย์ เก่ าและศิษย์ ปัจจุบัน
- การศึ ก ษาสามารถเรี ย นตามความต้องการของนิ สิ ต หากศึ ก ษาครบตามหลัก เกณฑ์ของ
หลักสู ตรสาขาวิชาต่าง ๆ นิสิตอาจสามารถสาเร็ จการศึกษาได้หลายสาขาวิชา
4. โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรนี้ประกอบด้วยสาขาวิชา (Concentration Area) 9 สาขา ได้แก่
1) การทดสอบและวัดผลการศึกษา
2) การตรวจสอบและการประเมินผลทางการศึกษา
3) การวิจยั และสถิติทางการศึกษา
4) จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คาปรึ กษา
5) จิตวิทยาการศึกษา
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6) การสอนผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
7) การศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
8) การศึกษาสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
9) การเรี ยนรวม
ความคิดเห็นจากผู้ใช้ บัณฑิต
- รายวิชาที่เรี ยนเจาะเฉพาะน้อยไป อยากได้คนที่รู้ลึกไม่อยากให้รู้เหมือนเป็ ด
- ควรปรับรายวิชา “การปรับพฤติกรรม” ซึ่งเป็ นวิชาเลือกเสรี มาเป็ นวิชาบังคับเฉพาะ
- โรงเรี ยนอยากได้อาจารย์ที่สามารถจัดการกับเด็ก LD ที่แฝงเข้ามา โดยที่โรงเรี ยนไม่ได้คดั
กรองตั้งแต่แรก
- ควรปรับลดหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับร่ วม จากเดิม 9 หน่วยกิต เป็ น 6 หน่วยกิต และปรับ
เพิม่ หน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับเฉพาะ จากเดิม 12 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต เพื่อเสริ มความสามารถ
เฉพาะซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละสาขาวิชา
ความคิดเห็นจากศิษย์ เก่ าและศิษย์ ปัจจุบัน
- ทั้ง 9 สาขา ตรงและเป็ นความต้องการของตลาดที่ยงั ขาดแคลน
- โครงสร้างหลักสู ตร 9 สาขาวิชาว่าไม่น่าจะมาอยูร่ วมกันได้ โดยเฉพาะสาขาทางการศึกษา
พิเศษ กลุ่มเป้ าหมายจะไม่ใช่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
- สนใจสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์ วดั ผลและวิจยั จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ เพื่อสนอง
ความต้องการของเอกชน ที่ตอ้ งประเมินคนก่อนเข้าบริ ษทั
- การปรับหลักสู ตรต้องปรั บให้เหมาะกับกลุ่ มเป้ าหมายทั้งในระดับโรงเรี ยน และระดับ
มหาวิทยาลัย
- สาขาวิชาการตรวจสอบและการประเมินผลทางการศึกษามีความซ้ าซ้อนกับสานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยาหรื อไม่
- รายวิชาที่เรี ยนยังเป็ นท่อน ๆ เหมือนขนมชั้น 3 ชั้น
- หมวดวิชาบังคับร่ วม ยังไม่ปรากฏรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจยั
- วิชาบังคับร่ วมเหมาะสมดี ปูความรู ้ พ้ืนฐานหลากหลาย เป็ นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ในการ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
- สาขาวิชาจิตวิทยา ควรเสนอวิชาบังคับเฉพาะเพิ่ม
- นิสิตสาขาวิชาการวัดผล ควรได้เรี ยนรายวิชา Univariate การประเมินโครงการ และการสร้าง
โมเดลเชิงสาเหตุ
- วิชาเลือกเสรี ยงั ไม่ครอบคลุม
- รายวิชาสถิติพ้นื ฐาน ควรกาหนดเป็ นวิชาบังคับร่ วม หรื อวิชาเลือกเสรี
- ควรเพิ่มวิชาเลือกเสรี “การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม” โดยให้เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
- ควรเพิ่ม “วิชาทุนทางจิตวิทยาของมนุษย์” เพื่อสอนการมองโลกในแง่ดี คิดเชิงบวก
- จากประสบการณ์ วิชาเลือกเสรี ไม่เคยเปิ ดให้นิสิตได้เลือกเรี ยน
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ภาคผนวก ค
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548

139

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
----------------------------------โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มคี วามเหมาะสม และให้การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ ประกาศ หรือมติอ่นื ใด ในส่วนทีก่ าหนด
ไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2543
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตาแหน่งทีเ่ ทียบเท่าทีห่ ลักสูตรหรือสาขาวิชา
สังกัด ซึง่ หมายความถึงบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งคณบดีหรือตาแหน่งทีเ่ ทียบเท่า ของ
คณะ สถาบัน สานัก หรือหน่ วยงานทีเ่ ทียบเท่า ซึง่ เป็ นส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้วย
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ
ภายในคณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสานัก หรือหน่วยงานทีเ่ ทียบเท่า หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ให้ทาหน้าทีบ่ ริหาร จัดการ
หลักสูตร
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“คณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจา หรืออาจารย์พเิ ศษของ
มหาวิทยาลัยทีส่ อนหรือมีหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 4 เพื่อให้การดาเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย
อาจกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นรายละเอียดเพิม่ เติมและสังปฏิ
่ บตั กิ ารได้โดยทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ส่วนการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึง่ มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
และมิได้มขี อ้ บังคับหรือระเบียบอื่นกาหนดไว้ หรือไม่เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรกั ษาการให้เป็นตามข้อบังคับนี้ ในกรณีทม่ี ปี ญั หาในการปฏิบตั ติ าม
ระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็ นผูพ้ จิ ารณาวินิจฉัย และการวินิจฉัยให้ถอื เป็ นทีส่ ุด
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอ้ นเป็นพิเศษได้
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอ้ น เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาค
การศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
จานวนชัวโมงการเรี
่
ยนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มจี านวนชัวโมง
่
การเรียนตามทีก่ าหนดไว้ตามข้อ 8
ในการจัดการศึกษาอาจเป็ นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึง่ เป็นการจัดการเรียน
การสอนเป็ นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้
ให้แต่ละหลักสูตรกาหนดให้ชดั เจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค
ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2
ประเภท ดังนี้
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7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสติ จะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสติ จะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษาไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค สาหรับหลักสูตรที่
จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ทีไ่ ม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจานวนหน่วยกิตให้เป็นไปตาม
สัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
ข้อ 8 หน่วยกิต หมายถึง การกาหนดแสดงปริมาณการศึกษาทีน่ ิสติ ได้รบั แต่ละรายวิชาจะมี
หน่วยกิตกาหนดไว้ ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปญั หา 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
หรือไม่น้อยกว่า 15 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ทีใ่ ช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ หรือ 30
ถึง 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใ่ ช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ หรือ
45 ถึง 135 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบตั กิ ารในสถานศึกษาหรือปฏิบตั กิ ารคลินิก ทีใ่ ช้เวลาปฏิบตั งิ าน 3 ถึง
12 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ทีใ่ ช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากแผนการ
เรียนตามทีอ่ าจารย์ผสู้ อนได้เตรียมการไว้ให้นิสติ ได้ใช้ศกึ ษา 1 ถึง 2 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ หรือ 15 ถึง
30 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ทีใ่ ช้เวลาศึกษาค้นคว้า 3 ถึง 6 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
หรือ 45 ถึง 90 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
สาหรับรายวิชาทีจ่ ดั การศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ทีไ่ ม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบค่า
หน่วยกิตกับชัวโมงการศึ
่
กษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขัน้
ปริญญาบัณฑิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว
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9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญา
มหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไ้ ด้ตามระดับการศึกษาในข้อ 9 โดย
หลักเกณฑ์การเทียบความรูใ้ ห้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 11 โครงสร้างของหลักสูตรเป็นดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ประกอบด้วยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบด้วยจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หลักสูตรนี้ม ี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาปริญญานิพนธ์
ซึง่ อาจมีได้ 2 แบบ คือ
แบบ ก (1) ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกาหนดให้มกี ารเรียนรายวิชา หรือทากิจกรรมวิชาการอื่น
ประกอบได้โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
แบบ ก (2) ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
รายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ตอ้ งทา
ปริญญานิพนธ์ แต่ตอ้ งทาสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทา
ปริญญานิพนธ์ทก่ี ่อให้เกิดความรูใ้ หม่ และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ หลักสูตรนี้ม ี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ ซึง่ หลักสูตร
อาจกาหนดให้มกี ารเรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
ทัง้ นี้
(1) ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต
(2) ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทาปริญญานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 1(1) และ แบบ 1(2) จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ 2 เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ และมีการเรียน
รายวิชา ทัง้ นี้
(1) ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทาปริญญานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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(2) ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทาปริญญานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 2(1) และ แบบ 2(2) จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
ข้อ 12 กาหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับนิสติ เต็มเวลา
เป็นดังนี้
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่
เกิน 3 ปีการศึกษา
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจน
สาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากสาหรับนิสติ วุฒ ิ
เริม่ ต้นต่างกัน ดังนี้
12.3.1 นิสติ วุฒริ ะดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
12.3.2 นิสติ วุฒริ ะดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผูก้ าหนดระยะเวลา
สาหรับนิสติ ทีศ่ กึ ษาแบบไม่เต็มเวลาในหลักสูตรใดให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จ
การศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาแบบเต็มเวลา
ข้อ 13 การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึง่ เป็ นแผนการศึกษาแบบทาปริญญา
นิพนธ์อย่างเดียว ให้หลักสูตรคานึงถึงเรือ่ งดังต่อไปนี้
13.1 อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องมีผลงานทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
หรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล และเป็นผลงานทีช่ ช้ี ดั ได้ว่าสามารถทีจ่ ะ
สนับสนุ นการวิจยั ในสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอนได้
13.2 หลักสูตรทีจ่ ะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุ น
ข้อ 14 การนับระยะเวลาเป็ นปีการศึกษาตามข้อ 12.1, 12.2 และ ข้อ 12.3 ให้นบั ตัง้ แต่วนั ที่
ขึน้ ทะเบียนเป็นนิสติ ตามข้อ 17.2
หมวด 3
การรับเข้าเป็ นนิ สิต
ข้อ 15 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าเป็นนิสติ
15.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะต้อง
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
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15.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง จะต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขัน้
ปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
15.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
หรือ ปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
ทัง้ นี้ผเู้ ข้าเป็นนิสติ จะต้องสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัตอิ ่นื ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 16 การรับเข้าเป็นนิสติ ใช้วธิ อี ย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
16.1 สอบคัดเลือก
16.2 คัดเลือก
16.3 รับโอนนิสติ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
16.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรือ โครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัย
ข้อ 17 การขึน้ ทะเบียนเป็ นนิสติ
17.1 ผูท้ ผ่ี ่านการรับเข้าเป็ นนิสติ ต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนด โดยชาระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรือ่ งการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ผูท้ ผ่ี ่านการรับเข้าเป็ นนิสติ ทีไ่ ม่อาจมารายงานตัวเป็ นนิสติ ตามวัน เวลา และ
สถานทีท่ ก่ี าหนด เป็นอันหมดสิทธิทจ่ี ะเข้าเป็ นนิสติ เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขดั ข้องให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรในวันทีก่ าหนดให้รายงานตัว และเมือ่ ได้รบั อนุ มตั ติ อ้ งมารายงานตัว
ตามทีก่ าหนด
17.2 การขึน้ ทะเบียนเป็ นนิสติ จะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาทีน่ ิสติ รายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
18.1 กาหนดวัน และวิธกี ารลงทะเบียนเรียนและขอเพิม่ -ลดรายวิชาในแต่ละระบบ
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
18.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมือ่ นิสติ ได้ชาระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ภายในกาหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสติ
ผูใ้ ดลงทะเบียนเรียน หรือชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังกาหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วย การเก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
18.3 ผูท้ ข่ี น้ึ ทะเบียนเป็ นนิสติ ในภาคการศึกษาใดของแต่ละระบบการจัดการศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้
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18.4 นิสติ ทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายใน
กาหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มสี ทิ ธิเรียนในภาคการศึกษานัน้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
18.5 รายวิชาทีห่ ลักสูตรกาหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสติ
ต้องเรียนและสอบได้รายวิชาหรือบุรพวิชาทีก่ าหนดไว้ก่อนจึงจะมีสทิ ธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ได้
ข้อ 19 จานวนหน่วยกิตทีล่ งทะเบียนได้
นิสติ จะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้เป็นไปตามระบบการจัดการศึกษาใน
ข้อ 6 และประเภทการจัดการศึกษาในข้อ 7 นอกจากนี้นิสติ อาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอ้ นได้ไม่
เกิน 6 หน่วยกิต และหากนิสติ จะต้องลงทะเบียนต่างไปจากทีก่ าหนดข้างต้น จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิ
จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
20.1 นิสติ จะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิตได้ ต่อเมือ่ ได้รบั
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู้ อนรายวิชานัน้
20.2 จานวนหน่วยกิตของรายวิชาทีเ่ รียนเป็นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะไม่นับ
รวมเป็ นหน่วยกิตสะสม
20.3 รายวิชาทีเ่ รียนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะไม่นบั รวมเข้าในจานวนหน่วย
กิตทีต่ ่าสุด แต่จะนับรวมเป็ นจานวนหน่วยกิตสูงสุดทีน่ ิสติ สามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา
20.4 นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นบั หน่ วยกิต จะต้องมีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดของรายวิชานัน้ และไม่บงั คับให้นิสติ สอบ
20.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมตั ใิ ห้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็ นพิเศษ
โดยไม่นบั หน่วยกิตได้ แต่ตอ้ งมีคุณสมบัตแิ ละพืน้ ความรูต้ ามทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และ
จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 21 นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาทีข่ าดความรูพ้ น้ื ฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจให้เรียนวิชาปรับพืน้ ฐาน โดยไม่มหี น่วยกิตและจะต้องสอบผ่าน โดยผลการเรียนได้ในระดับ S
ข้อ 22 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยืน่ คาร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2
สัปดาห์ โดยได้รบั อนุ มตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้อ 23 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติ
นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามทีก่ าหนดในหลักสูตร แต่ยงั ไม่สาเร็จการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนชาระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรือ่ ง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสติ ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 4 สัปดาห์นบั จากวันเปิดภาคการศึกษา
ในกรณีทน่ี ิสติ ลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสติ ให้เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 5
การวัดและประเมิ นผลการศึกษา
ข้อ 24 นิสติ ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมด
จึงจะมีสทิ ธิ ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้วยตนเอง
(Self Study)
ข้อ 25 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
25.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขัน้ ดังนี้
ระดับขัน้
ความหมาย
ค่าระดับขัน้
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
25.2 ในกรณีทร่ี ายวิชาในหลักสูตร ไม่มกี ารประเมินผลเป็ นค่าระดับขัน้ ให้
ประเมินผลโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน/การปฏิบตั /ิ ฝึกงาน/เป็นทีพ่ อใจ (Satisfactory)
ผลการเรียน/การปฏิบตั /ิ ฝึกงาน/ไม่เป็ นทีพ่ อใจ (Unsatisfactory)
การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การงดเรียนโดยได้รบั อนุ มตั ิ (Withdrawn)
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In progress)

25.3 การให้ E สามารถกระทาในกรณีต่อไปนี้
25.3.1 นิสติ สอบตก
25.3.2 นิสติ ขาดสอบ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
25.3.3 นิสติ มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 24
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25.3.4 นิสติ ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
25.3.5 เปลีย่ นจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในข้อ 25.5.2
25.4 การให้ S หรือ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาทีไ่ ม่มหี น่วยกิต หรือมีหน่วยกิต
แต่สาขาวิชาเห็นว่า ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขัน้ หรือการประเมินผล
การฝึกงานทีม่ ไิ ด้กาหนดเป็ นรายวิชา ให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีทน่ี ิสติ ได้ U
จะต้องปฎิบตั งิ านเพิม่ เติมจนกว่าจะได้รบั ความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศกึ ษาครบถ้วน
ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร
25.5 การให้ I จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
25.5.1 นิสติ มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 24 แต่ไม่ได้สอบเพราะปว่ ยหรือ
เหตุสุดวิสยั และได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
25.5.2 อาจารย์ผสู้ อนและคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
เพราะนิสติ ยังปฏิบตั งิ านซึง่ เป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานัน้ ยังไม่สมบูรณ์ นิสติ ทีไ่ ด้รบั การให้
คะแนนระดับขัน้ I จะต้องดาเนินการแก้สญ
ั ลักษณ์ I ให้เสร็จสิน้ ภายใน 4 สัปดาห์นบั แต่เปิดภาค
การศึกษาถัดไป เพื่อให้อาจารย์ผสู้ อนแก้สญ
ั ลักษณ์ I หากพ้นกาหนดดังกล่าว อาจารย์ผสู้ อนจะ
เปลีย่ นสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขัน้ E ได้ทนั ที
25.6 การให้ W จะกระทาในกรณีต่อไปนี้
25.6.1 นิสติ ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้งดเรียนรายวิชานัน้ ตามข้อ 22
25.6.2 นิสติ ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ลาพักการเรียนตามข้อ 32
25.6.3 นิสติ ถูกสังพั
่ กการเรียนในภาคเรียนนัน้
25.6.4 นิสติ ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยให้เปลีย่ นจากสัญลักษณ์ I
เนื่องจากการปว่ ยหรือเหตุอนั สุดวิสยั ยังไม่สน้ิ สุด
25.7 การให้ AU จะกระทาในกรณีทน่ี ิสติ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็น
พิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิตตามข้อ 20
25.8 การให้ IP ใช้สาหรับรายวิชาทีม่ กี ารสอนหรือการทางานต่อเนื่องกัน เกินกว่า
1 ภาคการศึกษา
25.9 ผลการสอบต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้อ 26 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าว ให้ผลการประเมิน
เป็น ดังนี้
ระดับขัน้
ความหมาย
P
ผ่าน(Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
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ข้อ 27 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึง่ ประกอบด้วยเนื้อหา
กระบวนการวิจยั การเขียน และ การสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการสอบปากเปล่า
เกีย่ วกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การประเมินให้กระทาหลังจากนิสติ สอบปากเปล่าผ่านแล้ว และ
ให้ผลการประเมินเป็ น ดังนี้
ระดับขัน้
ความหมาย
P
ผ่าน(Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
ข้อ 28 การเรียนซ้าหรือเรียนแทน
28.1 นิสติ อาจลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาบังคับในหลักสูตรทีส่ อบได้ต่ากว่า B หรือ
จะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลกั ษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้ ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รบั อนุ มตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
28.2 นิสติ ทีค่ ะแนนเฉลีย่ สะสมต่ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรียนซ้าวิชาที่
สอบได้ต่ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได้
ข้อ 29 การนับจานวนหน่วยกิต และการคานวณค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม
29.1 การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณหาค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม ให้นบั
จากรายวิชาทีม่ กี ารประเมินผลการศึกษาทีม่ คี ่าระดับขัน้ ตามข้อ 25.1 ในกรณีทน่ี ิสติ ลงทะเบียนเรียน
ซ้า หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้นาจานวนหน่วยกิต และค่าระดับขัน้ ทีไ่ ด้ไปใช้ในการคานวณหาค่า
ระดับขัน้ เฉลีย่ ด้วย
29.2 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจานวนทีก่ าหนดในหลักสูตรให้
นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาทีส่ อบได้ระดับค่า D ขึน้ ไปเท่านัน้
29.3 ค่าคะแนนเฉลีย่ รายภาคการศึกษา ให้คานวณจากผลการเรียนของนิสติ ใน
ภาคเรียนนัน้ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขัน้ ของแต่ละวิชาเป็นตัว
ตัง้ หารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานัน้
29.4 ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม ให้คานวณจากผลการเรียนของนิสติ ตัง้ แต่เริม่ เข้าเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขัน้ ของแต่ละ
รายวิชาทีเ่ รียนทัง้ หมดเป็ นตัวตัง้ หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมทัง้ หมด
29.5 การคานวณค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม ให้คานวณเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาปกติภาค
เรียนที่ 2 ทีน่ ิสติ ลงทะเบียนเรียน
29.6 ในภาคการศึกษาทีน่ ิสติ ได้ IP รายวิชาใด ไม่ตอ้ งนารายวิชานัน้ มาคานวณค่า
ระดับขัน้ เฉลีย่ รายภาคการศึกษานัน้ แต่ให้นาไปคานวณในภาคการศึกษาทีม่ กี ารประเมินผล
ข้อ 30 การทุจริตใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาหรือการสอบ
นิสติ ทีเ่ จตนาทุจริตหรือทาการทุจริตใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจได้รบั โทษ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
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30.1 ตกในรายวิชานัน้
30.2 ตกในรายวิชานัน้ และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือเลื่อนการเสนอ
ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา
30.3 พ้นจากสภาพนิสติ
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิ สิต การลาพักการเรียน และการลาออก
ข้อ 31 สถานภาพนิสติ เป็นดังนี้
31.1 สถานภาพนิสติ ตามการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
31.1.1 นิสติ เต็มเวลา (Full Time) ได้แก่ นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
31.1.2 นิสติ แบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้แก่ นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนแบบไม่
เต็มเวลา
31.2 สถานภาพนิสติ ตามการรับเข้าศึกษา
31.2.1 นิสติ ได้แก่ ผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือกและขึน้ ทะเบียนเป็นนิสติ ของ
มหาวิทยาลัย และเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
31.2.2 นิสติ ทดลองศึกษา ได้แก่ ผูท้ ห่ี ลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับ
บัณฑิตศึกษารับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดขึน้ เฉพาะคราว ยกเว้น
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก(1) และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไม่ให้มนี ิสติ
ทดลองศึกษา
31.2.3 นิสติ ดุษฎีบณ
ั ฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นิสติ หลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตทีส่ อบภาษาและสอบวัดคุณสมบัตผิ ่าน และได้รบั อนุ มตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้
ดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ได้
31.2.4 นิสติ สมทบ ได้แก่ นิสติ หรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทีไ่ ด้รบั
อนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของ
สถาบันทีต่ นสังกัด
31.2.5 ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่ วยกิตทีเ่ รียนได้เมือ่ ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นนิสติ
ข้อ 32 การลาพักการเรียน
32.1 นิสติ อาจยืน่ คาร้องขอลาพักการเรียนได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
32.1.1 ได้รบั ทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน
32.1.2 ปว่ ยและต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคาสังแพทย์
่
โดยมีใบรับรองแพทย์
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32.1.3 มีเหตุจาเป็ นส่วนตัว โดยอาจยืน่ คาร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสภาพ
นิสติ มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
32.2 การลาพักการเรียน นิสติ ต้องยืน่ คาร้องภายใน 4 สัปดาห์นบั แต่เปิดภาคเรียน
ของภาคการศึกษาทีล่ าพักการเรียนและจะต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนิสติ ของภาคการศึกษานัน้
และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั กิ ารลาพักการเรียน
32.3 การลาพักการเรียน ให้อนุมตั คิ รัง้ ละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสติ ยังมีความ
จาเป็ นทีจ่ ะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยน่ื คาร้องใหม่ตามข้อ 32.2
32.4 ให้นบั ระยะเวลาทีล่ าพักการเรียนรวมอยูใ่ นระยะเวลาการศึกษาด้วย
ข้อ 33 การลาออก
นิสติ ทีป่ ระสงค์จะลาออกจากความเป็ นนิสติ ของมหาวิทยาลัย ให้ยน่ื คาร้องต่อ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีทห่ี ลักสูตรสังกัด
ข้อ 34 การพ้นจากสภาพนิสติ
นิสติ พ้นจากสภาพนิสติ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
34.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
34.2 ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยให้ลาออกตามข้อ 33
34.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดงั ต่อไปนี้
34.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข่ น้ึ ทะเบียนเป็ นนิสติ ตาม ข้อ
18.3
34.3.2 เมือ่ พ้นกาหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นิสติ ตามข้อ 23
34.3.3 ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 15 อย่างใดอย่างหนึ่ง
34.3.4 คะแนนเฉลีย่ ในภาคการศึกษาแรกทีศ่ กึ ษาได้ต่ากว่า 2.50
34.3.5 ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมต่ากว่า 3.00 แต่สงู กว่า 2.50 และไม่สามารถทา
คะแนนเฉลีย่ สะสมได้ตงั ้ แต่ 3.00 ขึน้ ไป ภายในเวลาทีก่ าหนด ดังนี้
34.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสาหรับนิสติ หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง
34.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สาหรับนิสติ หลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
34.3.6 ระยะเวลาอนุ มตั เิ ค้าโครงปริญญานิพนธ์ถงึ วันสิน้ สุดระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตร ไม่เพียงพอตามกาหนด ดังนี้
34.3.6.1 ปริญญานิพนธ์ จานวน 12 และ 15 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่าง
น้อย 6 เดือน
34.3.6.2 ปริญญานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 9 เดือน
34.3.6.3 ปริญญานิพนธ์ จานวนมากกว่า 36 หน่วยกิตขึน้ ไป จะต้องมีเวลา
อย่างน้อย 12 เดือน
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34.3.7 สอบประมวลความรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครัง้ แล้วยังไม่ผ่าน
34.3.8 เป็นนิสติ ทดลองศึกษาตามข้อ 31.2.2 ได้คะแนนเฉลีย่ ในภาคการศึกษา
แรกต่ากว่า 3.00
34.3.9 ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 หรือได้ผล
การประเมิน คุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดับขัน้ ไม่ผ่าน (Fail)
34.3.10 ทาการทุจริตใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาและการสอบ
34.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
34.3.12 ทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
34.3.13 ถูกพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
34.4 ถึงแก่กรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิ สิตและการโอนหน่ วยกิ ต
ข้อ 35 การเปลีย่ นสถานภาพนิสติ
35.1 ในกรณีทม่ี เี หตุผลและความจาเป็ นอย่างยิง่ บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุ มตั ใิ ห้นิสติ
เปลีย่ นสถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ ทัง้ นี้นิสติ จะต้องปฏิบตั ติ าม
ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทัง้ ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลีย่ นสถานภาพให้ถูกต้อง
35.2 นิสติ ทีเ่ ปลีย่ นสถานภาพตามข้อ 35.1 ได้ จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปีการศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภททีเ่ ปลีย่ นใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อนสาเร็จ
การศึกษา
35.3 นิสติ ทดลองศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 3.00 ให้เปลีย่ นสถานภาพเป็นนิสติ ได้เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาแรก
ข้อ 36 การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดงั นี้
36.1 การโอนหน่วยกิต นิสติ อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้เคยศึกษามาแล้ว ได้เฉพาะรายวิชาทีส่ อบได้ค่าระดับขัน้ B ขึน้ ไป โดยนับหน่วย
กิต รายวิชาทีข่ อโอนมาเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรทีก่ าลังศึกษาได้โดยไม่ตอ้ งเรียน
รายวิชานัน้ ซ้าอีก ทัง้ นี้รายวิชาทีข่ อโอนหน่วยกิตต้องเป็ นรายวิชาทีเ่ รียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทีเ่ ข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรทีจ่ ะเข้าศึกษา
การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณบดี และได้รบั อนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัย
36.2 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทียบโอน
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หน่วยกิต รายวิชา หรือปริญญานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กบั นิสติ ทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ ทีส่ ามารถวัดมาตรฐานได้ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของบัณฑิต
วิทยาลัย
ข้อ 37 การเทียบโอนความรู/้ ประสบการณ์และให้หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์การทางาน จากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับ
การศึกษาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ทัง้ นี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 38 การเปลีย่ นวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นิสติ ทีป่ ระสงค์จะเปลีย่ นวิชาเอกหรือสาขาทีศ่ กึ ษา ให้กระทาได้โดยการคัดเลือกจากวิชาเอก
หรือสาขาวิชาทีต่ อ้ งการเข้าศึกษา โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณบดี และได้รบั อนุ มตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสติ จะนับตัง้ แต่วนั ขึน้
ทะเบียนเป็ นนิสติ ระดับบัณฑิต ศึกษาวิชาเอกหรือสาขาแรกทีเ่ ข้ามาศึกษา สาหรับการโอน หน่วย
กิตรายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 36
ข้อ 39 การรับโอนนิสติ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
39.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสติ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ทีม่ ฐี านะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ โดยมีเงือ่ นไขและวิธกี ารตามทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนด ทัง้ นี้การนับระยะเวลาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตร ให้เริม่ นับตัง้ แต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เดิม
39.2 นิสติ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทีไ่ ด้รบั โอนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย จะต้องยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 36
39.3 นิสติ รับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1
ปีการศึกษา แต่ตอ้ งไม่เกินกาหนดเวลาตามข้อ 12
ข้อ 40 การคืนสภาพนิสติ
สภาวิชาการมีอานาจคืนสภาพนิสติ ให้แก่ผทู้ ถ่ี ูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีทม่ี เี หตุอนั สมควร
อย่างยิง่ เท่านัน้ และเมือ่ ดาเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
หมวด 8
การสอบพิ เศษ ปริ ญญานิ พนธ์และสารนิ พนธ์
ข้อ 41 การสอบภาษา
41.1 นิสติ ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบภาษาทีไ่ ม่ใช่ภาษาประจา
ชาติของตนอย่างน้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โดยการอนุมตั ขิ องคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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41.2 นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเว้นให้ไม่ตอ้ งสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
41.2.1 นิสติ สอบภาษาได้แล้วจากสถาบันการศึกษาทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ทบ่ี ณ
ั ฑิต
วิทยาลัยกาหนด
41.2.2 นิสติ เรียนหลักสูตรปริญญาบัณฑิต โดยใช้ภาษาทีไ่ ม่ใช่ภาษาประจา
ชาติของตนเป็ นสื่อในการเรียนการสอน
41.2.3 นิสติ ทีก่ าลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาทางภาษาทีไ่ ม่ใช่ภาษา
ประจาชาติของตนซึง่ มีรายวิชาเกีย่ วกับ การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
41.3 การประเมินผลการสอบผ่าน นิสติ จะต้องได้ระดับขัน้ P ตามข้อ 26
ข้อ 42 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
42.1 นิสติ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
42.2 การสอบวัดคุณสมบัตเิ ป็นการสอบในวิชาเอกและวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อวัดว่า
นิสติ มีความรูพ้ น้ื ฐานและมีความพร้อมในการทาปริญญานิพนธ์
42.3 ผูม้ สี ทิ ธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
42.3.1 นิสติ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 ทีศ่ กึ ษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1
ปีการศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัตไิ ด้
42.3.2 นิสติ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 2 ทีไ่ ด้ค่าระดับขัน้ เฉลีย่ สะสม
ของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 และลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร เมือ่ นิสติ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสทิ ธิสอบวัดคุณสมบัตติ งั ้ แต่
ภาคการศึกษานัน้ เป็ นต้นไป
42.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้เป็นไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
42.5 นิสติ ทีส่ อบไม่ผ่าน (F) จะต้องสอบแก้ตวั ใหม่ ทัง้ นี้นิสติ มีสทิ ธิสอบวัด
คุณสมบัตเิ พียง 3 ครัง้ และหากนิสติ ขาดสอบโดยไม่มเี หตุผลสมควร ถือว่านิสติ สอบตกในครัง้ นัน้
ข้อ 43 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
43.1 นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก (1) และ แผน ข จะต้องสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้
43.2 ผูม้ สี ทิ ธิสอบประมวลความรู้ คือ
43.2.1 นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก (1) ทีศ่ กึ ษามาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบ
ประมวลความรูไ้ ด้
43.2.2 นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ สะสมของ
รายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 และลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และเมื่อนิสติ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสทิ ธิสอบประมวลความรู้
ตัง้ แต่ภาคการศึกษานัน้ เป็นต้นไป
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43.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใ้ ห้เป็นไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
43.4 นิสติ ทีส่ อบตก (F) จะต้องสอบแก้ตวั ใหม่ ทัง้ นี้นิสติ มีสทิ ธิสอบประมวลความรู้
เพียง 3 ครัง้ และหากนิสติ ขาดสอบโดยไม่มเี หตุผลสมควร ถือว่านิสติ สอบตกในการสอบครัง้ นัน้
ข้อ 44 ปริญญานิพนธ์
44.1 นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ต้องทาปริญญานิพนธ์
44.2 นิสติ จะดาเนินการเสนอชื่อเรือ่ งปริญญานิพนธ์ เมือ่ ได้ลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
44.3 คณะกรรมการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์ โดยการแต่งตัง้ ของบัณฑิต
วิทยาลัย ประกอบด้วย
44.3.1 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบด้วย
ประธาน 1 คน และกรรมการ 1 คน ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็นอาจเสนอกรรมการเพิม่ ได้ อีก 1 คน
44.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (Dissertation) ประกอบด้วย
ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็นอาจเสนอกรรมการเพิม่ ได้อกี 1 คน
ประธานและกรรมการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์ จะต้องมีคุณสมบัตติ ามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
44.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าทีเ่ สนอรายชื่อคณะกรรมการ
ควบคุมการทาปริญญานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยทีม่ คี ุณวุฒ ิ
และคุณสมบัตเิ หมาะสมเป็ นกรรมการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์ได้ แต่ตอ้ งมีอาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยซึง่ เป็ นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็ นกรรมการร่วมอยูด่ ว้ ยอย่างน้อย 1 คน และ
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัย
44.4 คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และ/หรือกรรมการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์ของนิสติ อย่างน้อย 1 คน กรรมการ
บริหารหลักสูตรทีไ่ ม่ใช่กรรมการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์ของนิสติ อย่างน้อย 3 คน และจะต้อง
มีกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้ นี้คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
จะต้องเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่ วกับปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย
คณะกรรมการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์ทงั ้ คณะ กรรมการอีก 1 คนทีเ่ ป็นกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจาวิชาเอก หรือสาขาซึง่ เคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสติ และ
ไม่ใช่กรรมการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์ของนิสติ และผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกอีก 1 คน โดยเป็น
การเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชา และแต่งตัง้ จากบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์
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44.6 ลิขสิทธิ ์ของปริญญานิพนธ์ซง่ึ บัณฑิตวิทยาลัยอนุ มตั ิ ให้นบั เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสติ ต้องส่งใบข้อตกลงว่าด้วย
ลิขสิทธิ ์ในปริญญานิพนธ์ ให้แก่ มหาวิทยาลัยพร้อมการส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ข้อ 45 สารนิพนธ์
45.1 นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องทาสารนิพนธ์
45.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์หนึ่งคนตามคาแนะนา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.3 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจานวนอาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ และ
กรรมการสอบสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 ลิขสิทธิ ์ของสารนิพนธ์ ซึง่ บัณฑิตวิทยาลัยอนุ มตั ใิ ห้นับเป็ นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตเป็ นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสติ ต้องส่งใบ
ข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ ์ในสารนิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

157

หมวด 9
การขอรับปริ ญญาหรือประกาศนี ยบัตร
ข้อ 46 การขอรับปริญญา
46.1 ในภาคเรียนใดทีน่ ิสติ คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ย่นื คาร้องขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัย
46.2 นิสติ จะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได้ตอ้ งมีคุณสมบัตดิ งั นี้
คุณสมบัติทวไป
ั่
46.2.1 มีเวลาเรียนทีม่ หาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลา
ศึกษาตามทีก่ าหนดในข้อ 12
46.2.2 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
46.2.3 ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00
46.2.4 สอบภาษาต่างประเทศได้ หรือได้รบั ยกเว้นตามข้อ 41.2
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริ ญญามหาบัณฑิ ต แผน ก แบบ ก (1)
46.2.5 สอบประมวลความรูไ้ ด้
46.2.6 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขนั ้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
46.2.7 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
46.2.8 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยดาเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการหรือ
เสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม
ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาให้กบั นิสติ ได้โดยการอนุมตั ขิ องสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริ ญญามหาบัณฑิ ต แผน ก แบบ ก (2)
46.2.9 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขนั ้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
46.2.10 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
46.2.11 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยดาเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการหรือ
เสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม
ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาให้กบั นิสติ ได้โดยการอนุมตั ขิ องสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริ ญญามหาบัณฑิ ต แผน ข
46.2.12 สอบประมวลความรูไ้ ด้
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46.2.13 เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าสารนิพนธ์ขนั ้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
46.2.14 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต
46.2.15 สอบวัดคุณสมบัตไิ ด้
46.2.16 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขนั ้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
46.2.17 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
46.2.18 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยดาเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการซึง่
เป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้
ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาให้กบั นิสติ ได้โดยการอนุมตั ขิ องสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 47 การให้ปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสติ ทีไ่ ด้ยน่ื ความจานงขอรับ
ปริญญา ทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อ 46.2 และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ข้อ 48 ทุกหลักสูตรจะต้องกาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชดั เจน ซึง่ อย่าง
น้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
48.1 การบริหารหลักสูตร
48.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
48.3 การสนับสนุ นและการให้คาแนะนานิสติ
48.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต
ข้อ 49 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี
ข้อ 50 หลักสูตรทีจ่ ะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
จะต้องมีคุณวุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาทีเ่ ปิดสอน ทัง้ นี้อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสูตรจะเป็ น
อาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
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ข้อ 51 ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรจะต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรด้วย
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิตชัน้ สูง ต้องเป็นผูม้ คี ุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่ งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้องเป็นผูม้ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าทีใ่ นการบริหารหลักสูตร การเรียน การสอน การ
พัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กี่ยวข้อง
บทเฉพาะกาล
ในกรณีทม่ี ขี อ้ ความใดของข้อบังคับนี้ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาฉบับก่อน โดยทีข่ อ้ ความเดิมเอือ้ ประโยชน์แก่นิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาในขณะทีข่ อ้ บังคับ ฉบับ
นัน้ มีผลบังคับใช้ให้อธิการบดีมอี านาจพิจารณาใช้ขอ้ บังคับเดิมได้ จนกว่านิสติ นัน้ จะพ้นสภาพนิสติ
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2548

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ง
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสู ตร อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ผู้สอนประจา
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
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อาจารย์ ประจาหลักสู ตร และอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
1. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นายองอาจ นัยพัฒน์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Educational Administration with concentration in Research & Evaluation)
ตาแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2542 Ph.D. (Educational Administration with concentration in Research &
Evaluation) Illinois State University, U.S.A
พ.ศ. 2535 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2531 กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา-คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ประเทศไทย
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
ตารา
วิธีวทิ ยาการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2551,
พิมพ์ครั้งที่ 3)
งานวิจัย (ทีส่ าคัญ)
1. การประเมินประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2542
2. การประเมินหลักสู ตรตามโครงการสอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. การวิจยั เชิงประเมินโครงการตามพระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร : กรณี ศึกษาการ
ดาเนินโครงการ ณ โรงเรี ยน ตชด.บ้านถ้ าหิ น
4. การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2548
5. การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่มีต่องานบริ การของการไฟฟ้ านครหลวง
6. Reexamining the Factor Structure of Marsh’s SEEQ for Administrative Personnel Decisions
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญหรือชานาญพิเศษ
1. การวิจยั และประเมินองค์กร / สถาบันทางการศึกษา
2. ประเมินและพัฒนาบุคลากร
3. ทฤษฏีการประเมินขั้นสู ง
4. การวัดประเมินทางการศึกษา
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5. สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์ /สังคมศาสตร์
6. วิธีวทิ ยาการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ /สังคมศาสตร์
ความเป็ นสมาชิกภาพขององค์ กรทางวิชาชีพ
1. American Evaluation Association
2. Phi Delta Kappa International, University of Illinois Chapter
3. สมาคมวิจยั สังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย
รางวัลเกียรติยศ
- ค.ศ. 1999 ได้รับรางวัล Ora Bretall Scholarship Dissertation Award จาก Illinois State University
- พ.ศ. 2536 ได้รับรางวัลผูม้ ีผลงานวิจยั สาขาศึกษาศาสตร์ ดีเด่น
การศึกษา / การฝึ กอบรมเพิม่ เติม
- หลักสู ตรการบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่ นที่ 10 (2553-2554) สถาบันพระปกเกล้า
- Certificate (Learning to Lead Change) March, 2550 Office of the Basic Education
Commission & Microsoft®, Thailand
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2. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางสาวสุ วพร เซ็มเฮง
คุณวุฒิ
Ph.D. (Educational Research and Evaluation)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2516 กศ.บ. (คณิ ตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ )
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
พ.ศ. 2521 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. 2531 Ph.D. (Educational Research and Evaluation)
Macquarie University, Australia
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสารคาสอน/ เอกสารประกอบการสอน
1. การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. การวัดผลการศึกษา
3. วิธีการวิจยั ทางการศึกษา
เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
1. การวัดและประเมินผลกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. การวิจยั ในชั้นเรี ยน
3. แนวทางการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
4. การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน
5. การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้
6. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และการเขียนข้อสอบวัดการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ ซาโน
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
สุ วพร เซ็มเฮง. (2540). “ผลสัมฤทธิ์ วชิ าวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนไทยเมื่อเทียบกับ
นานาชาติ” ในวารสาร สสวท. ปี ที่ 25 ฉบับที่ 95 ตุลาคม –ธันวาคม 2540 หน้า 28-34
สุ วพร เซ็มเฮง. (2542). “การศึกษาสภาพปัญหาและผลสาเร็ จในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา” ในวารสาร สสวท. ปี ที่ 27 ฉบับที่ 107 ตุลาคม –ธันวาคม 2542 หน้า 21-23
สุ วพร เซ็มเฮง. (2542). “การยอมรับความรู ้และประสบการณ์ในการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาชุมชน :
วิธีการได้รับหน่วยการเรี ยนตามสภาพจริ ง” แปลจากบทความเรื่ อง “RPL : Means Getting Credit
Where it’s Due… Recognition of Prior Learning in Adult and Community Education” เขียนโดย
Jo Crother : ANTA Funded Project พิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารทางวิชาการลาดับที่ 11/2542 เรื่ อง
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“การยอมรับความรู้และประสบการณ์ : แนวคิดและแนวปฏิบตั ิของต่างประเทศ” ของกองพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรี ยน กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการ
งานวิจัย (ช่ วงปี 2541- 2554)
ชื่องานวิจยั
บทบาท
ปี พ.ศ.
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
2541 การวิจยั และประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับ
คณะผูว้ จิ ยั และ
นานาชาติครัง้ ที่ 3 (The Third International Mathematics and ผูป้ ระสานงานวิจยั
Science Study : TIMSS)
ระดับประเทศ
การกาหนดวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ของการแนะแนวมิตใิ หม่
คณะผูว้ จิ ยั
2544
(ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ)
การกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชีเ้ พื่อใช้ในการประเมินคุณภาพ
หัวหน้า
2547
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง (ได้รบั ทุนสนับสนุ นจาก
คณะผูว้ จิ ยั
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)
การติดตามผลผูป้ ระเมินภายนอกสถาบันอาชีวศึกษา
หัวหน้า
2547
(ได้รบั ทุนสนับสนุนจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณะผูว้ จิ ยั
คุณภาพการศึกษา)
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการ
หัวหน้า
2548
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 1 (โครงการเงินกูธ้ นาคารโลก)
คณะผูว้ จิ ยั
(ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)
การประเมินผลแผนงานการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ กาลังพลของ
คณะผูว้ จิ ยั
2549
กองทัพไทย (ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
สร้างเสริมสุขภาพ)
การศึกษาและพัฒนาความสามารถด้านการวิจยั โดยใช้เทคนิค
ผูว้ จิ ยั
2553
การประเมินตามสภาพจริงของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร (ได้รบั ทุนอุดหนุ นการวิจยั จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว)
การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอน
คณะผูว้ จิ ยั
2554
ของครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา
(ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ)
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ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
ED 425
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ED 434
การประเมินการเรียนรู้
EM 401
การวัดผลการศึกษา
ระดับปริญญาโท
FE 502
เทคโนโลยีและการวิจยั เพื่อสร้างและสื่อสารความรู้
FE 511
วิธกี ารวิจยั ทางการศึกษา
FE 522
สถิตเิ พื่อการวิจยั 2
RS 501
การสร้างเครือ่ งมือเพื่อการวิจยั
RS 511
การวิจยั เชิงประเมิน
RS 522
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
RS 523
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
RS 525
แบบแผนเชิงสถิตขิ องการทดลอง
RS 541
วิจยั และสถิติ I
RS 542
วิจยั และสถิติ II
RS 543
วิจยั และสถิติ III
RS 544
สัมมนาการวิจยั และสถิตทิ างการศึกษา
EM 504
หลักการประเมินโครงการ
EM 505
การวัดเจตคติ
EM 512
สัมมนาการวิจยั ทางการวัดผลการศึกษา
EM 522
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ระดับปริญญาเอก
RS 717
การวิจยั เชิงประเมิน
EM 732 การประเมินด้านนันคอกนิทฟี
EM 761 ทฤษฎีการตอบข้อคาถาม
EM 763 ปฏิบตั งิ านทดสอบและการวัดผล
EM 860 สัมมนาการวิจยั และสถิตทิ างการวิจยั และวัดผลการศึกษา
EM 861 สัมมนาการทดสอบและการวัด
EM 866 สัมมนาการวัดและประเมินบุคลากร
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3. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางสาวสุ วมิ ล กฤชคฤหาสน์
คุณวุฒิ
ค.ด. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2538 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์ )
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุ ณย์
พ.ศ. 2543 ศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2551 ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสารคาสอน/ เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา FE 511 วิธีการวิจยั ทางการศึกษา 3(2-2-5)
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
1. นาเสนองานวิจยั Oral Presentation คือ The Development of a Credit Equivalence Transfer
Model Within Subject Areas: An Application of Concordance Score Techniques และงานวิจยั
ได้รับรางวัล The Outstanding Research Award in the category of Educational Measurement
2009
2. Poster Presentation : The Development of the Readiness for Behavioral Change Inventory
Using for the Offenders in Drugs Case for paper presentations at The 2 nd Kasetsart
university International conference on education 2011 January 26 – 27 2011 Maruay
Garden Hotel Bangkok
3. Oral Presentation: Evaluation on the development of Department of Probation’s drug
addicts rehabilitation program in compulsory treatment and rehabilitation system under
the benefaction for homeland camp and the behavioral change camp projects for paper
presentations at The 2 nd Kasetsart university International conference on education 2011
January 26 – 27 2011 Maruay Garden Hotel Bangkok
เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS
2. การสร้างแบบทดสอบวัดการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. การสร้างเครื่ องมือวัดการคิดขั้นสู งของนักเรี ยน
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4. การวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
6. ชุดกิจกรรมการสร้างเครื่ องมือสาหรับการประเมินเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการคิด
วิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน
งานวิจัย
ปี พ.ศ.
ชื่องานวิจยั
บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
2548
การประเมินผลสัมฤทธิ์ การดาเนินงานของส่ วนราชการของ
นักวิจยั ผูช้ ่วย
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2549
โครงการวิจยั พัฒนาระบบการติด ตามและประเมินผลการจัด
นักวิจยั ผูช้ ่วย
การศึ ก ษาของประเทศ ได้รับ ทุ นสนับสนุ นการวิจยั จาก
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
2550
การประเมินแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา พ.ศ. 2548-2551 (ครึ่ งแผน)
นักวิจยั ผูช้ ่วย
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
2550
การประเมินผลการดาเนินงานของคุรุสภา ตาม
นักวิจยั ผูช้ ่วย
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
2551
โครงการวิจยั ปรับเทียบผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ได้รับทุน
นักวิจยั ผูช้ ่วย
สนับสนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2552
รายงานผลการสังเคราะห์การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่
คณะผูว้ จิ ยั
ส่ งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2552
โครงการพัฒนาระบบบาบัดฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดในระบบ
คณะผูว้ จิ ยั
บังคับบาบัด
2553
โครงการประเมินการพัฒนาการบาบัดฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดใน
คณะผูว้ จิ ยั
ระบบบังคับบาบัดใต้การดาเนินงานโครงการค่ายทาความดี
เพื่อแผ่นดินและโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2553
การพัฒนาแบบวัดความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คณะผูว้ จิ ยั
ของผูถ้ ูกคุมประพฤติในข้อหาเสพยา
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ปี พ.ศ.

ชื่องานวิจยั

2553

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรี ยนการ
สอนของครู ในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ
อาชีวศึกษา ทุนสนับสนุนจาก สานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
2553
การสารวจสมรรถนะครู ตามการรับรู้ของนิสิต รหัส 47 หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2553
โครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษา สาธิต
มศว :การเรี ยนการสอนในโลกยุคแห่งสมอง” คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และโรงเรี ยนสาธิต (ฝ่ าย
ประถม มัธยม และปทุมวัน)
ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
ED425
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ED 434
การประเมินการเรี ยนรู้
ระดับปริญญาโท
EM401 การวัดผลการศึกษา
EM522 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
FE 502 เทคโนโลยีและการวิจยั เพื่อสร้างและสื่ อสารความรู้
FE 511 วิธีการวิจยั ทางการศึกษา
FE 522 สถิติเพื่อการวิจยั II
GDT 553 การวัดประเมินผลการเรี ยนรู้
GDT555 การวิจยั ทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
SE 702 สถิติเพื่อการวิจยั
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บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
คณะผูว้ จิ ยั

คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั

4. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางสาวพาสนา จุลรัตน์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Educational Psychology)
ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2532 กศ.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา
พ.ศ. 2535 กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร
พ.ศ. 2541 M.Ed. (Educational Psychology)
University of Oklahoma, U.S.A
พ.ศ. 2544 Ph.D. (Educational Psychology)
University of Oklahoma, U.S.A
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
ผลงานทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้ องกับสาขาทีเ่ ปิ ดสอน
เอกสาร/ตารา/บทความ:
1. ตาราจิตวิทยาการศึกษา, ปี 2548
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาความคิดสร้างสรรค์, ปี 2548
3. งานแปลหนังสื อ “10 วิธีลดั ขจัดต่อมขี้อาย” สานักพิมพ์ใยไหม, ปี 2548
4. งานแปลหนังสื อ “รู้ทนั บุคลิก พลิกทุกสถานการณ์” สานักพิมพ์ใยไหม, ปี 2549
5. บทความงานวิจยั “ผลของกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และความสุ ขในการเรี ยนวิชาความคิดสร้างสรรค์เบื้องต้น ของนิสิตระดับ
ปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ” วารสารสมาคมจิตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย, ปี 2553
6. บทความเรื่ อง “การจูงใจและนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ” วารสารเทคนิคศึกษา ,ปี 2548
7. Refereed Article : Chularut, P. & DeBacker, T.K. The Influence of Concept Mapping on
Achievement, Self-Regulation, and Self-Efficacy in Students of English as a Second
Language. Contemporary Educational Psychology 2004; 29, 3 : 248 – 263.
งานวิจัย (ทีไ่ ม่ ใช่ ปริญญานิพนธ์ )
1. Capacity Building Using e-Learning Project : Skill and Competitiveness for Poverty
Reduction in Northeastern Thailand, ปี 2006 (โครงการของ World Bank)
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2. การศึกษาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ , ปี 2547
3 การพัฒนาดัชนีช้ ีวดั คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการรายย่อย, ปี 2549
4. การศึกษาและพัฒนาเครื่ องมือวัดเอคิวของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ, ปี 2549
5. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ สู่การเป็ นสถาบันพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์, ปี 2553
6. ผลของกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ
ความสุ ขในการเรี ยนวิชาความคิดสร้างสรรค์เบื้องต้นของนิสิตระดับปริ ญญาตรี
คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, ปี 2553
7. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของนิสิตระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปี 2553
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5. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นายทศวร มณี ศรี ขา
คุณวุฒิ
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์ )
ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2520 กศ.บ. (ภูมิศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2524 กศ.ม. (การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. 2530 นศ.บ. (หนังสื อพิมพ์)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2545 กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรื อการแต่ งตารา
ผลงานทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้ องกับสาขาทีเ่ ปิ ดสอน
เอกสาร/ตารา/บทความ:
1. กลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสาหรับครู
2. การเก็บข้อมูลเป็ นรายบุคคล
งานวิจัย (ทีไ่ ม่ ใช่ ปริญญานิพนธ์ ) :
1. การศึกษาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึ กษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. การเปรี ยบเทียบโอกาสสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีภูมิหลังต่างกัน
3. การรับรู ้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา
4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแสดงตัว ความวิตกกังวล ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
และคุณธรรมแห่งพลเมืองดีของนักนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ภาคใต้และ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
5. การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ครอบครัวตามแนวคัมเฟอร์
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6. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นาง มณฑิรา จารุ เพ็ง
คุณวุฒิ
ปร.ด. (จิตวิทยาให้คาปรึ กษา)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2537 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2542 กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2549 ปร.ด. (จิตวิทยาให้คาปรึ กษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
ผลงานทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้ องกับสาขาทีเ่ ปิ ดสอน
เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. ครอบครัวศึกษา
2. จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. การแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณค่าแห่งตน
4. พื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา
5. ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึ กษา
6. บริ การสนเทศและอาชีพศึกษา
7. บุคลิกภาพ
8. จิตวิทยาทัว่ ไป
9. ทฤษฎีบุคลิกภาพ
10. การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม
11. การฝึ กปฏิบตั ิงานแนะแนว
12. จิตวิทยาพัฒนาการ
13. จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
14. จิตวิทยาเด็ก
15. การให้คาปรึ กษาในโรงเรี ยน
เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
1. ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึ กษาเชิงจิตวิทยาสาหรับพยาบาล
2. การให้คาปรึ กษาเชิงจิตวิทยาสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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3. การแก้ไขความขัดแย้งในวัยรุ่ น
4. การพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์
5. การพัฒนาตน
ตารา
1. ครอบครัวศึกษา
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
มณฑิรา จารุ เพ็ง. (2540). “ความรู ้คู่คุณธรรมสาหรับครู ” ตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิค
ศึกษา ปี ที่ 20 ฉบับที่ 65 มกราคม-มีนาคม 2551
มณฑิรา จารุ เพ็ง. (2553). “การให้คาปรึ กษาครอบครัวโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน” ตีพิมพ์ใน
สารานุกรมคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2553
มณฑิรา จารุ เพ็ง. (2553). “การศึกษาและพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมของนิสิตปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ” ตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิค
ศึกษา ปี ที่ 22 ฉบับที่ 76 เดือนตุลาคม 2553
งานวิจัย
ปี พ.ศ.
ชื่องานวิจยั
บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
2547 ความคิดเห็นและความต้องการการช่วยเหลือของนิสิตภาควิชาการ
คณะผูว้ จิ ยั
แนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
2547 การสังเคราะห์งานวิจยั ของสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
คณะผูว้ จิ ยั
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
2551 การศึกษาและพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมของนิสิตปริ ญญาตรี
ผูว้ จิ ยั

2553

2554

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของนิสิตปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักงานการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แห่งชาติ)
การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
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คณะผูว้ จิ ยั

ผูว้ จิ ยั

ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
EP 101 จิตวิทยาทัว่ ไป
EP 303 บุคลิกภาพ
EP 322 จิตวิทยาเด็ก
EP 323 จิตวิทยาวัยรุ่ น
GU 327 การให้คาปรึ กษาในโรงเรี ยน
GU 414 บริ การสนเทศ
GU 412 การฝึ กปฏิบตั ิงานแนะแนว 1
GU 422 การฝึ กปฏิบตั ิงานแนะแนว 2
Psy 111 จิตวิทยาพัฒนาการ
Psy 113 ครอบครัวศึกษา
Psy 211 บุคลิกภาพ
Psy 216 จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ED 427 การแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณค่าแห่งตน
ED 323 จิตวิทยาสาหรับครู
ระดับปริญญาโท
FE 503 พื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา
PG 633 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
GU 512 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึ กษา
GU 531 บริ การสนเทศและอาชีพศึกษา
GU 621 การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม
GU 622 การฝึ กปฏิบตั ิการให้คาปรึ กษา
GU 644 การศึกษาอิสระในการแนะแนวและการให้คาปรึ กษา 1
GU 643 สัมมนาการสอนแนะแนวในโรงเรี ยน
GU 624 การฝึ กงานแนะแนวและการให้คาปรึ กษา
GU 651 ประสบการณ์วจิ ยั
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7. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางอุษณี ย ์ อนุรุทธ์วงศ์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Spacial Education, Gifted and Talented Children)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2520 กศบ.เกียรตินิยม (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน
พ.ศ. 2523 M.S. (Special Education for Emotionally Disturbed Children)
Southern Connecticut State College, USA
พ.ศ. 2532 Ph.D. (Special Education for the Gifted & Talented)
University of Pittsburgh, USA
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
ผลงานทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้ องกับสาขาทีเ่ ปิ ดสอน
เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. การพัฒนาความคิดระดับสู ง
2. จิตวิทยาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3. การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
4. การฝึ กทักษะความคิดระดับสู ง.
ตารา
1. การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปัญญาเลิศ.
2. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ.
3. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ: สารวจแววลูกน้อย.
4. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ: กลยุทธ์สร้างลูกปัญญาเลิศ
5. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ: ฝึ กลูกรักให้เป็ นนักคิด
6. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ: ความคิดและจิตใจของอัจฉริ ยะ.
7. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ: เมื่อลูกรักมีปัญหา.
8. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ: สมองมหัศจรรย์
9. แผนที่สู่การพัฒนาอัจฉริ ยภาพ.
10. คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านทักษะความคิดระดับสู ง
11. เก่ง ดี มี สุ ข: คู่มือการให้บริ การด้านแนะแนวและจิตวิทยาสาหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษ
12. ปริ ศนาความคิด A (Mind Bender A).
13. สร้างเด็กให้เป็ นอัจฉริ ยะ: สารวจแววเด็ก.
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14. สร้างเด็กให้เป็ นอัจฉริ ยะ: กลยุทธ์สร้างเด็กให้ปัญญาเลิศ.
15. สร้างเด็กให้เป็ นอัจฉริ ยะ: ฝึ กเด็กให้เป็ นนักคิด
16. สร้างเด็กให้เป็ นอัจฉริ ยะ: ความคิดและจิตใจของคนฉลาด
17. สร้างเด็กให้เป็ นอัจฉริ ยะ: E.Q. ปัญญานามนุษยชาติ
18. สร้างเด็กให้เป็ นอัจฉริ ยะ: สมองมหัศจรรย์
19. ชุดสารวจความสามารถพิเศษ (สาหรับครู และสถานศึกษา
20. Thai’s Conception of Giftedness
21. PART III International Perspective on Curriculum for Gifted Students
22. PART IV : Chapter 9. Briefs from international curriculum experts Synthesis
23. Educating the Gifted and Talented
24. Prism of Learning Theory
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
1. Education Policy in Thailand. Paper presented at the Asia-Pacific Conference on
Giftedness. New Deli, India 1998.
2. Developing Screening tool for identification the gifted and talented. Paper presented
at the World Conference on Giftedness. Adelaide, Austr 1999.
3. The Exploring Center: Where the Gifted and Talented are Identified and Nurture
Naturally. Paper presented at the Asia-Pacific Conference on Giftedness. Beijing, China 2000.
4. Creating a Higher Level of Thinking Model for the Gifted at the Elementary Level.
Paper presented at the World Conference on Giftedness, Barcelona, Spain 2001.
5. Investigating problems of the gifted and needs of the parents. Invited speaker at
Hong Kong Poly Technique University. Parent Association for the Gifted and Talented, Hong
Kong 2001.
6. The Miracle of Learning. Invited speaker at Hong Kong Poly Technique University,
Hong Kong 2001.
7. Creating a Psychological Model for Gifted Education. Paper presented at the AsiaPacific Conference on Giftedness. Bangkok, Thailand 2002.
8. The Exploring Center: Where the Gifted and Talented are Identified and Nurture
Naturally. Paper presented at the Asia-Pacific Conference on Giftedness 2003.
9. Creating an Educational Model for the Gifted in Elementary Level. Paper presented
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at the World Conference on Giftedness. Adelaide, Australia 2003.
10. Multiple Processes: An Essential Approach for Identifying Gifted and Talented
Children. Paper presented at the World Conference on Giftedness. Adelaide, Australia 2003.
11. Identification, Nurturing, and Counseling the Disadvantaged Gifted. Paper presented as a
keynote speaker at the National Conference on Gifted Education. Taipei, Taiwan 2003.
12. The Important Role of Research and Cooperation Among Asia-Pacific Region.
Paper presented as a keynote speaker at the National Conference on Gifted Education. Taipei,
Taiwan 2003.
13. Identification, Nurturing, and Counseling the Disadvantaged Gifted. Paper
presented as a keynote speaker at the Asia-Pacific Conference on Giftedness. Taipei, Taiwan
2004.
14. Creativity & the Prism of Learning Model. Paper presented as a Keynote speaker at
the “International Symposium on New Trends in Creativity Education”. Seoul, Korea 2005.
15. Cultivating Multiple Talents for Gifted Preschoolers. Paper presented as a invited
speaker at the “International Symposium on New Trends in Creativity Education”. Korean
Society for the Gifted, Seoul, Korea 2005.
16. The Prism of Learning Model. Paper presented as a Keynote speaker at the
“International Conference on Gifted Education”. Taipei, Taiwan 2006.
17. Exploring Center: Discovering and Developing Children’s Learning & Thinking.
Paper presented as a Keynote speaker at the “International Conference on Gifted Education”.
Taipei, Taiwan 2006.
18. Thai Giftedness: Sociocultural Perspective. Paper presented as a invited speaker at
the “International Conference on Gifted Education”. Taipei, Taiwan 2006.
19. Longitudinal Study on Highly Gifted. Paper presented at the World Conference on
Giftedness. Warwick, England 2007.
20. Developing the National Standard for the Gifted & Talented in Thailand. Paper
presented as a invited speaker at the “International Conference on Gifted Education”. Sydney,
Australia 2010.
21. Developing an Enrichment Program for Enhancing Creative Thinking in Young
Children. Paper will be presented at the World Conference on Giftedness 2011.
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งานวิจัย
2537

2541
2541
2001
2544
2544

2544

2548-2550
2548-2550
2548-2558
2548
2548-2550
2548-2550
2551-2553

การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างผลของคะแนนสติปัญญา และผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยน
ในวิชาทางวิทยาศาสตร คณิ ตศาตร์ และศิลปะ ของเด็กในระดับประถมศึกษาปี ที่ 3
โดยทุนวิจยั ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
การศึกษาสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ: การวิจยั เพื่อประกอบร่ างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
การพัฒนาเครื่ องมือเสาะหาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
สาหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การปฏิรูปการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: กรณี ศึกษาจากเวียดนาม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
การวิจยั เพื่อหารู ปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษ (ระดับ
ประถมศึกษา) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
การวิจยั เพื่อหารู ปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษ: ด้านแนะ
แนวและจิตวิทยา (ระดับประถมศึกษา) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี
การวิจยั เพื่อหารู ปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษ: ด้านทักษะ
ความคิดระดับสู ง (ระดับประถมศึกษา) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี
โครงการวิจยั ผลกระทบของการเรี ยนรู ้จากสังคมต่อการเพิม่ และบัน่ ทอนความสาเร็ จ
ของผูม้ ีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โครงการวิจยั การพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้ สาหรับผูป้ กครองและครู ของเด็กผูท้ ี่มี
ความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โครงการวิจยั การศึกษาระยะยาวของเด็กผูม้ ีความสามารถพิเศษระดับสู ง มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
โครงการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดในการเรี ยนรู ้กบั ความเครี ยดใน
เด็กอัจฉริ ยะโดยการวิเคราะห์ระดับ คอร์ติซอล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โครงการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรพิเศษสาหรับเด็กผูม้ ีความสามารถพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โครงการการวิจยั พัฒนาเครื่ องมือวัดความสามารถพิเศษของเด็กไทยเพื่อการให้บริ การ
ในศูนย์วนิ ิจฉัยศักยภาพเด็กแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โครงการวิจยั และพัฒนามาตรฐานการศึกษาสาหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษ
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8. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางดารณี ศักดิ์ศิริผล
คุณวุฒิ
กศ.ด..(การศึกษาพิเศษ)
ตาแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530 ค.บ. (คหกรรมศาสตร์ )
วิทยาลัยครู เพชรบุรีวทิ ยาลงกรณ์
พ.ศ. 2537 กศ.ม.. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2549 กศ.ด.. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับสาขาทีเ่ ปิ ดสอน
เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. การแก้ไขการพูดไม่ชดั
2. วิธีสอนพูด
ตารา
1. หนังสื อเสี ยงในภาษาไทย
2. หนังสื อการแก้ไขการพูดไม่ชดั
3. หนังสื อนิทานอักษรแสนสนุก
4. หนังสื อการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
5. แบบฝึ กชุดอ่านเขียนเรี ยนรู ้กบั ลุงฮูก (เตรี ยมความพร้อม)
6. แบบฝึ กชุดอ่านเขียนเรี ยนรู ้กบั ลุงฮูก (การอ่าน การเขียน)
7. แบบฝึ กชุดอ่านเขียนเรี ยนรู ้กบั ลุงฮูก (คณิ ตศาสตร์ )
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
1. การใช้การฟังเพื่อบาบัดปัญหาการพูด (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว ฉบับที่ 40 ธ.ค. พ.ศ. 2550)
2. เด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาทางการเรี ยนรู ้ (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว
ฉบับที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2548)
3. เด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยง (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว ฉบับที่ 15 ก.ค.-ก.ย. พ.ศ. 2548)
4. เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2545)
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งานวิจัย
ปี พ.ศ.
2553

2552
2551
2551
2550
2550

2545
2545
2544
2544

ชื่องานวิจยั
การพัฒนาความสามารถอ่านและเขียนคาที่มีตวั สะกดไม่ตรง
ตามมาตราของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ
โดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด
(Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ (ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก คณะศึกษาศาสตร์ มศว)
การสารวจเด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาทางการเรี ยนรู ้
โรงเรี ยนเทศบาล 2 หนองบัว
การพัฒนาแบบทดสอบการพูดไม่ชดั (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั
จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
การสร้างแบบคัดแยกเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหา
ทางการเรี ยนรู้ (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
การศึกษามลภาวะทางเสี ยงของโรงเรี ยนที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อ
มลภาวะของเสี ยง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ธ์
. . 2525 – 2546
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถด้านการจัดหมวดหมู่
ซ้าย-ขวา และการจาคา โดยใช้กิจกรรมการเล่น
งานวิจยั เรื่ อง การสารวจเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ของ
โรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร
งานวิจยั เรื่ อง การสารวจเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานการประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาความต้องการกาลังคนในการพัฒนา
การศึกษาพิเศษ
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ตาแหน่ง
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
ผูว้ จิ ยั

ผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั

คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั

ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
ED 324 ความรู ้เบื้องต้นทางการศึกษาพิเศษ
ED 561 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ระดับปริญญาโท
SE 506 การศึกษาสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
SE 510 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
SE 513 เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
SE 516 การวินิจฉัยคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
SE 523 วิธีแก้ไขการพูดไม่ชดั
SE 550 วิธีสอนพูด
SE 551 วิธีสอนภาษา
SE 560 การฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั การศึกษาพิเศษ
SE 580 การฝึ กงาน 1
SE 581 การฝึ กงาน 2
ระดับปริญญาเอก
SE 704 การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
SE 712 สัมมนาหลักสู ตรและวิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
SE 812 สัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ
SE 719 การฝึ กงานการศึกษาพิเศษ
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9. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางสาวกุลยา ก่อสุ วรรณ
คุณวุฒิ
Ed.D.(Spacial Education)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2523 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์ )
วิทยาลัยพยาบาลกรุ งเทพ
พ.ศ. 2540 กศ.ม.. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2547 Ed.D.(Spacial Education)
Illinois State University, USA
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. การอบรมครูในการสอนความมุง่ มันในการด
่
าเนินชีวติ ด้วยตนเองของบุคคลทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญา
2. การจัดการพฤติกรรมเด็กในชัน้ เรียน
3. การสอนเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
4. การอบรมผูป้ กครองของเด็กกลุ่มอาการออททิสติก
ตารา
1. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2553). การสอนเด็กที่มีความบกพร่ องระดับเล็กน้อย. นนทบุรี: สหมิตร
พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิสชิ่ง.
2. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2553). ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญา. นนทบุรี: สหมิตรพริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิสชิ่ง.
3. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2553). เด็กออทิสติก: สอนไม่ยาก หากเข้าใจ. นนทบุรี: สหมิตรพริ้ นติ้ง
แอนด์พบั ลิสชิ่ง.
4. กุลยา ก่อสุ วรรณ ยุวดี วิริยางกูร จีรพัฒน์ ศิริรักษ์. (2553). การเลี้ยงดูเด็กเรี ยนรู ้ชา้ ในชุมชน.
นนทบุรี: สหมิตรพริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิสชิ่ง.
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
1. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2549). ทูเบอรัส สเคลอโรสิ ส. สารานุกรม ศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 36, 41-48.
2. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2549). การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา: การ
เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศไทย. วารสารเฉลิมพระเกียรติ 50
ชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิช่วยคนปั ญญาอ่อนแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2550). กลุ่มอาการแอสเพอร์ เกอร์ . สารานุกรม ศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 40, 31-39.
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4. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2550). การสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาในการเลือก. วารสาร
เฉลิมพระเกียรติเนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.
มูลนิธิช่วยคนปั ญญาอ่อนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์.
5. Fulk, B., Swerdlik, P., & Kosuwan K. (2001). Special education in Thailand. Teaching
Exceptional Children, 45 (2), 43-44.
งานวิจัย
ปี พ.ศ.
2544
2545
2545
2546
2549
2552
2553
2553
2553
2554

ชื่องานวิจัย
Establishing a functional communication system with
adults with mental retardation
Using the Picture Exchange Communication System to
teach communication skills to adults with mental
retardation
The influence of communicative competence and AAC
technique on children’s attitudes toward a peer who
uses AAC
Systematic instruction of breast self examination to
female adults with disabilities.
The use of the picture exchange communication system
to increase the functional communication of nonverbal
adults in group home settings
A research project to create a model inclusive school
for students with special needs
A study on reading and spelling abilities of students
with
mild disabilities using the RICS program.
The Development and Utilization of a Scale to Measure
Adolescents’ Attitudes Toward Peers Who Use
Augmentative and Alternative Communication (AAC)
Devices.

ตาแหน่ งผูว้ ิ จยั /
คณะผูว้ ิ จยั
หัวหน้า
คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั
หัวหน้า
คณะผูว้ จิ ยั

การศึกษาการรับรูข้ องผูป้ กครองต่อการบริการสาหรับเด็กเล็ก ผูว้ จิ ยั
ทีม่ ภี าวะออทิสติก
The Efficacy of the Teacher Training Program on Self- ผูว้ จิ ยั
Determination Skills of Students with Intellectual
Disabilities in Special Schools
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ประสบการณ์การสอน
ระดับปริ ญญาตรี
ED 324
ความรูเ้ บือ้ งต้นทางการศึกษาพิเศษ
ระดับปริ ญญาโท
กพ 512
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับภาวะบกพร่องทางสติปญั ญา
กพ 514
การปรับพฤติกรรมสาหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
กพ 541
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา
กพ 540
หลักสูตรสาหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา
กพ507
การจัดการเรียนรวม
กพ510
จิตวิทยาเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
กพ 516
การประเมินคัดแยกเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
กพ509
การสอนเด็กทีม่ คี วามบกพร่องปานกลาง
กพ 508
การศึกษาสาหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสายตา
กพ 515
การแนะแนวผูป้ กครอง
กพ 560
การปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
ระดับปริ ญญาเอก
กพ 704
การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
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อาจารย์ ประจา/อาจารย์ ผู้สอน
1. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นายองอาจ นัยพัฒน์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Educational Administration with concentration in Research & Evaluation)
ตาแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2542 Ph.D. (Educational Administration with concentration in Research &
Evaluation) Illinois State University, U.S.A
พ.ศ. 2535 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2531 กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา-คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ประเทศไทย
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
ตารา
วิธีวทิ ยาการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2551,
พิมพ์ครั้งที่ 3)
งานวิจัย (ทีส่ าคัญ)
1. การประเมินประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2542
2. การประเมินหลักสู ตรตามโครงการสอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. การวิจยั เชิงประเมินโครงการตามพระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร : กรณี ศึกษาการ
ดาเนินโครงการ ณ โรงเรี ยน ตชด.บ้านถ้ าหิ น
4. การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2548
5. การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่มีต่องานบริ การของการไฟฟ้ านครหลวง
6. Reexamining the Factor Structure of Marsh’s SEEQ for Administrative Personnel Decisions
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญหรือชานาญพิเศษ
1. การวิจยั และประเมินองค์กร / สถาบันทางการศึกษา
2. ประเมินและพัฒนาบุคลากร
3. ทฤษฏีการประเมินขั้นสู ง
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4. การวัดประเมินทางการศึกษา
5. สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์ /สังคมศาสตร์
6. วิธีวทิ ยาการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ /สังคมศาสตร์
ความเป็ นสมาชิกภาพขององค์ กรทางวิชาชีพ
1. American Evaluation Association
2. Phi Delta Kappa International, University of Illinois Chapter
3. สมาคมวิจยั สังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย
รางวัลเกียรติยศ
- ค.ศ. 1999 ได้รับรางวัล Ora Bretall Scholarship Dissertation Award จาก Illinois State University
- พ.ศ. 2536 ได้รับรางวัลผูม้ ีผลงานวิจยั สาขาศึกษาศาสตร์ ดีเด่น
การศึกษา / การฝึ กอบรมเพิม่ เติม
- หลักสู ตรการบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่ นที่ 10 (2553-2554) สถาบันพระปกเกล้า
- Certificate (Learning to Lead Change) March, 2550 Office of the Basic Education
Commission & Microsoft®, Thailand
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2. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางสาวสุ วพร เซ็มเฮง
คุณวุฒิ
Ph.D. (Educational Research and Evaluation)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2516 กศ.บ. (คณิ ตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ )
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
พ.ศ. 2521 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. 2531 Ph.D. (Educational Research and Evaluation)
Macquarie University, Australia
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสารคาสอน/ เอกสารประกอบการสอน
1. การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. การวัดผลการศึกษา
3. วิธีการวิจยั ทางการศึกษา
เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
1. การวัดและประเมินผลกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. การวิจยั ในชั้นเรี ยน
3. แนวทางการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
4. การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน
5. การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้
6. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และการเขียนข้อสอบวัดการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ ซาโน
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
สุ วพร เซ็มเฮง. (2540). “ผลสัมฤทธิ์ วชิ าวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนไทยเมื่อเทียบ
กับนานาชาติ” ในวารสาร สสวท. ปี ที่ 25 ฉบับที่ 95 ตุลาคม –ธันวาคม 2540 หน้า 28-34
สุ วพร เซ็มเฮง. (2542). “การศึกษาสภาพปัญหาและผลสาเร็ จในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา” ในวารสาร สสวท. ปี ที่ 27 ฉบับที่ 107 ตุลาคม –ธันวาคม 2542 หน้า 21-23
สุ วพร เซ็มเฮง. (2542). “การยอมรับความรู ้และประสบการณ์ในการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษา
ชุมชน : วิธีการได้รับหน่วยการเรี ยนตามสภาพจริ ง” แปลจากบทความเรื่ อง “RPL : Means
Getting Credit Where it’s Due… Recognition of Prior Learning in Adult and Community
Education” เขียนโดย Jo Crother : ANTA Funded Project พิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารทาง
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วิชาการลาดับที่ 11/2542 เรื่ อง “การยอมรับความรู้และประสบการณ์ : แนวคิดและแนว
ปฏิบตั ิของต่างประเทศ” ของกองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
กระทรวงศึกษาธิการ
งานวิจัย (ช่ วงปี 2541- 2554)
ชื่องานวิจยั
บทบาท
ปี พ.ศ.
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
2541 การวิจยั และประเมินผลวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับ คณะผูว้ จิ ยั และ
นานาชาติครั้งที่ 3 (The Third International Mathematics and
ผูป้ ระสานงาน
Science Study : TIMSS)
วิจยั ระดับประเทศ
2544
การกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของการแนะแนวมิติใหม่
คณะผูว้ จิ ยั
(ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ)
2547
การกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพ
หัวหน้า
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง (ได้รับทุนสนับสนุนจาก
คณะผูว้ จิ ยั
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)
2547
การติดตามผลผูป้ ระเมินภายนอกสถาบันอาชีวศึกษา
หัวหน้า
(ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณะผูว้ จิ ยั
คุณภาพการศึกษา)
2548
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการ
หัวหน้า
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 1 (โครงการเงินกูธ้ นาคารโลก)
คณะผูว้ จิ ยั
(ได้รับทุนสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ)
2549
การประเมินผลแผนงานการสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตกาลังพลของ
คณะผูว้ จิ ยั
กองทัพไทย (ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ)
2553
การศึกษาและพัฒนาความสามารถด้านการวิจยั โดยใช้เทคนิคการ
ผูว้ จิ ยั
ประเมินตามสภาพจริ งของครู ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
สังกัดกรุ งเทพมหานคร (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว)
2553
การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรี ยนการสอนของ
คณะผูว้ จิ ยั
ครู ในโรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา
(ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ)
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ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
ED 425
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ED 434
การประเมินการเรียนรู้
EM 401
การวัดผลการศึกษา
ระดับปริญญาโท
FE 502
เทคโนโลยีและการวิจยั เพื่อสร้างและสื่อสารความรู้
FE 511
วิธกี ารวิจยั ทางการศึกษา
FE 522
สถิตเิ พื่อการวิจยั 2
RS 501
การสร้างเครือ่ งมือเพื่อการวิจยั
RS 511
การวิจยั เชิงประเมิน
RS 522
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
RS 523
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
RS 525
แบบแผนเชิงสถิตขิ องการทดลอง
RS 541
วิจยั และสถิติ I
RS 542
วิจยั และสถิติ II
RS 543
วิจยั และสถิติ III
RS 544
สัมมนาการวิจยั และสถิตทิ างการศึกษา
EM 504
หลักการประเมินโครงการ
EM 505
การวัดเจตคติ
EM 512
สัมมนาการวิจยั ทางการวัดผลการศึกษา
EM 522
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ระดับปริญญาเอก
RS 717
การวิจยั เชิงประเมิน
EM 732 การประเมินด้านนันคอกนิทฟี
EM 761 ทฤษฎีการตอบข้อคาถาม
EM 763 ปฏิบตั งิ านทดสอบและการวัดผล
EM 860 สัมมนาการวิจยั และสถิตทิ างการวิจยั และวัดผลการศึกษา
EM 861 สัมมนาการทดสอบและการวัด
EM 866 สัมมนาการวัดและประเมินบุคลากร
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3. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางสาวสุ วมิ ล กฤชคฤหาสน์
คุณวุฒิ
ค.ด. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2538 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์ )
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุ ณย์
พ.ศ. 2543 ศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2551 ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสารคาสอน/ เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา FE 511 วิธีการวิจยั ทางการศึกษา 3(2-2-5)
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
1. นาเสนองานวิจยั Oral Presentation คือ The Development of a Credit Equivalence Transfer
Model Within Subject Areas: An Application of Concordance Score Techniques และงานวิจยั
ได้รับรางวัล The Outstanding Research Award in the category of Educational Measurement
2009
2. Poster Presentation : The Development of the Readiness for Behavioral Change Inventory
Using for the Offenders in Drugs Case for paper presentations at The 2 nd Kasetsart
university International conference on education 2011 January 26 – 27 2011 Maruay
Garden Hotel Bangkok
3. Oral Presentation: Evaluation on the development of Department of Probation’s drug
addicts rehabilitation program in compulsory treatment and rehabilitation system under
the benefaction for homeland camp and the behavioral change camp projects for paper
presentations at The 2 nd Kasetsart university International conference on education 2011
January 26 – 27 2011 Maruay Garden Hotel Bangkok
เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS
2. การสร้างแบบทดสอบวัดการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. การสร้างเครื่ องมือวัดการคิดขั้นสู งของนักเรี ยน
192

4. การวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
6. ชุดกิจกรรมการสร้างเครื่ องมือสาหรับการประเมินเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการคิด
วิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน
งานวิจัย
ปี พ.ศ.
ชื่องานวิจยั
บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
2548
การประเมินผลสัมฤทธิ์ การดาเนินงานของส่ วนราชการของ
นักวิจยั ผูช้ ่วย
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2549
โครงการวิจยั พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัด
นักวิจยั ผูช้ ่วย
การศึ ก ษาของประเทศ ได้รับ ทุ นสนับสนุ นการวิจยั จาก
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
2550
การประเมินแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา พ.ศ. 2548-2551 (ครึ่ งแผน)
นักวิจยั ผูช้ ่วย
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
2550
การประเมินผลการดาเนินงานของคุรุสภา ตาม
นักวิจยั ผูช้ ่วย
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
2551
โครงการวิจยั ปรับเทียบผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ได้รับทุน
นักวิจยั ผูช้ ่วย
สนับสนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2552
รายงานผลการสังเคราะห์การใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่
คณะผูว้ จิ ยั
ส่ งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2552
โครงการพัฒนาระบบบาบัดฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดในระบบ
คณะผูว้ จิ ยั
บังคับบาบัด
2553
โครงการประเมินการพัฒนาการบาบัดฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดใน
คณะผูว้ จิ ยั
ระบบบังคับบาบัดใต้การดาเนินงานโครงการค่ายทาความดี
เพื่อแผ่นดินและโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2553
การพัฒนาแบบวัดความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คณะผูว้ จิ ยั
ของผูถ้ ูกคุมประพฤติในข้อหาเสพยา
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ชื่องานวิจยั

2553

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรี ยนการ
สอนของครู ในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและ
อาชีวศึกษา ทุนสนับสนุนจาก สานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
2553
การสารวจสมรรถนะครู ตามการรับรู้ของนิสิต รหัส 47 หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2553
โครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษา สาธิต
มศว :การเรี ยนการสอนในโลกยุคแห่งสมอง” คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และโรงเรี ยนสาธิต (ฝ่ าย
ประถม มัธยม และปทุมวัน)
ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
ED425
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ED 434
การประเมินการเรี ยนรู้
ระดับปริญญาโท
EM401 การวัดผลการศึกษา
EM522 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
FE 502 เทคโนโลยีและการวิจยั เพื่อสร้างและสื่ อสารความรู้
FE 511 วิธีการวิจยั ทางการศึกษา
FE 522 สถิติเพื่อการวิจยั II
GDT 553 การวัดประเมินผลการเรี ยนรู้
GDT555 การวิจยั ทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
SE 702 สถิติเพื่อการวิจยั

194

บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
คณะผูว้ จิ ยั

คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั

4. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางสาวรณิ ดา เชยชุ่ม
คุณวุฒิ
ค.ด. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2543 ศศ.บ. (การสื่ อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2546 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2552 ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสารคาสอน/ เอกสารประกอบการสอน
1. การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. วิธกี ารวิจยั ทางการศึกษา
3. การประเมินการเรียนรู้
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
1. บทความวิจยั เรื่ อง "การเปรี ยบเทียบคุณภาพของข้อสอบหลายตัวเลือกที่มีรูปแบบตัวเลือก
ต่างกัน" ตีพิมพ์ในวารสารการวิจยั สังคมศาสตร์ พ.ศ.2553
เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
1. การวิจยั ในชั้นเรี ยน
2. เทคนิคการสอนและการวัดประเมินผล
3. การสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS
งานวิจัย
ปี พ.ศ.
ชื่องานวิจยั
บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
2545
การติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะผูว้ จิ ยั
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
2547
การกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพ
คณะผูว้ จิ ยั
การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
2547
การติดตามผลผูป้ ระเมินภายนอกสถาบันอาชีวศึกษา
คณะผูว้ จิ ยั
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ปี พ.ศ.
2547

2548
2549
2550
2550
2551

2553
2553

ชื่องานวิจยั
การประเมินผลโครงการส่ งเสริ มการผลิตครู ที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ (สควค.) ระยะ 4 ปี หลัง
(พ.ศ.2543-2546)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ การดาเนินงานของส่ วนราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
การวิจยั พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของประเทศ
การประเมินแผนยุทธศาสตร์ คุรุสภา พ.ศ.2548-2551 (ครึ่ งแผน)
การประเมินผลการดาเนินงานของคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติ
สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ โดยใช้คะแนน ONET ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
การประเมินนโยบายการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส กลุ่ม
เด็กถูกปล่อยปละละเลย
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรี ยนการสอน
ของครู ในโรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา

ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
ED425
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ED 434
การประเมินการเรี ยนรู้
ระดับปริญญาโท
EM401 การวัดผลการศึกษา
FE 511 วิธีการวิจยั ทางการศึกษา
GDT 553 การวัดประเมินผลการเรี ยนรู้
GDT555 การวิจยั ทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
SE 703 สถิตินอนพาราเมตริ ก
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บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
คณะผูว้ จิ ยั

นักวิจยั ผูช้ ่วย
นักวิจยั ผูช้ ่วย
นักวิจยั ผูช้ ่วย/
นักวิจยั ผูช้ ่วย
นักวิจยั ผูช้ ่วย

คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั

5. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางอรอุมา เจริ ญสุ ข
คุณวุฒิ
ค.ด. (วิธีวทิ ยาการวิจยั การศึกษา)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2540 กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2544 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2552 ค.ด. (วิธีวทิ ยาการวิจยั การศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
อรอุมา เจริ ญสุ ข (2553). การตรวจสอบโมเดลอิทธิ พลของตัวแปรกากับที่มีการส่ งผ่ านของ
พฤติกรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี ที่ 21 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – มกราคม 2553).
เพียงใจ ศุขโรจน์, อวยพร เรื องตระกูล, อัมพร ม้าคะนอง, อรอุมา เจริ ญสุ ข และวัยวุฑฒ์ อยูใ่ นศิล.
(2553). การประเมินโครงการจัดหาครู ชาวต่ างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษสาหรั บ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เขตจังหวัดนนทบุรี ปี งบประมาณ2552. วารสารวิธี
วิทยาการวิจยั ปี ที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2551).
อรอุมา เจริ ญสุ ข อวยพร เรื องตระกูล และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2553). การวิเคราะห์ อิทธิ พลตัวแปร
กากับที่มีการส่ งผ่ านของพฤติกรรมจริ ยธรรม ด้ วยโมเดลสมการโครงสร้ าง (SEM). นาเสนอ
บทความในการประชุมวิชาการและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ระดับชาติ เรื่ อง การขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาไทย วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย
ปี พ.ศ.
ชื่องานวิจยั
บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
2553 แนวทางการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่
หัวหน้า
(ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ)
โครงการวิจยั
2553 การวิจยั และพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา
คณะผูว้ จิ ยั
ในทศวรรษที่สอง (ได้รับทุนสนับสนุนจากวิจยั จากทุนส่ งเสริ ม
กลุ่มวิจยั เมธี วจิ ยั อาวุโส สกว.)
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ชื่องานวิจยั

2553

การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรี ยนการสอนของครู ใน
โรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา (ได้รับทุนสนับสนุน
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
2552 การพัฒนาตัวบ่งชี้และเครื่ องมือวัดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนว
การสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้/ สังคมแห่งความรู ้ (ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจยั จากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)
2552 การประเมินโครงการจัดหาครู ชาวต่างประเทศเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษสาหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
จังหวัดนนทบุรี ปี งบประมาณ 2551 (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั
จากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี)
2552 การประเมินโครงการจัดหาครู ชาวต่างประเทศเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษสาหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
จังหวัดนนทบุรี ปี งบประมาณ 2552 (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั
จากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี)
2551 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางและประเด็นการวิจยั ของคณะครุ
ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.2550 – 2554 (ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจยั จากฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2551 งานวิจยั และประเมินสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัด
คุณธรรม ครั้งที่ 3 (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากศูนย์ส่งเสริ ม
และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
2551 การวิจยั เชิงประเมินโครงการจัดหาครู ชาวต่างประเทศเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษสาหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
จังหวัดนนทบุรีปีงบประมาณ 2550 (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั
จากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี)
ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาโท
FE 511
วิธีการวิจยั ทางการศึกษา
FE 522
สถิติเพื่อการวิจยั 2
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บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
คณะผูว้ ิจยั

คณะผูว้ จิ ยั

คณะผูว้ จิ ยั

คณะผูว้ จิ ยั

คณะผูว้ จิ ยั

คณะผูว้ จิ ยั

คณะผูว้ จิ ยั

6. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางเวธนี กรี ทอง
คุณวุฒิ
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2516 วท.บ. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2518 ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. สุ ขภาพจิตในโรงเรี ยน
2. การศึกษาบุคคลเป็ นรายกรณี
3. บุคลิกภาพ
4. การให้คาปรึ กษา
5. การให้คาปรึ กษาครอบครัว
6. การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
7. การสื่ อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิภาพ
8. การเรี ยนรู้
9. แนวคิดร่ วมสมัยในการจัดการเรี ยนรู ้
10. จิตวิทยาการบริ หาร
11. จิตวิทยาการปกครอง
12. การเจรจาการต่อรอง
13. การทดสอบทางจิตวิทยา
14. การตรวจสภาพจิต
15. การปรับพฤติกรรม
ตารา
1. จิตวิทยาการศึกษา
2. จิตวิทยาสังคม
ชุ ดการสอนทีเ่ รียบเรียงให้ แก่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
1. การแนะแนวในองค์กร (2546)
2. การให้คาปรึ กษากลุ่ม (2546)
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งานวิจัย
ปี พ.ศ.
2537

2547

2554

ชื่องานวิจยั
การศึกษาปัญหาและความต้องการบริ การแนะแนวและการให้
คาปรึ กษาของเด็กและเยาวชน
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สยช.)
การศึกษาและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริ ยธรรมของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)

ประสบการณ์ การสอน
ระดับปริญญาตรี
ED 323 จิตวิทยาสาหรับครู (หลักสู ตรกศ.บ.เก่า)
ED 241 จิตวิทยาสาหรับครู (หลักสู ตรกศ.บ.ใหม่)
Psy 214 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น
Psy 311 การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น
GU 329 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษารายกรณี เบื้องต้น
EP 323 จิตวิทยาวัยรุ่ น
EP 302 จิตวิทยาการศึกษา
EP 302 สุ ขภาพจิตในโรงเรี ยน
ระดับปริญญาโท
EP 514 บุคลิกภาพ
EP 512 การปรับพฤติกรรม
EP 522 การศึกษาบุคคลเป็ นรายกรณี
EP 551 การใช้เครื่ องมือเพื่อการทดสอบทางจิตวิทยา
EP 641 การวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนการสอน
EP 652 สัมมนาการวิจยั ทางจิตวิทยาการศึกษา
EP 673 การศึกษาอิสระ
FE 503 พื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา
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บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
คณะผูว้ จิ ยั

ผูว้ จิ ยั

คณะผูว้ จิ ยั

GU 512 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึ กษา
GU 634 สุ ขวิทยาจิต
ระดับปริญญาเอก
PDC 822 การฝึ กอบรมและการออกแบบการสอน
PDC 823 สัมมนาการวิจยั ด้านจิตวิทยาการศึกษา
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7. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางสาวพาสนา จุลรัตน์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Educational Psychology)
ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2532 กศ.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา
พ.ศ. 2535 กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร
พ.ศ. 2541 M.Ed. (Educational Psychology)
University of Oklahoma, U.S.A
พ.ศ. 2544 Ph.D. (Educational Psychology)
University of Oklahoma, U.S.A
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
ผลงานทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้ องกับสาขาทีเ่ ปิ ดสอน
เอกสาร/ตารา/บทความ:
1. ตาราจิตวิทยาการศึกษา, ปี 2548
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาความคิดสร้างสรรค์, ปี 2548
3. งานแปลหนังสื อ “10 วิธีลดั ขจัดต่อมขี้อาย” สานักพิมพ์ใยไหม, ปี 2548
4. งานแปลหนังสื อ “รู้ทนั บุคลิก พลิกทุกสถานการณ์” สานักพิมพ์ใยไหม, ปี 2549
5. บทความงานวิจยั “ผลของกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และความสุ ขในการเรี ยนวิชาความคิดสร้างสรรค์เบื้องต้น ของนิสิตระดับ
ปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ” วารสารสมาคมจิตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย, ปี 2553
6. บทความเรื่ อง “การจูงใจและนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ” วารสารเทคนิคศึกษา ,ปี 2548
7. Refereed Article : Chularut, P. & DeBacker, T.K. The Influence of Concept Mapping on
Achievement, Self-Regulation, and Self-Efficacy in Students of English as a Second
Language. Contemporary Educational Psychology 2004; 29, 3 : 248 – 263.
งานวิจัย (ทีไ่ ม่ ใช่ ปริญญานิพนธ์ )
1. Capacity Building Using e-Learning Project : Skill and Competitiveness for Poverty
Reduction in Northeastern Thailand, ปี 2006 (โครงการของ World Bank)
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2. การศึกษาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ , ปี 2547
3 การพัฒนาดัชนีช้ ีวดั คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการรายย่อย, ปี 2549
4. การศึกษาและพัฒนาเครื่ องมือวัดเอคิวของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ, ปี 2549
5. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ สู่การเป็ นสถาบันพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ , ปี 2553
6. ผลของกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ
ความสุ ขในการเรี ยนวิชาความคิดสร้างสรรค์เบื้องต้นของนิสิตระดับปริ ญญาตรี
คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, ปี 2553
7. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของนิสิตระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปี 2553
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8. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นายทศวร มณี ศรี ขา
คุณวุฒิ
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์ )
ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2520 กศ.บ. (ภูมิศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2524 กศ.ม. (การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. 2530 นศ.บ. (หนังสื อพิมพ์)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2545 กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
ผลงานทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้ องกับสาขาทีเ่ ปิ ดสอน
เอกสาร/ตารา/บทความ:
1. กลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสาหรับครู
2. การเก็บข้อมูลเป็ นรายบุคคล
งานวิจัย (ทีไ่ ม่ ใช่ ปริญญานิพนธ์ ) :
1. การศึกษาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึ กษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. การเปรี ยบเทียบโอกาสสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีภูมิหลังต่างกัน
3. การรับรู ้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา
4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแสดงตัว ความวิตกกังวล ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
และคุณธรรมแห่งพลเมืองดีของนักนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ภาคใต้และ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
5. การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ครอบครัวตามแนวคัมเฟอร์
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9. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นาง มณฑิรา จารุ เพ็ง
คุณวุฒิ
ปร.ด. (จิตวิทยาให้คาปรึ กษา)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2537 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2542 กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2549 ปร.ด. (จิตวิทยาให้คาปรึ กษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
ผลงานทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้ องกับสาขาทีเ่ ปิ ดสอน
เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. ครอบครัวศึกษา
2. จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. การแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณค่าแห่งตน
4. พื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา
5. ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึ กษา
6. บริ การสนเทศและอาชีพศึกษา
7. บุคลิกภาพ
8. จิตวิทยาทัว่ ไป
9. ทฤษฎีบุคลิกภาพ
10. การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม
11. การฝึ กปฏิบตั ิงานแนะแนว
12. จิตวิทยาพัฒนาการ
13. จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
14. จิตวิทยาเด็ก
15. การให้คาปรึ กษาในโรงเรี ยน
เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
1. ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึ กษาเชิงจิตวิทยาสาหรับพยาบาล
2. การให้คาปรึ กษาเชิงจิตวิทยาสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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3. การแก้ไขความขัดแย้งในวัยรุ่ น
4. การพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์
5. การพัฒนาตน
ตารา
1. ครอบครัวศึกษา
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
มณฑิรา จารุ เพ็ง. (2540). “ความรู ้คู่คุณธรรมสาหรับครู ” ตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิค
ศึกษา ปี ที่ 20 ฉบับที่ 65 มกราคม-มีนาคม 2551
มณฑิรา จารุ เพ็ง. (2553). “การให้คาปรึ กษาครอบครัวโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน” ตีพิมพ์ใน
สารานุกรมคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2553
มณฑิรา จารุ เพ็ง. (2553). “การศึกษาและพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมของนิสิตปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ” ตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิค
ศึกษา ปี ที่ 22 ฉบับที่ 76 เดือนตุลาคม 2553
งานวิจัย
ปี พ.ศ.
ชื่องานวิจยั
บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
2547 ความคิดเห็นและความต้องการการช่วยเหลือของนิสิตภาค
คณะผูว้ จิ ยั
วิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
2547 การสังเคราะห์งานวิจยั ของสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
คณะผูว้ จิ ยั
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
2551 การศึกษาและพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมของนิสิตปริ ญญาตรี
ผูว้ จิ ยั

2553

2554

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของนิสิตปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักงานการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
แห่งชาติ)
การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
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คณะผูว้ จิ ยั

ผูว้ จิ ยั

ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
EP 101 จิตวิทยาทัว่ ไป
EP 303 บุคลิกภาพ
EP 322 จิตวิทยาเด็ก
EP 323 จิตวิทยาวัยรุ่ น
GU 327 การให้คาปรึ กษาในโรงเรี ยน
GU 414 บริ การสนเทศ
GU 412 การฝึ กปฏิบตั ิงานแนะแนว 1
GU 422 การฝึ กปฏิบตั ิงานแนะแนว 2
Psy 111 จิตวิทยาพัฒนาการ
Psy 113 ครอบครัวศึกษา
Psy 211 บุคลิกภาพ
Psy 216 จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ED 427 การแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณค่าแห่งตน
ED 323 จิตวิทยาสาหรับครู
ระดับปริญญาโท
FE 503 พื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา
PG 633 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
GU 512 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึ กษา
GU 531 บริ การสนเทศและอาชีพศึกษา
GU 621 การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม
GU 622 การฝึ กปฏิบตั ิการให้คาปรึ กษา
GU 644 การศึกษาอิสระในการแนะแนวและการให้คาปรึ กษา 1
GU 643 สัมมนาการสอนแนะแนวในโรงเรี ยน
GU 624 การฝึ กงานแนะแนวและการให้คาปรึ กษา
GU 651 ประสบการณ์วจิ ยั
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10. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นายสกล วรเจริ ญศรี
คุณวุฒิ
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2541 กศ.บ. (ธุ รกิจศึกษา - การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2545 กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2550 กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสารคาสอน/ เอกสารประกอบการสอน
1. พื้นฐานจิตวิทยาการศึกษา
2. การแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณค่าแห่งตน
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
บทความ เรื่ อง การแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างพลังและคุณค่าของผูเ้ รี ยน. วารสาร 60 คา 60 ปี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
งานวิจัย
ปี พ.ศ.
ชื่องานวิจยั
บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
2553 การศึกษาคุณลักษณะที่ประสบความสาเร็ จต่อการใช้ชีวติ ใน
ผูว้ จิ ยั
มหาวิทยาลัยของนิสิตปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
ศษ 427 การแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณค่าแห่งตน
ศษ 323 จิตวิทยาสาหรับครู
นน 221 สารสนเทศเพื่อการแนะแนว
จว 112 สุ ขภาพจิตเบื้องต้น
นน 423 การฝึ กปฏิบตั ิการสอนกิจกรรมแนะแนวและการให้คาปรึ กษา
จว 314 จิตวิทยาการฝึ กอบรม
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จว 216 จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศษ 561 การปฏิบตั ิการสอนและการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
จศ 101 จิตวิทยาเบื้องต้น
ระดับปริญญาโท
พฐ 503 พื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา
จต 633 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
นน 643 สัมมนาการวิจยั ด้านจิตวิทยาการแนะแนว
นน 644 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านจิตวิทยาการแนะแนว 1
นน 624 การฝึ กงานด้านจิตวิทยาการแนะแนว
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11. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางสาวพัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์
คุณวุฒิ
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2539 วท.บ. (สุ ขศึกษา)
สถาบันราชภัฎอุดรธานี
พ.ศ. 2542 กศ.ม. (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2550 กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสารคาสอน/ เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการให้คาปรึ กษากลุ่ม ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
1. เอกสารประกอบโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพนิสิตระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เอกสารประกอบการฝึ กอบรมพัฒนาทักษะการให้คาปรึ กษาขั้นสู งสาหรับพยาบาล
งานวิจัย
ปี พ.ศ.
ชื่องานวิจยั
บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
2542
การปรึ กษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรี ยน
ผูว้ จิ ยั
ที่มีภาวะเสี่ ยงในการติดยาเสพติด อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
2543
การพัฒนาความรู ้และเจตคติต่อสารเสพติดโดยใช้กิจกรรมกลุ่มของ
ผูว้ จิ ยั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอหนองแสง
2545
การศึกษาความคิดเห็นต่องานบริ การสุ ขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน หัวหน้าคณะวิจยั
และสถานีอนามัย ของผูป้ ฏิบตั ิงานสุ ขภาพจิตและผูม้ ารับบริ การใน
โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู
2552
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของนิสิตระดับปริ ญญาตรี คณะ หัวหน้าคณะวิจยั
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ปี พ.ศ.

ชื่องานวิจยั

ความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
ED 241
จิตวิทยาสาหรับครู
GU 424
การสอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
GU 327
การให้คาปรึ กษาในโรงเรี ยน
FE 561
นิเทศนิสิตฝึ กงาน
ED 323
จิตวิทยาสาหรับครู
GU 421
บริ การจัดวางตัวบุคคลและการติดตามผล
GU 422
การให้คาปรึ กษากลุ่มเบื้องต้น
ระดับปริญญาโท (รายวิชาที่เคยสอนที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
01167543 การปรึ กษารายบุคคล*
01167542 การปรึ กษาจุลภาค*
01167544 เทคนิคกลุ่มในการให้คาปรึ กษา*
2553
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บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
หัวหน้าคณะวิจยั

12. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นายธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
คุณวุฒิ
ค.ด. (วิจยั และจิตวิทยาการศึกษา)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2536 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2543 ศศ.บ. (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2547 ค.ม. (การบริ หารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 ค.ด. (วิจยั และจิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสารคาสอน/ เอกสารประกอบการสอน
จิตวิทยาสาหรับครู
เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
1. การพัฒนาอัจฉริยภาพและจิตวิทยาการดูแลเยาวชนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
2. เทคนิคการพัฒนาศักยภาพสมองให้เต็มประสิทธิภาพ
3. คู่มอื การสืบค้นงานวิจยั การจัดการระบบการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจยั (Information Technology for Research)
5. กิจกรรม 5 ส กับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
6. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารภาษาอังกฤษ “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (LISREL)”
7. การกระตุน้ การเรียนรูศ้ กั ยภาพและความสามารถทีแ่ ฝงในเด็กอัจฉริยะ
8. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้
9. การจัดการองค์กรยุคใหม่
ตารา
1.”สาเพ็ง ประวัตศิ าสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ” (คณะนักวิจยั และกองบรรณาธิการ) จัดพิมพ์
เนื่องในวโรกาสฉลอง 50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีโดยศูนย์
จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
ธีระภาพ เพชรมาลัยกุลและวีระวัฒน์ อุทยั รัตน์ . (2554). “การวัดสัดส่วนและประเมินรูปแบบ
การกระจายอ านาจบริห ารการศึ ก ษาอิ ง กรอบแนวคิ ด มิ๊น ซ์ เ บิร์ ก ของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานใน
กรุงเทพมหานคร” ใน CD & Proceeding ทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิ
โรฒวิชาการ ครัง้ ที่ 5” วันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ.2554.
Theeraphab Phetmalaikul, Sirichai Kanjanawasee and Nonglak Wiratchai (2550).
“The Development of Research Utilization Models: Instrument, Measurement
Method and Latent Growth Curve Multi-indicators Measurement Models of
Research Utilization With Unequal Disturbance Variance” ตีพมิ พ์ในวารสารวิธ ี
วิทยาการวิจยั . ปีท่ี 22 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2552).
เอกสารแปลเรื่อง “การพัฒนาผูม้ พี รสวรรค์ส่อู จั ฉริยบุคคล: ภาพรวมสรุปของโมเดล DMGT
2.0” แปลจากบทความเรื่อง “Building gifts into talents: Brief overview of the
DMGT 2.0” ของ Prof.Dr.Francoys Gagne เผยแพร่ในการประชุมวิชาการด้านผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ The 2008 Annual Conference: Creative Brain…Creative
Economy and Society การประชุมสัมมนาวิชาการประจาปี 2551: สร้างสรรค์สมอง
...สู่เศรษฐกิจสังคมทีส่ ร้างสรรค์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเทค บางนา
เอกสารแปลเรื่อง “ชีวประสาทวิทยาของความสามารถพิเศษเชิงสร้างสรรค์” จากบทความเรื่อง
“Neurobiology of Creative Giftedness” ของ Prof.Dr.John G. Geake จากสถาบัน
ด้านการศึกษา Webminster, Oxford Brookes University, U.K. เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการด้านผูม้ คี วามสามารถพิเศษ The 2008 Annual Conference: Creative
Brain Creative Economy and Society การประชุมสัมมนาวิชาการประจาปี 2551:
สร้างสรรค์สมอง...สู่เศรษฐกิจสังคมทีส่ ร้างสรรค์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเทค บางนา
บทความวิชาการด้านผูม้ คี วามสามารถพิเศษเรื่อง “Differentiated Model of Giftedness and
Talented and Application for Gifted and Talent Person in Thai Context” ตีพมิ พ์
ในวารสาร IGIL Newsletter ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552.
เอกสารเรื่อง “แนวคิดที่มาและความสาคัญของการดาเนินงานด้านผู้มคี วามสามารถพิเศษ
และบทวิเคราะห์เพื่อ การพัฒนาภารกิจเสาะหาพัฒนาผู้มคี วามสามารถพิเศษของ
ไทย” (พ.ศ.2552) เสนอแก่คณะกรรมการบริหารสานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ เพื่อการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายภารกิจประจาปี 2553.
บทความเรื่อง “Research Utilization Models and Research Utilization-focused
Management in Higher Education” ตีพมิ พ์ในProceeding of 4th International
Conference on Teaching and Learning in Higher Education (TLHE) ณ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ (National University of Singapore) ระหว่างวันที่ 68 ธันวาคม พ.ศ.2549 (website : http://www.cdtl.nus.ac.sg)
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เอกสารเรือ่ ง “การอบรมปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาครูผดู้ แู ลและจัดการเรียนรูเ้ ด็กทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษ” เผยแพร่ในการจัดอบรมปฏิบตั กิ ารครูหวั หน้าศูนย์และบุคลากรครูผดู้ ูแลศูนย์
เสาะหาและพัฒนาผูม้ คี วามสามารถพิเศษในท้องถิน่ ประจาปี 2552.
บทความเรื่อง “The Development of Research Utilization Models: Pattern, Process of
Use, Scale, Measurement Instrument and Latent Growth Curve Multiindicators Measurement Models With Unequal Disturbance Variance” ตีพมิ พ์
ใน Proceeding และนาเสนอในทีป่ ระชุมนานาชาติ IMES 2009 (Oral presentation)
วันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ.2552.
บทความเรื่อง “The Development of Research Utilization Model : LGC/Multiple Group
Analysis” เผยแพร่ในที่ประชุมนานาชาติ 8th International Conference on
Operations and Quantitative Management : Emerging Perspectives of
Decision Making in a New Globalized Word 17-20 ต.ค.2550 จัดโดย AIMS
International Journal of Management
บทความเรื่อง “A study of Corporate Management Capability in Cambodia, Singapore
and Taiwan”นาเสนอ ณ ที่ประชุมนานาชาติ 8th International Conference on
Operations and Quantitative Management (งานวิจยั ร่วมกับ Dr.Vichet Sum
นักวิชาการอเมริกนั จาก Southern Illinois University Carbondale)
บทความเรื่อ ง “การพัฒนาศักยภาพเริม่ จากภายในสู่ภายนอก” ตีพิมพ์ใ น Hello Peace
(Volume 2,10 Sept, 2008, pp.17)
บทความเรื่อง “การเรียนรูแ้ ละพัฒนาอิงฐานการพัฒนาคุณภาพใจ” ตีพมิ พ์ใน Hello Peace
(Volume 2,10 Sept, 2008 pp.16)
บทความเรื่อง “เส้นทางสู่อจั ฉริยบุคคล เคล็ดที่ไม่ลบั สาหรับคุณ (ก็ทาได้) พิมพ์ในหนังสือ
“Oh…My Goodness Diary”
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13. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางสาว นฤมล พระใหญ่
คุณวุฒิ
ปร.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2538 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
พ.ศ. 2546 กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2553 กศ.ด. (จิตวิทยากลุ่มวิชาการให้คาปรึ กษา)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
งานวิจัยทีไ่ ม่ ใช่ ปริญญานิพนธ์
การศึกษาและพัฒนาความพร้อมในการเรี ยนรู้ดว้ ยการนาตนเองของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว.)
ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
ED 241
จิตวิทยาสาหรับครู
ED 427
การแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณค่าแห่งตน

215

14. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางอุษณี ย ์ อนุรุทธ์วงศ์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Spacial Education, Gifted and Talented Children)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2520 กศบ.เกียรตินิยม (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน
พ.ศ. 2523 M.S. (Special Education for Emotionally Disturbed Children)
Southern Connecticut State College, USA
พ.ศ. 2532 Ph.D. (Special Education for the Gifted & Talented)
University of Pittsburgh, USA
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
ผลงานทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้ องกับสาขาทีเ่ ปิ ดสอน
เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. การพัฒนาความคิดระดับสู ง
2. จิตวิทยาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3. การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
4. การฝึ กทักษะความคิดระดับสู ง.
ตารา
1. การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปัญญาเลิศ.
2. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ.
3. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ: สารวจแววลูกน้อย.
4. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ: กลยุทธ์สร้างลูกปัญญาเลิศ
5. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ: ฝึ กลูกรักให้เป็ นนักคิด
6. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ: ความคิดและจิตใจของอัจฉริ ยะ.
7. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ: เมื่อลูกรักมีปัญหา.
8. สร้างลูกให้เป็ นอัจฉริ ยะ: สมองมหัศจรรย์
9. แผนที่สู่การพัฒนาอัจฉริ ยภาพ.
10. คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านทักษะความคิดระดับสู ง
11. เก่ง ดี มี สุ ข: คู่มือการให้บริ การด้านแนะแนวและจิตวิทยาสาหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษ
12. ปริ ศนาความคิด A (Mind Bender A).
13. สร้างเด็กให้เป็ นอัจฉริ ยะ: สารวจแววเด็ก.
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14. สร้างเด็กให้เป็ นอัจฉริ ยะ: กลยุทธ์สร้างเด็กให้ปัญญาเลิศ.
15. สร้างเด็กให้เป็ นอัจฉริ ยะ: ฝึ กเด็กให้เป็ นนักคิด
16. สร้างเด็กให้เป็ นอัจฉริ ยะ: ความคิดและจิตใจของคนฉลาด
17. สร้างเด็กให้เป็ นอัจฉริ ยะ: E.Q. ปัญญานามนุษยชาติ
18. สร้างเด็กให้เป็ นอัจฉริ ยะ: สมองมหัศจรรย์
19. ชุดสารวจความสามารถพิเศษ (สาหรับครู และสถานศึกษา
20. Thai’s Conception of Giftedness
21. PART III International Perspective on Curriculum for Gifted Students
22. PART IV : Chapter 9. Briefs from international curriculum experts Synthesis
23. Educating the Gifted and Talented
24. Prism of Learning Theory
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
1. Education Policy in Thailand. Paper presented at the Asia-Pacific Conference on
Giftedness. New Deli, India 1998.
2. Developing Screening tool for identification the gifted and talented. Paper presented
at the World Conference on Giftedness. Adelaide, Austr 1999.
3. The Exploring Center: Where the Gifted and Talented are Identified and Nurture
Naturally. Paper presented at the Asia-Pacific Conference on Giftedness. Beijing, China 2000.
4. Creating a Higher Level of Thinking Model for the Gifted at the Elementary Level.
Paper presented at the World Conference on Giftedness, Barcelona, Spain 2001.
5. Investigating problems of the gifted and needs of the parents. Invited speaker at
Hong Kong Poly Technique University. Parent Association for the Gifted and Talented, Hong
Kong 2001.
6. The Miracle of Learning. Invited speaker at Hong Kong Poly Technique University,
Hong Kong 2001.
7. Creating a Psychological Model for Gifted Education. Paper presented at the AsiaPacific Conference on Giftedness. Bangkok, Thailand 2002.
8. The Exploring Center: Where the Gifted and Talented are Identified and Nurture
Naturally. Paper presented at the Asia-Pacific Conference on Giftedness 2003.
9. Creating an Educational Model for the Gifted in Elementary Level. Paper presented
at the World Conference on Giftedness. Adelaide, Australia 2003.
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10. Multiple Processes: An Essential Approach for Identifying Gifted and Talented
Children. Paper presented at the World Conference on Giftedness. Adelaide, Australia 2003.
11. Identification, Nurturing, and Counseling the Disadvantaged Gifted. Paper presented as a
keynote speaker at the National Conference on Gifted Education. Taipei, Taiwan 2003.
12. The Important Role of Research and Cooperation Among Asia-Pacific Region.
Paper presented as a keynote speaker at the National Conference on Gifted Education. Taipei,
Taiwan 2003.
13. Identification, Nurturing, and Counseling the Disadvantaged Gifted. Paper
presented as a keynote speaker at the Asia-Pacific Conference on Giftedness. Taipei, Taiwan
2004.
14. Creativity & the Prism of Learning Model. Paper presented as a Keynote speaker at
the “International Symposium on New Trends in Creativity Education”. Seoul, Korea 2005.
15. Cultivating Multiple Talents for Gifted Preschoolers. Paper presented as a invited
speaker at the “International Symposium on New Trends in Creativity Education”. Korean
Society for the Gifted, Seoul, Korea 2005.
16. The Prism of Learning Model. Paper presented as a Keynote speaker at the
“International Conference on Gifted Education”. Taipei, Taiwan 2006.
17. Exploring Center: Discovering and Developing Children’s Learning & Thinking.
Paper presented as a Keynote speaker at the “International Conference on Gifted Education”.
Taipei, Taiwan 2006.
18. Thai Giftedness: Sociocultural Perspective. Paper presented as a invited speaker at
the “International Conference on Gifted Education”. Taipei, Taiwan 2006.
19. Longitudinal Study on Highly Gifted. Paper presented at the World Conference on
Giftedness. Warwick, England 2007.
20. Developing the National Standard for the Gifted & Talented in Thailand. Paper
presented as a invited speaker at the “International Conference on Gifted Education”. Sydney,
Australia 2010.
21. Developing an Enrichment Program for Enhancing Creative Thinking in Young
Children. Paper will be presented at the World Conference on Giftedness 2011.
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งานวิจัย
2537

2541
2541
2001
2544
2544

2544

2548-2550
2548-2550
2548-2558
2548
2548-2550
2548-2550
2551-2553

การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างผลของคะแนนสติปัญญา และผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยน
ในวิชาทางวิทยาศาสตร คณิ ตศาตร์ และศิลปะ ของเด็กในระดับประถมศึกษาปี ที่ 3
โดยทุนวิจยั ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
การศึกษาสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ: การวิจยั เพื่อประกอบร่ างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
การพัฒนาเครื่ องมือเสาะหาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
สาหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การปฏิรูปการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: กรณี ศึกษาจากเวียดนาม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
การวิจยั เพื่อหารู ปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษ (ระดับ
ประถมศึกษา) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
การวิจยั เพื่อหารู ปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษ: ด้านแนะ
แนวและจิตวิทยา (ระดับประถมศึกษา) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี
การวิจยั เพื่อหารู ปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษ: ด้านทักษะ
ความคิดระดับสู ง (ระดับประถมศึกษา) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี
โครงการวิจยั ผลกระทบของการเรี ยนรู ้จากสังคมต่อการเพิม่ และบัน่ ทอนความสาเร็ จ
ของผูม้ ีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โครงการวิจยั การพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้สาหรับผูป้ กครองและครู ของเด็กผูท้ ี่มี
ความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โครงการวิจยั การศึกษาระยะยาวของเด็กผูม้ ีความสามารถพิเศษระดับสู ง มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
โครงการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดในการเรี ยนรู ้กบั ความเครี ยดใน
เด็กอัจฉริ ยะโดยการวิเคราะห์ระดับ คอร์ติซอล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โครงการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรพิเศษสาหรับเด็กผูม้ ีความสามารถพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โครงการการวิจยั พัฒนาเครื่ องมือวัดความสามารถพิเศษของเด็กไทยเพื่อการให้บริ การ
ในศูนย์วนิ ิจฉัยศักยภาพเด็กแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โครงการวิจยั และพัฒนามาตรฐานการศึกษาสาหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษ
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15. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางดารณี ศักดิ์ศิริผล
คุณวุฒิ
กศ.ด..(การศึกษาพิเศษ)
ตาแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530 ค.บ. (คหกรรมศาสตร์ )
วิทยาลัยครู เพชรบุรีวทิ ยาลงกรณ์
พ.ศ. 2537 กศ.ม.. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2549 กศ.ด.. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
ผลงานทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้ องกับสาขาทีเ่ ปิ ดสอน
เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. การแก้ไขการพูดไม่ชดั
2. วิธีสอนพูด
ตารา
1. หนังสื อเสี ยงในภาษาไทย
2. หนังสื อการแก้ไขการพูดไม่ชดั
3. หนังสื อนิทานอักษรแสนสนุก
4. หนังสื อการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
5. แบบฝึ กชุดอ่านเขียนเรี ยนรู ้กบั ลุงฮูก (เตรี ยมความพร้อม)
6. แบบฝึ กชุดอ่านเขียนเรี ยนรู ้กบั ลุงฮูก (การอ่าน การเขียน)
7. แบบฝึ กชุดอ่านเขียนเรี ยนรู ้กบั ลุงฮูก (คณิ ตศาสตร์ )
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
1. การใช้การฟังเพื่อบาบัดปัญหาการพูด (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว ฉบับที่ 40 ธ.ค. พ.ศ. 2550)
2. เด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาทางการเรี ยนรู ้ (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว
ฉบับที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2548)
3. เด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยง (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว ฉบับที่ 15 ก.ค.-ก.ย. พ.ศ. 2548)
4. เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2545)
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งานวิจัย
ปี พ.ศ.
2553

2552
2551
2551
2550
2550

2545
2545
2544
2544

ชื่องานวิจยั
การพัฒนาความสามารถอ่านและเขียนคาที่มีตวั สะกดไม่ตรง
ตามมาตราของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ
โดยใช้วธิ ี การแผนที่ความคิด
(Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ (ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก คณะศึกษาศาสตร์ มศว)
การสารวจเด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาทางการเรี ยนรู ้
โรงเรี ยนเทศบาล 2 หนองบัว
การพัฒนาแบบทดสอบการพูดไม่ชดั (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั
จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
การสร้างแบบคัดแยกเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหา
ทางการเรี ยนรู้ (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)
การศึกษามลภาวะทางเสี ยงของโรงเรี ยนที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อ
มลภาวะของเสี ยง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ธ์
. . 2525 – 2546
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถด้านการจัดหมวดหมู่
ซ้าย-ขวา และการจาคา โดยใช้กิจกรรมการเล่น
งานวิจยั เรื่ อง การสารวจเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ของ
โรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร
งานวิจยั เรื่ อง การสารวจเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานการประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาความต้องการกาลังคนในการพัฒนา
การศึกษาพิเศษ
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ตาแหน่ง
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
ผูว้ จิ ยั

ผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั

คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั

ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
ED 324 ความรู ้เบื้องต้นทางการศึกษาพิเศษ
ED 561 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ระดับปริญญาโท
SE 506 การศึกษาสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
SE 510 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
SE 513 เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
SE 516 การวินิจฉัยคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
SE 523 วิธีแก้ไขการพูดไม่ชดั
SE 550 วิธีสอนพูด
SE 551 วิธีสอนภาษา
SE 560 การฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั การศึกษาพิเศษ
SE 580 การฝึ กงาน 1
SE 581 การฝึ กงาน 2
ระดับปริญญาเอก
SE 704 การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
SE 712 สัมมนาหลักสู ตรและวิธีสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
SE 812 สัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ
SE 719 การฝึ กงานการศึกษาพิเศษ
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16. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นายศิริพนั ธ์ ศรี วนั ยงค์
คุณวุฒิ
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2525 ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์ ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2528 M.B.A (Business Administration)
University of Central Missouri, USA
พ.ศ. 2536 M.S.(Audiology)
University of Wyoming, USA
พ.ศ. 2551 กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. การตรวจการได้ยนิ (Audiometry)
2. กายวิภาคและสรี ระของหู ช้ นั กลาง
ตารา
1. การตรวจการได้ยนิ เด็ก ตารากุมารเวชศาสตร์ 2539
2. สรี ระของการได้ยนิ และโสตสัมผัสวิทยาอุตสาหกรรม ตาราโสตศอนาสิ กวิทยา 2548
3. Congenital Hearing Loss in Children เวชปฏิบตั ิทนั สมัย 2 2537
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
1. การให้คาปรึ กษาและครอบครัวของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ สารานุกรมศึกษาศาสตร์ 2550
2. ภาษาและการพูดของเด็กที่มีการสู ญเสี ยการได้ยนิ วารสารภาษาศาสตร์ 2538
งานวิจัยทีไ่ ม่ ใช่ ปริญญานิพนธ์
ปี พ.ศ.
ชื่องานวิจยั
บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
2539 Steroid responsive retrocochlear sensory-neural hearing loss in
คณะผูว้ จิ ยั
neurofibromatosis type 1 : a case report
2540 Pulsed and continuous tones in the measurement of audiology
ผูว้ จิ ยั
threshold in patients with tinnitus : a comparative study
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ปี พ.ศ.

ชื่องานวิจยั

2540
2540
2544
2544
2545

ผลกระทบต่อภาษาพูด เมื่อหู ช้ นั กลางอักเสบ
รายงานการวิจยั มลภาวะทางเสี ยงในโรงเรี ยนที่เสี่ ยงต่อการเกิดเสี ยงดัง
Difficulties Experienced by Tinnitus Sufferers
Hearing in young diabetic patients
Early Identification of hearing loss in high-risk newborns in
Thailand by using Transient otoacoustic Emissions
Comparison of monaural and binaural hearing aid use on a trial
period basis
Pediatric Cochlear Implantation : Experience in Thai Patirnts

2545
2548

บทบาท
ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ ิจยั
ผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั

ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี
ED 324 ความรู ้เบื้องต้นทางการศึกษาพิเศษ
ระดับปริญญาโท
SE 520 โสตสัมผัสวิทยาเบื้องต้น
SE 522
สัทศาสตร์และสรวิทยา
SE 500 พัฒนาการทางภาษาและการพูดของผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
SE 507 การจัดการเรี ยนร่ วม
SE 509 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องปานกลาง
SE 530 การฟื้ นฟูสมรรถภาพการได้ยนิ
SE 511 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
SE 516 การวินิจฉัยคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ระดับปริญญาเอก
SE 711 สัมมนาการศึกษาพิเศษ
SE 810 สัมมนาการเรี ยนร่ วม
SE 812 สัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ
SE 999 ปริ ญญานิพนธ์
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ผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั

17. ชื่อ-ชื่ อสกุล
นางสาวกุลยา ก่อสุ วรรณ
คุณวุฒิ
Ed.D.(Spacial Education)
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2523 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์ )
วิทยาลัยพยาบาลกรุ งเทพ
พ.ศ. 2540 กศ.ม.. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2547 Ed.D.(Spacial Education)
Illinois State University, USA
ผลงานทางวิชาการและการค้ นคว้าหรือการแต่ งตารา
เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. การอบรมครูในการสอนความมุง่ มันในการด
่
าเนินชีวติ ด้วยตนเองของบุคคลทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญา
2. การจัดการพฤติกรรมเด็กในชัน้ เรียน
3. การสอนเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
4. การอบรมผูป้ กครองของเด็กกลุ่มอาการออททิสติก
ตารา
1. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2553). การสอนเด็กที่มีความบกพร่ องระดับเล็กน้อย. นนทบุรี: สหมิตร
พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิสชิ่ง.
2. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2553). ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญา. นนทบุรี: สหมิตรพริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิสชิ่ง.
3. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2553). เด็กออทิสติก: สอนไม่ยาก หากเข้าใจ. นนทบุรี: สหมิตรพริ้ นติง้
แอนด์พบั ลิสชิ่ง.
4. กุลยา ก่อสุ วรรณ ยุวดี วิริยางกูร จีรพัฒน์ ศิริรักษ์. (2553). การเลี้ยงดูเด็กเรี ยนรู้ชา้ ในชุมชน.
นนทบุรี: สหมิตรพริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิสชิ่ง.
เอกสาร/ บทความทางวิชาการ
1. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2549). ทูเบอรัส สเคลอโรสิ ส. สารานุกรม ศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 36, 41-48.
2. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2549). การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา: การ
เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศไทย. วารสารเฉลิมพระเกียรติ 50
ชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิช่วยคนปั ญญาอ่อนแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2550). กลุ่มอาการแอสเพอร์ เกอร์ . สารานุกรม ศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 40, 31-39.
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4.. กุลยา ก่อสุ วรรณ. (2550). การสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาในการเลือก. วารสาร
เฉลิมพระเกียรติเนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.
มูลนิธิช่วยคนปั ญญาอ่อนแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์.
5. Fulk, B., Swerdlik, P., & Kosuwan K. (2001). Special education in Thailand. Teaching
Exceptional Children, 45 (2), 43-44.
งานวิจัย
ปี พ.ศ.
2544
2545
2545
2546
2549
2552
2553
2553
2553
2554

ชื่องานวิจัย
Establishing a functional communication system with
adults with mental retardation
Using the Picture Exchange Communication System to
teach communication skills to adults with mental
retardation
The influence of communicative competence and AAC
technique on children’s attitudes toward a peer who
uses AAC
Systematic instruction of breast self examination to
female adults with disabilities.
The use of the picture exchange communication system
to increase the functional communication of nonverbal
adults in group home settings
A research project to create a model inclusive school
for students with special needs
A study on reading and spelling abilities of students
with
mild disabilities using the RICS program.
The Development and Utilization of a Scale to Measure
Adolescents’ Attitudes Toward Peers Who Use
Augmentative and Alternative Communication (AAC)
Devices.

ตาแหน่ งผูว้ ิ จยั /
คณะผูว้ ิ จยั
หัวหน้า
คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั
คณะผูว้ จิ ยั
หัวหน้า
คณะผูว้ จิ ยั

การศึกษาการรับรูข้ องผูป้ กครองต่อการบริการสาหรับเด็กเล็ก ผูว้ จิ ยั
ทีม่ ภี าวะออทิสติก
The Efficacy of the Teacher Training Program on Self- ผูว้ จิ ยั
Determination Skills of Students with Intellectual
Disabilities in Special Schools
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ประสบการณ์การสอน
ระดับปริ ญญาตรี
ED 324
ความรูเ้ บือ้ งต้นทางการศึกษาพิเศษ
ระดับปริ ญญาโท
กพ 512
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับภาวะบกพร่องทางสติปญั ญา
กพ 514
การปรับพฤติกรรมสาหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
กพ 541
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา
กพ 540
หลักสูตรสาหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา
กพ507
การจัดการเรียนรวม
กพ510
จิตวิทยาเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
กพ 516
การประเมินคัดแยกเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
กพ509
การสอนเด็กทีม่ คี วามบกพร่องปานกลาง
กพ 508
การศึกษาสาหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสายตา
กพ 515
การแนะแนวผูป้ กครอง
กพ 560
การปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
ระดับปริ ญญาเอก
กพ 704
การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ
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