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หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑติและปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาศักยภาพมนุษย์ 

 (Master of Education and Doctor of Philosophy Program   
in Research and Development on Human Potentials)  

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 
 
 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา:  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา:  คณะศึกษาศาสตร์  

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร  
 รหัสหลกัสูตร:  -      

ช่ือหลกัสูตร:        
ระดับมหาบัณฑิต                            

 ภาษาไทย:      หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย  ์
 ภาษาองักฤษ:  Master of Education Program  in Research and Development on Human Potentials 
 ระดับดุษฎบีัณฑิต                            
 ภาษาไทย:      หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย  ์
 ภาษาองักฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Research and Development on Human Potentials 
 
2.  ช่ือปริญญา 

ระดับมหาบัณฑิต   
ช่ือปริญญา 
   (ภาษาไทย): การศึกษามหาบณัฑิต (การวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย)์ 
   (ภาษาองักฤษ): Master of Education (Research and Development on Human Potentials) 
อกัษรยอ่ปริญญา 
   (ภาษาไทย): กศ.ม. (การวจิยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย)์ 

   (ภาษาองักฤษ): M.Ed. (Research and Development on Human Potentials) 
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 ระดับดุษฎบีัณฑิต   
ช่ือปริญญา 
   (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การวจิยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย)์ 
   (ภาษาองักฤษ): Doctor of  Philosophy (Research and Development on Human Potentials) 
อกัษรยอ่ปริญญา 
   (ภาษาไทย): ปร.ด. (การวจิยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย)์ 
   (ภาษาองักฤษ): Ph.D. (Research and Development on Human Potentials) 
 

3.  วชิาเอก  (แขนงวชิา) 
หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ

มนุษย ์เป็นหลกัสูตรท่ีผลิตมหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิตทางการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ซ่ึงมี
การบูรณาการศาสตร์ ผสานหรือเช่ือมโยง 3 กลุ่มวิชาหลกัระหวา่ง การวดัประเมินผลและการวิจยั จิตวิทยา 
และการศึกษาพิเศษเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นสหวทิยาการ  ใน 6 แขนงวชิา (Concentration Area) ไดแ้ก่ 

1) แขนงวชิาการทดสอบและวดัผลการศึกษา (Educational Testing and Measurement) 
2) แขนงวิชาการตรวจสอบและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา (Educational Auditing and Quality 

Assurance) 
3) แขนงวชิาการวจิยัและสถิติทางการศึกษา  (Educational Research and Statistics) 
4) แขนงวชิาจิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา (Psychology of Human Development 

and Counseling) 
5) แขนงวชิาจิตวทิยาการศึกษา (Educational Psychology) 
6) แขนงวชิาการศึกษาพิเศษ  (Special Education) 
 

4.   จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  
4.1   ระดับการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)  

 จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 42 หน่วยกิต  
4.2  ระดับปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ปร.ด.) 

4.2.1 ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  60 หน่วยกิต  

4.2.2 ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 87 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1   รูปแบบ 

หลักสูตรระดับมหาบณัฑิต เป็นหลักสูตร 2 ปี  ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจน
ส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวภิาค และอยา่งมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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หลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิต เป็นหลกัสูตร 3 ปี ใชร้ะยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนส าเร็จ
การศึกษาอยา่งนอ้ย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยา่งมากส าหรับนิสิตวุฒิเร่ิมตน้ต่างกนั
ดงัน้ี 

นิสิตวฒิุปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า ใชเ้วลาอยา่งมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
นิสิตวฒิุปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า ใชเ้วลาอยา่งมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

5.2  ภาษาทีใ่ช้   
ภาษาไทย และเอกสารต าราท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

5.3  การรับเข้าศึกษา   
รับผูเ้ขา้ศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยในการส่ือสารดา้นการอ่าน

และการเขียนจากการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
5.4  การร่วมมือกบัสถาบันอืน่      

เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมหาบณัฑิตจะไดรั้บปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและ
พฒันาศกัยภาพมนุษย ์โดยระบุแขนงวชิาท่ีศึกษาเนน้เฉพาะทาง (Concentration Area) ในวงเล็บต่อทา้ยช่ือ
สาขาวชิาในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิตจะไดรั้บปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาการวจิยัและ
พฒันาศกัยภาพมนุษย ์โดยระบุแขนงวชิาท่ีศึกษาเนน้เฉพาะทาง (Concentration Area) ในวงเล็บต่อทา้ยช่ือ
สาขาวชิาในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 ไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2553 
เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จะเปิดท าการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  

   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรและคุณภาพมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บณัฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2556 (หลงัการเปิดสอนแลว้ 3 ปี) 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย์ สามารถประกอบอาชีพเป็น
นกัวิจยัทางการศึกษา  นกัวดัผลการศึกษา  นกัประเมินและตรวจสอบการประกนัคุณภาพทางการศึกษา  
นกัจิตวทิยา นกัการศึกษาพิเศษ ครู  อาจารย ์ และนกัวชิาการในองคก์รภาครัฐและเอกชน 
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9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 
ท่ี ต าแหน่งและรายช่ือ

คณาจารย ์
คุณวฒิุทางการศึกษา

(สาขาวชิา) 
สถาบนัท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปี พ.ศ.ท่ี
ส าเร็จ 

เลขประจ าตวั 
บตัรประชาชน 

1 อาจารย ์ดร. สุวพร เซ็มเฮง  Ph.D. 
(Educational Research and 
Evaluation)  

Macquarie University, 
NSW. Australia 

2531 3 1006 01257 91 3 

กศ.ม. 
(การวดัผลการศึกษา) 

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 
วโิรฒ ประสานมิตร 

2521 

กศ.บ.  
(คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์) 

วทิยาลยัวชิาการศึกษา
ปทุมวนั 

2516 

2 ผศ. ดร. พาสนา จุลรัตน ์ Ph.D. 
(Educational Psychology)  

University of Oklahoma, 
U.S.A     

2544 3 1006 02184 75 8  

M.Ed.  
(Educational Psychology) 

University of Oklahoma, 
U.S.A     

2541 

กศ.ม.  
(จิตวทิยาการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 
วโิรฒ ประสานมิตร 

2534 

กศ.บ.  
(เคมี) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 
วโิรฒ  สงขลา 

2532 

3 ผศ. ดร. อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ์ Ph.D.  
(Special Education, Gifted and 

Talented Children) 

University of Pittsburgh, 
U.S.A.  

2532 3 1024 00246 79 7  

M.S. 
(Special Education for 
Emotionally Disturbed Children) 

Southern Connecticut 
State College, USA. 

2523 

กศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(สงัคมศึกษา) 

มหาวทิยาลยับูรพา 2520 

 
10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 ห้องบรรยายและห้องปฏิบติัการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแห่งซ่ึงเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบติั  
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  เน่ืองจากในปัจจุบนัเป็นช่วงท่ีมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอนัเป็นผลมาจาก
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยาการดา้นการส่ือสาร ท่ีสามารถเช่ือมโยงทัว่ถึงทั้งโลกไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม   การเตรียมความพร้อม
ทางทรัพยากรมนุษยจึ์งส าคญัเป็นอนัดบัแรกท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งและเท่าทนักบัสังคม
ใหม่ทั้งดา้นปรัชญา โครงสร้าง รูปแบบ เน้ือหาตลอดจนวธีิการด าเนินงาน  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นการจดั
การศึกษาจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานเพื่อใหมี้การผลิตบุคลากรท่ีมีสมรรถนะและทกัษะ
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีแตกต่างจากเดิม นอกเหนือจากวธีิการเรียนการสอนในเชิงด่ิงเฉพาะทาง 
จะตอ้งมีการปรับระบบใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากลกัษณะทางเศรษฐกิจสังคมแบบใหม่ 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ การวจิยัพฒันา รวมทั้งการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการศึกษา 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
ในดา้นการพฒันาทางสังคม การศึกษา และทรัพยากรมนุษย ์ตอ้งอาศยัระยะเวลามากในการ

ปรับเปล่ียนทิศทางโดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้างวสิัยทศัน์ใหม่ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความตระหนกัในสภาวะ
ความเปล่ียนแปลงและความตอ้งการท่ีแตกต่างจากเดิม เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ยคุปัจจุบนั 
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัอนาคต จึงตอ้งมีการยกโครงสร้างใหม ่ รวมทั้งการด าเนินการ
ในลกัษณะการปฏิรูปทั้งระบบโครงสร้าง กรอบแนวทางปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ กลไกท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติั 
การพฒันามนุษย ์รวมทั้งการเรียนรู้ของมนุษย ์ การจดัการศึกษาจึงตอ้งมีการบูรณาการศาสตร์ การสร้างเครือข่าย 
การน าความรู้ท่ีขา้มศาสตร์ อาทิ ประสาทวทิยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา จิตวทิยาคลินิก 
จิตวทิยาพฒันาการ จิตวทิยาการเรียนรู้ ฯลฯ รวมทั้งวทิยาการท่ีคน้พบใหม่ท่ีมีเพิ่มมากมายหลายสาขา ตลอดจน
ผลการวจิยัและการปฏิบติัจากทัว่โลก เขา้มาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างบุคคลใหมี้การพฒันาไดถึ้งศกัยภาพ
สูงสุดท่ีมีอยู ่
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีมุ่งเนน้ปฏิรูปการศึกษาทุกระดบัให้มี
คุณภาพไดม้าตรฐานสูง  กอปรกบัมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นบริบทของการศึกษา การพฒันาทางเศรษฐกิจสังคม 
และการเมือง รวมทั้งการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์และ
ศิลป์ในการจดัการศึกษา การพฒันาหลกัสูตรเพื่อการผลิตบุคลากรท่ีมีสมรรถนะและทกัษะในการจดัการศึกษา
ท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในการผสานหรือเช่ือมโยงระหวา่งสาขา จึงตอ้งท าในลกัษณะของการมองในภาพรวม 
มีการบูรณาการศาสตร์ทั้งในสาขาต่างๆ และขา้มศาสตร์ท่ีมีทิศทางสู่การปฏิบติัท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
มีฐานคติเชิงปรัชญาหรือกรอบคิดรากฐาน ท่ีรองรับการใชเ้ทคนิควธีิการต่าง  ๆส าหรับแสวงหาหรือสรรคส์ร้าง
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ความรู้ความจริง เพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ่ื์น ๆ ของมนุษยแ์ละองคก์าร ซ่ึงเป็นเป้าหมายปลายทางของการพฒันาใหเ้จริญงอกงามข้ึน
เป็นมนุษยแ์ละองคก์ารท่ีมีคุณค่าและมูลค่าจนถึงระดบัสูงสุดตามพลงัแห่งสมรรถนะท่ีมีอยู ่ และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการอนัหลากหลายของผูเ้รียนได ้ดงันั้น ปรัชญา สาระวชิาท่ีก าหนดในหลกัสูตรจึงตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนตามเจตนารมณ์ท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบั พ.ศ. 2542 เพื่อใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายในการหล่อหลอมผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณภาพบณัฑิตในระดบัอุดมศึกษาของ
มาตรฐานสากลได ้ 

เพื่อให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีเน้ือหาสาระก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว มี
โครงสร้างและรูปแบบการบริหารจดัการหลักสูตรท่ียืดหยุ่น สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และความ
เช่ียวชาญเฉพาะท่ีมีการผสานหรือเช่ือมโยงระหว่างสาขาวิชา  และสามารถตอบสนองความตอ้งการจ าเป็น
ของบุคคลผูป้ระสงค์จะสมคัรเขา้ศึกษาต่อได้มากยิ่งข้ึน จึงเห็นสมควรจดัท าหลกัสูตรใหม่ เป็นหลกัสูตร
ต่อเน่ืองคือ หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
มนุษย ์ประกอบดว้ย 6 แขนงวิชาท่ีเนน้เฉพาะทาง โดยมีลกัษณะเป็นหลกัสูตรต่อเน่ืองจนถึงระดบัปริญญาเอก  
เพื่อเปิดกวา้งส าหรับผูท่ี้จบการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท และให้โอกาสผูท่ี้ไม่
สามารถศึกษาจนจบระดบัปริญญาเอก สามารถรับปริญญาโทไดด้ว้ย  

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
จากภูมิหลงัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒท่ีเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพมากว่าคร่ึงศตวรรษอย่างต่อเน่ือง  เป้าหมายในการสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้กับ
ประเทศตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัยจึงต้องเน้นการรักษาเอกลักษณ์ทางด้านคุณภาพของผูเ้รียน 
คุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเคยมีมา นอกเหนือไปจากพันธกิจเพื่อ
ตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงในอนาคต  รวมทั้งการให้ความส าคญัดา้นจิตส านึกต่อสาธารณะ การ
เป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูน้ าทางวิชาการ  กลยุทธ์ทางความคิด และการยกระดบัคุณภาพไปสู่การแข่งขนั
ในระดบัสากลในอนาคต ตลอดจนการเป็นตน้แบบในการพฒันาเทคโนโลยีทางการเรียนรู้รอบด้าน 
และเป็นตน้แบบในการประสาน สนับสนุนเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ และวิทยาการ
เรียนรู้อยา่งไร้พรมแดน 

 

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
 มีการบูรณาการการสอนร่วมกนัในภาพรวม และใหมี้การก าหนดบทบาทใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทางของหลกัสูตรใหม่ มีการบูรณาการทรัพยากรทุกดา้น การใชค้วามเช่ียวชาญจากองคก์รภายในใหมี้
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการน าเอาความเช่ียวชาญจากภายนอกมาเพิ่มใหอ้งคก์รมีความเขม้แขง็เชิง
ปฏิบติั ท่ีสามารถเห็นไดจ้ากคุณภาพและความพึงพอใจจากผูเ้รียน ปริมาณงานวิจยั และพฒันาโครงการ
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศเพิ่มข้ึน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
    1.1  ปรัชญาของหลกัสูตร  

ความกวา้งขวางและความลุ่มลึกของการศึกษาดา้นศกัยภาพมนุษย ์น าไปสู่เป้าหมายของ
การพฒันามนุษยแ์ละสังคมอยา่งสมบูรณ์ 

  1.2  ความส าคัญของหลกัสูตร 

จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีมุ่งเนน้การปฏิรูปการศึกษาทุกระดบัให้มี
คุณภาพไดม้าตรฐานสูง  กอปรกบัมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นบริบทของการศึกษา  การพฒันาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ตลอดจนความกา้วหน้าทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์และศิลป์ในการ
พฒันาศกัยภาพมนุษยใ์นดา้นการวดัผล ประเมินผลและการวจิยั จิตวทิยา และการจดัการศึกษาพิเศษ ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์และศิลป์ในสาขาวิชา
ดงักล่าว  ทั้งน้ีเน่ืองจากสาขาวิชาดงักล่าวเป็นสาขาวิชาประเภทวิธีวิทยา (Methodology) ท่ีมีฐานคติเชิง
ปรัชญา (Philosophical Assumption) หรือกรอบคิดรากฐานท่ีรองรับการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ส าหรับ
แสวงหาหรือสรรค์สร้างความรู้ความจริง เพื่อพฒันาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ่ื์น ๆ ของมนุษยแ์ละองคก์ร ซ่ึงเป็นเป้าหมายปลายทาง
ของการพฒันาให้เจริญงอกงามข้ึนเป็นมนุษยแ์ละองค์กรท่ีสมบูรณ์ทั้งเชิงคุณค่าและมูลค่าจนถึงระดบั
สูงสุดตามพลังแห่งสมรรถนะท่ีมีอยู่ การปฏิบัติงานทางการศึกษาโดยเฉพาะในด้าน การวดัผล 
ประเมินผล และการวิจยั จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จึง
จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะในการผสานหรือเช่ือมโยงระหว่างสาขาวิชา
ดงักล่าวเขา้ดว้ยกนั  

เพื่อให้หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษามีเน้ือหาสาระกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงดา้นวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจดัการหลกัสูตรท่ียืดหยุ่น สามารถผลิต
บณัฑิตท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีมีการผสานหรือเช่ือมโยงระหว่างสาขาวิชาการวดัผล 
ประเมินผล และการวิจยั จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ  และสามารถตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นของ
บุคคลผูป้ระสงค์จะสมคัรเขา้ศึกษาต่อได้มากยิ่งข้ึน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จึง
เห็นสมควรจดัท าหลกัสูตรใหม่ท่ีมีลกัษณะเป็นหลกัสูตรสหวิทยาการและเป็นหลกัสูตรต่อเน่ืองจนถึง
ระดบัปริญญาเอก คือ หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการวิจยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษยเ์พื่อเปิดกวา้งส าหรับผูท่ี้จบการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท และใหโ้อกาสผู้
ท่ีไมส่ามารถศึกษาจนจบระดบัปริญญาเอก สามารถรับปริญญาโทไดด้ว้ย  
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1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
มนุษย ์มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อผลิตมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

ก.  หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
1.  มีความรอบรู้และความสามารถในการแสวงหา ตรวจสอบ บริหารจดัการ และสรรค์

สร้างองค์ความรู้ดว้ยศาสตร์การวิจยัและวดัผล จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ เพื่อให้มีความเช่ียวชาญในการ
พฒันาศกัยภาพมนุษย ์ 

2.  มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพดา้นการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์โดยตระหนกัถึงบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเอง ทั้งท่ีมีต่อวชิาชีพและต่อองคก์าร ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม 

ข.  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

1.  มีความเป็นผูน้ าทางวิชาการ มีความรอบรู้ ความสามารถและมีทกัษะในการแสวงหา 
ตรวจสอบ บริหารจดัการ และสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยศาสตร์การวิจยัและวดัผล จิตวิทยา และ
การศึกษาพิเศษ เพื่อการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์อยา่งกวา้งขวางและลุ่มลึก 

2.  มีคุณธรรมจริยธรรมขั้นสูงในวิชาชีพดา้นการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์โดยตระหนกัและ
ปฎิบติัตนไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเอง ทั้งท่ีมีต่อวิชาชีพและต่อองคก์าร 
ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนพฒันา กลยุทธ์ หลกัฐาน ตวัช้ีวดั 
ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้มาตรฐานไม่
ต ่ากวา่ท่ี สกอ.ก าหนด 

พฒันาหลกัสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลกัสูตรสากลและพ้ืนฐานของ
สงัคมไทย 

 1. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
2.รายงานวจิยั 
 3.รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและตาม
ความตอ้งการของสงัคม 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา
และความตอ้งการของสงัคม 

1. รายงานผลการประเมินการใชห้ลกัสูตร 
2. รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของ

บณัฑิต 
3 .การประเมินจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอก 
ปรับปรุงสถานท่ี ส่ือการเรียนการ
สอนใหมี้ความเหมาะสม มีความ
ทนัสมยั 

ปรับปรุงสถานท่ี ส่ือใหเ้หมาะสม หอ้งเรียน หอ้งประชุม และส่ือการเรียน
การสอนไดรั้บการปรับปรุงมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 

พฒันาบุคลากร อาจารยท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัการเรียนการสอนใหมี้ความรู้ทนั
กระแส แนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ทางวชิาการ เพ่ิมพนูประสบการณ์
ใหห้ลากหลายและลุ่มลึก 

สนบัสนุนอาจารยใ์หไ้ดรั้บการ
เพ่ิมพนูประสบการณ์ความรู้โดย
การศึกษา ดูงาน เขา้ร่วมอบรม 
ประชุมสมัมนา ท าวจิยัและการ
เผยแพร่ความรู้ผลงานหรือแนวคิด
โดยการบริการวชิาการแก่สงัคม 

1. ปริมาณการศึกษา อบรม ประชุมสมัมนา 
ศึกษาต่อของอาจารย ์

2. ปริมาณการบริการทางวชิาการ งานวจิยั 
และการท าผลงานวชิาการในลกัษณะ
ต่างๆของอาจารย ์
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 

 จดัการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  หน่ึงภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548  ขอ้ 6.2.1 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี 

 1.3  การเทียบเคียงในระบบทวภิาค 
   ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

 2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคตน้  เดือน มิถุนายน – เดือน ตุลาคม 
 ภาคปลาย  เดือน พฤศจิกายน – เดือน มีนาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 (1) ระดบัมหาบณัฑิต เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือก าลงัศึกษา

อยู่ในภาคเรียนสุดทา้ยของระดบัปริญญาตรี (ตอ้งส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นการรับ
สมคัรสอบ) โดยไม่จ  ากดัหลกัสูตรและสาขาวชิา  

 (2) ระดบัดุษฎีบณัฑิต  
  -  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาโท (ตอ้งส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นการรับสมคัรสอบ) หรือ 
  -  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดทา้ยของ

ระดบัปริญญาตรี (ตอ้งส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นการรับสมคัรสอบ) และมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 โดยไม่จ  ากดัหลกัสูตรและสาขาวชิา 

การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   

ปี พ.ศ. 2548  หมวดท่ี 3 ขอ้ 16 การรับเขา้เป็นนิสิต ใชว้ธีิอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
(1)  สอบคดัเลือก  
(2)  คดัเลือก  
(3)  รับโอนนิสิตจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  
(4)  รับเขา้ตามขอ้ตกลงของมหาวิทยาลยัในโครงการความร่วมมือหรือโครงการพิเศษของ

มหาวทิยาลยั   
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
       เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามีลกัษณะเป็นหลกัสูตรสหวิทยาการ

ท่ีเปิดกวา้งส าหรับผูท่ี้จบการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโทโดยไม่จ  ากดัหลกัสูตรและ
สาขาวชิา อาจท าใหนิ้สิตแรกเขา้ท่ีไม่ไดจ้บในสาขาท่ีเก่ียวกบัการศึกษาโดยตรง มีพื้นฐานทางการศึกษา
ไม่เพียงพอ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนิสิต 
       กรณีท่ีนิสิตไม่มีความรู้พื้นฐานทางการศึกษาจะจดัให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวชิาท่ี

เป็นพื้นฐานทางการศึกษา นอกเหนือจากท่ีโครงสร้างหลกัสูตรก าหนด อยา่งนอ้ย 3 หน่วยกิต  
2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 จ านวนนิสิตท่ีจะรับเขา้เรียนในช่วง  5  ปี  (2554 – 2558) ดงัน้ี   

แผนการรับ 
จ านวนนิสิต 

2554 2555 2556 2557 2558 
จ านวนทีค่าดว่าจะรับ       

ระดบัมหาบัณฑิต      
- แขนงการทดสอบและวดัผลการศึกษา 15 15 15 15 15 
- แขนงการตรวจสอบและการประกนัคุณภาพการศึกษา 15 15 15 15 15 
- แขนงการวิจยัและสถิติทางการศึกษา 15 15 15 15 15 
- แขนงจิตวิทยาพฒันามนุษยแ์ละการให้ค  าปรึกษา 15 15 15 15 15 
- แขนงจิตวิทยาการศึกษา  15 15 15 15 15 
- แขนงการศึกษาพิเศษ 15 15 15 15 15 
ระดบัดุษฎบีณัฑติ (รับผู้จบปริญญาโท)      
- แขนงการทดสอบและวดัผลการศึกษา - - 10 - - 
- แขนงการตรวจสอบและการประกนัคุณภาพการศึกษา - 10 - - 10 
- แขนงการวิจยัและสถิติทางการศึกษา 10 - - 10 - 
- แขนงจิตวิทยาพฒันามนุษยแ์ละการให้ค  าปรึกษา 10 - 10 - 10 
- แขนงจิตวิทยาการศึกษา  10 - 10 - 10 
- แขนงการศึกษาพิเศษ - - - 10 - 
ระดบัดุษฎบีณัฑติ (รับผู้จบปริญญาตรี)      
- แขนงการทดสอบและวดัผลการศึกษา - - 5 - - 
- แขนงการตรวจสอบและการประกนัคุณภาพการศึกษา - 5 - - - 
- แขนงการวิจยัและสถิติทางการศึกษา 5 - - - 5 
- แขนงจิตวิทยาพฒันามนุษยแ์ละการให้ค  าปรึกษา 5 - - 5 - 
- แขนงจิตวิทยาการศึกษา  5 - - 5 - 
- แขนงการศึกษาพิเศษ - - - - - 
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แผนการรับ 
จ านวนนิสิต 

2554 2555 2556 2557 2558 
 จ านวนทีค่าดว่าจะส าเร็จ      

ระดบัมหาบณัฑิต  - 90 90 90 90 
ระดบัดุษฎีบณัฑิต (รับผูจ้บปริญญาโท) - - 30 10 30 
ระดบัดุษฎีบณัฑิต (รับผูจ้บปริญญาตรี) - - - 15 5 

จ านวนสะสม      

ระดบัมหาบณัฑิต 90 90 90 90 90 
ระดบัดุษฎีบณัฑิต (รับผูจ้บปริญญาโท) 30 40 40 50 50 
ระดบัดุษฎีบณัฑิต (รับผูจ้บปริญญาตรี) 15 20 25 20 20 

 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 
ระดับมหาบัณฑิต (กศ.ม) 
หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต (ใน/นอกเวลา)  งบประมาณรวม  108,000 บาท   

 

ระดับดุษฎบีัณฑิต (รับผู้จบปริญญาโท : ปร.ด. แบบ 2.1 ) 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ในเวลา/นอกเวลา)  งบประมาณรวม  185,000 บาท   

 

ระดับดุษฎบีัณฑิต (รับผู้จบปริญญาตรี: ปร.ด. แบบ 2.2) 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ในเวลา/นอกเวลา)  งบประมาณรวม  280,000 บาท   
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รายละเอยีด 
   

รายการ ยอดรวม ตอ่หวั 
คา่ใชจ้า่ย

สะสมตอ่หวั 

ระดบัหลกัสตูร กศ.ม. (ใน/นอกเวลา)    ระดบัหลกัสตูร       

จ ำนวนนสิติขัน้ต ำ่ทีค่ำด (รำย) 10  คำ่สอน (คณะ จำ่ยจำกเงนิคำ่ธรรมเนยีม)       194,400     19,440.00    

จ ำนวนหน่วยกติทีจ่ำ่ยคำ่สอนทัง้หมด 24  คำ่วัสด ุ(อยูท่ีห่ลักสตูร)        60,000       6,000.00    

จ ำนวนหน่วยกติเรยีนทัง้หมด 36  คำ่จดักจิกรรมทัง้หลกัสตูร (อยูท่ีห่ลกัสตูร)        60,000       6,000.00    

จ ำนวนสปัดำหส์อนตอ่ภำค (สป) 15  คำ่ใชส้ถำนที ่(คำ่ไฟฟ้ำและคำ่ปรับปรงุหอ้งเรยีน)(อยูท่ีค่ณะ)        30,000       3,000.00    

คำ่สอนตอ่หนึง่หน่วยกติ (บำท) 540  คำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรหลกัสตูร (อยูท่ีห่ลักสตูร)        20,000       2,000.00    

จ ำนวนปีกำรศกึษำทีใ่ช ้(ปี) 2  รวมระดับหลักสตูร      36,440.00     36,440.00  

ระดบัคณะ   ระดบัคณะ       

งบพัฒนำวจิัย (รอ้ยละ) 5%  งบพัฒนำวจิัย        2,277.50    
   งบพัฒนำหน่วยงำน  (รอ้ยละ) 5%  งบพัฒนำหน่วยงำน        2,277.50    

คำ่สว่นกลำงคณะ (รอ้ยละ) 10%  คำ่สว่นกลำงคณะ        4,555.00    

รวม 20%  รวมระดับคณะ        9,110.00     45,550.00  

ปรญิญานพินธ/์สารนพินธ ์   ปรญิญานพินธ ์       

คำ่ตอบแทนกรรมกำร   16,250   คำ่ตอบแทนกรรมกำร      16,250.00     61,800.00  

ระดบัมหาวทิยาลยั   ระดบัมหาวทิยาลยั       

กองทนุพัฒนำมหำวทิยำลัย (รอ้ยละ) 15%  กองทนุพัฒนำมหำวทิยำลัย      11,587.50    

คำ่ประกนัควำมเสีย่ง (รอ้ยละ) 5%  คำ่ประกนัควำมเสีย่ง        3,862.50     77,250.00  

คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นกลำง   คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นกลำง       

สว่นกลำง 4360  สว่นกลำง        8,720.00     85,970.00  

หอสมดุกลำง 3000  หอสมดุกลำง        6,000.00     91,970.00  

สน.คอมพวิเตอร ์ 1040  สน.คอมพวิเตอร ์        2,080.00     94,050.00  

บณัฑติวทิยำลัย 5904  บณัฑติวทิยำลัย      11,808.00   105,858.00  

   รวมคา่ใชจ้า่ยตอ่หวันสิติท ัง้ส ิน้    105,858.00   105,858.00  

   คำ่ใชจ้ำ่ยประมำณกำรตอ่งวด      35,286.00  

   คำ่ใชจ้ำ่ยประมำณกำรตอ่งวด (ปรับเลขกลม)    36,000 บำท  

       

   คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูร   108,000 บาท  
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รายละเอยีด 
   

รายการ ยอดรวม ตอ่หวั 
คา่ใชจ้า่ย

สะสมตอ่หวั 

ระดบัหลกัสตูร ปร.ด. แบบ 2.1 (ใน/นอกเวลา)  ระดบัหลกัสตูร       

จ ำนวนนสิติขัน้ต ำ่ทีค่ำด (รำย) 10  คำ่สอน (คณะ : จำ่ยจำกเงนิคำ่ธรรมเนยีม)     432,000     43,200.00    

จ ำนวนหน่วยกติทีจ่ำ่ยคำ่สอนทัง้หมด 24  คำ่วัสด ุ(อยูท่ีห่ลักสตูร)       90,000       9,000.00    

จ ำนวนหน่วยกติเรยีนทัง้หมด 60  คำ่จดักจิกรรมทัง้หลกัสตูร (อยูท่ีห่ลกัสตูร)       90,000       9,000.00    

จ ำนวนสปัดำหส์อนตอ่ภำค (สป) 15  คำ่ใชส้ถำนที ่(คำ่ไฟฟ้ำและคำ่ปรับปรงุหอ้งเรยีน)(อยูท่ีค่ณะ)       50,000       5,000.00    

คำ่สอนตอ่หนึง่หน่วยกติ (บำท) 1200  คำ่บรหิำรหลักสตูร (อยูท่ีห่ลกัสตูร)       30,000       3,000.00    

จ ำนวนปีกำรศกึษำทีใ่ช ้(ปี) 3  รวมระดับหลักสตูร      69,200.00     69,200.00  

ระดบัคณะ   ระดบัคณะ       

งบพัฒนำวจิัย (รอ้ยละ) 5%  งบพัฒนำวจิัย        4,325.00    
งบพัฒนำหน่วยงำน  (รอ้ยละ) 5%  งบพัฒนำหน่วยงำน        4,325.00    

คำ่สว่นกลำงคณะ  (รอ้ยละ) 10%  คำ่สว่นกลำงคณะ        8,650.00    

รวม 20%  รวมระดับคณะ      17,300.00     86,500.00  

ปรญิญานพินธ/์สารนพินธ ์   ปรญิญานพินธ ์       

คำ่ตอบแทนกรรมกำร 24,625   คำ่ตอบแทนกรรมกำร      24,625.00   111,125.00  

ระดบัมหาวทิยาลยั   ระดบัมหาวทิยาลยั       

กองทนุพัฒนำมหำวทิยำลัย (รอ้ยละ) 15%  กองทนุพัฒนำมหำวทิยำลัย      20,835.94    

คำ่ประกนัควำมเสีย่ง (รอ้ยละ) 5%  คำ่ประกนัควำมเสีย่ง        6,945.31   138,906.25  

คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นกลำง   คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นกลำง       

สว่นกลำง 4360  สว่นกลำง      13,080.00   151,986.25  

หอสมดุกลำง 3000  หอสมดุกลำง        9,000.00   160,986.25  

สน.คอมพวิเตอร ์ 1040  สน.คอมพวิเตอร ์        3,120.00   164,106.25  

บณัฑติวทิยำลัย 5904  บณัฑติวทิยำลัย      17,712.00   181,818.25  

   รวมคา่ใชจ้า่ยตอ่หวันสิติท ัง้ส ิน้   181,818.25   181,818.25  

   คำ่ใชจ้ำ่ยประมำณกำรตอ่งวด      36,363.65  

   คำ่ใชจ้ำ่ยประมำณกำรตอ่งวด (ปรับเลขกลม)    37,000 บำท  

   คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูร   185,000 บาท  
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รายละเอยีด 
   

รายการ ยอดรวม ตอ่หวั 
คา่ใชจ้า่ย

สะสมตอ่หวั 

ระดบัหลกัสตูร ปร.ด. แบบ 2.2 (ใน/นอกเวลา  ระดบัหลกัสตูร       

จ ำนวนนสิติขัน้ต ำ่ทีค่ำด (รำย) 10  คำ่สอน (คณะ : จำ่ยจำกเงนิคำ่ธรรมเนยีม)       684,000     68,400.00    
จ ำนวนหน่วยกติทีจ่ำ่ยคำ่สอน

ทัง้หมด 38  คำ่วัสด ุ(อยูท่ีห่ลักสตูร)       180,000     18,000.00    

จ ำนวนหน่วยกติเรยีนทัง้หมด 74  คำ่จดักจิกรรมทัง้หลกัสตูร (อยูท่ีห่ลกัสตูร)       180,000     18,000.00    

จ ำนวนสปัดำหส์อนตอ่ภำค (สป) 15  
คำ่ใชส้ถำนที ่(คำ่ไฟฟ้ำและคำ่ปรบัปรงุหอ้งเรยีน)(อยูท่ี่

คณะ)       100,000     10,000.00    

คำ่สอนตอ่หนึง่หน่วยกติ (บำท) 1200  คำ่บรหิำรหลักสตูร (อยูท่ีห่ลกัสตูร)        60,000       6,000.00    

จ ำนวนปีกำรศกึษำทีใ่ช ้(ปี) 4  รวมระดับหลักสตูร    120,400.00   120,400.00  

ระดบัคณะ   ระดบัคณะ       

งบพัฒนำวจิัย (รอ้ยละ) 5%  งบพัฒนำวจิัย        7,525.00    

งบพัฒนำหน่วยงำน  (รอ้ยละ) 5%  งบพัฒนำหน่วยงำน        7,525.00    
คำ่สว่นกลำงคณะ (รอ้ยละ) 10%  คำ่สว่นกลำงคณะ      15,050.00    

รวม 20%  รวมระดับคณะ      30,100.00   150,500.00  

ปรญิญานพินธ/์สารนพินธ ์   ปรญิญานพินธ ์       

คำ่ตอบแทนกรรมกำร   24,625   คำ่ตอบแทนกรรมกำร      24,625.00   175,125.00  

ระดบัมหาวทิยาลยั   ระดบัมหาวทิยาลยั       

กองทนุพัฒนำมหำวทิยำลัย (รอ้ยละ) 15%  กองทนุพัฒนำมหำวทิยำลัย      32,835.94    

คำ่ประกนัควำมเสีย่ง (รอ้ยละ) 5%  คำ่ประกนัควำมเสีย่ง      10,945.31   218,906.25  

คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นกลำง   คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นกลำง       

สว่นกลำง 4360  สว่นกลำง      17,440.00   236,346.25  

หอสมดุกลำง 3000  หอสมดุกลำง      12,000.00   248,346.25  

สน.คอมพวิเตอร ์ 1040  สน.คอมพวิเตอร ์        4,160.00   252,506.25  

บณัฑติวทิยำลัย 5904  บณัฑติวทิยำลัย      23,616.00   276,122.25  

   รวมคา่ใชจ้า่ยตอ่หวันสิติท ัง้ส ิน้    276,122.25   276,122.25  

   คำ่ใชจ้ำ่ยประมำณกำรตอ่งวด      39,446.04  

   คำ่ใชจ้ำ่ยประมำณกำรตอ่งวด (ปรับเลขกลม)    40,000 บำท  

   คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูร   280,000 บาท  
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2.7 ระบบการศึกษา   
จดัการศึกษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนรายวชิาในแต่ละภาค

การศึกษาไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค   ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียน 
นิสิตท่ีเคยเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ี สามารถเทียบ

โอนหน่วยกิตได ้ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒวา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 7 การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา่ การเทียบโอนหน่วยกิตของรายวชิาในระดบั
เดียวกนัท่ีไดเ้คยศึกษามาแลว้จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวทิยาลยัรับรอง เพื่อนบัเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ หมายความวา่ การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ 
และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยัของนิสิตเพื่อนบัเป็นหน่วยกิต 
เทียบเท่ารายวชิาตามหลกัสูตรการศึกษาของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

หลกัเกณฑก์ารเทียบโอน ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

   3.1 หลกัสูตร 
    3.1.1 จ านวนหน่วยกติ   

ระดบัมหาบณัฑิต เป็นหลกัสูตรแบบ ก(2) ท่ีเนน้การวจิยัโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ไม่
นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และการเรียนรายวิชาไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 42 หน่วยกิต 

ระดบัดุษฎีบณัฑิต เป็นหลกัสูตรแบบ 2 ท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการท าปริญญานิพนธ์และ
การเรียนรายวชิา 

- ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต (ปริญญาโท) จะตอ้งท าปริญญานิพนธ์ไม่
นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 

- ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิต (ปริญญาตรี) จะตอ้งท าปริญญานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 
48 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอีกไม่นอ้ยกว่า 39 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร
ไม่นอ้ยกวา่ 87 หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

รายละเอียด 
กศ.ม. 
(M.Ed.) 

ปร.ด. (Ph.D.) 
แบบ 2.1 ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโท 

แบบ 2.2 ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1. รายวชิา 30 24 39 
1.1 หมวดวชิาพื้นฐาน 6 - 6 
1.2 หมวดวชิาเอก 21 21 30 

1.2.1 หมวดวชิาบงัคบัร่วม 9a 9b 9a+9b 
1.2.2 หมวดวชิาบงัคบัเฉพาะ 12 12 12 

     1.3  หมวดวชิาเลือก 3 3 3 
2. ปริญญานิพนธ์ 12 36 48  

รวม 42 60 87 

หมายเหต ุ 1) นิสิต กศ.ม. และ ปร.ด. อาจไดรั้บการพิจารณาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรได ้
 โดยท่ีในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ไดส้ าเร็จทางการศึกษา หรือไม่มีพ้ืนฐานในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา
ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัหลกัสูตรใหมี้คุณภาพตามเป้าประสงคข์องหลกัสูตร    
 2)   9a  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของหมวดวชิาบงัคบัร่วมท่ีนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี                    
ตอ้งศึกษาเพื่อใหส้ าเร็จหลกัสูตรระดบัการศึกษามหาบณัฑิต  (กศ.ม.) 

3) 9b  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของหมวดวชิาบงัคบัร่วมท่ีนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท                   
ตอ้งศึกษาเพื่อใหส้ าเร็จหลกัสูตรระดบัการศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (ปร.ด.) 

4) 9a + 9b  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของหมวดวิชาบงัคบัร่วมท่ีนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ตอ้งศึกษาเพื่อใหส้ าเร็จหลกัสูตรระดบัการศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (ปร.ด.) 
 

3.1.3 รายวชิา 
 ความหมายของเลขรหัสวชิา 
 เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง ระดับของรายวชิา 

5         หมายถึง  รายวชิาพื้นฐาน 
 6       หมายถึง รายวชิาระดบัมหาบณัฑิต 
 7   หมายถึง รายวิชาระดบัมหาบณัฑิตและ/หรือระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

  8 – 9        หมายถึง            รายวชิาระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

     เลขรหัสตัวกลางส าหรับรหัสวิชาหมวดพืน้ฐาน (พฐ) หมวดวิชาบังคับร่วมและปริญญานิพนธ์ (วพศ)  
  0 หมายถึง  พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       1 หมายถึง  สหวทิยาการ 
  8 หมายถึง  สัมมนาปริญญานิพนธ์ 
  9 หมายถึง  ปริญญานิพนธ์ 
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  เลขรหัสตัวกลางส าหรับรหัสวิชาของกลุ่มวชิาการวดัผล ประเมินผลและวจัิยการศึกษา (วปจ) 
  1 หมายถึง  การทดสอบและวดัผลการศึกษา 
  2 หมายถึง  การตรวจสอบและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
  3 หมายถึง  การวจิยัและสถิติทางการศึกษา 
 

เลขรหัสตัวกลางส าหรับรหัสวชิาของกลุ่มวชิาจิตวทิยา (จพป)    
1 หมายถึง  จิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา 

  2 หมายถึง  จิตวทิยาการศึกษา 
 

เลขรหัสตัวกลางส าหรับรหัสวชิาของกลุ่มวชิาการศึกษาพเิศษ (กศพ)   
 1-2 หมายถึง การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 3 หมายถึง การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา 
 4-5 หมายถึง การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 6 หมายถึง การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องระดบัไม่

รุนแรง 
 7-8 หมายถึง การศึกษาพิเศษ 
 

 เลขรหัสตัวท้าย     หมายถึง ล าดบัท่ีรายวชิาตามเลขรหสัตวักลาง 
 
 

ก. หมวดวชิาพืน้ฐาน  จ  านวน 6 หน่วยกิต ใหเ้รียนจากรายวชิา ต่อไปน้ี 

พฐ 501 ชีวติกบัการศึกษา 3(3-0-6) 
FE 501 Life and Education  
   
พฐ 502 เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้างและส่ือสารความรู้ 3(3-0-6) 
FE 502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication 
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ข. หมวดวชิาเอก   ประกอบดว้ย 2 หมวดยอ่ย คือ หมวดวชิาบงัคบัร่วมและหมวดวิชาบงัคบัเฉพาะ 
 

หมวดวชิาบังคบัร่วม    เป็นรายวชิาบงัคบัท่ีใชเ้ป็น “แกนร่วม” กนัระหวา่งการศึกษาใน 6 
แขนงวชิาซ่ึงประกอบดว้ยรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบั 3 กลุ่มวชิาหลกัคือ การวดัผล จิตวทิยา และ การศึกษา
พิเศษ  รายวชิาในหมวดวชิาบงัคบัร่วมของหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต มีดงัน้ี 
 
 

หลกัสูตร รายวชิาบังคบัร่วม 6 แขนงวชิา 
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 เทคนิคการพฒันาและการใชเ้ครือ่งมอืการวดัและประเมนิ   2(2-0-4) 
RHP 611 Techniques of Development and Usage of Assessment Tools  
   

วพศ 612 กระบวนทศัน์ในการเรียนรู้ของมนุษย ์ 2(2-0-4) 
RHP 612 Paradigm of  Human Learning Process  
   

วพศ 613 สัมมนาหลกัการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ 2(2-0-4) 
RHP 613 Seminar in Issues on Developing Human Potentials  
   

วพศ 614 สถิติวเิคราะห์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
RHP 614 Advanced Statistical Analysis  
   

วพศ 711 การออกแบบและพฒันาเครือ่งมอืวดัศกัยภาพมนุษย ์ 3(2-2-5) 
RHP 711 Design and Development of Human Potential Measuring Tools  
   

วพศ 712 กระบวนทศัน์ทางสติปัญญา 3(3-0-6) 
RHP 712 Paradigm of Human Intelligence  
   

วพศ 713 รา่งกาย จติ สมอง และการเรยีนรูข้องมนุษย ์  3(3-0-6) 
RHP 713 Body, Mind, Brain, and Human Learning  
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หมวดวชิาบังคบัเฉพาะ  
หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะ จ านวน 12 หน่วยกิต เป็นรายวิชาบงัคบัส าหรับผูเ้รียนในแต่ละแขนงวิชา 

ท่ีตอ้งการศึกษาเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงแต่ละแขนงวชิาประกอบดว้ยรายวชิาต่อไปน้ี 
 

1.  แขนงวชิาการทดสอบและวดัผลการศึกษา นิสิตท่ีมุ่งเนน้ศึกษาเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ในแขนงวชิาการทดสอบและวดัผลการศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
ก าหนดให้เรียนรายวชิาบงัคบั จ  านวน 4 รายวชิา จากรายวชิาต่อไปน้ี 

หลกัสูตร รายวชิาบังคบัเฉพาะ 

แขนงวชิาการทดสอบและวดัผลการศึกษา 
กศ.ม. (12 หน่วยกิต) วปจ 611 วปจ 612 วปจ 613 วปจ 614 
ปร.ด. แบบ 2.1   (12 หน่วยกิต) วปจ 811 วปจ 812 วปจ 813 วปจ 814 
ปร.ด. แบบ 2.2   (12 หน่วยกิต) วปจ 811 วปจ 812 วปจ 813 วปจ 814 

 

วปจ 611 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวดั 3(3-0-6) 
MER 611 Measurement and Testing Theory  
   

วปจ 612 การสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นพุทธิพิสัย 3(2-2-5) 
MER 612 Cognitive Test Construction  
   

วปจ 613 การสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นจิตพิสัยและทกัษะพิสัย 3(2-2-5) 
MER 613 Affective and Psychomotor Test Construction  
   

วปจ 614 สัมมนาการทดสอบและวดัผลการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 614 Seminar in Educational Testing and Measurement  
   

วปจ 811 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวดัขั้นสูง 3(3-0-6) 
MER 811 Advanced Measurement and Testing Theory  
   

วปจ 812 ทฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ 3(3-0-6) 
MER 812 Item Response Theory  
   

วปจ 813 หวัขอ้ปัจจุบนัทางการวดัผลการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 813 Current and Specialized Topics in Educational Measurement  
   

วปจ 814 สัมมนาการบริหารและการจดัการการทดสอบ 3(2-2-5) 
MER 814 Seminar in Testing Administration and Management  
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2.  แขนงวชิาการตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา  นิสิตท่ีมุ่งเนน้ศึกษาเพื่อใหมี้
ความเช่ียวชาญเฉพาะในแขนงวชิาการตรวจสอบและการประกนัคุณภาพทางการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษา
มหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ก าหนดใหเ้รียนรายวชิาบงัคบั 4 รายวชิา จากรายวชิาต่อไปน้ี 

หลกัสูตร รายวิชาบังคับเฉพาะ  
แขนงวิชาการตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

กศ.ม. (12 หน่วยกิต) วปจ 621 วปจ 622 วปจ 623 วปจ 624 
ปร.ด. แบบ 2.1   (12 หน่วยกิต) วปจ 821 วปจ 822 วปจ 823 วปจ 824 
ปร.ด. แบบ 2.2   (12 หน่วยกิต) วปจ 821 วปจ 822 วปจ 823 วปจ 824 

 

วปจ 621 หลกัการและวธีิการในการประกนัคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 621 Principles and Methods in Educational Quality Assurance  
   

วปจ 622 การประเมินหลกัสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
MER 622 Curriculum and Instruction Evaluation  
   

วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผนทางการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 623 Educational Policy and Plan Evaluation  
   

วปจ 624 สัมมนาการตรวจสอบและประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 624 Seminar in Educational Auditing and Evaluation  
   

วปจ 821 ทฤษฎีการประเมินและการประยกุต ์ 3(3-0-6) 
MER 821 Evaluation Theories and Applications  
   

วปจ 822 การประเมินและพฒันาบุคลากร 3(2-2-5) 
MER 822 Personnel Evaluation and Development  
   

วปจ 823 ยทุธศาสตร์การประเมินเพื่อพฒันาองคก์าร 3(3-0-6) 
MER 823 Evaluation Strategies for Organization Development  
   

วปจ 824 สัมมนาการบริหารและการจดัการการประเมิน 3(2-2-5) 
MER 824 Seminar in Evaluation Administration and Management  
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3. แขนงวชิาการวจัิยและสถิติทางการศึกษา นิสิตท่ีมุ่งเนน้ศึกษาเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ในแขนงวชิาการวจิยัและสถิติทางการศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
ก าหนดให้เรียนรายวชิาบงัคบั 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี 

หลกัสูตร รายวชิาบังคบัเฉพาะ  
แขนงวชิาการวจิยัและสถิตทิางการศึกษา 

กศ.ม. (12 หน่วยกิต) วปจ 631 วปจ 632 วปจ 633 วปจ 634 
ปร.ด. แบบ 2.1  (12 หน่วยกิต) วปจ 831 วปจ 832 วปจ 833 วปจ 834 
ปร.ด. แบบ 2.2   (12 หน่วยกิต) วปจ 831 วปจ 832 วปจ 833 วปจ 834 

 

วปจ 631 การออกแบบการวจิยัเชิงทดลองและก่ึงทดลอง 3(2-2-5) 
MER 631 Experimental and Quasi-experimental Research Designs  
   

วปจ 632 การออกแบบการวจิยัเชิงบรรยาย 3(2-2-5) 
MER 632 Descriptive Research Designs  
   

วปจ 633 การวจิยัเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
MER 633 Qualitative Research  
   

วปจ 634 สัมมนาการวจิยัและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 634 Seminar in Educational Research and Statistics  
   

วปจ 831 การออกแบบการวจิยัขั้นสูง 3(2-2-5) 
MER 831 Advanced Research Designs  
   

วปจ 832 สถิติวเิคราะห์ตวัแปรพหุนาม 3(3-0-6) 
MER 832 Multivariate Statistical Analysis  
   

วปจ 833 สัมมนาการวจิยัเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
MER 833 Seminar in Qualitative Research  
   

วปจ 834 สัมมนาการออกแบบการวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูล 3(2-2-5) 
MER 834 Seminar in Research Design and Data Analysis  
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4. แขนงวชิาจิตวทิยาพฒันามนุษย์และการให้ค าปรึกษา นิสิตท่ีมุ่งเนน้ศึกษาเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะในแขนงวชิาจิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษาตามหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ก าหนดใหเ้รียนรายวชิาบงัคบั 4 รายวิชา จากรายวชิาต่อไปน้ี 
 

หลกัสูตร รายวชิาบังคบัเฉพาะแขนงวชิาจติวทิยาพฒันามนุษย์และการให้
ค าปรึกษา 

กศ.ม. (12 หน่วยกิต) จพป 611 จพป 612 จพป 613 จพป 614 
ปร.ด. แบบ 2.1   (12 หน่วยกิต) จพป 811 จพป 812 จพป 813 จพป 814 
ปร.ด. แบบ 2.2   (12 หน่วยกิต) จพป 811 จพป 812 จพป 813 จพป 814 

 

จพป 611 การพฒันามนุษย ์และทฤษฎี เทคนิคการใหค้  าปรึกษา 3(2-2-5) 
PDC 611 Human Development and Counseling Theories and Techniques  
   
จพป 612 จิตวทิยาการฝึกอบรม 3(1-4-4) 
PDC 612 Training Psychology  
   
จพป 613 สัมมนาจิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา 3(1-4-4) 
PDC 613 Seminar in Psychology of Human Development and Counseling  
   
จพป 614 การฝึกปฏิบติังานดา้นจิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา 1 3(0-9-3) 
PDC 614 Practicum in Psychology of Human Development and Counseling 1  
   
จพป 811 การพฒันามนุษยแ์ละการให้ค  าปรึกษาครอบครัว      3(1-4-4) 
PDC 811 Human Development and Family Counseling  
   
จพป 812 การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มขั้นสูง                               3(1-4-4) 
PDC 812 Advanced Group Counseling  
   
จพป 813 สัมมนาการวจิยัดา้นจิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา                3(1-4-4) 
PDC 813 Seminar in Psychology of Human Development and Counseling Research  
   
จพป 814 การฝึกปฏิบติังานดา้นจิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา 2             3(0-18-3) 
PDC 814 Practicum in Psychology of Human Development and Counseling 2  Practicum in Psychology of Human Development and Counseling 2  
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5. แขนงวชิาจิตวทิยาการศึกษา นิสิตท่ีมุ่งเนน้ศึกษาเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะในแขนงวิชา
จิตวิทยาการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ก าหนดให้เรียนรายวชิา
บงัคบั 4 รายวชิา จากรายวชิาต่อไปน้ี 
 

หลกัสูตร รายวชิาบังคบัเฉพาะแขนงวชิาจติวทิยาการศึกษา 
กศ.ม. (12 หน่วยกิต) จพป 621 จพป 622 จพป 623 จพป 624 
ปร.ด. แบบ 2.1   (12 หน่วยกิต) จพป 821 จพป 822 จพป 823 จพป 824 
ปร.ด. แบบ 2.2   (12 หน่วยกิต) จพป 821 จพป 822 จพป 823 จพป 824 

 
 

จพป 621 จิตวทิยาการเรียนรู้ของมนุษย ์ 3(2-2-5) 
PDC 621 Psychology of Human Learning  
   

จพป 622 การปรับพฤติกรรม 3(1-4-4) 
PDC 622 Behavior Modification  
   

จพป 623 สัมมนาการเรียนการสอนเชิงจิตวทิยา 3(1-4-4) 
PDC 623 Seminar on Learning and Instructional in Psychological Perspective 
   

จพป 624 การฝึกปฏิบติังานดา้นจิตวทิยาการศึกษา 1 3(0-9-3) 
PDC 624 Practicum in Educational Psychology 1  
   

จพป 821 จิตวทิยาการรู้คิด 3(2-2-5) 
PDC 821 Cognitive Psychology  
   

จพป 822 การฝึกอบรมและการออกแบบการสอน 3(1-4-4) 
PDC 822 Training and Instructional Design  
   

จพป 823 สัมมนาการวจิยัดา้นจิตวทิยาการศึกษา 3(1-4-4) 
PDC 823 Seminar in Educational Psychology Research  
   

จพป 824 การฝึกปฏิบติังานดา้นจิตวทิยาการศึกษา 2 3(0-18-3) 
PDC 824 Practicum in Educational Psychology 2  
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6. แขนงวชิาการศึกษาพเิศษ   

6.1  นิสิตท่ีมุ่งเนน้ศึกษาเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะในแขนงวิชาการศึกษาพิเศษส าหรับบุคคล
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิตามหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
ก าหนดให้เรียนรายวชิาบงัคบั 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี 

หลกัสูตร รายวชิาบังคบัเฉพาะ  
การศึกษาพเิศษส าหรับบุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 

กศ.ม. (12 หน่วยกิต) กศพ  611 กศพ  612 กศพ  671 กศพ  672 
ปร.ด. แบบ 2.1  (12 หน่วยกิต) กศพ 871 กศพ 872 กศพ 873 กศพ 874 

ปร.ด. แบบ 2.2   (12 หน่วยกิต) กศพ 871 กศพ 872 กศพ 873 กศพ 874 

     

กศพ 611 โสตสัมผสัวทิยา 3(2-2-5) 
SPE 611  Audiology  
   
กศพ 612 วธีิสอนภาษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 3(2-2-5) 
SPE 612 Language Teaching for the Hearing Impaired  
   
กศพ 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          การคดักรองและวนิิจฉยับุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 671  Screening and Diagnosis for Students with Special Needs  
   
กศพ 672 สัมมนาเก่ียวกบัประเด็นส าคญัทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 672 Seminar in  Key Issues on Special Education  
   
กศพ 871 การวจิยัทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 871  Researches  in  Special  Education  
   
กศพ 872 การวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 872  Planning  in  Special  Education  
   
กศพ 873 การฝึกประสบการณ์ดา้นการศึกษาพิเศษ 3(0-6-3) 
SPE 873   Internship  in  Special  Education  
   
กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 874  Seminar  in  Special  Educational  System  
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6.2 นิสิตท่ีมุ่งเนน้ศึกษาเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะในแขนงวชิาการศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญาตามหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
ก าหนดให้เรียนรายวชิาบงัคบั 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี 

หลกัสูตร รายวชิาบังคบัเฉพาะ  
การศึกษาพเิศษส าหรับบุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา 

กศ.ม. (12 หน่วยกิต) กศพ 631 กศพ 632 กศพ 671 กศพ 672 

ปร.ด. แบบ 2.1  (12 หน่วยกิต) กศพ 871 กศพ 872 กศพ 873 กศพ 874 

ปร.ด. แบบ 2.2   (12 หน่วยกิต) กศพ 871 กศพ 872 กศพ 873 กศพ 874 
 

 

กศพ 631 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา 3(3-0-6) 
SPE 631  Introduction to Mental Retardation  
   
กศพ 632 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 3(2-2-5) 
SPE 632  Education for Students with  Mental Retardation   
   
กศพ 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          การคดักรองและวนิิจฉยับุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 671  Screening and Diagnosis for Students with Special Needs  
   
กศพ 672 สัมมนาเก่ียวกบัประเด็นส าคญัทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 672 Seminar in Key Issues on Special Education  
   
กศพ 871 
SPE 871 

การวจิยัทางการศึกษาพิเศษ                                                                                  
Researches  in  Special  Education 

3 (3-0-6)                                       

   
กศพ 872 การวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 872  Planning  in  Special  Education  
   
กศพ 873 การฝึกประสบการณ์ดา้นการศึกษาพิเศษ 3(0-6-3) 
SPE 873  Internship  in  Special  Education  
   
กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 874  Seminar  in  Special  Educational  System  
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6.3  นิสิตท่ีมุ่งเนน้ศึกษาเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะในแขนงวิชาการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมี
ความสามารถพิเศษตามหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ก าหนดให้เรียน
รายวิชาบงัคบั 4 รายวชิา จากรายวชิาต่อไปน้ี 

หลกัสูตร รายวชิาบังคบัเฉพาะ  
การศึกษาพเิศษส าหรับบุคคลทีม่คีวามสามารถพเิศษ 

กศ.ม. (12 หน่วยกิต) กศพ 641 กศพ 642 กศพ 671 กศพ 672 

ปร.ด. แบบ 2.1  (12 หน่วยกิต) กศพ 871 กศพ 872 กศพ 873 กศพ 874 

ปร.ด. แบบ 2.2   (12 หน่วยกิต) กศพ 871 กศพ 872 กศพ 873 กศพ 874 
 

 

กศพ 641 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 641  Education for  the Gifted and Talented  
   
กศพ 642                  การพฒันาทกัษะความคิดระดบัสูง   3(2-2-5) 
SPE 642                  Developing Higher  Level of Thinking Skills   
   
กศพ 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          การคดักรองและวนิิจฉยับุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 671  Screening and Diagnosis for Students with Special Needs  
   
กศพ 672 สัมมนาเก่ียวกบัประเด็นส าคญัทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5)                                          
SPE 672 Seminar in Key Issues on Special Education  
   
กศพ 871 การวจิยัทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 871  Researches  in  Special  Education  
   
กศพ 872 การวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 872  Planning  in  Special  Education  
   
กศพ 873 การฝึกประสบการณ์ดา้นการศึกษาพิเศษ 3(0-6-3) 
SPE 873  Internship  in  Special  Education  
   
กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 874  Seminar  in  Special  Educational  System  
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      6.4   นิสิตท่ีมุ่งเนน้ศึกษาเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะในแขนงวชิาการศึกษาส าหรับบุคคลท่ี
มีความบกพร่องระดบัไม่รุนแรงตามหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
ก าหนดให้เรียนรายวชิาบงัคบั 4 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี  

หลกัสูตร รายวชิาบังคบัเฉพาะ  
การศึกษาพเิศษส าหรับบุคคลทีม่คีวามบกพร่องระดบัไม่รุนแรง 

กศ.ม. (12 หน่วยกิต) กศพ 661 กศพ 662 กศพ 671 กศพ 672 

ปร.ด. แบบ 2.1  (12 หน่วยกิต) กศพ 871 กศพ 872 กศพ 873 กศพ 874 

ปร.ด. แบบ 2.2   (12 หน่วยกิต) กศพ 871 กศพ 872 กศพ 873 กศพ 874 
 

 

กศพ 661 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องระดบัไม่รุนแรง 3(2-2-5) 
SPE 661  Education for  Students with Mildly Disabilities  
   
กศพ 662 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
SPE 662 Education for  Students with Learning Disabilities  
   
กศพ 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          การคดักรองและวนิิจฉยับุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 671  Screening and Diagnosis for Students with Special Needs  
   
กศพ 672 สัมมนาเก่ียวกบัประเด็นส าคญัทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 672 Seminar in Key Issues on Special Education  
   
กศพ 871 การวจิยัทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 871  Researches  in  Special  Education  
   
กศพ 872 การวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 872  Planning  in  Special  Education  
   
กศพ 873 การฝึกประสบการณ์ดา้นการศึกษาพิเศษ 3(0-6-3) 
SPE 873  Internship  in  Special  Education  
   
กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 874  Seminar  in  Special  Educational  System  
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ค. หมวดวชิาเลอืก 

                  เป็นรายวชิาท่ีเปิดโอกาสใหนิ้สิตเลือกศึกษาตามความสนใจ ประกอบดว้ยรายวชิาต่อไปน้ี 

วปจ 615 การสร้างมาตรวดัทศันคติและบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
MER 615 Attitude and Personality Scale Construction  
   
วปจ 625 การพฒันาเกณฑ ์มาตรฐาน และตวับ่งช้ี 3(2-2-5) 
MER 625 Criterion, Standard, and Indicator Development  
   
วปจ 626 การประเมินคุณค่าโครงการ 3(2-2-5) 
MER 626 Evaluability Assessment  
   
วปจ 627 การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
MER 627 Program Evaluation  
   
วปจ 635 การวเิคราะห์องคป์ระกอบ 3(3-0-6) 
MER 635 Factor  Analysis  
   
วปจ 636 เทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 3(3-0-6) 
MER 636 Sampling Technique  
   
วปจ 637 การออกแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
MER 637 Qualitative Research Design  
   
วปจ 638 การศึกษาวจิยัเฉพาะกรณี 3(2-2-5) 
MER 638 Case Study Research  
   
วปจ 639 ระบบสารสนเทศเพื่อการวดัผลประเมินผลและวจิยัการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 639 Information Technology for Educational Measurement, Evaluation, and Research 
   
วปจ 731 การวจิยัเชิงอนาคต 3(2-2-5) 
MER 731 Futuristic  Research  
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วปจ 815 จิตวทิยาการรู้คิดเชิงประยกุต์ 3(3-0-6) 
MER 815 Applied Cognitive Psychology  
   
วปจ 825 การประเมินอภิมาน 3(3-0-6) 
MER 825 Meta-Evaluation  
   
วปจ 826 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 826 Quality Auditing and Assessment in Education  
   
วปจ 835 การจดัการโครงการวิจยั 3(3-0-6) 
MER 835 Research Project Management  
   
วปจ 836 การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ 3(3-0-6) 
MER 836 Causal Modeling  
 

จพป 615 ครอบครัวศึกษา 3(2-2-5) 
PDC 615 Family Study  
   
จพป 616 เพศศึกษาและการใหค้  าปรึกษา 3(1-3-5) 
PDC 616 Sex Education and Counseling 

 
 

จพป 617  หลกัการใหค้  าปรึกษา 3(1-3-5) 
PDC 617  Principle of Counseling  
   
จพป 618 การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม 3(1-3-5) 
PDC 618 Group  Counseling  
   
จพป 619 พลวตักลุ่ม                             3(2-2-5) 
PDC 619 Group Dynamics  
   
จพป 625 ความคิดสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
PDC 625 Creativity  
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จพป 626 การศึกษารายกรณี 3(1-3-5) 
PDC 626 Case Study  
   

จพป 627 การใหค้  าปรึกษาในโรงเรียน       3(2-2-5) 
PDC 627 School Counseling  
   

จพป 814 การใหค้วามช่วยเหลือ 3(2-2-5) 
PDC 814 Intervention  
   

จพป 815 การใหค้วามช่วยเหลือในภาวะวกิฤติ 3(2-2-5) 
PDC 815 Crisis Intervention  
   

จพป 816 การใหค้  าปรึกษาชุมชน         3(2-2-5) 
PDC 816 Community Counseling  
   

จพป 817 การใหค้  าปรึกษาวยัรุ่น         3(2-2-5) 
PDC 817 Adolescent  Counseling    
   

จพป 818 การใหค้  าปรึกษาขา้มวฒันธรรม       3(2-2-5) 
PDC 818 Cross-cultural Counseling  
   

จพป 819 การใหค้  าปรึกษาการสมรส        3(2-2-5) 
PDC 819 Marriage Counseling  
   

จพป 826 การทดสอบทางจิตวทิยา        3(2-2-5) 
PDC 826 Psychological Testing  
  

กศพ 613 สัทศาสตร์และสรวทิยา 3(2-2-5) 
SPE 613 Phonetics and Phonology  
   

กศพ 614 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 3(2-2-5) 
SPE 614  Education for the Hearing Impaired  
   

กศพ 615 ลกัษณะทางจิตวทิยาและสังคมของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ    3(2-2-5)  
SPE 615  Psychological and Social Aspects for the Hearing Impaired  
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กศพ 616 วธีิสอนพดูส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 3(2-2-5) 
SPE 616 Speech Teaching  for the Hearing Impaired  
   

กศพ 617 ภาษามือเบ้ืองตน้   3(2-2-5) 
SPE 617  Introduction to Sign Language  
   

กศพ 618 พฒันาการทางภาษาและการพูดของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน         3(2-2-5) 
SPE 618  Language and Speech Development  for the Hearing Impaired  
   

กศพ 619 การแกไ้ขการพดูไม่ชดั  3(2-2-5) 
SPE 619  Speech  Correction  
   

กศพ 621 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการฟังและการพดู  3(2-2-5) 
SPE 621  Aural/Oral Rehabilitation  
   

กศพ 643 จิตวทิยาส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ   3(2-2-5) 
SPE 643  Psychology of the Gifted and Talented  
   

กศพ 644 กิจกรรมฝึกทกัษะความเป็นผูน้ า  3(2-2-5)   
SPE 644  Leadership Training  
   

กศพ 645 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีผลการเรียนต ่า 3(2-2-5)   
SPE 645  Education  for the Underachievers  
   

กศพ 646 กลยทุธ์การสอนบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ  3(2-2-5) 
SPE 646  Teaching strategies for the Gifted and Talented  
   

กศพ 647 กลยทุธ์การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
SPE 647  Developing Creative Thinking Strategies   
   

กศพ 648 กลยทุธ์การพฒันาความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 3(2-2-5) 
SPE 648  Developing Critical Thinking Strategies  
   

กศพ 649 กลยทุธ์การพฒันาการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
SPE 649  Developing Creative Problem Solving Strategies  
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กศพ 651 การเสาะหาบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ   3(2-2-5) 
SPE 651  Identification processes for the Gifted and Talented    
   
กศพ 673 เทคโนโลยสี าหรับการศึกษาพิเศษ   3(2-2-5) 
SPE 673  Technology in Special Education  
   
กศพ 674 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 3(2-2-5) 
SPE 674  Education for  the Physical Impaired    
   

กศพ 675 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น   3(2-2-5) 
SPE 675  Education for the Visual Impaired  
   
กศพ 676 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพและสังคม   3(2-2-5) 
SPE 676  Vocational and Social Rehabilitation  
   
กศพ 677 การวางแผนและการบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ                                3(2-2-5)   
SPE 677  Planning and Management in Special Education Schools  
   
กศพ 678 กลยทุธ์ทางการสอนส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 678 Teaching Strategies for Students with Special Needs  
   
กศพ 679 การฝึกปฏิบติัการวจิยัการศึกษาพิเศษ                                                   3(2-2-5) 
SPE 679  Research Procedures in Special Education  
   
กศพ 681 การฝึกงาน 1                                                                                             3(0-9-4) 
SPE 681  Practicum 1  
   
กศพ 682 การฝึกงาน  2                                                                                             3(0-18-3) 
SPE 682  Practicum 2  
   
กศพ 875 สัมมนาหลกัสูตรและวธีิสอนบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 875  Seminar in Curriculum and Teaching Strategies for  Students with Special Needs 
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กศพ 876 สัมมนากลยทุธ์ในการพฒันาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
SPE 876  Seminar  in Strategies for the Development of Learning in Students with Special Needs   
  
กศพ 877 สัมมนาการบริหารการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 877  Seminar  in  Special  Educational  Administration  
   
กศพ 878 สัมมนาเทคโนโลยทีางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 878  Seminar  in  Special  Education  Technology  
   
กศพ 879 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 3(2-2-5) 
SPE 879  Independent  Study  
   
กศพ 881 ความคิด สติปัญญา และความสามารถ 3(2-2-5) 
SPE 881  Human’s Thinking, Intelligence, and Ability    
   
กศพ 882 สัมมนาความผดิปกติทางการส่ือความหมาย 3(2-2-5) 
SPE 882  Seminar  in Communication  Disorders  
   
กศพ 883 การบ าบดัโดยใชศ้าสตร์ทางเลือก 3(3-0-6) 
SPE 883  Alternative  Therapeutic  Approach  
   
กศพ 884 ภาวะความเป็นผูน้ าทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 884  Leadership  in  Special  Education  
   
กศพ 885 การพฒันาบุคลากรและการประเมินโครงการทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 885  Staff Development and Program Evaluation in Special Education  
 

กศพ 886 จิตวทิยาส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 886 Psychology of  Person with Special Needs      
   

       หมายเหตุ  ไม่มีขอ้ก าหนดให้ศึกษาเฉพาะรายวิชาในหมวดน้ี นิสิตท่ีตอ้งการเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้
สามารถลงทะเบียนเรียนไดต้ามความสมคัรใจ ภายใตค้วามเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการ  
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ปริญญานิพนธ์  
วพศ 681 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต ไม่นบัหน่วยกิต 
RHP 681 Seminar in Master’s Thesis  
   

วพศ 791 ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 1 4(0-0-12) 
RHP 791 Master’s Thesis 1  
   

วพศ 792 ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 2 4(0-0-12) 
RHP 792 Master’s Thesis 2  
   

วพศ 793 ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 3 4(0-0-12) 
RHP 793 Master’s Thesis 3  
   

วพศ 881 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ไม่นบัหน่วยกิต 
RHP 881 Seminar in Doctoral Dissertation  
   

วพศ 991 ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  1 12(0-0-36) 
RHP 991 Doctoral Dissertation 1  
   

วพศ 992 ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 2 12(0-0-36) 
RHP 992 Doctoral Dissertation 2  
   

วพศ 993 ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 3 12(0-0-36) 
RHP 993 Doctoral Dissertation 3  
   

วพศ 994 ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 4 12(0-0-36) 
RHP 994 Doctoral Dissertation 4  
 

หมายเหตุ  รายวชิา วพศ 991 – วพศ 994 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีจบปริญญาโทลงเฉพาะรายวชิา วพศ 992, วพศ 993, วพศ 994  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
โครงสร้างหลกัสูตร กศ.ม. ส าหรับผู้ทีต้่องการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  (จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 42 หน่วยกติ) 

          ปีที ่1 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

 วชิาพ้ืนฐาน     3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัร่วม     2  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัร่วม     2  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัร่วม     2  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัเฉพาะเอก    3  หน่วยกิต 
 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต  

 วชิาพ้ืนฐาน     3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัร่วม     3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัเฉพาะเอก    3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัเฉพาะเอก    3  หน่วยกิต 
 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต 
 

    รวมจ านวนหน่วยกติ  12 หน่วยกติ     รวมจ านวนหน่วยกติ  12 หน่วยกติ 

          ปีที ่2 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 วชิาบงัคบัเฉพาะเอก    3  หน่วยกิต 
 ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 1   4  หน่วยกิต 
 วชิาเลือก      3  หน่วยกิต 
 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต  

 ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 2   4  หน่วยกิต 
 ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 3   4  หน่วยกิต 
 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต 
 

    รวมจ านวนหน่วยกติ  10 หน่วยกติ   รวมจ านวนหน่วยกติ   8 หน่วยกติ 

   สอบเสนอผลงานวจิยั  (Oral Examination) 
หมายเหตุ  นิสิตอาจไดรั้บการพิจารณาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาเพ่ิมเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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โครงสร้างหลกัสูตร ปร.ด. แบบ 2.1  ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  (จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 60 หน่วยกติ) 

         ปีที ่1 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

 วชิาบงัคบัร่วม     3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัร่วม     3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัเฉพาะเอก    3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัเฉพาะเอก    3  หน่วยกิต 

 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ไม่นบัหน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกติ  12 หน่วยกติ 

 วชิาบงัคบัร่วม     3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัเฉพาะเอก    3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัเฉพาะเอก    3  หน่วยกิต 
 วชิาเลือก      3  หน่วยกิต 
 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต 

      รวมจ านวนหน่วยกติ  12 หน่วยกติ 

         ปีที ่2 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

 ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 2   12 หน่วยกิต 

 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต 

   รวมจ านวนหน่วยกติ  12 หน่วยกติ 

 ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 3  12  หน่วยกิต 

 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ไม่นบัหน่วยกิต 
    รวมจ านวนหน่วยกติ 12 หน่วยกติ 

         ปีที ่3 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
 ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 4   12 หน่วยกิต 

 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต 
 

    รวมจ านวนหน่วยกติ  12 หน่วยกติ 

 
สอบเสนอผลงานวจิยั (Oral Examination) 

หมายเหตุ  นิสิตอาจไดรั้บการพิจารณาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาเพ่ิมเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 



 
 

 37 

37 

  โครงสร้างหลกัสูตร ปร.ด. แบบ 2.2  ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 87 หน่วยกติ) 
 

         ปีที ่1 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 วชิาพ้ืนฐาน     3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัร่วม     2  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัร่วม     2  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัร่วม     2  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัเฉพาะเอก    3  หน่วยกิต 
 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต 

  รวมจ านวนหน่วยกติ  12 หน่วยกติ 

 วชิาพ้ืนฐาน     3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัร่วม     3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัร่วม     3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัเฉพาะเอก    3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัเฉพาะเอก    3  หน่วยกิต 
 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต 
    รวมจ านวนหน่วยกติ  15 หน่วยกติ 

         ปีที ่2 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 วชิาบงัคบัร่วม     3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัร่วม     3  หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัเฉพาะเอก    3  หน่วยกิต 
                วชิาเลือก                                                                              3  หน่วยกิต 
 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต 

  รวมจ านวนหน่วยกติ  12 หน่วยกติ 

 ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 1  12  หน่วยกิต 
 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต 

   รวมจ านวนหน่วยกติ  12 หน่วยกติ 

 

หมายเหตุ  นิสิตอาจไดรั้บการพิจารณาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาเพ่ิมเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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         ปีที ่3 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
 ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 2   12  หน่วยกิต 
 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต 

  รวมจ านวนหน่วยกติ  12 หน่วยกติ 

 ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 3   12  หน่วยกิต 
 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต 
    รวมจ านวนหน่วยกติ  12 หน่วยกติ 

         ปีที ่4 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
 ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 4   12  หน่วยกิต 
 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ไม่นบัหน่วยกิต 
 

  รวมจ านวนหน่วยกติ  12 หน่วยกติ 
 

 

สอบเสนอผลงานวจัิย (Oral Examination)  

หมายเหตุ  นิสิตอาจไดรั้บการพิจารณาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาเพ่ิมเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 

ก. หมวดวชิาพืน้ฐาน 
พฐ 501 ชีวติกบัการศึกษา 3(3-0-6) 
FE 501 Life and Education  
 ศึกษาธรรมชาติของชีวิตท่ีเป็นองค์รวม เป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ  การเช่ือมโยงชีวิตกับ
การศึกษา โดยสร้างความเขา้ใจต่อโลกทศัน์ ฐานคิดทางการศึกษา องคค์วามรู้ท่ีแตกต่างหลากหลายไป
ตามบริบทของสังคมและวฒันธรรม   รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อชีวติและการศึกษาโดยเนน้การสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเป็นมนุษยใ์หส้มบูรณ์ทุกดา้น 
 
พฐ 502 เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้างและส่ือสารความรู้ 3(3-0-6) 
FE 502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication  
  ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา กระบวนทศัน์และบทบาทของการวิจยั เทคโนโลย ี
และการส่ือสารทางการศึกษา  ระเบียบวิธีวิจยั  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารในการ
วจิยัเพื่อพฒันา การเรียนการสอน  บุคลากร  และองคก์ารทางการศึกษา 
 
ข. หมวดวชิาเอก    
 หมวดวชิาบังคับร่วม     
   

วพศ 611 เทคนิคการพฒันาและใชเ้ครือ่งมอืการวดัและประเมนิ   2(2-0-4) 
RHP 611 Techniques of Development and Usage of Assessment Tools  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการวดัคุณลกัษณะต่าง ๆ (trait) ตามอนุกรมวิธาน (taxonomy) 
ของจุดมุ่งหมายการศึกษาท่ีส าคญั หลกัการ กระบวนการ และเทคนิควิธีการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ
ประเภทต่างๆ เพื่อการวดัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือวดัและผลการวดัเพื่อการ
ประเมินผลและการวจิยั โดยเนน้การฝึกปฏิบติัตามกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย 
และทกัษะพิสัย  ประกอบด้วยการวางแผนด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ การสร้างเคร่ืองมือ การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือเป็นรายขอ้และทั้งฉบบั 

 
วพศ 612 กระบวนทศัน์ในการเรียนรู้ของมนุษย ์ 2(2-0-4) 
RHP 612 Paradigm of  Human Learning Process  

การศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเก่ียวกบัศกัยภาพในการเรียนรู้ การรับรู้ อุปสรรค และขอ้จ ากดัในการรับรู้ท่ีส่งผลถึงกระบวนการ
ประมวลการเรียนรู้ การศึกษาปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางความคิด ผลเชิงจิตวทิยา รวมทั้งวิธี
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สรุปและเก็บขอ้มูลไปสู่การเรียนรู้ โดยใชข้อ้มูลจากความจ าระยะสั้น (Short-term memory) และระยะ
ยาว (Long-term memory) ระบบจิตส านึก (Conscious system) ระบบจิตใตส้ านึก (Sub-conscious 
system) เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบหลกัสูตรท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยค านึงถึง
ปัจจยัทางกายภาพ จิตวิทยา สภาพแวดล้อม วฒันธรรม โอกาสทางการเรียนรู้ตามหลักการพฒันา
ศกัยภาพมนุษย ์
 
วพศ 613 สัมมนาหลกัการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ 2(2-0-4) 
RHP 613 Seminar in Issues on Developing Human Potentials  

ศึกษาและสัมมนาเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพมนุษยใ์นเร่ืองความแตกต่างระหวา่งศกัยภาพกบั
ความสามารถ กระบวนการ กลยทุธ์ หรือยทุธศาสตร์ในการน าศกัยภาพสู่ความสามารถดว้ยการวเิคราะห์
เชิงองค์ประกอบของความสามารถ ปัจจยัซ่ึงเป็นท่ีมาของความสามารถ อุปสรรคท่ีปิดกั้นศกัยภาพ
มนุษย ์ประเด็นส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนั ปัญหาในการพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์อาทิ ด้านการวางแผน
นโยบาย การบริหารจดัการ กฎหมาย กฎกระทรวง ระบบการวดัและประเมินผล ระบบการวินิจฉัย 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน และการน าเทคโนโลยีจากศาสตร์ต่างๆ ท่ีน ามาพฒันาศกัยภาพมนุษย์
ในรูปแบบใหม ่

 
วพศ 614 สถิติวเิคราะห์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
RHP 614 Advanced Statistical Analysis  

ศึกษาวธีิการทางสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั เนน้ความเขา้ใจและประยกุตใ์ชห้ลกัการของสถิติเอกนาม
ในการสรุปอา้งอิง (Inferential Statistics) ทั้งสถิติแบบพารามิเตอร์และแบบไร้พารามิเตอร์ (Parametric 
& Nonparametric Statistics) โดยใหศึ้กษาสาระครอบคลุมหวัขอ้ ความน่าจะเป็น ขนาดอิทธิพล (Effect 
Size) อ านาจการทดสอบ (Power of Test) การวเิคราะห์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม 
สหสัมพนัธ์ การถดถอย และวธีิการวเิคราะห์แบบไร้พารามิเตอร์ ใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์ขอ้มูล แปล
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิา และประเมินความเหมาะสมในการใชว้ธีิการทาง
สถิติเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษารายวชิาสถิติขั้นสูงต่อไป 

 
วพศ 711 การออกแบบและพฒันาเครือ่งมอืวดัศกัยภาพมนุษย ์ 3(2-2-5) 
RHP 711 Design and Development of Human Potential Measuring Tools  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการวดั และการออกแบบเคร่ืองมือวดัส าหรับผูเ้รียนปกติ ผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษและผูเ้รียนท่ีมีความต้องการพิเศษ การตรวจสอบโมเดลการวดั (Measurement 
Model) ของเคร่ืองมือวดัประเภทต่าง ๆ  โดยเฉพาะแบบทดสอบ แบบสอบถาม และมาตรวดัท่ีนิยมใช้
วดัตัวแปรทางการศึกษาและจิตวิทยา การวางแผนด าเนินการออกแบบและพฒันา รวมทั้ งวิธีการ
วเิคราะห์ทางสถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเคร่ืองมือ 
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วพศ 712 กระบวนทศัน์ทางสติปัญญา 3(3-0-6) 
RHP 712 Paradigm of Human Intelligence   

ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัสติปัญญา เช่น ทฤษฎีของเทอร์สโตน  กิลฟอร์ด การ์ดเนอร์ สเติร์นเบิร์ก  
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสติปัญญา ความคิด  ระดบัความคิด คุณลกัษณะของสติปัญญา ความคิด
ระดบัสูง ขอ้โตแ้ยง้ของทฤษฎีต่างๆทางสติปัญญา และการพฒันาความคิดระดบัสูง เช่น การคิดแบบมี
วิจารณญาณ การพิสูจน์ขอ้โตแ้ยง้ รวมถึงความเก่ียวขอ้งของสติปัญญา และทกัษะการคิดท่ีส่งผลถึง
ความสามารถของมนุษย ์ตลอดจนแนวทางการน าขอ้สรุปต่างๆ ไปสู่การวจิยัหรือการปฏิบติัจริง 

 
วพศ 713 ร่างกาย จิต สมอง และการเรียนรู้ของมนุษย ์  3(3-0-6) 
RHP 713 Body, Mind, Brain, and Human Learning  

ศึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย ์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางกาย สมอง และ
กระบวนการทางจิตวทิยาท่ีส าคญั ท่ีส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์ในเร่ืองการรับรู้ การคิด การ
แสดงออกถึงศักยภาพทางการเรียนรู้ รวมทั้งทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญั ซ่ึงเก่ียวข้องกับการพฒันา
ศกัยภาพของมนุษยแ์บบองคร์วม 
 
หมวดวชิาบังคับเฉพาะ  
1. แขนงวชิาการทดสอบและวดัผลการศึกษา  

วปจ 611 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวดั 3(3-0-6) 
MER 611 Measurement and Testing Theory  

ศึกษาทฤษฎีการทดสอบคะแนนจริงแบบเดิม (Classical Test Theory) ครอบคลุมคะแนนจริง 
ความคลาดเคล่ือนในการวดั ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ของคะแนนเฉพาะดา้นและคะแนนรวม 
(Composite Score) รวมทั้งฐานความรู้เบ้ืองตน้ของทฤษฎีคะแนนจริงทางเลือก ไดแ้ก่ ทฤษฎีการสรุป
อา้งอิง (Generalizability Theory) และทฤษฎีการตอบขอ้สอบ (Item Response Theory)   

 
วปจ 612 การสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นพุทธิพิสัย 3(2-2-5) 
MER 612 Cognitive Test Construction  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรากฐาน ยุทธวิธีและรูปแบบการวดัด้านพุทธิพิสัย กระบวนการสร้างและ
ประเมินคุณภาพเคร่ืองมือวดัดา้นการคิดและสติปัญญาประเภทต่าง ๆ  ไดแ้ก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เชาวน์ปัญญาและความถนัด การคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค ์และการคิดในระดบัสูงอ่ืน ๆ โดยเนน้ฝึกปฏิบติัการใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการสร้างและพฒันา
เคร่ืองมือวดัดา้นพุทธิพิสัย และสามารถน าผลการวดัไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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วปจ 613 การสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นจิตพิสัยและทกัษะพิสัย 3(2-2-5) 
MER 613 Affective and Psychomotor Test Construction  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรากฐาน หลกัการ ความส าคญัและเทคนิควิธีการสร้างและประเมินคุณภาพ
เคร่ืองมือดา้นจิตพิสัย ได้แก่ ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ เชาวน์อารมณ์ (EQ) คุณธรรม
จริยธรรม และดา้นทกัษะพิสัย ไดแ้ก่ เคร่ืองมือวดักระบวนการและผลการปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์
และบริบทท่ีหลากหลาย โดยเน้นฝึกปฏิบติัการเขียนขอ้ค าถามหรือขอ้ความ สร้างเกณฑ์และมาตรฐาน
การให้คะแนน ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัรายขอ้และทั้งฉบบั แปลความหมายคะแนนจากการ
วดั และสร้างเกณฑ์ปกติ ตลอดจนสามารถใช้เคร่ืองมือวดัด้านจิตพิสัยและทกัษะพิสัยท่ีพฒันาข้ึนได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 
วปจ 614 สัมมนาการทดสอบและวดัผลการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 614 Seminar in Educational Testing and Measurement  
 ศึกษา วเิคราะห์ วพิากษป์ระเด็นและหวัขอ้เชิงทฤษฎีใหม่ๆ ของการทดสอบและวดัผลการศึกษา 
เนน้การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเชิงอภิปรายเพื่อใหเ้กิดพฒันาการทางวชิาการและน าไปสู่การการ
จดัสัมมนาการออกแบบการวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานดา้นการทดสอบและวดัผลการศึกษา 
 
วปจ 811 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวดัขั้นสูง 3(3-0-6) 
MER 811 Advanced Measurement and Testing Theory  

ศึกษาแนวคิด  หลกัการ ของทฤษฎีการวดัแบบแกร่ง  (Strong True Score Theory) โดยเนน้ทฤษฎี
การตอบขอ้สอบและทฤษฎีสรุปอา้งอิงในประเด็นเก่ียวกบัโมเดลทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Model) ความคลาดเคล่ือนในการวดั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ การวิเคราะห์แบบวดั 
และการน าผลไปใชใ้นการพฒันาแบบวดัมาตรฐาน 

 
วปจ 812 ทฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ 3(3-0-6) 
MER 812 Item Response Theory  

ศึกษา และประยกุตท์ฤษฎีการตอบขอ้สอบ โดยใชโ้มเดลแบบทวิภาคและแบบพหุภาคภายใตข้อ้ตกลง
เบ้ืองตน้ความเป็นเอกมิติและพหุมิติ (Unidimensionality and Multidimensionality) การประเมินความ
เหมาะสมของโมเดล การประมาณคะแนนจริง การแปลความหมาย ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีการ
ตอบขอ้สอบในการเทียบมาตรคะแนน (Equating) การตรวจสอบการท าหน้าท่ีต่างกนัของขอ้สอบ 
(Differential Item Functioning) และการสอบแบบปรับเหมาะโดยใชค้อมพิวเตอร์ (Computer Adaptive 
Testing) 
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วปจ 813 หวัขอ้ปัจจุบนัทางการวดัผลการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 813 Current and Specialized Topics in Educational Measurement  

ศึกษาคน้ควา้และวิพากษ์เชิงปฏิบติัการอย่างลุ่มลึกในประเด็นปัญหาและความรู้ทางด้านการ
วดัผลการศึกษาท่ีอยู่ในกระแสของการวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงของนักบริหาร นักวิชาการ และนัก
ปฏิบติัการระดบัต่าง ๆ  รวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการวดัผลการศึกษา เพื่อเสนอ
ทางเลือกในการแกปั้ญหาและการประยกุตค์วามรู้สู่การปฏิบติั 

 
วปจ 814 สัมมนาการบริหารและการจดัการการทดสอบ 3(2-2-5) 
MER 814 Seminar in Testing Administration and Management  

ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ ์และอภิปรายการบริหารจดัการการทดสอบในสถานศึกษาและองค์การ
ทั้งภาคราชการและภาคเอกชนเพื่อการคดัเลือก การวินิจฉัย การจดัต าแหน่ง การพยากรณ์ และการ
ประเมิน ตลอดจนการสร้างฐานขอ้มูล การพฒันานวตักรรม หรือประยุกต์เทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้
บริหารจดัการการทดสอบเพื่อใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน 

 
2.  แขนงวิชาการตรวจสอบและการประเมินทางการศึกษา  

วปจ 621 หลกัการและวธีิการในการประกนัคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 621 Principles and Methods in Educational Quality Assurance  

   ศึกษาแนวคิดรากฐาน หลกัการ และความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกนัคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากสถาบนัรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
บริบทของสถานศึกษา  ฝึกปฏิบติัการออกแบบและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเนน้
การวเิคราะห์บริบทของสถานศึกษา การพฒันาตวับ่งช้ี เกณฑ ์และมาตรฐานคุณภาพ  การก าหนดวิธีการ
บริหารจดัการระบบ การจดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากรในระบบ 

 
วปจ 622 การประเมินหลกัสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
MER 622 Curriculum and Instruction Evaluation  

ศึกษาแนวคิด หลกัการ ความส าคญั และกระบวนการของการพฒันาหลกัสูตรและการสอน  หลกัการ
รูปแบบและวตัถุประสงค์ของการประเมินหลกัสูตรและการสอน  การวิเคราะห์หลกัสูตร  การวางแผนและ
ออกแบบการประเมินหลกัสูตรและการสอน การเขียนขอ้เสนอโครงการและรายงานการประเมิน และการน า
ผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการพฒันา  ฝึกปฏิบติัการวางแผนและการวาง
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รูปแบบการประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรและการสอนทั้งระบบ โดยน าผลการวิจยัทางการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศมาพิจารณา เพื่อใหเ้ขา้ใจขอ้ดี ขอ้บกพร่อง พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ 

 

วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผนทางการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 623 Educational Policy and Plan Evaluation  

ศึกษาแนวคิดรากฐานเก่ียวกบันโยบายและแผนงานทางการศึกษาและสังคม กรอบแนวคิดท่ีใช้
เป็นฐานในการตดัสินคุณค่าของนโยบายและแผนงาน รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และความส าคญั
ของการประเมินนโยบายและแผนงาน ปัจจยัทางสังคม วฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพล
ต่อการประเมินนโยบายและแผนงาน การวิเคราะห์นโยบายและแผนงานท่ีจะประเมิน รูปแบบและ
วตัถุประสงคก์ารประเมินนโยบายและแผนงาน การวางแผนการประเมิน การพฒันาเคร่ืองมือและการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานการประเมิน การน าผลการประเมินไปใชพ้ฒันา
นโยบายและแผนงาน 

 

วปจ 624 สัมมนาการตรวจสอบและประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 624 Seminar in Educational Auditing and Evaluation  

ศึกษา วิเคราะห์  อภิปรายประเด็นปัญหาทางการตรวจสอบและการประเมิน  ปัญหาการวิจยัทางการ
ตรวจสอบและการประเมิน การพฒันารูปแบบการตรวจสอบและการประเมินในระดบัสถานศึกษาและ
กลุ่มสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  โดยเนน้การมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็น
และเสนอแนะแนวคิดในเชิงอภิปรายเพื่อน าไปสู่การออกแบบการตรวจสอบและการประเมินเพื่อแกไ้ข
ปัญหาหรือพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษา 

 
วปจ 821 ทฤษฎีการประเมินและการประยกุต ์ 3(3-0-6) 
MER 821 Evaluation Theories and Applications  

ศึกษาฐานคิดเชิงปรัชญาดา้นคุณวิทยาและกรอบแนวคิดในการตดัสินคุณค่า วิวฒันาการของการ
ประเมิน กลุ่มทฤษฎีการประเมินตามระบบจ าแนกท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั การสืบคน้ วิเคราะห์และวิพากษ์
เชิงเปรียบเทียบหลักการ จุดเด่นและจุดด้อยของทฤษฎีประเมินเป็นรายกลุ่มและรายทฤษฎี เพื่อ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะแก่นสาระและเหมาะสมกบัสภาพบริบทของส่ิงท่ีประเมิน และ
กระบวนการพฒันาทฤษฎีการประเมินทางการศึกษาและสังคม 
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วปจ 822 การประเมินและพฒันาบุคลากร 3(2-2-5) 
MER 822 Personnel Evaluation and Development  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรากฐานเก่ียวกบัโครงสร้าง การด าเนินงาน และระบบการบริหารจดัการ
บุคลากรในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การวิเคราะห์และการเขียนลกัษณะงาน กฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน การประเมินและพฒันาบุคลากร รวมทั้งหลกัการ การคดัเลือก สรร
หา และการประเมินการปฏิบติังาน มาตรฐานการปฏิบติังานการประเมินบุคลากรและจริยธรรมของผู ้
ประเมิน วธีิการและการสร้างเคร่ืองมือประเมินบุคลากร เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินบุคลากร แนว
ทางการน าผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ เทคนิคการแจง้ผลยอ้นกลบัเพื่อการพฒันาบุคลากรและการ
ปฏิบติังานในองคก์ารการฝึกปฏิบติัการประเมินบุคลากรในสถานศึกษาหรือองคก์ารท่ีผูเ้รียนสนใจ 

 
วปจ 823 ยทุธศาสตร์การประเมินเพื่อพฒันาองคก์าร 3(3-0-6) 
MER 823 Evaluation Strategies for Organization Development  

การวเิคราะห์องคก์ารตามแนวยทุธศาสตร์การจดัการท่ีเนน้สัมฤทธ์ิผลตามจุดมุ่งหมาย เทคนิคการ
วิเคราะห์ภายนอก ภายใน ประกอบกับการพิจารณาจุดเด่น จุดด้อยขององค์การ  การประเมินเพื่อวาง
ยุทธศาสตร์การด าเนินการ การสร้างวิสัยทศัน์ขององคก์ารในระดบัต่างๆ  โดยพิจารณาความสมดุลของ
ส่วนประกอบท่ีส าคญัตามสภาพองคก์ารและองคป์ระกอบการปฏิบติัท่ีจ  าเป็นขององคก์ารดา้นการศึกษา
และสังคม 

 
วปจ 824 สัมมนาการบริหารและการจดัการการประเมิน 3(2-2-5) 
MER 824 Seminar in Evaluation Administration and Management  
 ศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห์และวิพากษก์ระบวนการและผลการประเมินทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการประเมินโครงการ (Program) นโยบายและแผนงาน (Policy and Plan) ขอ้เสนอ
โครงการ (Proposal) บุคลากร (Personnel) การปฏิบติังาน (Performance) และผลผลิต (Product) โดย
เนน้บูรณาการและประยุกตอ์งคค์วามรู้จากการสัมมนาไปสู่การปฏิบติัเพื่อพฒันาสมรรถนะของมนุษยแ์ละ
คุณภาพขององคก์าร ผา่นกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการท่ีผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัจดัท า
ข้ึน เพื่อฝึกประสบการณ์การท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูเ้รียน 
 

3.  แขนงวชิาการวจัิยและสถิติทางการศึกษา  

วปจ 631 การออกแบบการวจิยัเชิงทดลองและก่ึงทดลอง 3(2-2-5) 
MER 631 Experimental and Quasi-experimental Research Designs  

ศึกษาวิธีวิทยาและวิธีการวิจยัเชิงทดลอง การวิจยัก่ึงทดลองทั้งในห้องปฏิบติัการและภาคสนาม 
การออกแบบการวิจยั การจดักระท ากบัตวัแปรทดลอง การควบคุมตวัแปรแทรกซ้อน การวดัค่าตวัแปร
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ตามดว้ยเคร่ืองมือวิจยัท่ีเช่ือถือได ้ การเลือกใช้รูปแบบและเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะขอ้มูลและขอ้ตกลงเบ้ืองต้น การค านวณอ านาจการทดสอบ ขนาดอิทธิพล  และขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเหมาะสมกบัแบบแผนการทดลอง ทั้งระหว่างผูรั้บการทดลอง (Between–subject Designs) 
และภายในผูรั้บการทดลอง (Within–subject Designs) โดยเนน้ทกัษะการวิเคราะห์ปัญหาการวิจยั การ
ออกแบบการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา การวิเคราะห์ การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป รวมทั้งการเขียนรายงานการวจิยั 

 
วปจ 632 การออกแบบการวจิยัเชิงบรรยาย 3(2-2-5) 
MER 632 Descriptive Research Designs  

ศึกษาวิธีวิทยาของการออกแบบการวิจยัเชิงบรรยายท่ีมุ่งส ารวจ สืบคน้หาความสัมพนัธ์ของตวั
แปรเพื่อบรรยายปรากฎการณ์ของปัญหาท่ีสนใจ โดยเน้นแนวคิดทฤษฎีและทกัษะในการวิเคราะห์
ปัญหาการวิจัย และออกแบบการวิจัยท่ีเหมาะส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ เชิง ความสัมพันธ์ เชิง
เปรียบเทียบ เชิงเปรียบเทียบหาสาเหตุ และเชิงพฒันาการ โดยเนน้ฝึกปฏิบติัการเพื่อให้มีทกัษะในการ
วิเคราะห์ปัญหาการวิจยั การออกแบบการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา การวิเคราะห์ การแปลความหมาย
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป รวมทั้งการเขียนรายงานการวจิยั 

 
วปจ 633 การวจิยัเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
MER 633 Qualitative Research  

ศึกษาฐานคติเชิงปรัชญาด้านภววิทยา ญานวิทยา วิธีวิทยา และคุณวิทยา รวมทั้งจรรยาบรรณและ
กระบวนการในการด าเนินงานวิจยัเชิงธรรมชาติประเภทต่างๆ ท่ีรบกวนสภาพปกติของบริบทและบุคคลผูมี้
ส่วนร่วมในการวิจยัน้อยท่ีสุด โดยเน้นวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และการศึกษาวิจยัเฉพาะ
กรณีเป็นหลกั ศาสตร์และศิลป์ในการรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานในการวิจยัเชิงธรรมชาติดว้ยการสังเกตการณ์ 
การสัมภาษณ์เจาะลึกแบบรายบุคคลและการสนทนากลุ่ม การศึกษาทบทวนและวิเคราะห์เอกสาร บนัทึก 
และวตัถุร่องรอยหลกัฐาน การจดัการและทวนสอบความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูลหลกัฐานท่ีรวบรวมและ
วิเคราะห์ได้ การประเมินคุณภาพของการวิจยัเชิงคุณภาพ การเขียนขอ้เสนอโครงการและรายงานวิจยัเชิง
คุณภาพ ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการท าวิจยัเชิงคุณภาพตามประเด็นปัญหาท่ีตรงกบัความสนใจของผูเ้รียนใน
สนามหรือพื้นท่ีศึกษาวจิยัจริง 

 
วปจ 634 สัมมนาการวจิยัและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 634 Seminar in Educational Research and Statistics  

ศึกษา วเิคราะห์ วพิากษก์ารออกแบบการวจิยัและการใชส้ถิติท่ีเหมาะสมกบัแบบแผนการวิจยัตาม
ประเด็นปัญหาในบริบทต่างๆ  เนน้การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเชิงอภิปรายเพื่อให้เกิดพฒันาการ
ทางวชิาการและน าไปสู่การออกแบบการวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานทางการศึกษา 
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วปจ 831 การออกแบบการวจิยัขั้นสูง 3(2-2-5) 
MER 831 Advanced Research Designs  

ศึกษาฐานคติเชิงปรัชญาเก่ียวกบัธรรมชาติของความรู้และวิธีการสร้างความรู้ การวิเคราะห์โจทยห์รือ
ปัญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการออกแบบการวิจยั แนวคิดและหลกัการส าคญัในการ
ออกแบบการวิจยั การออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการออกแบบการวิจยัผสมผสานวิธีการ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั และฝึกปฏิบติัการออกแบบการวิจยัตาม
ปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจแสวงหาค าตอบ 

 
วปจ 832 สถิติวเิคราะห์ตวัแปรพหุนาม 3(3-0-6) 
MER 832 Multivariate Statistical Analysis  

ศึกษาวิธีการทางสถิติพหุนามท่ีใชใ้นการวิจยั เน้นความเขา้ใจและประยุกตใ์ชห้ลกัการของสถิติพหุ
นามในการสรุปอา้งอิง (Inferential Statistics) โดยให้ศึกษาสาระครอบคลุมหวัขอ้ ขนาดอิทธิพล (Effect size) 
อ านาจการทดสอบ (Power of Test) เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation 
Analysis) การวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Multiple Discriminant  Analysis) การวิเคราะห์จดักลุ่ม (Cluster 
Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม (Multivariate Analysis of Variance) และสถิติวิเคราะห์พหุ
นามเทคนิคใหม่ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแปลความหมายผล
การวเิคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมในการใชว้ธีิการทางสถิติพหุนาม 
   
วปจ 833 สัมมนาการวจิยัเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
MER 833 Seminar in Qualitative Research  

ศึกษาคน้ควา้และวพิากษอ์ยา่งลุ่มลึกในประเด็นปัญหาและความรู้ทางดา้นวธีิวทิยาการวจิยัท่ีอยูใ่น
กระแสการวพิากษว์ิจารณ์ในแวดวงของนกัวิชาการและนกัปฏิบติัการวิจยัทางการศึกษาและสังคม โดย
เนน้บูรณาการและประยุกตอ์งคค์วามรู้จากการสัมมนาไปสู่การปฏิบติัเพื่อพฒันาสมรรถนะของมนุษยแ์ละ
คุณภาพขององคก์าร ผา่นกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการท่ีผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัจดัท า
ข้ึน เพื่อฝึกประสบการณ์การท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูเ้รียน 
   
วปจ 834 สัมมนาการออกแบบการวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูล 3(2-2-5) 
MER 834 Seminar in Research design and Data Analysis  

ศึกษา วเิคราะห์ วพิากษ ์และอภิปรายประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการวิจยั การจดัการและ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบั การออกแบบการ
วิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยเนน้บูรณาการและประยุกตอ์งคค์วามรู้จากการสัมมนาไปสู่การปฏิบติั
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เพื่อพฒันาสมรรถนะของมนุษยแ์ละคุณภาพขององค์การ ผ่านกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการท่ีผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัจดัท าข้ึน เพื่อฝึกประสบการณ์การท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะและ
เสริมสร้างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูเ้รียน 
  
4. แขนงวชิาจิตวทิยาพฒันามนุษย์และการให้ค าปรึกษา  

จพป 611 การพฒันามนุษย ์และทฤษฎี เทคนิคการใหค้  าปรึกษา 3(2-2-5) 
PDC 611 Human Development and Counseling Theories and Techniques  

ศึกษาและวเิคราะห์ทฤษฎี แนวคิดการพฒันามนุษย ์หลกัการ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค  าปรึกษา
ต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีเอกตับุคคล ทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง ทฤษฎีการ
ให้ค  าปรึกษาแบบเกสตลัท ์ทฤษฎีภวนิยม ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
ทฤษฎีการเผชิญความจริง และทฤษฎีการให้ค  าปรึกษาแบบโพสโมเดิร์น ตลอดจนบูรณาการและพฒันา
ทฤษฎีเทคนิคการให้ค  าปรึกษาให้มีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือบุคคลท่ีมารับบริการให้
ค  าปรึกษา 
 

จพป 612 จิตวทิยาการฝึกอบรม 3(1-4-4) 
PDC 612 Training Psychology  

ศึกษาหลกัการ ความตอ้งการการฝึกอบรม ประเภทการฝึกอบรม การก าหนดโปรแกรม 
การฝึกอบรมในองคก์ร การน าเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการพฒันา
มนุษย ์การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎีดา้นจิตวทิยาในการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

จพป 613 สัมมนาจิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา 3(1-4-4) 
PDC 613 Seminar in Psychology of Human Development and Counseling  

ส ารวจ ศึกษา และวจิยั ประเด็นปัญหาทางสังคมปัจจุบนั ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวกบั
จิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา รวมทั้งปัญหาเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผูใ้หค้  าปรึกษา 

 

จพป 614 การฝึกปฏิบติังานดา้นจิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา 1 3(0-9-3) 
PDC 614 Practicum in Psychology of Human Development and Counseling 1  

ฝึกปฏิบัติงานเก่ียวกับการพฒันามนุษย์และการให้ค  าปรึกษาในสถานศึกษา องค์กรเอกชน 
ตลอดจนหน่วยงานภาคธุรกิจ โดยการฝึกปฏิบติังานในสถานท่ีต่างๆ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 90 ชัว่โมง ฝึก
ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม สถานท่ีฝึกงานท่ีนิสิตเลือกจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากภาควิชาฯ เพื่อท่ีจะ
ช่วยให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงกับความสนใจ ความถนัด และการฝึกฝนเฉพาะทางก่อนออก
ปฏิบติังาน 

หมายเหตุ   นิสิตตอ้งเรียนบูรพวชิาทั้งหมดท่ีก าหนดก่อน  จึงจะสามารถฝึกปฏิบติังานได ้
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จพป 811 การพฒันามนุษยแ์ละการให้ค  าปรึกษาครอบครัว      3(1-4-4) 
PDC 811 Human Development and Family Counseling  
          ศึกษา วเิคราะห์ ทฤษฎีและเทคนิคการพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษาครอบครัว ซ่ึง 
ประกอบดว้ยทฤษฎีการพฒันามนุษย ์ทฤษฎีการใหค้  าปรึกษาครอบครัวกลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มเนน้ระบบ
ครอบครัวของโบเวน กลุ่มเน้นโครงสร้างครอบครัว กลุ่มเน้นประสบการณ์และมนุษยนิยม กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม และพฤติกรรมนิยมเน้นการรู้คิด และกลุ่มสเตททิจิก ซิซเทะมิค และโซลูชั่นโฟกัส 
ตลอดจนพฒันาทฤษฎีและเทคนิคดงักล่าว เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการใหค้วามช่วยเหลือครอบครัวไทย 
 

จพป 812 การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มขั้นสูง                               3(1-4-4) 
PDC 812 Advanced Group Counseling  

ศึกษาและวเิคราะห์องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการให้ค  าปรึกษาแบบกลุ่มเรียนรู้
วธีิการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการให้ค  าปรึกษาต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยทฤษฎีการให้ค  าปรึกษา
แบบแอดเลอเรียล แบบพฤติกรรมนิยม แบบเกสตลัท ์แบบยดึบุคคลเป็นศูนยก์ลางแบบแรชลันลัอิโมทีพ 
แบบวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และแบบผสมผสาน ตลอดจนพฒันาทฤษฎีและเทคนิคใน
การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มในรูปแบบต่างๆ   
 

จพป 813 สัมมนาการวจิยัดา้นจิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา                3(1-4-4) 
PDC 813 Seminar in Psychology of Human Development and Counseling Research 

ส ารวจ ศึกษา และวจิยั ประเด็นปัญหาทางสังคมปัจจุบนั ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ี 
เก่ียวกับจิตวิทยาพฒันามนุษย์และการให้ค  าปรึกษา รวมทั้ งปัญหาเก่ียวกับจรรยาบรรณของผูใ้ห้
ค  าปรึกษา โดยเน้นการบูรณาการและประยุกต์องค์ความรู้จากการสัมมนาสู่การปฏิบติั โดยการฝึก
ออกแบบการวจิยั  การวางแผนการวจิยั และการวเิคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการน าผลการวิจยัไปใชใ้นดา้น
จิตวิทยาพฒันามนุษยแ์ละการให้ค  าปรึกษา เพื่อปรับปรุงและพฒันางานดา้นจิตวิทยาพฒันามนุษยแ์ละ
การใหค้  าปรึกษาต่อไป 
 

จพป 814 การฝึกปฏิบติังานดา้นจิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา 2             3(0-18-3) 
PDC 814 Practicum in Psychology of Human Development and Counseling 2 
        ฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษาในสถานศึกษา องคก์รทั้ง 
ภาครัฐ  เอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาคธุรกิจ โดยการฝึกปฏิบติังานในสถานท่ีต่างๆ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
120 ชัว่โมง ฝึกทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ซ่ึงสถานฝึกงานท่ีนิสิตเลือกจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ภาควชิา ฯ เพื่อท่ีจะช่วยใหนิ้สิตไดรั้บประสบการณ์ตรงกบัความสนใจ ความถนดั และการฝึกฝนเฉพาะ
ทางก่อนออกปฏิบติังาน 

หมายเหตุ   นิสิตตอ้งเรียนบูรพวชิาทั้งหมดท่ีก าหนดก่อนจึงจะสามารถฝึกปฏิบติังานได ้
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5. แขนงวชิาจิตวทิยาการศึกษา  
 

จพป 621 จิตวทิยาการเรียนรู้ของมนุษย ์ 3(2-2-5) 
PDC 621 Psychology of Human Learning  

ศึกษาความหมายและธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม 
และมนุษยนิยม การถ่ายโยงการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ การรับรู้ และการจูงใจ รวมทั้งศึกษางานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยาการศึกษา ตลอดจนประยุกต์หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเหล่าน้ีสู่การเรียนการ
สอน เพื่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
จพป 622 การปรับพฤติกรรม 3(1-4-4) 
PDC 622 Behavior Modification  

ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ความส าคญัและประโยชน์ของการปรับพฤติกรรม การสังเกตและ
การบนัทึกการสังเกต การวิเคราะห์พฤติกรรม การใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเก่ียวกับการสร้าง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์การเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์และการลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์โดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ทางจิตวทิยามาใชใ้นการปรับพฤติกรรม  

 
จพป 623 สัมมนาการเรียนการสอนเชิงจิตวทิยา 3(1-4-4) 
PDC 623 Seminar on Learning and Instructional in Psychological Perspective 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน  โดยอาศยัหลกัการทางจิตวิทยา เพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขใหส้ภาพการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
จพป 624 การฝึกปฏิบติังานดา้นจิตวทิยาการศึกษา 1 3(0-9-3) 
PDC 624 Practicum in Educational Psychology  1  

ฝึกปฏิบติังานเก่ียวกับจิตวิทยาการศึกษาตามสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  ใน
ลกัษณะศึกษา ส ารวจ พฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามสถานศึกษาต่าง ๆ นั้นโดยการฝึกปฏิบติัให้
ไดรั้บประสบการณ์ตรงในสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่  90  ชัว่โมงทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม จนเกิดทกัษะ
ในการท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ   นิสิตตอ้งเรียนบูรพวชิาทั้งหมดท่ีก าหนดก่อน  จึงจะสามารถฝึกปฏิบติังานได ้
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จพป 821 จิตวทิยาการรู้คิด 3(2-2-5) 
PDC 821 Cognitive Psychology  
         ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีของจิตวทิยากลุ่มการรู้คิดเก่ียวกบักระบวนการประมวลข่าวสาร
ของมนุษย ์โครงสร้างสติปัญญา ความจ า ความคิด ความสนใจ การตดัสินใจ พฒันาการคิด และการรับรู้  
ตลอดจนประยกุตห์ลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเหล่าน้ีสู่การเรียนการสอน และการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์การเรียนรู้  
 
จพป 822 การฝึกอบรมและการออกแบบการสอน 3(1-4-4) 
PDC 822 Training and Instructional Design  

ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบการสอน และการฝึกอบรมเทคนิควิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการพฒันาผูเ้รียน ตลอดจนประยุกตห์ลกัการ แนวคิด และ
ทฤษฎี เหล่า น้ี สู่การเ รียนการสอน โดยฝึกการออกแบบการสอน และฝึกการจัดอบรมใน
สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 

 
จพป 823 สัมมนาการวจิยัดา้นจิตวทิยาการศึกษา 3(1-4-4) 
PDC 823 Seminar in Educational Psychology Research  
              ศึกษา วเิคราะห์ วพิากษ ์และอภิปรายประเด็นปัญหา และงานวจิยัทางดา้นจิตวิทยาการศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเนน้บูรณาการและประยุกตอ์งคค์วามรู้จากการสัมมนาสู่การปฏิบติั โดย
การฝึกออกแบบการวจิยั การวางแผนการวจิยั และการวเิคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการน าผลการวจิยัไปใช้
ในทางจิตวทิยาการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพฒันาจิตวทิยาการศึกษาต่อไป  
 
จพป 824 การฝึกปฏิบติังานดา้นจิตวทิยาการศึกษา 2 3(0-18-3) 
PDC 824 Practicum in Educational Psychology  2  

ฝึกปฏิบติังานเก่ียวกับจิตวิทยาการศึกษาตามสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  ใน
ลกัษณะศึกษา ส ารวจ พฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามสถานศึกษาต่าง ๆ นั้นโดยการฝึกปฏิบติัให้
ไดรั้บประสบการณ์ตรงในสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่  120  ชัว่โมงทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม จนเกิดทกัษะ
ในการท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ   นิสิตตอ้งเรียนบูรพวชิาทั้งหมดท่ีก าหนดก่อน  จึงจะสามารถฝึกปฏิบติังานได ้
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6. แขนงวชิาการศึกษาพเิศษ 

      6.1  กลุ่มการศึกษาพเิศษส าหรับบุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยิน 

กศพ 611 โสตสัมผสัวทิยา 3(2-2-5) 
SPE 611  Audiology  

   ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะกายภาพและสรีระของหู เสียงและการวดัเสียง ความผิดปกติทางการ
ไดย้นิประเภทต่างๆ  การตรวจวดัการไดย้ิน การคดักรองเบ้ืองตน้ และการวินิจฉยัความผิดปกติทางการ
ไดย้ิน เพื่อช่วยเหลือบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินทั้งทางการแพทยแ์ละทางการศึกษา  การใส่
และใชเ้คร่ืองช่วยฟัง ประสาทหูเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เสริมในการช่วยฟัง  
 
กศพ 612 วธีิสอนภาษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 3(2-2-5) 
SPE 612 Language  Teaching for the Hearing Impaired  

  ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะและรูปแบบความผดิปกติทางภาษา การใชภ้าษา ปัญหาและอุปสรรค
ในการจดัการเรียนรู้ของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ รวมทั้งการใหค้วามช่วยเหลือ การแกไ้ข
และการส่งเสริมการใชภ้าษา การพฒันาและใชส่ื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ในการสอนภาษา เพื่อช่วยให้
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิถ่ายทอดความรู้ ความคิด ในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นได ้

 

กศพ 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          การคดักรองและวนิิจฉยับุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 671  Screening and Diagnosis for Students with Special Needs  

  ศึกษาลกัษณะของบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท การพฒันาระบบคดักรองและ
วินิจฉัย การก าหนดคุณลกัษณะผูรั้บผิดชอบ การวินิจฉัยจากขอ้มูลท่ีหลากหลาย รวมทั้งวิธีการสังเกต
พฤติกรรม การประเมินโดยครูและผูป้กครอง ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคดักรอง และวินิจฉยัทั้งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการสรุปและแปลผลการทดสอบ เกณฑ์การจ าแนกบุคคลท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ และการส่งต่อบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษไปยงัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการช่วยเหลือต่าง ๆ 

 

กศพ 672 สัมมนาเก่ียวกบัประเด็นส าคญัทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 672 Seminar in  Key Issues on Special Education  

               ศึกษาประเด็นท่ีส าคญัทางการศึกษาพิเศษ การวิเคราะห์ วิพากษ ์และหาขอ้สรุปเก่ียวกบั  ระบบ
ท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคในการจดัการศึกษา  รวมทั้งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีน ามาสู่ความส าเร็จและ
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาพิเศษท่ีอยูบ่นรากฐานของขอ้มูลทางวชิาการและการวจิยั ตลอดจนการ
น าเสนอแนวทางใหม่ในการพฒันาการศึกษาพิเศษ 
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กศพ 871 การวจิยัทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 871  Researches  in  Special  Education   

ศึกษาการวิจยัท่ีเหมาะกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายคุณลกัษณะ หรือสภาวะ
บกพร่อง (Hetelogenous group) ไดแ้ก่ ศึกษาการวิจยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเด่ียว (Single  Subject  Design) 
โดยเนน้กระบวนการและขั้นตอนการวจิยั ลกัษณะพิเศษของการวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเด่ียว รูปแบบและ
ขอ้จ ากดั  กระบวนการวจิยัอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาพิเศษ 
 

กศพ 872 การวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 872  Planning  in  Special  Education  

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจดัการศึกษาพิเศษของประเทศไทยในบริบทต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมถึง
ระบบการจดัการศึกษา กลไกในการบริหารจดัการ กลยุทธ์ กฎหมาย วิธีการวางแผน การสร้างวิสัยทศัน์ 
รวมถึงการพฒันาโปรแกรมในการวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย 
 

กศพ 873 การฝึกประสบการณ์ดา้นการศึกษาพิเศษ 3(0-6-3) 
SPE 873  Internship  in  Special  Education  

ฝึกประสบการณ์ดา้นการบริหาร และวิธีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนดา้นการศึกษาพิเศษ 
การบริหารงานของสถานศึกษาทางการศึกษาพิเศษในและ/หรือ ต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 
ชัว่โมง  ใน 1 ภาคการศึกษา 
 

กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 874  Seminar  in  Special  Educational  System  

สัมมนาและวิเคราะห์ระบบการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกประเภท 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการศึกษาพิเศษและรูปแบบท่ีน่าจะเป็นไปได้ในการพฒันาการศึกษาพิเศษ  
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการจดัการศึกษาพิเศษ ภายใตบ้ริบทท่ีหลากหลาย 

 

6.2 กลุ่มการศึกษาพเิศษส าหรับบุคคลทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
กศพ 631 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา 3(3-0-6) 
SPE 631  Introduction to Mental Retardation  

                 ศึกษาถึงความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพความบกพร่องทางสติปัญญา ศึกษาถึงพฒันาการของ
บุคคลปกติ พฒันาการของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา รวมไปถึงสาเหตุลกัษณะชีวภาพ และโครงสร้างของสมองการจ าแนกประเภทพฤติกรรม
ของภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา ความส าคญัของการศึกษาขั้นปฐมวยั การป้องกันและการ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ บริการของภาครัฐบาลและเอกชนท่ีให้แก่บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ทั้ง
ในดา้นการศึกษา และดา้นการแพทย ์ทศันคติของชุมชนทัว่ไปต่อบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ทศันคติของพอ่แม่ในการเล้ียงดู ตลอดจนศึกษาผลงานวจิยัในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กศพ 632 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 3(2-2-5) 
SPE 632  Education for Students with  Mental Retardation   

ศึกษาการจดัหลกัสูตรส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึง
การฝึกอาชีพ และการถ่ายโอนจากวยัเรียนสู่ชีวิตในชุมชน โดยเน้นการจดัหลกัสูตรส าหรับบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนทัว่ไป หลกัการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาในระดบัต่างๆ ตั้งแต่ระดบัรุนแรงเล็กน้อยจนถึงระดบัท่ีมีความรุนแรงมาก โดยมุ่งเน้น
แนวทางในการสอน การประเมินความสามารถ การวางแผนการจดัการศึกษาเป็นรายบุคคล ตลอดจน
กลวธีิและเทคนิคต่างๆ ในการสอนบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
กศพ 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          การคดักรองและวนิิจฉยับุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 671  Screening and Diagnosis for Students with Special Needs  

                  ศึกษาลกัษณะของบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท การพฒันาระบบคดักรอง  และ
วินิจฉัย การก าหนดคุณลกัษณะผูรั้บผิดชอบ การวินิจฉัยจากขอ้มูลท่ีหลากหลาย รวมทั้งวิธีการสังเกต
พฤติกรรม การประเมินโดยครูและผูป้กครอง ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคดักรอง และวินิจฉยัทั้งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการสรุปและแปลผลการทดสอบ เกณฑ์การจ าแนกบุคคลท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ และการส่งต่อบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษไปยงัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการช่วยเหลือต่าง ๆ 
 
กศพ 672 สัมมนาเก่ียวกบัประเด็นส าคญัทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 672 Seminar in Key Issues on Special Education  

               ศึกษาประเด็นท่ีส าคญัทางการศึกษาพิเศษ การวเิคราะห์ วพิากษ ์และหาขอ้สรุปเก่ียวกบัระบบท่ี
ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคในการจดัการศึกษา  รวมทั้งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีน ามาสู่ความส าเร็จและ
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาพิเศษท่ีอยูบ่นรากฐานของขอ้มูลทางวชิาการและการวจิยั ตลอดจนการ
น าเสนอแนวทางใหม่ในการพฒันาการศึกษาพิเศษ 

  
กศพ 871 การวจิยัทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 871  Researches  in  Special  Education   

ศึกษาการวิจยัท่ีเหมาะกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายคุณลกัษณะ หรือสภาวะ
บกพร่อง (Hetelogenous group) ไดแ้ก่ ศึกษาการวิจยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเด่ียว (Single  Subject  Design) 
โดยเนน้กระบวนการและขั้นตอนการวจิยั ลกัษณะพิเศษของการวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเด่ียว รูปแบบและ
ขอ้จ ากดั  กระบวนการวจิยัอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาพิเศษ 
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กศพ 872 การวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 872  Planning  in  Special  Education  

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจดัการศึกษาพิเศษของประเทศไทยในบริบทต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมถึง
ระบบการจดัการศึกษา กลไกในการบริหารจดัการกลยุทธ์ กฎหมาย วิธีการวางแผน การสร้างวิสัยทศัน์ 
รวมถึงการพฒันาโปรแกรมในการวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย 
 
กศพ 873 การฝึกประสบการณ์ดา้นการศึกษาพิเศษ 3(0-6-3) 
SPE 873  Internship  in  Special  Education  

ฝึกประสบการณ์ดา้นการบริหาร และวิธีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนดา้นการศึกษาพิเศษ 
การบริหารงานของสถานศึกษาทางการศึกษาพิเศษในและ/หรือ ต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 
ชัว่โมง  ใน 1 ภาคการศึกษา 
 
กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 874  Seminar  in  Special  Educational  System  

สัมมนาและวิเคราะห์ระบบการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกประเภท 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการศึกษาพิเศษและรูปแบบท่ีน่าจะเป็นไปได้ในการพฒันาการศึกษาพิเศษ  
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการจดัการศึกษาพิเศษ ภายใตบ้ริบทท่ีหลากหลาย 
 

    6.3  กลุ่มการศึกษาพเิศษส าหรับบุคคลทีม่ีความสามารถพเิศษ 
กศพ 641 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 641  Education for  the Gifted and Talented  

ศึกษาคุณลกัษณะ ปัญหา ความตอ้งการทางการศึกษาและขั้นตอนในการจดัการศึกษาส าหรับ
บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษและบุคคลท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง รูปแบบต่าง ๆ ของการสอนเร่ง การ
สอนเสริม การปรับปรุงหลักสูตร  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษใน
ระดบัประถมและมธัยมศึกษาทั้งในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร  รวมทั้งการประเมินโครงการ 

 

กศพ 642 การพฒันาทกัษะความคิดระดบัสูง  3(2-2-5) 
SPE 642  Developing  Higher Level of Thinking Skills   

ศึกษาเร่ืองความหมายทฤษฎีของความคิดและความคิดระดบัสูง องค์ประกอบและปัจจยัของ
ความคิดระดบัสูง ประเภทของความคิดระดบัสูง การประเมินความคิดระดบัสูงดา้นต่างๆ รวมถึงการ
น าเอาทฤษฎีไปประยุกตเ์พื่อออกแบบกระบวนการเรียนการสอนท่ีผนวกกลยุทธ์ทางความคิดระดบัสูง
เข้าไปผสมผสานกับเน้ือหาวิชาตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร ขั้นตอนพฒันาการของความคิด
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ระดบัสูง การฝึกความคิดระดบัสูงทางดา้นการคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดแบบสร้างสรรค ์ความคิด
แบบสังเคราะห์ วเิคราะห์ และการประเมินผล 
 
กศพ 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          การคดักรองและวนิิจฉยับุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 671  Screening and Diagnosis for Students with Special Needs  

               ศึกษาลกัษณะของบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท การพฒันาระบบคดักรอง  และ
วินิจฉัย การก าหนดคุณลกัษณะผูรั้บผิดชอบ การวินิจฉัยจากขอ้มูลท่ีหลากหลาย รวมทั้งวิธีการสังเกต
พฤติกรรม การประเมินโดยครูและผูป้กครอง ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคดักรอง และวินิจฉยัทั้งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการสรุปและแปลผลการทดสอบ เกณฑ์การจ าแนกบุคคลท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ และการส่งต่อบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษไปยงัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการช่วยเหลือต่าง ๆ 

 

กศพ 672 สัมมนาเก่ียวกบัประเด็นส าคญัทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 672 Seminar in  Key Issues on Special Education  

                ศึกษาประเด็นท่ีส าคญัทางการศึกษาพิเศษ การวิเคราะห์ วิพากษ ์และหาขอ้สรุปเก่ียวกบัระบบ
ท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคในการจดัการศึกษา  รวมทั้งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีน ามาสู่ความส าเร็จและ
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาพิเศษท่ีอยูบ่นรากฐานของขอ้มูลทางวชิาการและการวจิยั ตลอดจนการ
น าเสนอแนวทางใหม่ในการพฒันาการศึกษาพิเศษ  

 

กศพ 871 การวจิยัทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 871  Researches  in  Special  Education   

ศึกษาการวิจยัท่ีเหมาะกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายคุณลกัษณะ หรือสภาวะ
บกพร่อง (Hetelogenous group) ไดแ้ก่ ศึกษาการวิจยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเด่ียว (Single  Subject  Design) 
โดยเนน้กระบวนการและขั้นตอนการวจิยั ลกัษณะพิเศษของการวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเด่ียว รูปแบบและ
ขอ้จ ากดั  กระบวนการวจิยัอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาพิเศษ 
 
กศพ 872 การวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 872  Planning  in  Special  Education  

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจดัการศึกษาพิเศษของประเทศไทยในบริบทต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมถึง
ระบบการจดัการศึกษา กลไกในการบริหารจดัการกลยุทธ์ กฎหมาย วิธีการวางแผน การสร้างวิสัยทศัน์ 
รวมถึงการพฒันาโปรแกรมในการวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย 
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กศพ 873 การฝึกประสบการณ์ดา้นการศึกษาพิเศษ 3(0-6-3) 
SPE 873  Internship  in  Special  Education  

ฝึกประสบการณ์ดา้นการบริหาร และวิธีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนดา้นการศึกษาพิเศษ 
การบริหารงานของสถานศึกษาทางการศึกษาพิเศษในและ/หรือ ต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 
ชัว่โมง  ใน 1 ภาคการศึกษา 
 
กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 874  Seminar  in  Special  Educational  System  

สัมมนาและวิเคราะห์ระบบการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกประเภท 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการศึกษาพิเศษและรูปแบบท่ีน่าจะเป็นไปได้ในการพฒันาการศึกษาพิเศษ  
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการจดัการศึกษาพิเศษ ภายใตบ้ริบทท่ีหลากหลาย 
 
 
     6.4 กลุ่มการศึกษาพเิศษส าหรับบุคคลทีม่ีความบกพร่องระดับไม่รุนแรง 
กศพ 661 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องระดบัไม่รุนแรง 3(2-2-5) 
SPE 661  Education for  Students with  Mildly  Disabilities  

                 ศึกษาการจดัการเรียนการสอน  การให้ความช่วยเหลือในการพฒันาทางสติปัญญา สังคม  
อารมณ์  การจดัการพฤติกรรม  การใหค้  าแนะน าผูป้กครองเบ้ืองตน้  การใชเ้ทคโนโลยีส าหรับบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องระดับเล็กน้อย ได้แก่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรมและอารมณ์  บุคคลเรียนช้า  บุคคลออทิสติก  บุคคลสมาธิสั้ น  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเล็กนอ้ยถึงปานกลาง   
 
กศพ 662 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
SPE 662 Education for  Students with Learning Disabilities  

                  ศึกษาลกัษณะของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การจ าแนกประเภท สาเหตุ ปัญหาและ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การท างานของสมองเบ้ืองตน้ การคดัแยก วนิิจฉยั และ
การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ แนวทางในการจดัการศึกษา รวมทั้งการสร้าง  การเลือกใชส่ื้ออุปกรณ์ในการสอน 
ตลอดจนศึกษาผลงานวจิยัในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
กศพ 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          การคดักรองและวนิิจฉยับุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 671  Screening and Diagnosis for Students with Special Needs  

                      ศึกษาลกัษณะของบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท การพฒันาระบบคดักรอง  
และวินิจฉัย การก าหนดคุณลกัษณะผูรั้บผิดชอบ การวินิจฉัยจากขอ้มูลท่ีหลากหลาย รวมทั้งวิธีการ
สังเกตพฤติกรรม การประเมินโดยครูและผูป้กครอง ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคดักรอง และวินิจฉยัทั้ง
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แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการสรุปและแปลผลการทดสอบ เกณฑ์การจ าแนกบุคคลท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ และการส่งต่อบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษไปยงัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการช่วยเหลือต่าง ๆ 

 
กศพ 672 สัมมนาเก่ียวกบัประเด็นส าคญัทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 672 Seminar in  Key Issues on Special Education  

               ศึกษาประเด็นท่ีส าคญัทางการศึกษาพิเศษ การวเิคราะห์ วพิากษ ์และหาขอ้สรุปเก่ียวกบัระบบท่ี
ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคในการจดัการศึกษา  รวมทั้งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีน ามาสู่ความส าเร็จและ
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาพิเศษท่ีอยูบ่นรากฐานของขอ้มูลทางวชิาการและการวจิยั ตลอดจนการ
น าเสนอแนวทางใหม่ในการพฒันาการศึกษาพิเศษ 

 
กศพ 871 การวจิยัทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 871  Researches  in  Special  Education   

ศึกษาการวิจยัท่ีเหมาะกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายคุณลกัษณะ หรือสภาวะ
บกพร่อง (Hetelogenous group) ไดแ้ก่ ศึกษาการวิจยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเด่ียว (Single  Subject  Design) 
โดยเนน้กระบวนการและขั้นตอนการวจิยั ลกัษณะพิเศษของการวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเด่ียว รูปแบบและ
ขอ้จ ากดักระบวนการวจิยัอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาพิเศษ 
 
กศพ 872 การวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 872  Planning  in  Special  Education  

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจดัการศึกษาพิเศษของประเทศไทยในบริบทต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมถึง
ระบบการจดัการศึกษา กลไกในการบริหารจดัการกลยุทธ์ กฎหมาย วิธีการวางแผน การสร้างวิสัยทศัน์ 
รวมถึงการพฒันาโปรแกรมในการวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย 
 
กศพ 873 การฝึกประสบการณ์ดา้นการศึกษาพิเศษ 3(0-6-3) 
SPE 873  Internship  in  Special  Education  

ฝึกประสบการณ์ดา้นการบริหาร และวิธีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนดา้นการศึกษา พิเศษ 
การบริหารงานของสถานศึกษาทางการศึกษาพิเศษในและ/หรือ ต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 
ชัว่โมง  ใน 1 ภาคการศึกษา 
 
กศพ 874 สัมมนาระบบการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 874  Seminar  in  Special  Educational  System  

สัมมนาและวิเคราะห์ระบบการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกประเภท 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการศึกษาพิเศษและรูปแบบท่ีน่าจะเป็นไปได้ในการพฒันาการศึกษาพิเศษ  
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการจดัการศึกษาพิเศษ ภายใตบ้ริบทท่ีหลากหลาย 
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ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 

     1. รายวิชาเลอืกเสรีกลุ่มแขนงวชิาการวดัผล ประเมินผล และวจัิยการศึกษา 

วปจ 615 การสร้างมาตรวดัทศันคติและบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
MER 615 Attitude and Personality Scale Construction  

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีรากฐาน เก่ียวกบัเจตคติและฝึกทกัษะการสร้างมาตรวดัเจตคติตามรูปแบบ
ต่าง ๆ ประกอบดว้ย แบบลิเคอร์ท เทอร์สโตน ออสกูด ฮาเทอร์ กตัแมน และแบบอ่ืน ๆ ฝึกทกัษะการ
สร้างบุคลิกภาพตามทฤษฎีท่ีส าคัญ โดยเฉพาะทฤษฎีของไอแซงค์ แคทเทล เมอร์เรย์ และทฤษฎี
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ รวมทั้งตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา เทคนิคการเขียนขอ้ค าถามหรือ
ขอ้ความเพื่อตรวจสอบและควบคุมความเท่ียงตรงในการตอบ การตรวจสอบคุณภาพของมาตรวดัรายขอ้
และทั้งฉบบั การแปลความหมายของคะแนน และการใชม้าตรวดัดา้นเจตคติและบุคลิกภาพท่ีพฒันาข้ึน 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
   
วปจ 625 การพฒันาเกณฑ ์มาตรฐาน และตวับ่งช้ี 3(2-2-5) 
MER 625 Criterion, Standard, and Indicator Development  

ศึกษาความหมาย ความส าคญั แนวคิดรากฐานและหลกัการของการพฒันาเกณฑ์ มาตรฐาน และตวับ่งช้ีท่ี
พฒันาโดยสถาบนัรับรองมาตรฐานคุณภาพและสมาคมวิชาชีพท่ีมีช่ือเสียงต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
กระบวนการ พฒันาเกณฑ์มาตรฐานและตวับ่งช้ีส าหรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพของงานวิจยั 
งานประเมิน ส่ือวสัดุและครุภณัฑ์ทางการศึกษา ฝึกปฏิบติัการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณสมบติั
หรือลกัษณะท่ีสนใจ 
 

วปจ 626 การประเมินคุณค่าโครงการ 3(2-2-5) 
MER 626 Evaluability Assessment  

ศึกษาหลกัการ แนวคิดการประเมินคุณค่าของโครงการประเมิน การพิจารณาผลประโยชน์  มูลค่า และ
ความคุม้ค่าของโครงการท่ีจะมีผลกระทบต่อบุคคล องค์การและสังคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ  ขั้นตอน 
วิธีการ การจดัเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล การรายงานผลการประเมิน และการใช้ผลการประเมินเพื่อการ
ตดัสินใจ  ฝึกปฏิบติัประเมินคุณค่าของโครงการประเมิน 
 

วปจ 627 การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
MER 627 Program Evaluation  
           ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรากฐาน หลกัการ ความส าคญั และกระบวนการของการประเมินโครงการ  
มาตรฐานการปฏิบติังานการประเมินโครงการและจริยธรรมของผูป้ระเมิน  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ประเมินโครงการท่ีด าเนินการในองค์การภาครัฐและเอกชน  รูปแบบและวตัถุประสงค์ของการประเมิน
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โครงการ  การวิเคราะห์โครงการ  การวางแผนและออกแบบการประเมินโครงการ  การเขียนขอ้เสนอ
โครงการประเมินและรายงานการประเมินโครงการ และการน าผลการประเมินโครงการไปประยุกตใ์ช้
เพื่อการพฒันาด าเนินงานโครงการ 

   
วปจ 635 การวเิคราะห์องคป์ระกอบ 3(3-0-6) 
MER 635 Factor  Analysis  

ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีของตวัแปรพหุมิติ กระบวนการวิเคราะห์องคป์ระกอบแบบส ารวจ 
การสกัดและหมุนแกนขององค์ประกอบแบบส ารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component) และองคป์ระกอบร่วม (Common Factor) วิธีการสถิติทางเลือกการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
โดยเน้นเฉพาะเทคนิคการให้ค่าพหุมิติ (Multidimensional Scaling) ทั้งแบบถ่วงและไม่ถ่วงน ้ าหนัก 
(Weighted and Unweighted) การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบยืนยนัอนัดบัหน่ึงและอนัดบัอ่ืนๆ ฝึก
ปฏิบติัการวิเคราะห์องค์ประกอบและเทคนิคการให้ค่าพหุมิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแปล
ความหมายผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ/มิติ และก าหนดช่ือองค์ประกอบ/มิติ ท่ีส่ือความหมายตรงตาม
หลกัการหรือทฤษฎีของตวัแปรเชิงพหุดงักล่าว ประยุกตก์ารวิเคราะห์องคป์ระกอบและเทคนิคการให้ค่าพหุ
มิติไปใชใ้นบริบทของการวดัผล การประเมินผล และการวจิยัทางการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ 
   
วปจ 636 เทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 3(3-0-6) 
MER 636 Sampling Technique  

ศึกษาหลกัการสุ่มตวัอยา่ง วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น การสุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งกลุ่ม การสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ การสุ่มตวัอย่างหลายขั้นตอน การสุ่มตวัอย่างแบบไม่
ทราบค่าความน่าจะเป็น การสุ่มแบบอนุกรมเวลา การค านวณหาค่ากะประมาณ ค่าความคลาดเคล่ือนใน
การสุ่ม และการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของกลุ่มตวัอย่างกบั
อ านาจของการทดสอบสมมุติฐาน 
 

วปจ 637 การออกแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
MER 637 Qualitative Research Design  

ศึกษาและวเิคราะห์แก่นสาระของปรากฏการณ์ปัญหา การก าหนดโจทยแ์ละตั้งค  าถามท่ีเหมาะสม
กบัการใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพแสวงหาค าตอบ โดยเนน้แนวคิดรากฐาน วธีิวทิยา และกระบวนการวิจยั
เชิงคุณภาพประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั การเลือกและก าหนดขนาดตวัอยา่ง การท าหนงัสือยินยอมเขา้ร่วมใน
การวิจยัและการเขา้สู่สนามการวิจยั การรวบรวมขอ้มูลในสนามการวิจยัดว้ยวิธีการสังเกตการณ์ การ
สัมภาษณ์เจาะลึก รวมทั้งการศึกษาเอกสาร บนัทึก และวตัถุร่องรอยหลกัฐาน การวิเคราะห์และตีความ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  การจดัการและทวนสอบความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูลหลกัฐานท่ีรวบรวมและ
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วิเคราะห์ได้ การประเมินคุณภาพของการวิจยัเชิงคุณภาพ ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการรวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูลหลกัฐานเบ้ืองตน้ในสนามการวจิยัเพื่อจดัท าขอ้เสนอโครงการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

วปจ 638 การศึกษาวจิยัเฉพาะกรณี 3(2-2-5) 
MER 638 Case Study Research  

ศึกษาความหมายและลกัษณะของกรณีท่ีสนใจศึกษาวิจยั แนวคิดรากฐาน และประเด็นส าคญั
เก่ียวกบัการศึกษาวิจยัเฉพาะกรณีระดบัจุลภาคในสภาพบริบทจริงทางการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยเน้นวิธีวิทยาและวิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานทั้งสองวิธีการ การ
เลือกกรณี การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน การทวนสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ของ
กระบวนการและผลการศึกษาวิจยั จรรยาบรรณการศึกษาวิจยั และฝึกปฏิบติัการศึกษาวิจยัเฉพาะกรณี
เก่ียวกบัปรากฏการณ์ปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจในสนามหรือพื้นท่ีท าการศึกษาวจิยัจริง 
   
วปจ 639 ระบบสารสนเทศเพื่อการวดัผลประเมินผลและวจิยัการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 639 Information Technology for Educational Measurement, Evaluation, and 

Research 
 

มโนทัศน์ของระบบสารสนเทศทางการศึกษา การพฒันาระบบสารสนเทศทางการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา เน้นการวางแผน การออกแบบ และการจดัระบบขอ้มูล การเตรียมขอ้มูลเพื่อการ
วิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล สามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและน าเสนอวิธีการทางการวดัผล การ
ประเมินผล และการวจิยัทางการศึกษา 
   
วปจ 731 การวจิยัเชิงอนาคต 3(2-2-5) 
MER 731 Futuristic  Research  

ศึกษาแนวคิด หลกัการ เทคนิควิธีการ ขั้นตอนการวิจยั และการออกแบบเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการ
วจิยัเชิงอนาคต การน าเทคนิควิธีการวิจยัเชิงอนาคตไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย
เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา สามารถอ่านและวิพากษร์ายงานวิจยัท่ีประยุกตว์ิธีการวิจยัเชิงอนาคต
มาใช ้และฝึกปฏิบติัการท าวจิยัเชิงอนาคตตามปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจ 
   
วปจ 815 จิตวทิยาการรู้คิดเชิงประยกุต์ 3(3-0-6) 
MER 815 Applied Cognitive Psychology  

ศึกษาและท าความเขา้ใจหลกัการของแนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มการรู้คิดท่ีเป็นฐานคิดของทฤษฎี
ทางจิตวิทยาสาขาต่าง ๆ เช่น จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาบุคลิกภาพ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยา
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อุตสาหกรรม/องคก์าร เป็นตน้  ศึกษาประวติัและจุดก าเนิดของจิตวิทยาการรู้คิด ศึกษาวิธีการศึกษาวิจยั
ทางการรู้คิด ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ทางการรู้คิด เช่น การรับรู้ การจ า ภาษา  การคิดและสติป ญญา 
ตลอดจนการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีจิตวิทยาการรู้คิดในการวิจยั วดัผล และประเมินผล การสร้างค าถามวิจยั
บนพื้นฐานของการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีจิตวทิยาการรู้คิดในแต่ละประเด็น 
 

วปจ 825 การประเมินอภิมาน 3(3-0-6) 
MER 825 Meta-Evaluation  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรากฐาน หลกัการ วิธีการและแบบแผนการประเมินอภิมาน การวางแผน 
วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล การสอบทานความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องการประเมินอภิมาน  การ
เขียนรายงานการประเมินอภิมานและฝึกปฏิบติัประเมินอภิมาน 

 
วปจ 826 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
MER 826 Quality Auditing and Assessment in Education  

ศึกษาแนวคิด หลกัการ กระบวนการด าเนินงาน จรรยาบรรณในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยเน้นการตรวจสอบและประเมินโดยตนเอง  เพื่อนร่วมงาน และสถาบนัรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากภายนอก   เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานตามพนัธะภาระ
รับผิดชอบต่อสังคมอยา่งมีคุณธรรม  การวางแผนด าเนินงาน  การรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานตามตวับ่งช้ี  
การวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลหลกัฐาน  การเขียนขอ้เสนอโครงการ การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  การเขียนรายงานผลการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา    เทคนิคการ
ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาและรับฟังขอ้คิดเห็นของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบัการประเมินอย่างเป็น
กลัยาณมิตร  การใชผ้ลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อพฒันาคุณภาพในการ
จดัการศึกษา และฝึกปฏิบติัการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพในสถานศึกษาหรือองค์การท่ีกลุ่ม
ผูเ้รียนสนใจ 
 

วปจ 835 การจดัการโครงการวิจยั 3(3-0-6) 
MER 835 Research Project Management  

ศึกษา อภิปราย วเิคราะห์วจิารณ์ นโยบายและแผนการวิจยัระดบัชาติและทอ้งถ่ิน แนวคิดเก่ียวกบั
ระบบและวงจรของโครงการ การจดัเตรียมเคา้โครงวิจยั การประสานกิจกรรมโครงการ และการจดัการ
โครงการหรือชุดโครงการในรูปแบบต่างๆ การจดัระบบการจดัเก็บเอกสาร การก ากบัติดตามและการ
ควบคุมงบประมาณ การประเมินโครงการวจิยัหรือชุดโครงการวจิยั การประเมินรายงานผลการวิจยั การ
เผยแพร่และใชป้ระโยชน์ผลการวิจยั สามารถวิเคราะห์โครงการวิจยั สามารถออกแบบ วางแผน และ
ก าหนดปฏิทินการบริหารจดัการโครงการวจิยั 



 
 

 63 

วปจ 836 การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ 3(3-0-6) 
MER 836 Causal Modeling  
             ศึกษาหลกัการสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ การเขียนสมการโครงสร้างเชิงเส้นของตวัแปรแทน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายในโมเดล ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความ
เท่ียงตรงขา้มกลุ่มของโมเดลเชิงสาเหตุ (Validation and Cross-validation) โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์
เส้นทางทั้งโมเดลเชิงสาเหตุแบบทางเดียว โมเดลเชิงสาเหตุแบบยอ้นกลบั การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนั วธีิการประมาณค่าพารามิเตอร์ภายในโมเดลเชิงสาเหตุ การประมาณค่าความคลาดเคล่ือนของการ
วดั การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของโมเดล รวมทั้งการแปลผลการวเิคราะห์ 

2. รายวชิาเลือกเสรีกลุ่มแขนงวชิาจิตวทิยาพฒันามนุษย์และการให้ค าปรึกษาและจิตวทิยาการศึกษา  

จพป 615 ครอบครัวศึกษา 3(2-2-5) 
PDC 615 Family Study  

ศึกษาแง่มุมกวา้ง ๆ เก่ียวกบัครอบครัวไทย ทั้งธรรมชาติ โครงสร้าง ลกัษณะ การท าหนา้ท่ีและ
การรักษาสมดุลของครอบครัว ความขดัแยง้ในครอบครัวกบัการท างาน พฒันาการของครอบครัว 
รวมถึงภาวะวกิฤตของครอบครัวในระยะต่าง ๆ และแนวทางในการจดัการกบัปัญหาในครอบครัว 

 
จพป 616 เพศศึกษาและการใหค้  าปรึกษา 3(1-3-5) 
PDC 616 Sex Education and Counseling  

ศึกษา คน้ควา้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเพศศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือ
บุคคลเก่ียวกบัเร่ืองเพศ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจดา้นเจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมทางเพศของตนเองและ
ผูอ่ื้น 

 
จพป 617 หลกัการใหค้  าปรึกษา 3(1-3-5) 
PDC 617 Principle of Counseling  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเทคนิคการให้ค  าปรึกษา การฝึกทกัษะการให้ค  าปรึกษา 
และการบูรณาการทฤษฎีสู่การปฏิบติัในการป้องกนั ส่งเสริม และช่วยเหลือบุคคล  

 

จพป 618 การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม 3(1-3-5) 
PDC 618 Group  Counseling  

 ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคการให้ค  าปรึกษาแบบกลุ่ม  บทบาทของผูใ้ห้ค  าปรึกษาและสมาชิก  
กระบวนการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม  ฝึกใหไ้วต่อการรับความรู้สึกของผูอ่ื้น  บทบาทสมมติ  การยอมรับ
ตนเอง การช่วยกนัแกปั้ญหาโดยการเรียนรู้จากปฏิสัมพนัธ์กบัสมาชิกในกลุ่ม  
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จพป 619 พลวตักลุ่ม                             3(2-2-5) 
PDC 619 Group Dynamics  

ศึกษาทฤษฎี และหลักพลวัตแห่งกลุ่ม การฝึกการเป็นผู ้น า เน้นการจัดให้ผู ้เ รียนได้มี
ประสบการณ์ ไดส้ังเกต และฝึกปฏิบติักระบวนการท ากลุ่มเพื่อให้เกิดทกัษะในดา้นการส่ือสารและการ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์ อนัเป็นส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะประสบความส าเร็จในกระบวนการท ากลุ่ม 

 

จพป 625 ความคิดสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
PDC 625 Creativity  

    ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ พฒันาการ และทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค ์ฝึกทกัษะการใชกิ้จกรรมและเทคนิควธีิการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์น
การเรียนการสอน และน าไปปฏิบติัจริงในสถาบนัหรือหน่วยงาน 

 
จพป 626 การศึกษารายกรณี 3(1-3-5) 
PDC 626 Case Study  

ศึกษาความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการศึกษารายกรณี  ฝึกปฏิบติัการศึกษารายกรณี
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนการใช้เทคนิคและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการศึกษารายกรณีเพื่อป้องกัน  
ส่งเสริมและช่วยเหลือบุคคลใหส้ามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและมีทกัษะชีวิตอยา่งมี
คุณภาพ  

 

จพป 627 การใหค้  าปรึกษาในโรงเรียน       3(2-2-5) 
PDC 627 School Counseling  

ศึกษาบทบาทของครูผูใ้ห้ค  าปรึกษาในโรงเรียน การจดัและการบริหารงานการให้ค  าปรึกษาใน
โรงเรียน   ในการให้ค  าปรึกษาในโรงเรียนเน้นการช่วยเหลือนกัเรียนในด้านการปรับตวั ทั้งทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การด ารงชีวิต การเลือกอาชีพ โดยใช้วิธีการให้ค  าปรึกษาทั้งเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

 
จพป 814 การใหค้วามช่วยเหลือ 3(2-2-5) 
PDC 814  Intervention  

ศึกษาพฤติกรรมและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั ไดแ้ก่  การลดความเครียด  การแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้  การป้องกนัตวัเม่ือถูกคุกคาม  และการแกไ้ขความขดัแยง้ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ท่ีจะสามารถใหค้วามช่วยเหลือบุคคลท่ีอยูใ่นสภาวะต่าง ๆ 
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จพป 815 การใหค้วามช่วยเหลือในภาวะวกิฤติ 3(2-2-5) 
PDC 815 Crisis Intervention  

ศึกษาภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั ไดแ้ก่ การข่มขืน การตั้งครรภ์ท่ีมีปัญหา การฆ่าตวั
ตาย   และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกระทนัหนัท่ีกระทบกระเทือนจิตใจของบุคคลเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ 
และประสบการณ์ท่ีจะสามารถใหค้วามช่วยเหลือบุคคลท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤตต่าง ๆ 

 
จพป 816 การใหค้  าปรึกษาชุมชน         3(2-2-5) 
PDC 816 Community Counseling  

ส ารวจปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจิตของชุมชน ศึกษาวิธีการให้ค  าปรึกษาท่ีเหมาะสมกบัผู ้
ตอ้งการความช่วยเหลือ ครอบคลุมเร่ืองมาตรฐานวิชาชีพ สถานท่ีให้บริการในชุมชน โครงสร้างการ
บริหาร และการบริการ  
 
จพป 817 การใหค้  าปรึกษาวยัรุ่น         3(2-2-5) 
PDC 817 Adolescent  Counseling    

ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี และเทคนิคการใหค้  าปรึกษาวยัรุ่น การใชห้ลกัการบ าบดัทางจิตวทิยาใหแ้ก่
วยัรุ่น เก่ียวกบัการฝึกทกัษะชีวติ การบ าบดัความคิดและพฤติกรรรม ศิลปะบ าบดั และดนตรีบ าบดั  

 
จพป 818 การใหค้  าปรึกษาขา้มวฒันธรรม       3(2-2-5) 
PDC 818 Cross-cultural Counseling  

ศึกษาองค์ประกอบทางสังคม และจิตวิทยา ท่ีมีผลต่อสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้ห้ค  าปรึกษา และ
ผูรั้บค าปรึกษาต่างวฒันธรรม จดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนในฐานะผูใ้ห้ค  าปรึกษาไดเ้รียนรู้และเกิดการ
ตระหนกัรู้จนสามารถใหค้  าปรึกษาแก่บุคคล ท่ีมีพื้นฐานทางวฒันธรรมท่ีต่างกนั 

 

จพป 819 การใหค้  าปรึกษาการสมรส        3(2-2-5) 
PDC 819 Marriage Counseling  

ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี และเทคนิคการให้ค  าปรึกษาแก่คู่สมรส ศึกษาปัญหาครอบครัว เก่ียวกบั
การทารุณคู่สมรส การหยา่ร้าง และการขดัแยง้ในครอบครัว ตลอดจนศึกษาแนวทางการให้ค  าปรึกษาใน
การครองชีวติคู่ใหป้ระสบความส าเร็จ 
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จพป 826 การทดสอบทางจิตวทิยา        3(2-2-5) 
PDC 826 Psychological Testing  

ศึกษาหลกัการในการทดสอบและการเลือกแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อใช้ในการพฒันา
มนุษยแ์ละการให้ค  าปรึกษา ไดแ้ก่ แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบ
ความถนดัและแบบทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันามนุษยแ์ละการให้ค  าปรึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ประสบการณ์ในการด าเนินการทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบ และการ
ใชผ้ลท่ีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา 

 
3. รายวชิาเลือกเสรีกลุ่มแขนงวชิาการศึกษาพเิศษ  

กศพ 613 สัทศาสตร์และสรวทิยา 3(2-2-5) 
SPE 613 Phonetics  and  Phonology  
 ศึกษาศาสตร์เก่ียวกบัระบบของการเปล่งเสียง รูปแบบของต าแหน่งการใช้อวยัวะท่ีเก่ียวกบั
การเปล่งเสียงการใชส้ัทศาสตร์ภาษาไทย รวมถึงสัญลกัษณ์สากลท่ีใชก้ ากบัในสัทศาสตร์ ศึกษาเก่ียวกบั
สรวทิยาเบ้ืองตน้ สรวิทยาในภาษาไทย สรวิทยาเบ่ียงเบน วิธีการใชห้ลกัสัทศาสตร์และสรวิทยาในการ
แกไ้ขการพดู 
 
กศพ 614                  การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   3(2-2-5) 
SPE 614                   Education for the Hearing Impaired  

ศึกษาลักษณะของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  สาเหตุและประเภทของความ
บกพร่อง  การคดัแยกและวินิจฉัยบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับต่างๆ ศึกษาการจัด
หลกัสูตรส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางไดย้ิน หลกัการจดัการศึกษา การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน แก่บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน การฝึกให้บุคคลได้ใช้สมรรถภาพทางการได้ยินท่ี
เหลืออยูใ่หเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด และการศึกษาผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
กศพ 615                   ลกัษณะทางจิตวทิยาและสังคมของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 3(2-2-5) 
SPE 615              Psychological and Social Aspects for the Hearing Impaired  

  ศึกษาผลทางจิตวิทยาและสังคม ซ่ึงเกิดจากการส่ือความหมายไม่ได้ตามปกติ ลกัษณะทาง
จิตวิทยา และสังคมของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน อารมณ์และการปรับตวั บทบาทของ
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิในครอบครัวและชุมชน การสมรสและการสร้างครอบครัว 
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กศพ 616                  วธีิสอนพดูส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  3(2-2-5) 
SPE 616                    Speech Teaching for the Hearing Impaired  

  ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการส่ือสาร  หลกัและปรัชญาของการสอนพูด วิธีการสอนพูดต่างๆ 
การเตรียมความพร้อมก่อนการสอนพูด การสอนพูดเสียงสระ  พยญัชนะ  และวรรณยุกต์ การอนุรักษ์
การพดู และเทคโนโลยท่ีีช่วยพฒันาการพดู 
   
กศพ 617                 ภาษามือเบ้ืองตน้   3(2-2-5) 
SPE 617                  Introduction to Sign Language  
 ศึกษาประวตัิความเป็นมาของภาษามือ  โครงสร้างไวยากรณ์ภาษามือ  การใชภ้าษามือใน
การเรียนการสอน การสะกดน้ิวมือ การใชภ้าษามือในการเป็นล่าม ฝึกปฏิบติัการใชภ้าษามือ 
   
กศพ 618                 พฒันาการทางภาษาและการพดูของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 3(2-2-5) 

SPE 618                   Language and Speech Development for the Hearing Impaired   
  ศึกษาทฤษฎีทางจิตวทิยาทางการเรียนรู้ของภาษา พฒันาการทางภาษา การพูด สังคม อารมณ์ 

และการเคล่ือนไหวของบุคคลปกติ และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ความผิดปกติทางภาษา
และการพูด การส่งเสริมพฒันาทกัษะทางภาษาและการพูด การวดัความสามารถทางภาษาและการพูด 
การจดัการศึกษาใหแ้ก่บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
   
กศพ 619                  การแกไ้ขการพดูไม่ชดั  3(2-2-5) 
SPE 619 Speech  Correction  

ศึกษาความผิดปกติทางการพูด ลักษณะการพูดไม่ชัด องค์ประกอบของการพูด สาเหตุ 
ประเภท การคดักรอง การวินิจฉัย การซกัประวติั แบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการสังเกตผูท่ี้พูดไม่ชดั 
ศึกษาวธีิการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขการพดู รวมทั้งการสร้าง การเลือกใชส่ื้ออุปกรณ์ในการแกไ้ข
การพดูไม่ชดั ตลอดจนศึกษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   
กศพ 621                   การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการฟังและการพดู  3(2-2-5) 
SPE 621                     Aural/Oral Rehabilitation  
 ศึกษาประวติั แนวคิด ทฤษฎี ค าจ  ากัดความของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพการฟังและการพูด วิธี 
เทคนิค  การน ามาใชก้บับุคคลท่ีสูญเสียการไดย้ินในวยัทารก วยัเด็กก่อนเขา้เรียน วยัเด็กในโรงเรียน วยัรุ่น
และผูใ้หญ่ หลกัการท างาน การดูแลรักษาเคร่ืองช่วยฟัง  การท างานของประสาทหูเทียมในระดบัสูง การใช้
เทคโนโลยต่ีาง ๆ เพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพการฟังและการพดู การอนุรักษก์ารไดย้นิและการพดู 
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กศพ 643 จิตวทิยาส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ   3(2-2-5) 
SPE 643  Psychology of the Gifted  and Talented  

ศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางจิตวิทยา อารมณ์ สังคม ของบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษใน
ประเด็นของลกัษณะและความตอ้งการเชิงจิตวิทยา การประเมินระดบัความสามารถหรือระดบัปัญหา
เชิงจิตวิทยาดา้นทกัษะของอารมณ์ สังคม แรงจูงใจ และความมุ่งมัน่หมัน่ส าเร็จ การท าความเขา้ใจกบั
ปัญหาท่ีปรากฎ ตลอดจนแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเชิงจิตวิทยา การจดักิจกรรมรวมทั้งการ
ประเมินความส าเร็จของการด าเนินการพฒันาหรือช่วยเหลือ 

 
กศพ 644 กิจกรรมฝึกทกัษะความเป็นผูน้ า  3(2-2-5)   
SPE 644  Leadership Training  

  ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีความเป็นผูน้ า ลกัษณะของผูน้ า กลยทุธ์ในการสร้างความเป็นผูน้ า ปัจจยั
ในการเป็นผูน้ า ฝึกปฏิบติัทกัษะความเป็นผูน้ าในการแกปั้ญหา การตดัสินใจ ความสามารถทางสังคม 
การฝึกความจ า การวางแผน  การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น การกระตุน้ใหผู้อ่ื้นท างาน 
   
กศพ 645 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีผลการเรียนต ่า 3(2-2-5) 
SPE 645  Education for the Underachievers  

ศึกษาสาเหตุและปัญหาท่ีมีผลต่อการเรียนของบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ ลกัษณะเฉพาะทาง
ของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีผลการเรียนต ่า บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้และมีปัญหาทางการเรียนรู้เน่ืองจากสภาพร่างกายหรือจิตใจต่าง ๆ 
การให้ความช่วยเหลือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บุคคลสามารถประสบ
ความส าเร็จในการเรียนและการปรับตวั 

 
กศพ 646 กลยทุธ์การสอนบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ   3(2-2-5) 
SPE 646  Teaching Strategies for the Gifted and Talented  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการสอนรูปแบบจากทฤษฎีต่างๆ ท่ีช่วยในการเสาะหา และ
พฒันาความสามารถของบุคคลให้ไปสู่ศกัยภาพสูงสุด  โดยค านึงถึงความสามารถท่ีหลากหลายและ
ระดบัของความสามารถท่ีแตกต่างของบุคคล กระบวนการเรียนรู้ การรังสรรค์สภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนรู้ท่ีสร้างกลไกทางจิตใจท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นกายภาพ และดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เป็นพลวตั  
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กศพ 647                  กลยทุธ์การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์  3(2-2-5) 
SPE 647                  Developing Creative Thinking Strategies  

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทฤษฎีท่ีส าคัญๆ  การท าความเข้าใจเก่ียวกับคุณลักษณะและ
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ การประเมินความสามารถของความคิดสร้างสรรค ์ขอ้จ ากดัใน
การประเมิน  การพฒันาความคิดสร้างสรรค์  โดยการเตรียมส่ิงแวดลอ้ม  การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
พฒันาความคิดสรรคโ์ดยใชกิ้จกรรมรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการใชส่ื้อเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์และ 
การใชค้วามสามารถดา้นน้ีในชีวติประจ าวนั 

 
กศพ 648                  กลยทุธ์การพฒันาความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   3(2-2-5) 
SPE 648                   Developing Critical Thinking Strategies  

การพฒันาทกัษะความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทฤษฎีท่ีส าคญัๆ  การท า
ความเข้าใจเก่ียวกับคุณลักษณะและองค์ประกอบของความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่นการใช้หลัก
เหตุผล  การวิเคราะห์  การสรุปขอ้เท็จจริง การประเมินความสามารถของความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ขอ้จ ากดัในการประเมิน  การพฒันาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยการเตรียมส่ิงแวดล้อม  การจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาความคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใชกิ้จกรรมรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการใชส่ื้อ
เพื่อพฒันาความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และ การใชค้วามสามารถดา้นน้ีในชีวติประจ าวนั 
   
กศพ 649                  กลยทุธ์การพฒันาการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  3(2-2-5) 
SPE 649                   Developing Creative Problem Solving Strategies  

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทฤษฎีท่ีส าคัญๆ  การท าความเข้าใจเก่ียวกับคุณลักษณะและ
องคป์ระกอบของกลยุทธ์ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  เกณฑ์ หรือแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโดยใช้
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการใช้ส่ือเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์และการใชค้วามสามารถดา้นน้ี
ในชีวติประจ าวนั  รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพในการแกปั้ญหา 
   
กศพ 651                   การเสาะหาบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ   3(2-2-5) 
SPE 651                    Identification Processes for the Gifted and Talented    

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการท าความเขา้ใจเก่ียวกบับุคลิกลกัษณะและความสามารถดา้นต่างๆ 
ของบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ  ระดบัความสามารถพิเศษ ปัญหาของการเสาะหา  หลกัการส าคญัของ
การเสาะหาความสามารถพิเศษ  กระบวนการท่ีจะเสาะหา  การใชเ้คร่ืองมือ ประโยชน์ ตลอดจน
ขอ้จ ากดัของการใชเ้คร่ืองมือ รูปแบบต่างๆ  โดยผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถสร้าง
กระบวนการเสาะหาบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษได ้
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กศพ 673                       เทคโนโลยสี าหรับการศึกษาพิเศษ   3(2-2-5) 
SE 673                     Technology in Special Education  

ศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาพิเศษ การใชอุ้ปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ี
จ าเป็นในการเรียนการสอนของบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เนน้การศึกษาพิเศษ แต่ละสาขาการ
ประยกุตใ์ชท้ั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ในการเรียนการสอนส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

 
กศพ 674 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 3(2-2-5) 
SPE 674  Education for  the Physical Impaired    

ศึกษาลกัษณะของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  การเคล่ือนไหว และสุขภาพ สาเหตุและ
ประเภทของความบกพร่อง  การคดัแยกและวินิจฉยับุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายประเภทต่างๆ 
ศึกษาการจดัหลกัสูตรส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย การเคล่ือนไหว และสุขภาพ หลกัการ
จดัการศึกษา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน แก่บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  การฝึกให้บุคคล
ได้ใช้สมรรถภาพท่ีเหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด และการศึกษาผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
กศพ 675 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น   3(2-2-5) 
SPE 675 Education for the Visual Impaired  

                 ศึกษาลกัษณะของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น สาเหตุและประเภทของความบกพร่อง
ทางการเห็น การคดัแยกและวินิจฉยับุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ศึกษาการจดัหลกัสูตร การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน วธีิสอน   และส่ือ เทคโนโลย ี ส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
 

กศพ 676                  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพและสังคม   3(2-2-5) 
SPE 676                   Vocational and Social Rehabilitation  

               ศึกษาประวติั แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ และวิธีในการแนะน าอาชีพและการฟ้ืนฟู
ความสามารถทางสังคม ใหแ้ก่บุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษทั้งในโรงเรียน ชุมชน การให้ค  าปรึกษา การ
ประสานงาน การติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครอง ครู นกัเรียน ชุมชน สถานประกอบการ การเลือกชนิด
อาชีพและสถานประกอบการ โดยพิจารณาความพร้อมทางกายภาพ ทางบุคคล และการจดัการบริการท่ี
เหมาะสมแก่บุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ
และสังคมโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
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กศพ 677                   การวางแผนและการบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  3(2-2-5)   
SPE 677                   Planning and Management in Special Education Schools  

                การจดัโปรแกรมและการบริหารโปรแกรมการศึกษาพิเศษ การด าเนินงานดา้นกฎหมาย และ
การจดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาพิเศษ การวางแผนและการด าเนินงานโครงการศึกษาพิเศษ การ
ปรับปรุงดา้นการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
กศพ 678 กลยทุธ์ทางการสอนส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 678  Teaching Strategies for Students with Special Needs   

ศึกษาทฤษฎีการจดัการเรียนการสอนส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ รวมถึงการออกแบบ
ทางการสอนท่ีแตกต่างจากผูเ้รียนปกติ การเลือกกลยทุธ์การสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน แต่ละคน /แต่ละกลุ่ม 
โดยเนน้ผูเ้รียนกลุ่มท่ีมีอาการระดบัไม่รุนแรง และการประเมินพฒันาการทางการเรียน  
   
กศพ 679                  การฝึกปฏิบติัการวจิยัการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5)   
SPE 679                 Research Procedures in Special Education  

            ศึกษาเทคนิค วิธีการสอนและขอบข่ายงานวิจยัดา้นการศึกษาพิเศษ ฝึกท าโครงการวิจยั โดยเน้น
การศึกษาพิเศษเฉพาะด้าน อภิปรายปัญหาในการวิจัยตลอดจนก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
โครงการวจิยัใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
 

กศพ 681                 การฝึกงาน 1                                                                                             3(0-9-4) 
SPE 681                 Practicum 1  

            ฝึกภาคปฏิบติัไม่ต ่ากวา่ 45 ชัว่โมง โดยตอ้งผา่นการเรียนวชิาบงัคบัและวชิาเลือกทั้งหมดก่อน 
จ าแนกตามกลุ่มวชิาดงัน้ี 

  การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  ให้ฝึกคดัแยก วินิจฉยั และแกไ้ข 
การพดูไม่ชดัของบุคคลปกติ เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  

    การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาให้ฝึกจดัประสบการณ์ในการ
ท างานกบับุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นรายบุคคล โดยฝึกสังเกต บนัทึก และวิเคราะห์
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ผลิตส่ือ และ ฝึกวิธีการกระตุน้เบ้ืองตน้ส าหรับ
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษให้ทดลองและเป็นผูช่้วยในการจดัโปรแกรม
และการศึกษา  จดักิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกสอนบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ การจดักิจกรรม
พิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การผลิตส่ือ และการจดั
ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ 
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 การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องระดบัไม่รุนแรง  ฝึกปฏิบติังานในดา้นการวนิิจฉยั  
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และฝึกสอนบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และกิจกรรมท่ีช่วยบ าบดั
หรือส่งเสริมความสามารถศกัยภาพของผูเ้รียน 
 
กศพ 682                  การฝึกงาน 2                                                                                             3(0-18-3) 
SPE 682                  Practicum 2  

            ฝึกภาคปฏิบติัไม่ต ่ากวา่ 90 ชัว่โมง โดยตอ้งผา่นการฝึกงาน 1 จ าแนกตามกลุ่มวชิาดงัน้ี 
  การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ใหฝึ้กประเมินความสามารถใน

การเรียนรู้ ความสามารถในการส่ือสาร จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล จดัการเรียนการสอน
และฝึกสอนบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

  การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ให้ฝึกจดัประสบการณ์ในการ
ท างานกบับุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล จดัการเรียน
การสอนให้กบับุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ผลิตส่ือและ ฝึกวิธีการกระตุน้ส าหรับบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญารายบุคคลและรายกลุ่ม 
 การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ  ใหฝึ้กปฏิบติังานในดา้นการเสาะหาและ
คดัเลือกจดัโปรแกรมและการศึกษา  จดักิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกสอนบุคคลท่ีมีความสามารถ
พิเศษ การจดักิจกรรมพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การ
ผลิตส่ือ และการจดัส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ 
 การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องระดบัไม่รุนแรง  ฝึกปฏิบติังานในดา้นการวนิิจฉยั  
การจดัโปรแกรมการเรียนรวมในโรงเรียน จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล จดักิจกรรมการเรียน
การสอน และฝึกสอนบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
 

กศพ 875                 สัมมนาหลกัสูตรและวธีิสอนบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 875 Seminar in Curriculum and Teaching Strategies for  Students with Special Needs 

สัมมนาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เก่ียวกบัหลกัสูตรและวิธีสอนอย่างน้อยหน่ึงสาขา          
การปรับหลกัสูตรและวธีิสอนส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   การประยุกตท์ฤษฎีการเรียนรู้และ
กลยทุธ์ในการสอนบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  รวมทั้งการน าองคค์วามรู้ต่างๆ  มาใชใ้นการแกปั้ญหา
เก่ียวกบัหลกัสูตรและวธีิสอนเพื่อการพฒันาความสามารถของบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   
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กศพ 876                  สัมมนากลยทุธ์ในการพฒันาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
SPE 876 Seminar in Strategies for the Development of Learning in Students with Special Needs   

ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์  หาขอ้สรุปและน าเสนอแนวทางเก่ียวกบัองค์ประกอบ ปัจจยัท่ีส่งเสริม 
หรือท าลายกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการน าเอาหลกัการทฤษฎี รูปแบบการจดัการศึกษามาใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาของบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

 
กศพ 877                 สัมมนาการบริหารการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 877                  Seminar  in  Special  Educational  Administration  

สัมมนาและวเิคราะห์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาพิเศษทั้งในและต่างประเทศ ระบบ บริหาร
การศึกษาพิเศษ นโยบายการจดัการศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ แนวคิดในการน าทฤษฎีบริหาร
มาใชใ้นการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาพิเศษ 

 
กศพ 878                 สัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 878                 Seminar  in  Special  Education  Technology  

สัมมนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของบุคคลท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษในเร่ืองของกลุ่มอาการ ประเภท คุณลักษณะ ความต้องการทางการศึกษา สังคม วฒันธรรม 
จิตวทิยา รวมถึงความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยใีนอนาคต การใชเ้ทคโนโลยใีนการเตรียมความพร้อม
ของบุคคลเหล่าน้ีและการน าเทคโนโลยไีปเช่ือมโยงระหวา่งบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษกบัชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
กศพ 879                 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 3(2-2-5) 
SPE 879                 Independent  Study  

          การศึกษาคน้ควา้รายละเอียด ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในสาขาการศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ  การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  การศึกษาพิเศษ
ส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ  การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องระดบัไม่รุนแรง  
ซ่ึงเป็นสาขาเฉพาะของนิสิต  ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์โดยไดรั้บความยนิยอมจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
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กศพ 881                 ความคิด สติปัญญา และความสามารถ 3(2-2-5) 
SPE 881                 Human’s Thinking, Intelligence, and Ability  

ศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัทฤษฎีทางความคิด สติปัญญา และความสามารถของมนุษย ์ระดบัพฒันาการ
ด้านต่างๆ ของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้ง การประเมินระดบัความคิด สติปัญญา และความสามารถ เพื่อการ
ออกแบบหลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการทางความคิดและสติปัญญา เพื่อ
น าไปสู่การยกระดบัความสามารถดา้นต่างๆของมนุษย ์

 
กศพ 882                  สัมมนาความผดิปกติทางการส่ือความหมาย 3(2-2-5) 
SPE 882                  Seminar in Communication  Disorders  

สัมมนาความผิดปกติทางการส่ือความหมาย ประเภท สาเหตุ การคัดแยกและวินิจฉัย การ
ช่วยเหลือ  การซักประวติั แบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการสังเกต ผูท่ี้มีความผิดปกติทางการส่ือสาร 
สัมมนาทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิปกติทางการส่ือความหมายประเภทต่าง ๆ 

 

กศพ 883                 การบ าบดัโดยใชศ้าสตร์ทางเลือก 3(3-0-6) 
SPE 883                 Alternative  Therapeutic  Approach  

ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการบ าบดัโดยใชศ้าสตร์ทางเลือก และสามารถน ามาสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ตั้งแต่การวิเคราะห์ และวินิจฉัย การเลือกให้เหมาะสมกบับุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษเป็น
รายกรณี ไดแ้ก่ การใชศิ้ลปะบ าบดั ดนตรีบ าบดั แสงบ าบดั สีบ าบดั อาชีวะบ าบดั หนงัสือบ าบดั ละคร
บ าบดั การเคล่ือนไหวบ าบดั และอ่ืน ๆ เพื่อการบ าบดัฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพของบุคคล 
 

กศพ 884                 ภาวะความเป็นผูน้ าทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 884                 Leadership  in  Special  Education  

ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีความเป็นผูน้ ากลยุทธ์ในการสร้างความเป็นผูน้ า เช่น ปัจจยัในการเป็นผูน้ า 
โดยเนน้ภาคปฏิบติัในการท ากิจกรรมฝึกทกัษะความเป็นผูน้ า เช่น การแกปั้ญหา (Problem Solving) การ
ตดัสินใจ (Decision Making) ความสามารถทางสังคม ได้แก่ การฝึกความจ า การวางแผน การ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น การกระตุน้ใหผู้อ่ื้นท างาน เป็นตน้ โดยมุ่งเนน้ใหนิ้สิตมีทกัษะดงักล่าว 

 

กศพ 885 การพฒันาบุคลากรและการประเมินโครงการทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
SPE 885 Staff Development and Program Evaluation in Special Education  

ศึกษาเก่ียวกบัการก าหนดคุณลกัษณะของบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ  การคดัเลือก การจดัการอบรม ประเด็นส าคญัท่ีบุคลากรควรรู้และสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้
จริงใหก้บับุคคลกลุ่มดงักล่าว 
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กศพ 886 จิตวทิยาส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5) 
SPE 886 Psychology of  Person with Special Needs   

ส ารวจและวิเคราะห์ความตอ้งการทางจิตวิทยาและการศึกษาของบุคคลท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษแต่ละประเภท ดา้นคุณลกัษณะ บุคลิกลกัษณะ ปัญหาเชิงจิตวิทยาท่ีพบบ่อยของบุคคลท่ีมีตอ้งการ
พิเศษแต่ละกลุ่ม เก่ียวกบัการประเมิน การบ าบดั การช่วยเหลือ การสอน และการปรับตวั โดยเนน้การ
ให้ค  าปรึกษา การสนับสนุนในชั้นเรียน ให้ครอบคลุมความหลากหลายของบุคคลท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ ทั้งผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ ผูท่ี้มีความบกพร่องทางร่างกายและการรับรู้ บกพร่องทางการคิด การ
พดู ภาษา และอารมณ์ ตลอดจนผูด้อ้ยโอกาส ยุทธวิธีส าหรับการเรียนร่วมและเรียนรวม เพื่อสนบัสนุน
บุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษใหเ้ขา้สู่ชุมชน 

 
ปริญญานิพนธ์ 
 

วพศ 681 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต ไม่นบัหน่วยกิต 
RHP 681 Seminar in Master’s Thesis  
 การศึกษาคน้ควา้และเขา้ร่วมสัมมนาอยา่งต่อเน่ืองส าหรับนิสิตระดบัมหาบณัฑิตในประเด็นท่ีเป็น
ปัญหาและแนวโนม้ใหม่ๆ ทางการศึกษา เนน้การน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ในการท าปริญญานิพนธ์ต่อ
สาธารณะ โดยก าหนดใหล้งทะเบียนสัมมนาทุกภาคการศึกษา เพื่อช่วยส่งเสริม สนบัสนุน และก ากบัให้
นิสิตท าปริญญานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพเผยแพร่ในระดบัชาติ และส าเร็จไดใ้นระยะเวลาขั้นต ่าตามหลกัสูตร 
 

วพศ 791 ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 1  4 (0-0-12) 
RHP 791 Master’s Thesis 1  
 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เรียบเรียงและจัดท าหัวข้อการวิจัย และเค้า
โครงการวิจยั บทท่ี 1-3 เพื่อน าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิตให้ความ
เห็นชอบหวัขอ้การวจิยัและเคา้โครงการวจิยั ตามล าดบั 
 

วพศ 792 ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 2  4 (0-0-12) 
RHP 792 Master’s Thesis 2  
 วางแผนจดัท าเคร่ืองมือการวิจยัตามกรอบแนวคิด ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ ด าเนินการ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย วเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
 

วพศ 793 ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 3  4 (0-0-12) 
RHP 793 Master’s Thesis 3  
            สรุปผลการศึกษาคน้ควา้ อภิปรายและจดัท ารายงานผลการวิจยั บทท่ี 1-5 และจดัท าเอกสาร
บทความทางวชิาการเพื่อการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
เพื่อพิจารณาน าเสนอขอสอบปากเปล่า  
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วพศ 881 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ไม่นบัหน่วยกิต 
RHP 881 Seminar in Doctoral Dissertation  
            การศึกษาคน้ควา้และเขา้ร่วมสัมมนาอยา่งต่อเน่ืองส าหรับนิสิตระดบัดุษฎีบณัฑิตในประเด็นท่ี
เป็นปัญหาและแนวโนม้ใหม่ๆ ทางการศึกษา เนน้การน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ในการท าปริญญา
นิพนธ์ต่อสาธารณะ โดยก าหนดให้ลงทะเบียนสัมมนาทุกภาคการศึกษา เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน 
และก ากบัให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพเผยแพร่ในระดบันานาชาติ และส าเร็จไดใ้นระยะเวลา
ขั้นต ่าตามหลกัสูตร 
 
วพศ 991      ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 1                                                   12 (0-0-36) 

Doctoral Dissertation 1 
ส ารวจสภาพปัญหา และแนวโน้มในสาขาวิชาท่ีสนใจ  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง   วเิคราะห์  เรียบเรียง  ตลอดจนน าเสนอหวัขอ้การวิจยัตามประเด็นปัญหาท่ีศึกษา  
 
วพศ 992 ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 2 12 (0-0-36) 
RHP 992 Doctoral Dissertation 2  
 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างลุ่มลึก เรียบเรียงและจดัท าหัวขอ้การวิจยั 
และ เคา้โครงการวิจยั บทท่ี 1-3 เพื่อน าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัปรัชญาดุษฎี
บณัฑิตใหค้วามเห็นชอบหวัขอ้การวจิยัและเคา้โครงการวจิยั ตามล าดบั 
 
วพศ 993 ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 3 12 (0-0-36) 
RHP 993 Doctoral Dissertation 3  
 ออกแบบและวางแผนจดัท าเคร่ืองมือการวิจยัตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเ ก่ียวขอ้ง ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย วเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ 
 
วพศ 994 ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 4 12 (0-0-36) 
RHP 994 Doctoral Dissertation 4  
 สรุปผลการศึกษาคน้ควา้ อภิปรายและจดัท ารายงานผลการวจิยั บทท่ี 1-5 และจดัท าเอกสาร
บทความทางวชิาการเพื่อการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติและ/หรือระดบันานาชาติ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาน าเสนอขอสอบปากเปล่า  
 

RHP 991          
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3.2    ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร อาจารยซ่ึ์งมีคุณวฒิุตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอน มีคุณวฒิุและจ านวนสอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
 

เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกลุ คุณวฒิุ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั ปี พ.ศ. 
3 7210 00318 29 5 รองศาสตราจารย ์ องอาจ นยัพฒัน ์ Ph.D. Educational Administration with 

Concentration on Research and Evaluation 
Illinois State University, USA 2542 

   กศ.ม. การวดัผลการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2535 
   กศ.บ. การวดัผลการศึกษา-คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พิษณุโลก 2531 

3 1006 01257 91 3    อาจารย ์ สุวพร เซ็มเฮง                 Ph.D. Educational Research  and  Evaluation             Macquarie University, NSW. Australia 2531 
   กศ.ม. การวดัผลการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2521 
   กศ.บ. คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์ วทิยาลยัวิชาการศึกษา ปทุมวนั 2516 

3 1909 00377 78 3 อาจารย ์ สุวมิล กฤชคฤหาสน์ ค.ด. การวดัและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 
   ศม. การวดัและประเมินผลการศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2544 
   พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2538 

3 1006 02184 75 8 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พาสนา จุลรัตน์ Ph.D. Educational Psychology University of Oklahoma, U.S.A     2544 
   M.Ed. Educational Psychology University of Oklahoma, U.S.A     2542 
   กศ.ม. จิตวทิยาการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 
   กศ.บ. เคมี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2532 

3 1020 00837 68 2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ทศวร มณีศรีข า กศ.ด. พฒันศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2545 
   กศ.ม. จิตวทิยาการแนะแนว มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2524 
   กศ.บ. การแนะแนว วทิยาลยัวิชาการศึกษาประสานมิตร 2520 

3 8098 00066 14 1 อาจารย ์ มณฑิรา จารุเพง็ ปร.ด. จิตวทิยาใหค้  าปรึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2549 
   กศ.ม. จิตวทิยาการแนะแนว มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   2542 
   พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2537 
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เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกลุ คุณวฒิุ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั ปี พ.ศ. 
3 1024 00246 79 7 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ ์ Ph.D. Special Education, Gifted and Talented 

Children 
University of Pittsburgh, U.S.A.     2532 

   M.S. Special Education for Emotionally 
Disturbed Children 

Southern Connecticut State College, USA. 2523 

   กศ.บ. 
(เกียรตินิยม) 

สงัคมศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 2520 

5 1021 99029 41 7 รองศาสตราจารย ์ ดารณี ศกัด์ิศิริผล กศ.ด. การศึกษาพิเศษ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2549 
   กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2537 
   ค.บ. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระราชูปถมัภ์ 2531 

3 1014 03019 74 0 อาจารย ์ กลุยา ก่อสุวรรณ Ed.D. Spacial Education Illinois State University, USA 2547 
   กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2540 
   พย.บ. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภข์ั้นสูง วทิยาลยัพยาบาลกรุงเทพ 2523 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า อาจารยท่ี์มีหนา้ท่ีหลกัในการสอนและวจิยั และปฏิบติังานเตม็เวลา 
ล าดบั ต าแหน่งและรายช่ือคณาจารย ์ คุณวฒิุ เลขประจ าตวั 

บตัรประชาชน 

1 รองศาสตราจารย ์ดร.องอาจ  นยัพฒัน์ 
 
 

Ph.D. (Educational Administration  
with Concentration on Research and 
Evaluation) 

3 7210 00318 29 5 

2 อาจารย ์ดร.สุวพร  เซ็มเฮง Ph.D. (Educational Research and 
Evaluation) 

3 1006 01257 91 3 

3 อาจารย ์ดร.สุวมิล  กฤชคฤหาสน์ ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 3 1909 00377 78 3 
4 อาจารย ์ดร.รณิดา  เชยชุ่ม ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 3 5499 00176 23 5  
5 อาจารย ์ดร.อรอุมา  เจริญสุข ค.ด. (วธีิวทิยาการวจิยัการศึกษา) 3 1005 02923 842 
6 รองศาสตราจารยเ์วธนี กรีทอง ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 3 1002 02313 09 7  
7 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศวร  มณีศรีข า กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์) 3 1020 00837 68 2 
8 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พาสนา  จุลรัตน์ Ph.D. (Educational Psychology) 3 1006 02184 75 8 
9 อาจารย ์ดร.มณฑิรา  จารุเพง็ ปร.ด. (จิตวทิยาใหค้  าปรึกษา) 3 8098 00066 14 1 

10 อาจารย ์ดร.สกล   วรเจริญศรี กศ.ด. (จิตวทิยาการใหค้  าปรึกษา) 3 1015 01882 53 1 
11 อาจารย ์ดร.ธีรภาพ  เพชรมาลยักุล ค.ด. (วจิยัและจิตวทิยาการศึกษา) 3 6499 00214 713 
12 อาจารย ์ดร.พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ กศ.ด. (จิตวทิยาการใหค้  าปรึกษา) 3 4112 00363 95 8 
13 อาจารย ์ดร.นฤมล  พระใหญ่  ปร.ด (จิตวทิยาการให้ค  าปรึกษา) 3 1103 00518 75 1 
14 รองศาสตราจารย ์ดร.ดารณี ศกัด์ิศิริผล กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) 5 1021 99029 41 7  
15 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ ์ Ph.D. (Special Education, Gifted  

and Talented Children) 
3 1024 00246 79 7 

16 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพนัธ์  ศรีวนัยงค ์ กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) 3 1014 01198 07 8 
17 อาจารย ์ดร.กุลยา  ก่อสุวรรณ Ed.D (Special Education) 3 1014 03019 74 0 



 
 

 80 

3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
ล าดบั ต าแหน่งและรายช่ือคณาจารย ์ คุณวฒิุ เลขประจ าตวั

บตัรประชาชน 

1 ศาสตราจารย ์ดร.ส าเริง บุญเรืองรัตน์ Ph.D. (Research and Curriculum Development)  
2 ศาสตราจารย.์ดร.ศิริชยั กาญจนวาสี Ph.D. (Measurement and Evaluation)  
3 รองศาสตราจารย ์ดร.อารี พนัธ์มณี Ph.D. (Educational Psychology)  
4 รองศาสตราจารย ์ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ ์ Ph.D. (Measurement and Evaluation, Statistics 

and Research Design) 
 

5 รองศาสตราจารย ์ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ Ph.D. (Educational Research Methodology)  
6 รองศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล ติรกานนัท์ ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา)  
7 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนนัท ์ศลโกสุม กศ.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร)  
8 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉตัรศิริ ปิยะพมิลสิทธ์ิ กศ.ด. (การทดสอบและวดัผลการศึกษา)  
9 อาจารย ์ดร.ชูศกัด์ิ ขมัภลิขิต Ph.D. (Educational Research Methodology)  
10 อาจารย ์ดร.ละเอียด รักษเ์ผา่ กศ.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร)  
11 อาจารย ์ดร.อิทธิฤทธ์ิ พงษปิ์ยรัตน์ ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา)  
12 อาจารย ์ดร.วนัทยา วงศศิ์ลปภิรมย ์ กศ.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร)  
13 ศาสตราจารย ์ดร.จรรจา สุวรรณฑตั Ed. D (Educational Psychology)  

14 ศาสตราจารย ์ดร.ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ ์ Ph.D. (Educational Psychology)  
15 ศาสตราจารยศ์รียา  นิยมธรรม M.A. (Special Education for the Deaf)  
16 ศาสตราจารย ์ดร.ผดุง  อารยะวญิญู Ed.D. (Special Education Administration)  
17 อาจารย ์ดร.มลิวลัย ์ ธรรมแสง Ph.D. (Administration for Special Education)  
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ

มนุษยไ์ดจ้ดัใหนิ้สิตไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพในสถานการณ์จริง (การฝึกงาน) ทั้งในหน่วยงานของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

   วิชาเอกหรือแขนงวิชาท่ีมีการฝึกงาน ได้แก่ แขนงวิชาจิตวิทยาพฒันามนุษย์และการให้
ค  าปรึกษา (Psychology of Human Development and Counseling)  แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
(Educational Psychology) แขนงวิชาการจดัการศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยิน (Education for Persons with Hearing Impairment)  ส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(Education for Persons with Intellectual Disabilities) ส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ (Education 
for Gifted and Talented Persons)  และส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องระดบัไม่รุนแรง (Education for 
Mildly Handicapped Persons)   
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
               ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดงัน้ี  

(1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานท่ีฝึกงาน ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน  

(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาทางวชิาชีพ โดยใชเ้คร่ืองมือหรือเทคนิค
วธีิการต่าง ๆ และเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
(4) มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา เขา้ใจวฒันธรรม และสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานท่ีปฏิบติังานได ้
(5) มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้ 

 
4.2 ช่วงเวลา  
 ระดับมหาบัณฑิต 

                      มีการฝึกงานในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 2 
              ระดับดุษฎบีัณฑิต แบบ 2.1 
                    มีการฝึกงานในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 2 
              ระดับดุษฎบีัณฑิต แบบ 2.2 
                   มีการฝึกงานในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 2 
 
             4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
                   จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี)  
ขอ้ก าหนดในการท าโครงงานหรือปริญญานิพนธ์ ตอ้งเป็นหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบันวตักรรมและวทิยาการ

ดา้นการศึกษา และการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาและพฒันาผูเ้รียน 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   การวิจยั ปริญญานิพนธ์ และโครงงานดา้นการศึกษาเป็นงานวิจยัทาง

สังคมศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้ดา้นการแกปั้ญหา การพฒันา  ตลอดจนการสร้างองคค์วามรู้ทางการศึกษาและการจดั 
การเรียนรู้ตามความสนใจและตามความจ าเป็นของนิสิต โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูค้วบคุมดูแล  ทั้งน้ีโดย
มีกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของบณัฑิตวทิยาลยั นบัแต่การเสนอเคา้โครงวจิยัต่อ
คณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงวจิยั การแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษาในการท าการสอบปากเปล่าเป็นตน้ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นิสิตมีความรู้ความสามารถในการก าหนดปัญหาและสืบคน้ขอ้มูลวจิยั การเขียนและน าเสนอ

โครงการวจิยั การด าเนินการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและการใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูล การสรุปและอภิปรายผลการวจิยัและการน าเสนอ
รายงานการวิจยั 
 5.3 ช่วงเวลา  

ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  ของปีการศึกษาท่ี  2  
5.4  จ านวนหน่วยกติ   
ระดบัปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
ระดบัปริญญาเอก 36 หน่วยกิต ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีจบปริญญาโท (ปร.ด. แบบ 2.1) 
ระดบัปริญญาเอก 48 หน่วยกิต ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีจบปริญญาตรี (ปร.ด. แบบ 2.2) 
 
5.5 การเตรียมการ  
มีการเตรียมการใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือทางดา้นวิชาการแก่นิสิต โดยแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา

เป็นผูใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือนิสิต การก าหนดเวลาในการนดัหมายใหค้  าปรึกษานิสิตทั้งทางตรงและทาง
จดหมายอิเลคทรอนิค แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวจิยัและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า 
การก าหนดช่วงเวลาในการยื่นขอ้เสนอเคา้โครงวจิยั  การประชุมพิจารณาโครงการวิจยั ช่วงเวลาการยืน่
ขอสอบปากเปล่า และระยะเวลาส้ินสุดการสอบปากเปล่า  ในแต่ละปีการศึกษา ประกาศใหนิ้สิตทราบ
โดยก าหนดเป็นปฏิทินการศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
มีการประเมินผลเป็นระยะ ตั้งแต่การสังเกต การสนทนาซกัถาม ประเมินผลจากเอกสาร เคา้โครงวจิยั

และรายงานการวจิยั การประชุมพิจารณาเคา้โครงวจิยั การสอบปากเปล่า โดยใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมผลการประเมินท่ียงัไม่ไดม้าตรฐาน 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

 
คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและกจิกรรมนิสิต 

 

1.  ด้านความเป็นผู้น าทางวชิาการ 
 

1. สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน  การจดั
กิจกรรม  ตลอดจนจดัสถานการณ์  ประสบการณ์ เพื่อ
เสริมสร้างลกัษณะความเป็นผูน้ าทางวชิาการ   
2. การจดักิจกรรมกลุ่ม  การท างานเป็นทีม  การจดัอบรม  
และสัมมนาต่างๆ   
3. ศึกษาคน้ควา้  วจิยัและเผยแพร่องคค์วามรู้ใหม่ๆ  แก่
สังคม 
 

2.  ด้านความศรัทธาในวชิาชีพ 
 

1. สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้าง
ความศรัทธาในวชิาชีพ 
2. การจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเสริมความศรัทธา  
ความมุ่งมัน่  ความเสียสละ  และความรับผดิชอบ 
3. จดัสถานการณ์  ประสบการณ์  เพื่อส่งเสริมใหป้ฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

3.  ด้านจิตส านึกสาธารณะ 
 

1. สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
2. จดัสถานการณ์  ประสบการณ์   เพื่อส่งเสริมการมี
จิตส านึกสาธารณะ   
3. การจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมเก่ียวกบัการรู้จกัใช้
ของส่วนรวม  การถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั และการ
เคารพสิทธิของบุคคลอ่ืน 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ระดับมหาบัณฑิต 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

นิสิตตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีส าคญัในการปฏิบติังาน  และสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ๆ ในสาขาวชิาชีพ  ตลอดจนมีความสามารถวินิจฉยัและจดัการปัญหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม โดย
ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ  และเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังานในองคก์ร ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม 

อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิาตอ้งสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ีโดยนิสิตจะตอ้งมี
คุณสมบติัดา้นคุณธรรม  จริยธรรมอยา่งนอ้ย  7  ขอ้ตามท่ีระบุไวด้งัน้ี 

(1) มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในการปฏิบติังาน 
(2) มีความใฝ่รู้  แสวงหา  และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน 
(3) มีความสามารถในการวนิิจฉยัและจดัการปัญหาต่างๆ  
(4) ยดึมัน่ในการประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ   
(5) เป็นตวัอยา่งท่ีดี ในการปฏิบติังานในองคก์ร  ชุมชน  และสังคม 
(6) เสียสละ  อุทิศตน  และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
(7) มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  และยติุธรรม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
เพื่อใหนิ้สิตเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดี  อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งเนน้

การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา  แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั รู้หนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบใน
การท างาน ส่งเสริมใหนิ้สิตแสวงหาและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการเรียน ฝึกการปฏิบติังานในองคก์ร 
ชุมชน และสังคมเพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดี นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวชิา  รวมทั้งการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกใหนิ้สิตเป็นผูท่ี้มี
ความซ่ือสัตย ์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ อุทิศตน และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1)  ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา 
(2)  ประเมินจากการแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั           
(3)  ประเมินจากความรับผดิชอบในการเรียนและการท างาน 
(4)  ประเมินจากการฝึกปฏิบติังานและการร่วมกิจกรรม 

2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นิสิตตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ หลกัการ และทฤษฎีท่ีส าคญัๆ ใน
สาขาวชิา สามารถน าความรู้ดงักล่าวไปประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการ  การวจิยั  การปฏิบติั
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ในวชิาชีพและในการด าเนินชีวติ  ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจในวธีิการ และผลกระทบของผลการวจิยั
ในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิาของตน  ติดตามความเปล่ียนแปลงทางวชิาการ  รวมทั้งตระหนกัใน
จรรยาบรรณวชิาชีพ   

อาจารยท่ี์สอนในแต่ละวชิาตอ้งสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ี โดยนิสิตจะตอ้งมี
คุณสมบติัดา้นความรู้อยา่งนอ้ย  6  ขอ้ตามท่ีระบุไว ้คือ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ หลกัการ และทฤษฎี ท่ีส าคญั ๆ ในสาขาวชิา  
(2) สามารถน าความรู้ดงักล่าวไปประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการ  การวิจยั การ

ปฏิบติัในวชิาชีพและในการด าเนินชีวติ   
(3) มีความรู้ ความเขา้ใจในวธีิการ  
(4) รู้ และ เขา้ใจผลกระทบของผลการวจิยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิาของตน   
(5) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงทางวชิาการ   
(6) มีความตระหนกัในจรรยาบรรณวชิาชีพ   

2.2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
เนน้การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้และใหท้ ากิจกรรม

ท่ีหลากหลาย เพื่อใหเ้หมาะสมและบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ในลกัษณะของการฝึกงาน การจดัโครงการสัมมนาทางวชิาการ และการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการแก่หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดใหมี้การท าวจิยัท่ีมีการน าหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัมาประยกุตใ์ช ้ รวมทั้งใหนิ้สิต
ศึกษา คน้ควา้ หาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากงานต่างๆ ท่ีมอบหมาย 
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
(3) ประเมินจากการทดสอบ 
(4) ประเมินจากการปฏิบติังานวจิยัและผลงานวจิยั 
(5) ประเมินจากการฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นิสิตมีความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู้และทฤษฎีทางวิชาชีพ  สามารถสังเคราะห์
และบูรณาการความรู้ ผลงานวิจยั  และทฤษฎีต่างๆ  ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การหาขอ้มูลสรุป
และขอ้เสนอแนะใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาชีพ 

ดงันั้นนิสิตตอ้งมีคุณสมบติัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี   
(1) มีความรู้ ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละลุ่มลึกในทฤษฎีต่างๆ ทางวชิาชีพ 
(2) มีความสามารถในการเช่ือมโยง ถ่ายโอนความรู้ 
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(3) มีความสามารถในการพฒันาความคิดใหม่ๆ ท่ีไดจ้ากการบูรณาการองคค์วามรู้เดิม 
ผลงานวจิยั และทฤษฎีต่างๆทางวชิาชีพ 

(4) มีความสามารถในการวเิคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซอ้น สามารถวางแผนและ
ด าเนินการวจิยั เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะใหม่ๆได ้

2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
วางแผนการสอนและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

การสังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และคิดเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคต่างๆ  เช่น การระดมสมอง การสะทอ้น
ความคิด  การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ เป็นตน้ จดักิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนท่ี
เนน้ทกัษะการคิดโดยตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้ ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
การศึกษา คน้ควา้ วจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากการท ากิจกรรมการฝึกทกัษะการคิด 
(2) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม 
(3) ประเมินจากการปฏิบติังานวจิยั 

2.4  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

นิสิตมีทกัษะทางสังคม สามารถปรับตวัเพื่อร่วมงานกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามใน
การด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ ได้โดยใช้ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล  มีความรับผิดชอบสามารถวางแผนด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได ้มี
วิสัยทศัน์ในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ  มีภาวะผูน้ าสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ใน
กิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์

ดงันั้นนิสิตตอ้งมีคุณสมบติัต่างๆ ต่อไปน้ี  
(1)  มีทกัษะสังคม 
(2)  มีความสามารถในการปรับตวัเพื่อท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข 
(3)  มีความสามารถในการจดัการปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองคก์รในการปฏิบติังานในวิชาชีพใหมี้ประสิทธิภาพ 

2.4.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
อาจารยผ์ูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานที่ตอ้ง

มีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์รในทุกรายวิชา ฝึกปฏิบติัท างานและการอยูร่่วมกนั
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ในสังคมดว้ยการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล และฝึกการจดัการปัญหาและความขดัแยง้
ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นความสามารถในการส่ือสาร มนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะ

ทางสังคม ความสามารถในการปรับตวัและความสามารถในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ  และ
ความรับผดิชอบของการเรียนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  จากการร่วมกิจกรรม/โครงการและการฝึกปฏิบติังาน
จากสถานการณ์จริง  และจากการยอมรับจากเพื่อนโดยใหนิ้สิตประเมินตนเองและใหเ้พื่อนประเมินนิสิต 

2.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิสิตมีความสามารถคดักรองขอ้มูลและสถิติต่างๆ เพื่อน ามาใช้ทางการศึกษาคน้ควา้
ปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชา สามารถใชภ้าษา
ในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชน สามารถเลือก
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอผลงานทางวิชาการได้อย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

(1) นิสิตสามารถคดักรองขอ้มูล และสถิติต่างๆ เพื่อน ามาใชป้ระกอบในการศึกษา
คน้ควา้ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา 

(2) นิสิตสามารถน าเสนองานท่ีเนน้การส่ือสารทั้งดา้นการพดูและการเขียน (วจันะ
ภาษา และอวจันะภาษา) ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) นิสิตสามารถเลือกและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน ามา
พฒันาผลงานทางวชิาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

(4) นิสิตสามารถวเิคราะห์และประเมินการเลือกรับและไม่รับขอ้มูลสารสนเทศข่าวสาร  
ส่ิงตีพิมพท์างวชิาการและวชิาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาผลงานทางวชิาการ  

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
(1)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ ใหนิ้สิตไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจากสถานการณ์

จ าลองและสถานการณ์จริงทางคณิตศาสตร์  ทางจิตวทิยาและทางการศึกษา   และน าเสนอการแกปั้ญหา
ทางการวจิยัอยา่งเหมาะสม 

(2)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ ใหนิ้สิตสามารถส่ือสาร โดยประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยส่ืีอสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและ   
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
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(1)  ประเมินจากความสามารถในการคดักรองขอ้มูล  จบัใจความส าคญั  แปลความหมาย 
และขยายความขอ้มูลทางคณิตศาสตร์  การวดัและประเมินทางจิตวทิยา  การประเมินทางการศึกษาและสถิติ  
โดยการทดสอบกลางภาคและปลายภาค  และผลการน าเสนอขอ้มูลไดส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการส่ือสารทั้งวจันะภาษา และอวจันะภาษา เป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
และประเมินค่าการเลือกรับและไม่รับขอ้มูลสารสนเทศ ข่าวสาร ส่ิงตีพิมพท์างวชิาการและวชิาชีพได ้ 
 
ระดับปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

นิสิตตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีส าคญัในการปฏิบติังาน และสร้างองคค์วามรู้ใหม่  ๆ
ทีส่ร้างสรรค์ในสาขาวิชาชีพ  ตลอดจนมีความสามารถวนิิจฉยัและจดัการปัญหาดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  
โดยยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ เป็นตวัอยา่งท่ีดี  และเป็นแบบอย่างทีด่ีของผู้น าทางวชิาการ  ในการ
ปฏิบติังานในองคก์ร  ชุมชน  และสังคมโดยส่วนรวม 

อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวิชาตอ้งสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ีโดยนิสิตจะตอ้งมี
คุณสมบติัดา้นคุณธรรม  จริยธรรมอยา่งนอ้ย  7  ขอ้ตามท่ีระบุไว ้

(1)  มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในการปฏิบติังาน 
(2) มีความใฝ่รู้ แสวงหา และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อน ามาใชใ้นการ

ปฏิบติังาน 
(3)  มีความสามารถในการวนิิจฉยัและจดัการปัญหาต่างๆ  
(4)  ยดึมัน่ในการประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ   
(5) เป็นตวัอยา่งท่ีดี และแบบอย่างทีด่ีของผู้น าทางวชิาการในการปฏิบติังานในองคก์ร 

ชุมชน และสังคม 
(6) เสียสละ  อุทิศตน  และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
(7)  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  และยติุธรรม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
เพื่อใหนิ้สิตเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดี  อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งเนน้การ

เขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา  แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั รู้หนา้ท่ีและมีความรับผดิชอบใน
การท างาน ส่งเสริมใหนิ้สิตแสวงหาและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่  ๆทีส่ร้างสรรค์ในการเรียน ฝึกการปฏิบติังาน
ในองคก์ร ชุมชน และสังคมเพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีและแบบอย่างทีด่ีของผู้น าทางวชิาการ นอกจากน้ีอาจารย์
ผูส้อนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวชิา  รวมทั้งการจดักิจกรรมส่งเสริม
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คุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกใหนิ้สิตเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต ยติุธรรม เสียสละ อุทิศตน และค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1)  ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา 
(2)  ประเมินจากการแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั           
(3)  ประเมินจากความรับผดิชอบในการเรียนและการท างาน 
(4)  ประเมินจากการฝึกปฏิบติังานและการร่วมกิจกรรม 

2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นิสิตตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ หลกัการ และทฤษฎีท่ีส าคญัๆ ใน
สาขาวชิา อย่างถ่องแท้  ลกึซ้ึง  และกว้างขวาง  สามารถน าความรู้ดงักล่าวไปประยกุตใ์นการศึกษา
คน้ควา้ทางวชิาการ  การวจิยั  การปฏิบติัในวชิาชีพและในการด าเนินชีวติ  ตลอดจนมีความเขา้ใจใน
วธีิการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ และมีความเขา้ใจในผลกระทบของผลการวจิยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวชิาของตน  ติดตามความเปล่ียนแปลงทางวชิาการ  รวมทั้งตระหนกัในจรรยาบรรณ
วชิาชีพ   

อาจารยท่ี์สอนในแต่ละวชิาตอ้งสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ี โดยนิสิตจะตอ้งมี
คุณสมบติัดา้นความรู้อยา่งนอ้ย  6  ขอ้ ดงัน้ี 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ หลกัการ และทฤษฎี ท่ีส าคญั ๆ ในสาขาวชิา 
อย่างถ่องแท้ ลกึซ้ึง และกว้างขวาง   

(2) สามารถน าความรู้ดงักล่าวไปประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการ  การวจิยั  การปฏิบติั
ในวชิาชีพและในการด าเนินชีวติ   

(3) มีความรู้ ความเขา้ใจในวธีิการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ  
(4)  รู้ และ เขา้ใจผลกระทบของผลการวจิยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวิชาของตน   
(5) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงทางวชิาการ   
(6) มีความตระหนกัในจรรยาบรรณวชิาชีพ   

2.2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
เนน้การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้และใหท้ ากิจกรรมท่ี

หลากหลาย เพื่อใหเ้หมาะสมและบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงใน
ลกัษณะของการฝึกงาน การจดัโครงการสัมมนาทางวชิาการ  และการใหค้  าปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดใหมี้การท าวจิยัท่ีมีการน าหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัมาประยกุตใ์ช ้ รวมทั้งใหนิ้สิต
ศึกษา คน้ควา้ หาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 
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2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากงานต่างๆ ท่ีมอบหมาย 
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
(3) ประเมินจากการทดสอบ 
(4) ประเมินจากการปฏิบติังานวจิยัและผลงานวจิยั 
(5) ประเมินจากการฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นิสิตมีความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทฤษฎีทางวชิาชีพ มีเทคนิคการแสวงหา
ความรู้ สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ ผลงานวิจยั  และทฤษฎีต่างๆ  ในการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา การหาขอ้มูลสรุปและขอ้เสนอแนะใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวิชาชีพ สามารถพัฒนาแนวทาง
แก้ปัญหาด้วยวธีิการทีส่ร้างสรรค์ในการพฒันาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวชิาชีพ 

ดงันั้นนิสิตตอ้งมีคุณสมบติัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี   
(1) มีความรู้ ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละลุ่มลึกในทฤษฎีต่างๆ ทางวชิาชีพ 
(2) มีความสามารถในการเช่ือมโยง ถ่ายโอนความรู้ 
(3) มีความสามารถในการพฒันาความคิดใหม่ๆ ท่ีไดจ้ากการบูรณาการองคค์วามรู้เดิม 

ผลงานวจิยั และทฤษฎีต่างๆทางวชิาชีพ 
(4) มีความสามารถในการวเิคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซอ้น สามารถวางแผนและ

ด าเนินการวจิยั เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะใหม่ๆได ้
(5) มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาและน าความรู้ ทฤษฎต่ีางๆทาง

วชิาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางการศึกษา 
(6) มีความสามารถในการวเิคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการผลงานวจัิยและแนวคิด ทฤษฎี

ต่างๆ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทีน่ ามาสู่การแก้ปัญหาทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
(7) มีความสามารถในการออกแบบการวจัิยและด าเนินการวจัิยในเร่ืองทีซั่บซ้อนทีเ่กีย่วกบั

การพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในวชิาชีพ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

วางแผนการสอนและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เนน้การฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์และคิดเป็นระบบ โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ  เช่น การระดมสมอง การสะทอ้น
ความคิด  การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ เป็นตน้ จดักิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนท่ี
เนน้ทกัษะการคิดโดยตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้ ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
การศึกษา คน้ควา้ วจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากการท ากิจกรรมการฝึกทกัษะการคิด 
(2) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม 
(3) ประเมินจากการปฏิบติังานวจิยั 

2.4  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

นิสิตมีทกัษะทางสังคม สามารถปรับตวัเพื่อร่วมงานกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามใน
การด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ ได้โดยใช้ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล  มีความรับผิดชอบสามารถวางแผนด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได ้มี
วิสัยทศัน์ในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ  มีภาวะผูน้ าสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ใน
กิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์

ดงันั้นนิสิตตอ้งมีคุณสมบติัต่างๆ ต่อไปน้ี  
(1)  มีทกัษะสังคม 
(2)  มีความสามารถในการปรับตวัเพื่อท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข 
(3)  มีความสามารถในการจดัการปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(4)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองคก์รในการปฏิบติังานในวิชาชีพใหมี้ประสิทธิภาพ 
(5)  แก้ไขปัญหาทีซั่บซ้อน หรือยุ่งยากทางวชิาชีพในระดับสูงได้อย่างละมุนละม่อม 
(6)  มีความสามารถในการเป็นผู้น าในทางวชิาการ วชิาชีพและสังคมทีซั่บซ้อนได้ 

2.4.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
อาจารยผ์ูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฎิ

สัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมี
มนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมขององค์กรในทุกรายวิชา ฝึกปฏิบติัท างานและการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมดว้ยการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล และฝึกการจดัการปัญหาและความขดัแยง้
ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นความสามารถในการส่ือสาร มนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะ

ทางสังคม ความสามารถในการปรับตวัและความสามารถในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ  และ
ความรับผิดชอบของการเรียนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  จากการร่วมกิจกรรม/โครงการและการฝึก
ปฏิบติังานจากสถานการณ์จริง  และจากการยอมรับจากเพื่อนโดยให้นิสิตประเมินตนเองและให้เพื่อน
ประเมินนิสิต 
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2.5   ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิสิตมีความสามารถคดักรองขอ้มูลและสถิติต่างๆ เพื่อน ามาใช้ทางการศึกษาคน้ควา้
ปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาได้อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกบักลุ่มบุคคลต่างๆทั้ง
ในวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชน สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา
คน้ควา้และน าเสนอผลงานทางวชิาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

(1) นิสิตสามารถคดักรองขอ้มูล และสถิติต่างๆ เพื่อน ามาใชป้ระกอบในการศึกษาคน้ควา้
ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) นิสิตสามารถน าเสนองานท่ีเนน้การส่ือสารทั้งดา้นการพดูและการเขียน (วจันะภาษา 
และอวจันะภาษา) ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(3) นิสิตสามารถเลือกและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน ามา
พฒันาผลงานทางวชิาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

(4) นิสิตสามารถวเิคราะห์และประเมินการเลือกรับและไม่รับขอ้มูลสารสนเทศข่าวสาร  
ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์   

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
(1)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ ใหนิ้สิตไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลจากสถานการณ์จ าลอง

และสถานการณ์จริงทางคณิตศาสตร์ ทางจิตวิทยาและทางการศึกษา  และน าเสนอการแกปั้ญหาทางการวจิยั
ทีซั่บซ้อน อยา่งเหมาะสม 

(2)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ ใหนิ้สิตสามารถส่ือสาร โดยประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยส่ืีอสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
(1)  ประเมินจากความสามารถในการคดักรองขอ้มูล  จบัใจความส าคญั  แปลความหมาย 

และขยายความขอ้มูลทางคณิตศาสตร์  การวดัและประเมินทางจิตวทิยา  การประเมินทางการศึกษาและสถิติ  
โดยการทดสอบกลางภาคและปลายภาค  และผลการน าเสนอขอ้มูลไดส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการส่ือสารทั้งวจันะภาษา และอวจันะภาษาอย่างมีวจิารณญาณ  
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  โดยสามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
สามารถวเิคราะห์และประเมินค่าการเลือกรับและไม่รับขอ้มูลสารสนเทศ ข่าวสาร ส่ิงตีพิมพท์างวชิาการ
และวชิาชีพไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
ระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

    ความรับผิดชอบหลกั                                                       ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ดา้นความรู้ 

 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

    5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์ 
เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
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 
พฐ 501 ชีวติกบัการศึกษา                               

พฐ 502 เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้างและ
ส่ือสารความรู้ 

                              

วพศ 611 เทคนิคการพฒันาและใชเ้คร่ืองมือ
การวดัและประเมิน 

                              

วพศ 612 กระบวนทศัน์ในการเรียนรู้ของมนุษย ์                               

วพศ 613 สมัมนาหลกัการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์                               

วพศ 614 สถิติวเิคราะห์ขั้นสูง                               

วพศ 711 การออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือ
วดัศกัยภาพมนุษย ์

                              

วพศ 712 กระบวนทศันท์างสติปัญญา                               

วพศ 713 ร่างกาย จิต สมอง และการเรียนรู้ของมนุษย ์          
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รายวชิา 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ดา้นความรู้ 

 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

    5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์ 
เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
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 
แขนงวชิาการทดสอบและวดัผลการศึกษา 
วปจ 611 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวดั                               

วปจ 612 การสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นพทุธิพิสยั                               

วปจ 613 การสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นจิตพิสยั
และทกัษะพิสยั 

                              

วปจ 614 สมัมนาการทดสอบและวดัผล
การศึกษา 

                              

วปจ 811 ทฤษฎีทางการทดสอบและการวดั
ขั้นสูง 

                              

วปจ 812 ทฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ                               

วปจ 813 หวัขอ้ปัจจุบนัทางการวดัผล
การศึกษา 

                              

วปจ 814 สมัมนาการบริหารและการจดัการการ
ทดสอบ 
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รายวชิา 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ดา้นความรู้ 

 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

    5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์ 
เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
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 
แขนงวชิาการตรวจสอบและการประเมนิทางการศึกษา 
วปจ 621 หลกัการและวธีิการในการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

                              

วปจ 622 การประเมินหลกัสูตรและการสอน                               

วปจ 623 การประเมินนโยบายและแผน                               

วปจ 624 สมัมนาการตรวจสอบและประเมิน
ทางการศึกษา 

                              

วปจ 821 ทฤษฎีการประเมินและการ
ประยุกต ์

                              

วปจ 822 การประเมินและพฒันาบุคลากร                               

วปจ 823 ยทุธศาสตร์การประเมินเพื่อพฒันา
องคก์าร 

                              

วปจ 824 สมัมนาการบริหารและการจดัการ
การประเมิน 
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รายวชิา 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ดา้นความรู้ 

 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

    5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์ 
เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
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 
แขนงวชิาการวจิยัและสถิตทิางการศึกษา 
วปจ 631 การออกแบบการวจิยัเชิงทดลอง
และก่ึงทดลอง 

                              

วปจ 632 การออกแบบการวจิยัเชิงบรรยาย                               

วปจ 633 การวจิยัเชิงคุณภาพ                               

วปจ 634 สมัมนาการวจิยัและสถิติทางการศึกษา                               

วปจ 831 การออกแบบการวจิยัขั้นสูง                               

วปจ 832 สถิติวเิคราะห์ตวัแปรพหุนาม                               

วปจ 833 สมัมนาการวจิยัเชิงคุณภาพ                               

วปจ 834 สมัมนาการออกแบบการวจิยัและ
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

                              

แขนงวชิาจติวทิยาพฒันามนุษย์และการให้ค าปรึกษา 

จพป 611 การพฒันามนุษยแ์ละทฤษฎี 
เทคนิคการใหค้  าปรึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จพป 612 จิตวทิยาการฝึกอบรม          
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รายวชิา 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ดา้นความรู้ 

 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

    5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์ 
เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
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 
จพป 613 สมัมนาจิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละ
การใหค้  าปรึกษา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จพป 614 การฝึกฏิบติังานดา้นจิตวทิยา
พฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา 1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จพป 811 การพฒันามนุษยแ์ละการให้
ค  าปรึกษาครอบครัว   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จพป 812 การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มขั้นสูง              
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

จพป 813 สมัมนาการวจิยัดา้นจิตวทิยา
พฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จพป 814 การฝึกปฏิบติังานดา้นจิตวทิยา
พฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา 2          

                              

แขนงวชิาจติวทิยาการศึกษา 

จพป 621 จิตวทิยาการเรียนรู้ของมนุษย ์                               

จพป 622 การปรับพฤติกรรม          
 

                     

 



 
 

 98 

98 

รายวชิา 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ดา้นความรู้ 

 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

    5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์ 
เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
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 
จพป 623 สมัมนาการเรียนการสอนเชิงจิตวทิยา  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จพป 624 การฝึกปฏิบติังานดา้นจิตวทิยา
การศึกษา 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จพป 821 จิตวทิยาการรู้คิด                               

จพป 822 การฝึกอบรมและการออกแบบ
การสอน 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

จพป 823 สมัมนาการวจิยัดา้นจิตวทิยา
การศึกษา 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

จพป 824 การฝึกปฏิบติังานดา้นจิตวทิยา
การศึกษา 2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

แขนงวชิาการศึกษาพเิศษ                                   

กศพ 611 โสตสมัผสัวทิยา  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กศพ 612 วธีิสอนภาษาส าหรับบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ 
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รายวชิา 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ดา้นความรู้ 

 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

    5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์ 
เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
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 
กศพ 631 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาวะความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กศพ 632 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กศพ 641 การจดัการศึกษาส าหรับบคุคลท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กศพ 642 การพฒันาทกัษะความคิดระดบัสูง  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กศพ 661 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องระดบัไม่รุนแรง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กศพ 662 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

กศพ 671  การคดักรองและวนิิจฉยับุคคลท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

กศพ 672 สมัมนาเก่ียวกบัประเดน็ส าคญั
ทางการศึกษาพิเศษ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 100 

100 

รายวชิา 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ดา้นความรู้ 

 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

    5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์ 
เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
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 
กศพ 871 การวจิยัทางการศึกษาพิเศษ  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กศพ 872  การวางแผนการจดัการศึกษาพเิศษ  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กศพ  873 การฝึกประสบการณ์ดา้น
การศึกษาพิเศษ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กศพ 874  สมัมนาระบบการศึกษาพิเศษ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

วพศ 681  สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบั
มหาบณัฑิต 

                              

วพศ 791  ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 1                               

วพศ 792  ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  2                               

วพศ 793  ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  3                               

วพศ 881  สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดบั
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
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101 

รายวชิา 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ดา้นความรู้ 

 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

    5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์ 
เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
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 
วพศ 991  ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญา 
ดุษฎีบณัฑิต 1  

                              

วพศ 992  ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญา 
ดุษฎีบณัฑิต 2 

                              

วพศ 993  ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญา 
ดุษฎีบณัฑิต 3 

                              

วพศ 994  ปริญญานิพนธ์ระดบัปรัชญา 
ดุษฎีบณัฑิต 4 

                              
 

หมายเหตุ:  
 ด้านทกัษะทางปัญญา มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชาในระดบัมหาบณัฑิต มีคุณสมบติัตามขอ้ 1-4  ในระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต มีคุณสมบติัตามขอ้ 1-7 

 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา ในระดบัมหาบณัฑิต มีคุณสมบติัตามขอ้ 1-4  ในระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต มีคุณสมบติัตามขอ้ 1-6 

 ความหมายของเลขรหัสวชิา เลขรหัสตัวแรกหมายถึงระดบัของรายวชิา 
  5       หมายถึง  รายวิชาพ้ืนฐาน 
  6     หมายถึง รายวิชาระดบัมหาบณัฑิต 
  7 หมายถึง รายวิชาระดบัมหาบณัฑิตและ/หรือระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

8 – 9  หมายถึง รายวิชาระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
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เลขรหัสตัวกลางส าหรับรหัสวิชาหมวดพืน้ฐาน (พฐ) หมวดวชิาบังคบัร่วมและปริญญานิพนธ์ (วพศ)  
0 หมายถึง  พฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
1 หมายถึง สหวิทยาการ 
8 หมายถึง สมัมนาปริญญานิพนธ์ 
9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 

 

เลขรหัสตัวกลางส าหรับรหัสวิชาของกลุ่มวชิาการวดัผล ประเมินผลและวจิัยการศึกษา (วปจ) 
1 หมายถึง การทดสอบและวดัผลการศึกษา 
2 หมายถึง การตรวจสอบและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
3 หมายถึง การวิจยัและสถิติทางการศึกษา 

 

เลขรหัสตัวกลางส าหรับรหัสวิชาของกลุ่มวชิาจิตวทิยา (จพป) 
1 หมายถึง จิตวิทยาพฒันามนุษยแ์ละการให้ค  าปรึกษา 
2 หมายถึง จิตวิทยาการศึกษา 

 

เลขรหัสตัวกลางส าหรับรหัสวิชาของกลุ่มวชิาการศึกษาพเิศษ (กศพ)   
1-2 หมายถึง การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
3 หมายถึง การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
4-5 หมายถึง การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 
6 หมายถึง การศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องระดบัไม่รุนแรง 
7-8 หมายถึง การศึกษาพิเศษ 

 

 เลขรหัสตัวท้าย     หมายถึง ล าดบัท่ีรายวิชาตามเลขรหสัตวักลาง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัการในการให้ระดับคะแนน (เกณฑ์) 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั โดยท่ี 

1.1) นิสิตตอ้งมีเวลาเรียนในรายวชิาหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
1.2) นิสิตตอ้งไดรั้บการประเมินผลการเรียนรายวชิา  
1.3) นิสิตตอ้งผา่นการประเมินผลการสอบพิเศษตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร ไดแ้ก่ การสอบ

ภาษาองักฤษ (Language Examination) 
1.4) นิสิตตอ้งผา่นการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหากระบวนการวิจยั 

การเขียน และการสอบปากเปล่า ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญา
นิพนธ์   
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

สถาบนัอุดมศึกษาก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยนัวา่นิสิตและบณัฑิตทุก
คน มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกดา้นตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวุฒิระดบัการศึกษามหาบณัฑิต
และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการวจิยัและพฒันาศกัยภาพมนุษยด์งัน้ี 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดบัรายวิชาโดยให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และการมีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบ
ให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วนการทวนสอบในระดบัหลกัสูตรจะมีระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถาบนัอุดมศึกษา ในการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลงัส าเร็จการศึกษา เน้น

การท าวจิยัสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบณัฑิต โดยท าอยา่งต่อเน่ืองและน าผลการวิจยัท่ีไดม้า
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลกัสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดบัสากล ซ่ึงการวจิยัจะด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
เก่ียวกบัระยะเวลาในการหางาน ความเห็นท่ีมีต่อความรู้ความสามารถและความมัน่ใจของบณัฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

(2) การทวนสอบจากผู ้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ และ /หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา และเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นตน้ 
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(3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4) การประเมินจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามระดบั

ความพึงพอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และคุณสมบติัดา้นอ่ืนๆ ของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
(5) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากแขนง

วชิาท่ีเรียน ซ่ึงก าหนดในหลกัสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตรใหดี้ข้ึน 
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีประเมินหลกัสูตรหรืออาจารยพ์ิเศษ ต่อความ

พร้อมของนิสิตในการเรียนและคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองค์
ความรู้ของนิสิต 

(7) ผลงานของนิสิตท่ีสามาถวดัเป็นรูปธรรมได ้ ไดแ้ก่ 
(7.1) จ านวนผลงานท่ีไดรั้บรางวลัทางสังคมและวชิาชีพ 
(7.2) จ  านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
(7.3) จ  านวนอาสาสมคัรในองคก์รท่ีท าประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

การส าเร็จการศึกษาในระดบัมหาบณัฑิตมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1)  นิสิตตอ้งเรียนรายวชิาในหมวดวชิาพื้นฐาน (บงัคบั) ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต หมวดวชิาเอก
ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต รวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
โดยไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และสอบผา่นภาษาองักฤษ (Language Examination) ตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 5 การ
วดัและประเมินผล  

(2)  ท าปริญญานิพนธ์จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
(3)  สอบผา่นการน าเสนอผลงานวจิยั (Oral Examination)  ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  หมวด 5 การวดัและประเมินผล และ
ผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์ หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน
ไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน
การประชุม (Proceeding) 

(4)  แสดงความประสงคข์อส าเร็จการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต โดยตอ้งส าเร็จการศึกษาภายใน
เวลาตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ดงัแสดงในแผนภาพ 1 
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แผนภาพ 1 แสดงข้ันตอนการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
 

3.3.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ปร.ด.) 
 3.3.2.1  ส าหรับผูท่ี้เขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาโท  การส าเร็จการศึกษาในระดบัดุษฎี
บณัฑิตมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1) นิสิตตอ้งเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือก ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต  รวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต โดยไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ย
กวา่ 3.00 และสอบผา่นภาษาองักฤษ (Language Examination)  

(2) สอบผา่นการวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื่อศึกษาในระดบัดุษฎีบณัฑิต ตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 5 การ
วดัและประเมินผล  

(3) ท าปริญญานิพนธ์จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
(4) สอบผา่นการน าเสนอผลงานวิจยั (Oral Examination) ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการ
ตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสาร
หรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็น
ท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 

แสดงความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
หมวดวชิาเอก       21 หน่วยกติ 

 

 

รศึกษาระดับมหาบัณฑิต 

- ศึกษารายวชิา   :  หมวดวชิาพืน้ฐาน    6 หน่วยกติ 
                               หมวดวชิาเอก         21 หน่วยกติ 
                               หมวดวชิาเลอืก         3 หน่วยกติ 
- สอบผ่านภาษาองักฤษ (Language Examination) 

คุณวุฒิปริญญาตรี 

สอบเสนอผลงานวจัิย และตีพมิพ์ผลงาน 

ท าปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกติ 
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กรณีสอบไม่ผา่นและ 
ตอ้งการวฒิุปริญญาโท 

แสดงความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษา 
ระดบัดุษฎีบัณฑิต 

ศึกษารายวชิา 
          หมวดวชิาพ้ืนฐาน   -   หน่วยกิต 
          หมวดวชิาเอก         21 หน่วยกิต 
          หมวดวชิาเลือก         3 หน่วยกิต 
สอบผ่านภาษาองักฤษ (Language Examination) 

คุณวุฒิปริญญาโท 

สอบเสนอผลงานวิจยั และตพีมิพ์ผลงาน 

ท าปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกติ 

สอบวดัคุณสมบตัิ  
(Qualifying Examination) 

มคุีณสมบัตขิั้นต า่ 
ศึกษาหมวดวิชาพืน้ฐาน  6 หน่วยกติ 
         หมวดวชิาเอก       21 หน่วยกติ 
         หมวดวชิาเลอืก       3 หน่วยกติ 
 

ท าปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกติ 

สอบเสนอผลงานวิจยั และตพีมิพ์ผลงาน 

แสดงความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษา 
ระดบัมหาบัณฑิต 

(5) แสดงความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต โดยต้องส าเร็จ
การศึกษาภายในเวลาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา  

ในกรณีท่ีนิสิตไม่สามารถผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื่อศึกษา
ต่อในระดบัดุษฎีบณัฑิต นิสิตสามารถขอส าเร็จการศึกษาในระดบัมหาบณัฑิตได ้เม่ือไดเ้รียนรายวิชาใน
หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคบั) ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต  หมวดวิชาเอกไม่น้อยกวา่ 21 หน่วยกิต และหมวด
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตโดยได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า  3.00 สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ และท าปริญญานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และปฏิบัติตามขั้นตอนของ
หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตขอ้ 3.3.1 (3) และ 3.3.1 (4) ดงัแสดงในแผนภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภาพ 2  แสดงข้ันตอนการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้วยวุฒิปริญญาโท 
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3.3.2.2  ส าหรับผูท่ี้เขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาตรี  มีขั้นตอนดงัน้ี 
(1) นิสิตตอ้งเรียนรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคบั) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวด

วิชาเอกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต รวมทั้งส้ินไม่น้อยกว่า 39 
หน่วยกิต โดยได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และสอบผ่านภาษาองักฤษ (Language 
Examination)  

(2) สอบผ่านการวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื่อศึกษาในระดบัดุษฎี
บณัฑิต ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
หมวด 5 การวดัและประเมินผล  

 (3) ท าปริญญานิพนธ์จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
(4) สอบผา่นการน าเสนอผลงานวิจยั (Oral Examination) ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์
หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือ
ส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวชิานั้น 

 (5) แสดงความประสงคข์อส าเร็จการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิตโดยตอ้งส าเร็จการศึกษา
ภายในเวลาตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

 ในกรณีท่ีนิสิตไม่สามารถผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื่อ
ศึกษาต่อในระดบัดุษฎีบณัฑิต นิสิตสามารถขอส าเร็จการศึกษาในระดบัมหาบณัฑิตได้ เม่ือได้เรียน
รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคบั) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
และหมวดวิชาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิตโดยไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 สอบผา่น
ภาษาอังกฤษ และท าปริญญานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และปฏิบัติตามขั้นตอนของ
หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตขอ้ 3.3.1 (3) และ 3.3.1 (4) ดงัแสดงในแผนภาพ 3 
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กรณีสอบไม่ผา่นและ 
ตอ้งการวฒิุปริญญาโท 

แสดงความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษา 
ระดบัดุษฎบีัณฑิต

บัณฑิต
 แผนภาพ 2  แสดงข้ันตอนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้วยวุฒิปริญญาตรี  

ศึกษารายวชิาหมวดวชิาพื้นฐาน    6   หน่วยกิต 
                      หมวดวชิาเอก         30   หน่วยกิต 

                                       หมวดวชิาเลือก         3   หน่วยกิต 
                  สอบผา่นภาษาองักฤษ (English Examination)            
 

คุณวุฒิปริญญาตรี 

สอบเสนอผลงานวิจยั และตพีมิพ์ผลงาน 

ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกติ 

สอบวดัคุณสมบัต ิ
 Qualification Examination 

มคุีณสมบัตขิั้นต า่ 
ศึกษาหมวดวิชาพืน้ฐาน  6 หน่วยกติ 
       หมวดวชิาเอก       21 หน่วยกติ 
       หมวดวชิาเลอืก      3  หน่วยกติ 
 

ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกติ 

สอบเสนอผลงานวิจยั และตพีมิพ์ผลงาน 

แสดงความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษา 
ระดบัมหาบัณฑิต 

 

 

 

                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพ 3  แสดงข้ันตอนการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้วยวุฒิปริญญาตรี 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูท่ีดีแก่อาจารยใ์หม่ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของ
มหาวทิยาลยั/สถาบนั คณะตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 
 (2) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวจิยัอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวชิาการและวชิาชีพใน
องคก์รต่างๆ   เขา้รับการประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนู
ประสบการณ์ 

 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  
ส่งเสริมให้อาจารยมี์ความรู้ ทกัษะในการจดัการเรียนการสอน และการวดัประเมิน ดว้ยการ

แนะน า เสวนา สัมมนาในกลุ่มคณาจารยข์องสาขาวิชา ส่งเสริมให้อาจารยไ์ดรั้บการอบรม ศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผลท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 
 มีการฝึกอบรมพฒันาอาจารยโ์ดยเนน้เน้ือหาเก่ียวกบัการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของ
อาจารย ์ มีการจดัหา/จดัท าเอกสารท่ีใหค้วามรู้และตวัอยา่ง เก่ียวกบัการวจิยัและพฒันาการเรียนการสอน
ใหอ้าจารยส์ามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้

ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารยไ์ด้ศึกษาวิจยัและใช้งานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งเสริมใหอ้าจารยส์ร้างองคค์วามรู้  

 
2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ  
ส่งเสริม สนบัสนุนและกระตุน้อาจารยด์ว้ยวธีิการต่างๆ เพื่อให้สร้างผลงานและเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ โดย 
1) จดัหรือเขา้ร่วมประชุม สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารยแ์ละนิสิต

อยา่งสม ่าเสมอ 
2) ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การท าวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่โดยเฉพาะดา้นการ

จดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล 
3) จัดสรรหรือแสวงหางบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ท  าวิจัยหรือจัดกิจกรรม               

เพื่อเพิ่มพนูศกัยภาพทางวชิาการ 
4) สนบัสนุนใหอ้าจารยท์  าวจิยักบักลุ่มคณะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
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5) จดัและส่งเสริมให้อาจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการกบันิสิต สาขาวิชา คณะ และ
มหาวทิยาลยัตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ ภายนอกมหาวทิยาลยั 

6) มีการจดัสรรทุนวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  
7)  ก าหนดให้อาจารยจ์ดัท าใบประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ท่ีแสดงให้

เห็นถึงวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีใชใ้นแต่ละภาคเรียน และช้ีให้เห็นถึงการสอนท่ีเปล่ียนแปลงหรือ
แตกต่างไปจากเดิม  

8) ก าหนดให้อาจารย์ระบุนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีอาจารย์ได้พ ัฒนาข้ึนใน
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบติังานในแต่ละปี  

9) เผยแพร่ผลงานวิจยัของอาจารย์ท่ีเก่ียวกบันวตักรรมการเรียนการสอนในเอกสาร
ข่าวสารการวจิยัของคณะหรือสถาบนั 

10) สร้างเครือข่ายอาจารยโ์ดยจดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันานวตักรรม
การสอนใหม ่ในกลุ่มอาจารยภ์ายในคณะหรือสถาบนัทุกปี  

11) มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ 
ภายในสถาบนัหรือนอกสถาบนั  

12) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติอาจารยท่ี์มีผลงานวจิยัดา้นการจดัการเรียนการสอนโดดเด่น 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร 
 (1) ด าเนินการบริหารหลกัสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา โดย
บณัฑิตวทิยาลยั ซ่ึงแต่งตั้งจากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร คณาจารยป์ระจ า และผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  การพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

(2) มีคณาจารยเ์ป็นกลไกส าคญัในการผลิตมหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนด โดยมีการวางระบบการดูแลนิสิตอยา่งใกลชิ้ด มีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน าในดา้นการ
ลงทะเบียนการเรียน โดยเฉพาะนิสิตท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียงซ่ึงมีแนวโนม้อาจไม่ส าเร็จตามหลกัสูตร และ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ  

(3) วเิคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละปี มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์
ผูส้อนในแต่ละรายวชิาทุกภาคการศึกษา และประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและการเรียนการสอน
โดยบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลกัสูตรทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบณัฑิต
หน่ึงรุ่น  
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะศึกษาศาสตร์จดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือ
ต ารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑ์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนิสิต 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

คณะศึกษาศาสตร์ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกนักบัคณะต่างๆในมหาวิทยาลยัและ
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลยัทั้ง 3 แห่ง ในดา้นอาคารสถานท่ี ห้องเรียน เอกสารหรืออุปกรณ์การ
เรียนการสอน  ในส่วนของต ารา หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ และวารสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ และฐานขอ้มูลออนไลน์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ นิสิตสามารถใชบ้ริการ
จากส านักหอสมุดกลาง มศว และท่ีหอสมุดองค์รักษ์ ซ่ึงให้บริการทั้ งระบบปกติและออนไลน์  
นอกจากน้ีนิสิตสามารถขอใช้บริการไดท่ี้หอสมุดแห่งชาติ ส านกัหอสมุดของมหาวิทยาลยัต่างๆผ่าน
บริการเครือข่าย รวมทั้งห้องสมุดหรือศูนยเ์อกสารของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และเน่ืองจาก
คณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไดก่้อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี จึงมี
ต าราและเอกสารหายากส าหรับนิสิตไดใ้ชใ้นการศึกษาคน้ควา้โดยเฉพาะอยา่งพอเพียง 
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 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
 คณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกบัอาจารยแ์ละส านักหอสมุดกลางในการเสนอจดัหา ต ารา 
หนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ืออีเลคโทรนิคเพิ่มเติมในแต่ละปีการศึกษาเพื่อบริการให้อาจารยแ์ละนิสิตได้
ศึกษาคน้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงและจดัซ้ือส่ือ ต ารา วสัดุ อุปกรณ์ท่ีเป็นความรับผิดชอบของคณะใน
แต่ละปี จากงบประมาณเงินแผน่ดิน เงินรายได ้ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวชิาการ 

ในกรณีท่ีตอ้งการบุคลากรทดแทนหรือเพิ่มเติม มีการสรรหา คดัเลือกบุคลากรอยา่งเป็นระบบ 
เป็นไปอยา่งโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 จดัให้มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีความรู้ ความสามารถสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร มา
เป็นอาจารยพ์ิเศษ มีหอ้งเรียน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนท่ีเพียงพอส าหรับนิสิต มีโรงเรียนสาธิต
ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒทั้งสามแห่งเป็นแหล่งประสบการณ์ และมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนงัสือ  ต ารา วารสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น จากการสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นของ
นิสิตและอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี  

มีเจา้หนา้ท่ีประจ าห้องสมุด ท าการบริการอาจารยแ์ละนิสิต เพื่อจดัหา ตรวจสอบและประเมิน
ส่ือและวสัดุอุปกรณ์โดยตรงและด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

มีเจา้หนา้ท่ีของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตร์ท าหนา้ท่ีบริการดา้นโสตทศันูปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งตรวจสอบประเมินวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ และปรับปรุงแกไ้ขให้อยูใ่นสภาพท่ีดีใชก้าร
ไดเ้ป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

 
 3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

กระบวนการรับอาจารยใ์หม่ ตั้งแต่การเสนอเพื่อขออตัรา การประชุมเพื่อก าหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้
สมคัร ระดบัปริญญาเอกตรงกบัสาขาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง มีประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบ
การสอน มีการสรรหา คดัเลือกบุคลากรอยา่งเป็นระบบ เป็นไปอยา่งโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบติัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ด าเนินการประกาศรับสมคัรทุกส่ืออยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง การรับสมคัรและตรวจ
คุณสมบติั การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมคัรคดัเลือกโดยการสอบวดัคุณสมบติั เป็นไปอยา่ง
ยติุธรรมและโปร่งใส  
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
 คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อนจะตอ้งร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 
ประเมินผล และการให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
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ส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
 การแต่งตั้งคณาจารยท่ี์สอนบางเวลาและคณาจารยพ์ิเศษ จะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความรู้ความสามารถในรายวิชาท่ีจะแต่งตั้ง โดยตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

กระบวนการเลือกสรรอาจารยพ์ิเศษ เร่ิมจากการเสนอช่ืออาจารยท่ี์มีคุณสมบติัเหมาะสม เขา้
พิจารณาในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตร การเชิญอาจารยพ์ิเศษอาจเชิญสอนทั้งภาคการศึกษาหรือ
เป็นรายชัว่โมงข้ึนอยูก่บัความจ าเป็น ความตอ้งการและเวลา สถานการณ์ท่ีเหมาะสม อาจารยพ์ิเศษตอ้ง
เป็นผูท่ี้ได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคมว่าเป็นผูท่ี้เช่ียวชาญในรายวิชานั้นๆ อย่างเด่นชัดน าเสนอ
รายช่ืออาจารยพ์ิเศษเพื่อพิจารณาและขออนุมติัจากมหาวทิยาลยั 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ควรมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบในหลกัสูตร 
 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 
 ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในดา้นวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ยคนละ 3 คร้ังต่อปี 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอืน่ๆแก่นิสิต 
 คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการได ้และอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการ
ทุกคนตอ้งก าหนดชั่วโมงให้ค  าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเขา้ปรึกษาได้ นอกจากน้ีตอ้งมี
อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหค้  าปรึกษาแนะน าในการจดัท ากิจกรรมแก่นิสิต 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นค าร้องต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เพื่อขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมิน
ของอาจารยใ์นแต่ละรายวชิาได ้
 
6. ความต้องการของแรงงาน สังคมและ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตและดุษฎบีัณฑิต 
 (1) จดัใหมี้การส ารวจการมีงานท าของมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาใหม่แต่ละ
รุ่น เพื่อทราบสภาวะความตอ้งการมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตของตลาดแรงงาน 
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 (2) จดัใหมี้การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต 
 (3) จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชม้หาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตทุกปี 

โดยศึกษา ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการและสภาพการณ์ของหลกัสูตร ตลอดจน
ความตอ้งการในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลกัสูตร  ท าการศึกษา ส ารวจสาระและโครงสร้างของ
หลักสูตร การผลิตบัณฑิต ว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการและสภาพการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาและสังคมปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการจดัการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาทุกระดบั ความตอ้งการท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในสาขาวิชา ความพร้อมในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคุณภาพในการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ความทนัสมยัในการสอนและการเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย ์
การน าประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเรียนไปใชใ้นการปฏิบติังานในชีวิตจริง  โดยการส ารวจ อภิปรายจาก
ศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนั และบุคคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพือ่การประกันคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

(KPI ระดับปริญญาโท) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ   

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร  
* * * 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี)  

* * * 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ใหค้รบทุกรายวชิา  

* * * 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา  

* * * 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั 
หลงัส้ินสุดปีการศึกษา  

* * * 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา  

* * * 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้  
 * * 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

* * * 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ย
ปีละหน่ึงคร้ัง 

* * * 

10.จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ 
และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

* * * 

11.ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 * * 

12.ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 
3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  * 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
13. อ่ืนๆ ระบุ ...    
รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 11 12 
ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 9 11 12 

 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
เพือ่การประกันคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

(KPI ระดับปริญญาเอก) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ   
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร  

* * * * 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี)  

* * * * 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ใหค้รบทุกรายวชิา  

* * * * 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา  

* * * * 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั 
หลงัส้ินสุดปีการศึกษา  

* * * * 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา  

* * * * 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้  

 * * * 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

* * * * 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ย
ปีละหน่ึงคร้ัง 

* * * * 

10.จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ 
และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

* * * * 

11.ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  * * 

12.ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 
3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   * 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน     

13. อ่ืนๆ ระบุ ...     
รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 11 12 
ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 9 10 11 12 
เกณฑ์ประเมิน: หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ ตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินดงัน้ี  

ตวับ่งช้ีบงัคบั   (ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย   ไม่นอ้ยกวา่ 80 % ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งช้ีบงัคบัและตวั
บ่งช้ีรวมในแต่ละปี   
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
    

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 (1) ประเมินรายวชิา โดยนิสิต 
 (2) ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดบัภาควชิา 
 (3) ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต 
 (4) ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในการอภิปราย การซกัถาม และการตอบค าถามในชั้นเรียน 
 (5) ด าเนินการวจิยัเพื่อการพฒันากลยทุธ์การสอน 
 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) ประเมินจากนิสิตเก่ียวกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เช่น กลวธีิการสอน การตรงต่อเวลา 
การช้ีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและประเมินผล  และการใชส่ื้อการสอน 
 (2) สังเกตการณ์ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร/ทีมผูส้อน 
 (3) รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารยใ์หแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนและผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
เพื่อใชใ้นการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารยต่์อไป 
 (4) คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา/ปรับปรุง
ทกัษะกลยทุธ์การสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 (1)   ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรด าเนินการให้มีการประเมินหลกัสูตรหลงัส้ินสุดการสอนแต่ละปี
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระเมินท่ีเป็นนิสิตในแต่ละชั้นปี 
 (2)   คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการให้มีการประเมินหลกัสูตรในแต่ละปี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากผูป้ระเมินท่ีเป็นนิสิตชั้นปีสุดทา้ย และผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 
 (3)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒด าเนินการให้มีการประเมินหลกัสูตรในแต่ละปี โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูป้ระเมินท่ีเป็นมหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิตใหม่ และผูใ้ช้มหาบณัฑิต และดุษฎี
บณัฑิตใหม ่ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี (Key 
Performance Indicators) ผลการด าเนินงานท่ีระบุ โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน 

ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวชิาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 
 (1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอหวัหนา้ภาควชิา 

(2) ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน จดัประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผน
ปรับปรุงหลกัสูตร และกลยทุธ์การสอน 

 (3) ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรและกลยทุธ์การสอน 
(4)  มีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวพิากษ์หลกัสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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สรุปประเด็นส าคัญจากการวิพากษ์หลกัสูตร 
สาขาวชิาการวจัิยและพฒันาศักยภาพมนุษย์ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ขัมภลขิิต   
ที่ หน้า สาระเดิม ประเด็นการวพิากษ์ การแก้ไข/ช้ีแจง 
1 ปก

หนา้ 
ช่ือหลกัสูตร: 
หลกัสูตรการศึกษา
มหาบณัฑิตและปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต  สาขาวจิยั
และพฒันาศกัยภาพมนุษย ์

ควรปรับช่ือหลกัสูตรเป็น 
หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต
และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขา
วจิยัและพฒันาการศึกษา  เพราะ
พฒันาศกัยภาพมนุษย ์  กวา้ง
เกินไป  ทุกๆหลกัสูตรมุ่งพฒันา
ศกัยภาพมนุษยเ์ช่นเดียวกนั 

คงช่ือเดิมไวเ้น่ืองจาก
มุ่งเนน้การบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆเพื่อพฒันา
ศกัยภาพโดยองคร์วม 

2 2 ช่ือหลกัสูตร  
ภาษาองักฤษ 

ไม่ตรงกบัช่ือหลกัสูตรภาษาไทย น าไปพิจารณาประกอบ 
การปรับแกไ้ขแลว้ 

3 7 หวัขอ้ท่ี  13.2 -ตรวจสอบช่ือหวัขอ้   
-ตรวจสอบค าผิด  เช่น  กพ   

น าไปพิจารณาประกอบ 
การปรับแกไ้ขแลว้ 

4 18 หมวดวชิาบงัคบัร่วม ควรปรับเป็น  วพศ. 611 เทคนิค
การพฒันาและการใชผ้ล
เคร่ืองมือประเมิน 
Techniques of Development and 
Usage of Assessment Tools 
-ส าหรับค าอธิบายรายวชิาควร
เขียนในลกัษณะของการเรียนรู้
เก่ียวกบัทฤษฎี ประมาณ 50%  
และการใชผ้ลจากเคร่ืองมือ
ประเมินท่ีพฒันาข้ึน  50%  

น าไปพิจารณาประกอบ 
การปรับแกไ้ขแลว้ 

5 28 หมวดวชิาเลือกเสรี 
วปจ  511  

ควรปรับเป็น  Psychological 
Scale Construction 

รับไวพ้ิจารณา 

6 29,30 วปจ 626 ปรับช่ือภาษาองักฤษ   และ
ตรวจสอบค าผดิและต าแหน่ง
ของค าวา่   แขนงประเมิน 

น าไปพิจารณาประกอบ 
การปรับแกไ้ขแลว้ 

7 37  หวัขอ้ 3.1.4  ควรปรับช่ือหวัขอ้
เป็น    ตวัอยา่งแผนการเรียน 

น าไปพิจารณาประกอบ 
การปรับแกไ้ขแลว้ 
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ที่ หน้า สาระเดิม ประเด็นการวพิากษ์ การแก้ไข/ช้ีแจง 
8 42, 43  โครงสร้างหลกัสูตร ป.ร.ด. แบบ 

2.1  ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ควรสอบ 
Qualify Exam  เพื่อประเมินวา่
ใครควรไดรั้บรายวชิาอะไร
เพิ่มเติม  ส่วนโครงสร้าง
หลกัสูตร ป.ร.ด. แบบ 2.1  ปีท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ควรสอบ 
Comprehensive Exam  ผา่นเพื่อ
เป็น  Full Status 

น าไปพิจารณาประกอบ 
การปรับแกไ้ขแลว้ 

9 65 
 
 

 รายวชิาพฐ 501  ควรเพิ่มเติม  
วเิคราะห์/สังเคราะห์แนวชีวิตกบั
การศึกษาไทย 

รับไวพ้ิจารณา 

10 65 วพศ 611   บรรทดัท่ี 2 วพศ 611  จาก Use  เป็น  Usage    
เพิ่มค าวา่   และจิตวทิยา  ปรับ
เป็น   ตามอนุกรมวธิาน 
(taxonomy) ของจุดมุ่งหมาย
การศึกษาและจิตวทิยา 

รับไวพ้ิจารณา 

11 67 วปจ 612 ควรปรับช่ือรายวชิา วปจ 612  
การสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นพุทธิ
พิสัย) เป็น การสร้างเคร่ืองมือ
ทางการศึกษา I  (ขั้นพื้นฐาน)     
ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบั Ability 
test (Achievement test + 
Aptitude test)  และการใชผ้ล 
(Usage) 
และเขียนค าอธิบายรายวชิาใน
ลกัษณะของการเรียนรู้เก่ียวกบั
ทฤษฎี ประมาณ 50%  และการ
ใชผ้ลจากเคร่ืองมือประเมินท่ี
พฒันาข้ึน  50%    

รับไวพ้ิจารณา 

17 67 วปจ  613 ควรปรับช่ือรายวชิา วปจ 613  
การสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นจิต

รับไวพ้ิจารณา 



 

 125 

ที่ หน้า สาระเดิม ประเด็นการวพิากษ์ การแก้ไข/ช้ีแจง 
พิสัยและทกัษะพิสัย เป็น “การ
สร้างเคร่ืองมือทางการศึกษา II”
ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัทฤษฎี
เก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือวดั  
Non  Cognitive /Non Ability   
การสร้าง Inventory    และ
สอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบั  
Human Characteristics of  
Learning  (self efficacy  การ
ควบคุมตนเอง  และความ
รับผดิชอบ)  ประมาณ 50%  และ
การใชผ้ลจากเคร่ืองมือประเมิน
ท่ีพฒันาข้ึน  50%    
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ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต  อนิทสุวรรณ    
 

ที่ หน้า สาระเดิม ประเด็นการวพิากษ์ การแก้ไข/ช้ีแจง 
1 5, 6 หวัขอ้ท่ี 11 สถานการณ์

ภายนอกหรือการพฒันา
ท่ีจ าเป็นน ามาพิจารณา
ในการวางแผนหลกัสูตร
และหวัขอ้ท่ี 12 
ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อ
การพฒันาหลกัสูตรและ
ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจ
ของสถาบนั 

ยงัไม่ค่อยชดัเจนในเหตุผลและ
แนวทาง 

รับไวพ้ิจารณาปรับแกไ้ข
เพิ่มเติม 

xiy[ 7 หมวดท่ี 2 ขอ้ยอ่ย 1.2 
ความส าคญัของ
หลกัสูตร 

ควรวเิคราะห์ให้เห็นจุดร่วมของ 
3 สาขาวชิาหลกั 

 น าไปพิจารณาประกอบ 
การปรับแกไ้ขแลว้ 

3 10 หมวดท่ี 3 ขอ้ยอ่ย 2.5 
แผนการรับนิสิตและ
ผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี 

ควรมีหวัตารางระบุระดบั
มหาบณัฑิต 

น าไปพิจารณาประกอบ 
การปรับแกไ้ขแลว้ 

4 18 หมวดวชิาบงัคบัร่วม Concept ของหมวดน้ียงัไม่ค่อย
ชดั 

น าไปพิจารณาประกอบ 
การปรับแกไ้ขแลว้ 

5 65 ค าอธิบายรายวชิา พฐ 501 
ชีวติกบัการศึกษาและพฐ 
502 เทคโนโลยีและการวิจยั
เพื่อสร้างและส่ือสารความรู้ 

แก่นแทแ้ละความเป็นไปได้
ของช่ือรายวชิาน้ี  

รับไวพ้ิจารณา 

 



 

 127 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ศาสตราจารย์. ดร. ผ่องพรรณ  เกดิพทิกัษ์ 
  

ที่ หน้า สาระเดิม ประเด็นการวพิากษ์ การแก้ไข/ช้ีแจง 
1. 1 ช่ือหลกัสูตร น่าจะเป็น การพฒันา เพราะ

ภาษาองักฤษใชค้  าวา่ 
Development 

มีค  าวา่การหนา้ค าวา่วจิยั
แลว้ 

2. 8 วตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร 

ระบุไม่ครบทุกสาขา และควร
ค านึงถึงผลการเรียนรู้ 5 ดา้น ของ 
TQF ดว้ย 

ในขอ้ 1 ระบุดา้น 3 ดา้น  
จาก 3 ภาควชิาหลกั 3 
ภาควชิาคือ การวจิยัและ
วดัผล  จิตวทิยาและ
การศึกษาพิเศษ 

3. 10-11 แผนการรับนิสิต น่าจะแยกเป็น ป.โท วา่ แต่ละ
สาขารับก่ีคน 
น่าจะแยกเป็น ป.เอก วา่ แต่ละ
สาขารับก่ีคน 

ไดแ้ยกไวแ้ลว้ 

4. 17 เลขรหสัตวัแรกของ
รายวชิาปริญญาเอก 

ใหต้รวจสอบเลขรหสัตวัแรกของ  
รายวชิาระดบัปริญญาเอก และ
รายวชิาระดบัมหาบณัฑิต ท่ีระบุ
ในหนา้ 17   

6-7 เป็นรายวชิาระดบั
มหาบณัฑิต 
8-9 เป็นรายวชิาระดบั
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

5.  8-36 รายวชิาของปริญญาโท 
และปริญญาเอกของแต่ละ
แขนงวชิา 

ควรแยกปริญญาโท และ ปริญญา
เอก ของแต่ละแขนงวชิา   
วา่ มีรายวชิาใหม่แต่ละหมวด
อะไรบา้งใหช้ดัเจน 

ไดแ้ยกไวแ้ลว้ 

6. 16 กลุ่มวชิา ถา้จะใชค้  าวา่ กลุ่มวชิา ตอ้งกล่าว
ไวใ้นหนา้ 3 ,  หนา้ 15 ดว้ยวา่ แต่
ละกลุ่มวชิา   ประกอบดว้ย 
สาขาวชิาอะไรบา้ง และหากใช้
สาขาวชิา  ก็ไม่ควรใชแ้ขนงวิชา 
ตอ้งเลือกเอกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

เลือกแขนงวชิา 

7. 39-41 แผนการศึกษา ชดัเจนดี ท่ีสงสัยคือ รายวชิาของ 
ปริญญาเอก ท่ีเร่ิมดว้ยเลข 7 

8-9 เป็นรายวชิาระดบั
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
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ที่ หน้า สาระเดิม ประเด็นการวพิากษ์ การแก้ไข/ช้ีแจง 
8. 43-82    ค  าอธิบายรายวชิา ถา้แยกเป็นของ ปริญญาโท , 

ปริญญาเอก ตามแขนงวชิาไดก้็
จะชดัเจน 

ไดแ้ยกไวแ้ลว้ 

9. 5  ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร น่าจะใหค้รบ ตามแขนงวชิาท่ีเปิด
สอน  

- ตามขอ้บงัคบัฯ ก าหนดให้
มีผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน
แต่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  
- ไดก้  าหนดอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรท่ีมี
คุณวฒิุครอบคลุมแขนง
วชิาท่ีเปิดสอนไวแ้ลว้เพื่อ
เป็นการประหยดัอาจารย์
ผูส้อนซ่ึงมีนอ้ยลง 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ  ศาสตราจารย์. ดร. จรรจา สุวรรณฑัต 
 

ที่ หน้า สาระเดิม ประเด็นการวพิากษ์ การแก้ไข/ช้ีแจง 
1. 2 Potential เติม s  เป็น   Potentials      ไดแ้กไ้ขแลว้ 
2. 3 วชิาเอก แขนงวชิา ควรแกเ้ป็น “ดา้นท่ี

เนน้เฉพาะในวชิา” 
ยงัขอใช ้แขนงวชิา  
เช่นเดิม 

3. 3 ขอ้ 4  ควรเพิ่มค าวา่ การ แกเ้ป็น 
“จิตวทิยาพฒันาการมนุษยแ์ละ
การใหค้  าปรึกษา”  

ตอ้งการเนน้ พฒันา
มนุษย ์ มิใช่เนน้
พฒันาการมนุษย ์

4. 3 ขอ้ 5.5 การใหป้ริญญาแก่ผู ้
ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาสาขาเดียว หมายถึง
อะไรควรขยายความ 

เพราะเนน้แขนงวชิา
ใดวชิาหน่ึง 

5. 4 ขอ้ 8 ควรจดักลุ่มอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาคนและสร้างเสริม
ศกัยภาพของคน เช่น นกัวจิยั 
นกัวชิาการ เป็นตน้ 

รับไวพ้ิจารณาปรับ 

6. 5 ขอ้ 9  ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ควรมีผู ้
จบทาง Human Development 
เพิ่มเติม 

รับไวพ้ิจารณาปรับ
เพิ่มเติม 

7. 5 ขอ้ 11.2  ปรับในบรรทดัสุดทา้ย 
 

ปรับแลว้ 

8. 6 ขอ้ 12.2 กล่าวหลายประเด็นเกินไป ท า
ใหจ้บัประเด็นส าคญัไม่ได ้ 

รับไวพ้ิจารณา 

9. 7 ปรัชญา ยงัไม่ชดัเจน และมูลค่า & 
คุณค่า หมายถึงอะไร  

ปรับแกไ้ขแลว้ 

10. 11 จ านวนท่ีคาดวา่จะรับ ค านวณมาจากฐานอะไร 
 

จ านวนอาจารยใ์นแต่
ละแขนงวชิา 

11. 13-15 ตวัพิมพ ์ เล็กเกินไป อ่านไดไ้ม่ชดัเจน 
 

รับไวพ้ิจารณา 

12. 16 Concentration area  แขนงวชิาตรงกบัค าวา่ branch 
ควรแกเ้ป็น “ดา้นท่ีเนน้เฉพาะ
ในวชิา” 

 ขอใชแ้ขนงวชิา 
เช่นเดิม 
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ที่ หน้า สาระเดิม ประเด็นการวพิากษ์ การแก้ไข/ช้ีแจง 
13. 9-24 วชิาท่ีใส่ไว ้ ดูจะเป็นวชิาเฉพาะของสาขาไป 

แทนท่ีจะเป็นวชิาท่ีเนน้หรือ
สะทอ้นความเก่ียวขอ้งกบั
ศกัยภาพมนุษย ์ 

รับไวพ้ิจารณา 

14. 28 กศพ 631 ความรู้เบ้ืองตน้ จดัอยูใ่นระดบั
มหาบณัฑิตหรือ? 

จดัอยูใ่นระดบั
มหาบณัฑิต 

15. 28 กศพ 872 ภาษาองักฤษไม่ตรงกบั
ภาษาไทย 

รับไวพ้ิจารณา 

16. 28 กศพ 873  Practicum = การฝึกปฏิบติั 
Internship = การฝึกงาน 

รับไวพ้ิจารณา 

17. 38 โครงสร้างหลกัสูตร 
 

สัมมนาปริญญานิพนธ์เป็นวิชา
ส าคญัมาก ไม่ใหห้น่วยกิตเลย
หรือ? 

มีทั้งท่ีนบัหน่วยกิต
และไม่นบัหน่วยกิต 

18. 41 โครงสร้างหลกัสูตรดุษฎี
บณัฑิต สาขาเนน้เฉพาะ
จิตวทิยาพฒันาการ และ
การใหค้  าปรึกษา 

การพฒันามนุษย ์กบัพฒันาการ
มนุษย ์ไม่หมือนกนั ตอ้งการ
อยา่งใดแน่ 
 

ตอ้งการพฒันามนุษย ์

19. 44 วพศ 721 โปรดดูขอ้สังเกตท่ีใส่ไวใ้นตวั
เอกสาร   น่าจะโยงใหเ้ขา้กบั
เร่ืองของหลกัสูตรมากกวา่การ
พดูถึงแบบการคิดต่างๆ 

รับไวพ้ิจารณา 

20. 51 วปจ 713  “หวัขอ้ปัจจุบนัทางการวดัผล
การศึกษา”  ใหแ้กเ้ป็น 
“ประเด็นปัญหาส าคญัปัจจุบนั” 
ส่วนค าอธิบายวา่ “ศึกษาคน้ควา้
และวพิากษอ์ยา่งลุ่มลึก..” ใคร
วพิากษ ์

ผูส้อนและผูเ้รียน 

21. 51 วปจ 632 เน้ือในไม่เขา้กบัช่ือวชิา รับไวพ้ิจารณา 
22. 52 จพป 611 ไม่ควรน าเร่ืองใหญ่ 2 เร่ืองมา

ผกูเขา้ดว้ยกนั แต่หากจะเรียน
ควรโยงเขา้สู่ศกัยภาพมนุษย ์

รับไวพ้ิจารณา 
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ที่ หน้า สาระเดิม ประเด็นการวพิากษ์ การแก้ไข/ช้ีแจง 
23. 52 จพป 711 ไม่มีจุดเนน้ ไม่ตอบช่ือวชิาและ

หลกัสูตร 
รับไวพ้ิจารณา 

24. 52 จพป 714 การฝึกปฏิบติังานในสถานท่ีต่างๆ 
กวา้งเกินไป ควรระบุลกัษณะของ
สถานท่ีฝึกงาน ดว้ย ควรมี
รายละเอียดการฝึก (วตัถุประสงค ์
แนวทาง และการประเมิน) 

จะเขียนระบุไวใ้น 
Course  Syllabus 

25. 54 จพป 622  การปรับพฤติกรรม เป็นการ
เขียนทัว่ๆ ไปเหมือนหลกัสูตร
จิตวทิยาอ่ืนๆ แต่ไม่โยงเขา้กบั
ศกัยภาพมนุษย ์

รับไวพ้ิจารณา 

26. 107 เกณฑก์ารประเมินขอ้ 5  ควรเพิ่มเจตคติต่อสาขา (area) 
ท่ีเรียน และประสบการณ์ทั้งหมด 

รับไวพ้ิจารณา 

27. 108 จ านวนอาสาสมคัร จ านวนอาสาสมคัร = กิจกรรม 
ไม่ใช่ตวับุคคล 

รับไวพ้ิจารณา 

28. 110 ขอ้ 5.1 ตรวจสอบการพิมพผ์ดิตก
บกพร่อง     

ปรับแกไ้ขแลว้ 

29. 111  น่าจะมีวธีิการป้องกนัไวก่้อน
การสอน และใหต้ดัค าวา่ “ท่ี
จะ” ออกจากขอ้ความ “สามารถ
ท่ีจะยืน่ค าร้อง” 

รับไวพ้ิจารณาปรับแก้
ไข 

30. 112 ขอ้ 2 (1)   “ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
ประเมินหลกัสูตรหลงัส้ินสุด
การสอนในแต่ละปี โดยนิสิต
ชั้นปีนั้นๆ” แปลวา่อะไร 
ควรปรับเป็น “ผูรั้บผิดชอบ
ด าเนินการใหมี้การประเมิน
หลกัสูตรหลงัส้ินสุดการสอน
ในปีนั้นๆ โดยนิสิตในแต่ละชั้น
ปีเป็นผูป้ระเมิน” 

 รับไวพ้ิจารณารับ
แกไ้ข 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ  ศาสตราจารย์ ศรียา  นิยมธรรม 
 

ที่ หน้า สาระเดิม ประเด็นการวพิากษ์ การแก้ไข/ช้ีแจง 
1. 2 แขนงวชิา การระบุวชิาเอก มี 9 แขนงวิชา       

แต่ดา้นการศึกษาพิเศษใชค้  าวา่  
สาขาวชิา....... แต่ในแขนงอ่ืน       
ไม่ระบุค าน้ี ไม่แน่ใจวา่ แขนงกบั
สาขาวชิา....” ต่างกนัหรือไม่
อยา่งไร 

เน่ืองจากแขนงวชิา
การศึกษาพิเศษมีการแบ่ง
ออกเป็นอีก  4 แขนงตาม
การศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ  ดงันั้น
จึงใชค้  าวา่  แขนงวชิาการ
ศึกษาพิเศษส าหรับ... 

2. 4 รูปแบบของหลกัสูตร เร่ืองภาษาท่ีใชร้ะบุวา่ การสอนจะ 
ใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ
หมายถึงภาษาใดควรจะระบุให้
ชดัเจน 

ภาษาต่างประเทศ  หมายถึง
ภาษาองักฤษ 

3. 17 โครงสร้างหลกัสูตร ขอ้สังเกตวชิาเลือกเสรี ไม่มี
ขอ้จ ากดัใหศึ้กษารายวชิาในหมวด
น้ี ทั้งๆ ท่ีมีรายวชิาใหเ้ลือก
มากมาย เกรงวา่ ในสถานการณ์
จริงจะไม่มีคนเลือกเรียนเพราะ
ตอ้งการจบเร็วๆ 

ในหมวดวชิาเลือกเสรีได้
เพิ่มวชิาเลือกเสรีในหมวด
น้ีจ านวน 3 หน่วยกิต 

4. 17 โครงสร้างหลกัสูตร วชิาเอก 21 หน่วยกิต ซ่ึงมีวชิา
บงัคบัร่วม 9 หน่วยกิต บงัคบั
เฉพาะ 12 หน่วยกิตนั้นพิจารณา
แลว้ดูเหมือนวา่แต่ละสาขาจะ        
ไดเ้รียนวชิาเฉพาะเพียง 2 วชิา          
ไม่น่าจะเพียงพอส าหรับจะเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญได ้และยงัส่งผลกบั  
กศพ 672 ซ่ึงเป็นการสัมมนา
เก่ียวกบัประเด็นส าคญัทาง
การศึกษาพิเศษ  ถา้ผูเ้รียนไม่มี
ความรู้ประสบการณ์ ความช านาญ
มากพอก็ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อการ
เรียนวชิาน้ี 

ในสาขาวชิาเฉพาะ 12 
หน่วยกิตจะไดเ้รียน  4  
วชิาๆ ละ 3 หน่วยกิต 
ส าหรับวชิาสัมมนาจะเป็น
วชิาท่ีจดัใหเ้รียนในปีท่ี  2  
ดงันั้นนิสิตจะไดเ้รียนใน
รายวชิาอ่ืนๆ มาแลว้ซ่ึง
เพียงพอต่อการมีความรู้ท่ี
จะน ามาใชใ้นการสัมมนา 
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ที่ หน้า สาระเดิม ประเด็นการวพิากษ์ การแก้ไข/ช้ีแจง 
5. 77 รายวชิา การเรียนการศึกษาพิเศษ ส าคญัท่ี

ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบติั 
ในระดบัปริญญาโท มีการฝึก 
ประสบการณ์นอ้ยมาก นบัวา่ขาด
ความส าคญัอยา่งยิง่ จะท าให้ได้
มหาบณัฑิตท่ีพอจะรู้เร่ือง
การศึกษาพิเศษเท่านั้น 

เพิ่มรายวชิา กศพ  681  
กศพ  682  การฝึกงาน  1  
และการฝึกงาน  2 

6. 62 แขนงวชิาการศึกษา
พิเศษ 

กศพ 661 การจดัการศึกษาส าหรับ
บุคคลท่ีมีความบกพร่องระดบัไม่
รุนแรง  เน้ือหายงัไม่ครอบคลุม
เด็กท่ีมีปัญหาท่ีสังคมตอ้งให้ความ
สนใจ เช่น เด็กออทิสติก                 
เด็กสมาธิสั้น 

เพิ่มเติมบุคคลออทิสติก                    
บุคคลสมาธิสั้น  ใน
รายวชิา กศพ 661 

7. 93 วชิาเลือก กลุ่มวชิาเลือกมีมากมาย จ านวน 
37 วชิา เปิดสอนไดจ้ริงทุกวิชา
หรือเปล่า  ถา้นิสิต 10 คน เลือก
อยา่งละวชิา จะบริการใหไ้ดไ้หม 

ปรับลดวชิาเลือก  ส าหรับ
วชิาท่ีเปิดสอน  สามารถ
เปิดสอนไดจ้ริงเน่ืองจากมี
อาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความ
เช่ียวชาญหลายสาขา  และ
ถา้นิสิตเลือกอยา่งละวชิาก็
สามารถเปิดใหบ้ริการได ้
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ผู้ทรงคุณวุฒิ  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  อารยะวญิญู  
 

ที่ หน้า สาระเดิม ประเด็นการวพิากษ์ การแก้ไข/ช้ีแจง 
1. 95 รายวชิา รายวชิา กศพ 622  ควรตดัออกไป

เพราะเป็นรายวชิาอาจไม่
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

พิจารณาตดัออก 

2. 100 รายวชิา กศพ 875 ค าอธิบายรายวชิา             
สั้นเกินไป 

เพิม่เติมรายละเอียดให้
ครอบคลุมเก่ียวกบั
หลกัสูตรและวธีิสอน 

3. 101 รายวชิา กศพ 879 การศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง สั้นเกินไป 

เพิ่มเติมรายละเอียดให้
ครอบคลุมในแต่ละสาขา 
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ภาคผนวก ข 
ผลการประชาพจิารณ์หลกัสูตร 
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ผลการประชาพจิารณ์หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวชิาการวจัิยและพฒันาศักยภาพมนุษย์ 
วนัที ่21 กนัยายน 2552  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธ์ุ 
 

ผลจากการท าประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและการศึกษาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เม่ือ
วนัท่ี 21 กนัยายน 2552  มีผูเ้ขา้ร่วมประชาพิจารณ์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อร่างหลกัสูตรและ
อภิปราย จากศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนั ระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก ผูบ้ริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู สังกดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกชน และผูส้นใจ จ านวน 50 คน  สรุปสาระส าคญั ไดด้งัน้ี 
 

1. ช่ือหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตและปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์” 
 

 ความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต 
 - โรงเรียนใชป้ระโยชน์จากการพฒันาศกัยภาพมนุษยม์ากกวา่ จึงสนใจเร่ืองการวจิยันอ้ย การใช้
ค  าวา่การวจิยัข้ึนค าแรก เหมือนการพฒันาศกัยภาพมนุษยเ์ป็นเร่ืองรอง 
 ความคิดเห็นจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

- ช่ือหลกัสูตร เนน้วิจยั แต่เรียนวิจยัแค่ 12 หน่วยกิต น่าจะปรับช่ือหลกัสูตรเป็น “หลกัสูตรการ
พฒันาศกัยภาพมนุษย”์ โดยมีศาสตร์ 3 สาขา บูรณาการอยูภ่ายใน 

- ช่ือหลกัสูตรขาดค าวา่ “การศึกษา” ซ่ึงเป็นจุดเด่นของ มศว 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมคัร 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของ

ระดับปริญญาตรี (ต้องส าเร็จการศึกษาภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553) โดยไม่จ ากัดสาขาวิชา หรือ 
2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยไม่จ ากัดสาขาวิชา หรือ 
3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท โดยไม่จ ากัดสาขาวิชา ท่ีมีประสบการณ์

ท างานท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีผู้สมคัรสนใจท่ีจะศึกษาต่อ อย่างน้อย 3 ปี 
ท้ังนีผู้้ ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อท่ี 1) และ 2) ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 

ส่วน 3) จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน แต่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เก่ียวกับประสบการณ์
การท างานและแนวคิดในการพัฒนาระบบงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ี
ผู้สมคัรสนใจท่ีจะศึกษาต่อ โดยผู้สมคัรต้องส่งหลักฐานยืนยนัการมีคุณสมบัติดังกล่าวพร้อมใบสมคัร 
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                2.1 เกรดควรก าหนดเท่าไร จึงจะประกนัได้ว่านิสิตทีรั่บเข้ามาจะเรียนได้ส าเร็จ? 
 ความคิดเห็นจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

- 2.75 – 3.00 น่าจะประกนัความส าเร็จได ้
- หากพิจารณาศกัยภาพของคนในการพฒันาตวัเอง บางคนเรียนในระดบัแรกไม่ดี แต่

เม่ือเวลาเปล่ียนไปเขาอาจพฒันาตวัเองได ้การจ ากดัเกรดมากเกินไปจะท าใหค้นขาดโอกาส 
- สายการเรียนแต่ละสาย ระดบัเกรดไม่เท่าเทียมกนั บางสาย 2.50 ก็ถือวา่เก่งแลว้ ดงันั้น 

การก าหนดขีดจ ากดัล่างของเกรด น่าจะเป็น 2.50  
 

 2.2 ควรทดสอบเพือ่คัดเลอืกผู้เข้าศึกษาต่อหรือไม่? 

ความคิดเห็นจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
- ควรสอบขอ้เขียน (ความถนดั/ศกัยภาพในการเรียนรู้) 
- ควรมีการทดสอบภาษาองักฤษ/การสัมภาษณ์โดยใชภ้าษาองักฤษ 
- ควรมีงานวจิยัประการการรับสมคัร 
 

 2.3 ประสบการณ์ 3 ปี เพยีงพอหรือไม่? 

ความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต 
- เห็นดว้ยกบัการก าหนดระยะเวลาของประสบการณ์การท างาน อยา่งนอ้ย 3 ปี 
 

3. การส าเร็จการศึกษา 
ความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต 
- ควรจะรวบระยะเวลาในการเรียนโทควบเอกใหก้ระชบั 
- การตีพิมพง์านวิจยั ควรมีแนวทางแกไ้ข กรณีงานไม่ไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพ ์

 ความคิดเห็นจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
- การศึกษาสามารถเรียนตามความตอ้งการของนิสิต หากศึกษาครบตามหลกัเกณฑ์ของ

หลกัสูตรสาขาวชิาต่าง ๆ นิสิตอาจสามารถส าเร็จการศึกษาไดห้ลายสาขาวชิา 
 

4. โครงสร้างหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรน้ีประกอบดว้ยสาขาวชิา (Concentration Area) 9 สาขา ไดแ้ก่ 
1) การทดสอบและวดัผลการศึกษา  
2) การตรวจสอบและการประเมินผลทางการศึกษา  
3) การวจิยัและสถิติทางการศึกษา  
4) จิตวทิยาพฒันามนุษยแ์ละการใหค้  าปรึกษา  
5) จิตวทิยาการศึกษา  
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6) การสอนผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
7) การศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
8) การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
9) การเรียนรวม 

 

 ความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต 
 - รายวชิาท่ีเรียนเจาะเฉพาะนอ้ยไป อยากไดค้นท่ีรู้ลึกไม่อยากใหรู้้เหมือนเป็ด  

- ควรปรับรายวชิา “การปรับพฤติกรรม” ซ่ึงเป็นวชิาเลือกเสรี มาเป็นวชิาบงัคบัเฉพาะ  
- โรงเรียนอยากไดอ้าจารยท่ี์สามารถจดัการกบัเด็ก LD ท่ีแฝงเขา้มา โดยท่ีโรงเรียนไม่ไดค้ดั

กรองตั้งแต่แรก 
- ควรปรับลดหน่วยกิตในหมวดวิชาบงัคบัร่วม จากเดิม 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต และปรับ

เพิ่มหน่วยกิตในหมวดวิชาบงัคบัเฉพาะ จากเดิม 12 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต เพื่อเสริมความสามารถ
เฉพาะซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละสาขาวชิา 
 ความคิดเห็นจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

- ทั้ง 9 สาขา ตรงและเป็นความตอ้งการของตลาดท่ียงัขาดแคลน 
- โครงสร้างหลกัสูตร 9 สาขาวิชาวา่ไม่น่าจะมาอยูร่วมกนัได ้โดยเฉพาะสาขาทางการศึกษา
พิเศษ   กลุ่มเป้าหมายจะไม่ใช่อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 

- สนใจสาขาวิชาท่ีบูรณาการศาสตร์วดัผลและวิจยั จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษ เพื่อสนอง
ความตอ้งการของเอกชน ท่ีตอ้งประเมินคนก่อนเขา้บริษทั 

-  การปรับหลกัสูตรตอ้งปรับให้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายทั้งในระดบัโรงเรียน และระดบั
มหาวทิยาลยั  

- สาขาวชิาการตรวจสอบและการประเมินผลทางการศึกษามีความซ ้ าซอ้นกบัส านกัทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวทิยาหรือไม่ 

- รายวชิาท่ีเรียนยงัเป็นท่อน ๆ เหมือนขนมชั้น 3 ชั้น 
- หมวดวชิาบงัคบัร่วม ยงัไม่ปรากฏรายวชิาท่ีเก่ียวกบัการวจิยั 
- วิชาบงัคบัร่วมเหมาะสมดี ปูความรู้พื้นฐานหลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อครูอาจารยใ์นการ

พฒันาศกัยภาพเด็ก 
- สาขาวชิาจิตวทิยา ควรเสนอวชิาบงัคบัเฉพาะเพิ่ม 
- นิสิตสาขาวิชาการวดัผล ควรไดเ้รียนรายวิชา Univariate การประเมินโครงการ และการสร้าง

โมเดลเชิงสาเหตุ 
- วชิาเลือกเสรียงัไม่ครอบคลุม 
- รายวชิาสถิติพื้นฐาน ควรก าหนดเป็นวชิาบงัคบัร่วม หรือวชิาเลือกเสรี 
- ควรเพิ่มวชิาเลือกเสรี “การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม” โดยใหเ้นน้การฝึกปฏิบติั 
- ควรเพิ่ม “วชิาทุนทางจิตวทิยาของมนุษย”์ เพื่อสอนการมองโลกในแง่ดี คิดเชิงบวก 
- จากประสบการณ์ วชิาเลือกเสรี ไม่เคยเปิดใหนิ้สิตไดเ้ลือกเรียน 
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2548 
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ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

พ.ศ. 2548 
-----------------------------------  

          โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขปรบัปรงุขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหม้คีวามเหมาะสม และใหก้ารบรหิารการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงึออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 ” 
          ขอ้ 2 ใหย้กเลกิ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2543 บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ ประกาศ หรอืมตอิื่นใด ในส่วนทีก่ าหนด
ไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบันี้ใหใ้ช้ ขอ้บงัคบัน้ีแทน 
          ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความว่า สภามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
“สภาวชิาการ” หมายความว่า สภาวชิาการมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตา 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยสภาวชิาการ พ.ศ.2543 
                  “อธกิารบด”ี หมายความว่า อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
                  “บณัฑติวทิยาลยั” หมายความว่า บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
                  “คณบดบีณัฑติวทิยาลยั” หมายความว่า คณบดบีณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
                  “คณบด”ี หมายความว่า คณบดหีรอืต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่าทีห่ลกัสตูรหรอืสาขาวชิา
สงักดั ซึง่หมายความถงึบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งคณบดหีรอืต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่าของ
คณะ สถาบนั ส านกั หรอืหน่วยงานทีเ่ทยีบเท่า ซึง่เป็นส่วนงานในก ากบัของมหาวทิยาลยัดว้ย 
                  “คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร” หมายความว่า คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรต่างๆ 
ภายในคณะหรอืภาควชิา หรอื สถาบนั หรอืส านกั หรอืหน่วยงานทีเ่ทยีบเท่า หรอืคณะกรรมการ
บณัฑติศกึษาสหสาขาวชิาทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั ใหท้ าหน้าทีบ่รหิาร จดัการ
หลกัสตูร 
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                  “คณาจารยบ์ณัฑติศกึษา” หมายความว่า คณาจารยป์ระจ า หรอือาจารยพ์เิศษของ
มหาวทิยาลยัทีส่อนหรอืมหีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา  

ขอ้ 4 เพื่อใหก้ารด าเนินการของบณัฑติวทิยาลยัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย บณัฑติวทิยาลยั
อาจก าหนดวธิปีฏบิตัใินรายละเอยีดเพิม่เตมิและสัง่ปฏบิตักิารไดโ้ดยทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 
ส่วนการด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาซึง่มไิดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้ 
และมไิดม้ขีอ้บงัคบัหรอืระเบยีบอื่นก าหนดไว้ หรอืไมเ่ป็นไปตามขอ้บงัคบันี้ใหบ้ณัฑติวทิยาลยั
น าเสนอสภามหาวทิยาลยัเป็นกรณไีป 

ขอ้ 5 ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการใหเ้ป็นตามขอ้บงัคบัน้ี ในกรณทีีม่ปีญัหาในการปฏบิตัติาม
ระเบยีบน้ีใหอ้ธกิารบดเีป็นผูพ้จิารณาวนิิจฉยั และการวนิิจฉยัใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 

 
หมวด 1 

ระบบการจดัการศึกษา  
 

ขอ้ 6 ระบบการจดัการศกึษาแบ่งการเรยีนออกเป็น 3 ระบบ ดงันี้ 
                   6.1 การจดัการศกึษาตลอดปีการศกึษาโดยไมแ่บ่งภาค หนึ่งปีการศกึษามี
ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 30 สปัดาห ์
                  6.2 การจดัการศกึษาโดยแบ่งเป็นภาค ดงันี้ 
                       6.2.1 การศกึษาระบบทวภิาค คอื ปีการศกึษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศกึษาปกต ิหนึ่งภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกว่า 15 สปัดาห ์ 
                        6.2.2 การศกึษาระบบไตรภาค คอื ปีการศกึษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาค
การศกึษาปกต ิหนึ่งภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกว่า 12 สปัดาห ์ 
                       6.2.3 การศกึษาระบบจตุรภาค คอื ปีการศกึษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค
การศกึษาปกต ิหนึ่งภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกว่า 10 สปัดาห ์
ระบบการจดัการศกึษาต่าง ๆ ในขอ้ 6.2.1-6.2.3 อาจจดัภาคฤดรูอ้นเป็นพเิศษได้  
                  6.3 การจดัการศกึษาเฉพาะภาคฤดรูอ้น เป็นการจดัการศกึษาปีละ 1 ภาค
การศกึษา โดยมรีะยะเวลาไมน้่อยกว่า 8 สปัดาห ์ 
          จ านวนชัว่โมงการเรยีนในแต่ละรายวชิาตามการจดัการศกึษาขา้งตน้ ใหม้จี านวนชัว่โมง 
การเรยีนตามทีก่ าหนดไวต้ามขอ้ 8 
          ในการจดัการศกึษาอาจเป็นระบบชุดวชิา (Modular System) ซึง่เป็นการจดัการเรยีน 
การสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวชิาหรอืหลายรายวชิากไ็ด้ 
          ใหแ้ต่ละหลกัสตูรก าหนดใหช้ดัเจนว่าจะจดัระบบการจดัการศกึษาแบบใด 

ขอ้ 7 การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ใชแ้บบหน่วยกติ โดย 1 หน่วยกติระบบ ทวภิาค 
ตอ้งจดัการเรยีนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิการจดัการศกึษาแบ่งเป็น 2 
ประเภท ดงันี้ 
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7.1 การศกึษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสติจะตอ้งลงทะเบยีนรายวชิาในแต่ละ
ภาคการศกึษาไมเ่กนิ 15 หน่วยกติ ต่อภาคการศกึษาปกตติามระบบทวภิาค  
     7.2 การศกึษาแบบไมเ่ตม็เวลา (Part Time) นิสติจะตอ้งลงทะเบยีนรายวชิาในแต่
ละภาคการศกึษาไมเ่กนิ 6 หน่วยกติ ต่อภาคการศกึษาปกตติามระบบทวภิาค   ส าหรบัหลกัสตูรที่
จดัการศกึษาในระบบอื่น ๆ ตามขอ้ 6 ทีไ่มใ่ช่ระบบทวภิาค ใหเ้ทยีบจ านวนหน่วยกติใหเ้ป็นไปตาม
สดัส่วนของการศกึษาในระบบทวภิาคขา้งตน้ 

ขอ้ 8 หน่วยกติ หมายถงึ การก าหนดแสดงปรมิาณการศกึษาทีน่ิสติไดร้บั แต่ละรายวชิาจะมี
หน่วยกติก าหนดไว ้ดงันี้  

8.1 รายวชิาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชเ้วลาบรรยายหรอือภปิรายปญัหา 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
หรอืไมน้่อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติตามระบบทวภิาค 
    8.2 รายวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลอง 2 ถงึ 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์หรอื 30 
ถงึ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติตามระบบทวภิาค 
    8.3 การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ชเ้วลาฝึก 3 ถงึ 9 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์หรอื 
45 ถงึ 135 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติตามระบบทวภิาค 
    8.4 การปฏบิตักิารในสถานศกึษาหรอืปฏบิตักิารคลนิิก ทีใ่ชเ้วลาปฏบิตังิาน 3 ถงึ 
12 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์หรอื 45 ถงึ 180 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
ตามระบบทวภิาค 
    8.5 การศกึษาดว้ยตนเอง (Self Study) ทีใ่ชเ้วลาศกึษาดว้ยตนเองจากแผนการ
เรยีนตามทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดเ้ตรยีมการไวใ้หน้ิสติไดใ้ชศ้กึษา 1 ถงึ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์หรอื 15 ถงึ 
30 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติตามระบบทวภิาค 
    8.6 สารนิพนธห์รอืปรญิญานิพนธ์ ทีใ่ชเ้วลาศกึษาคน้ควา้ 3 ถงึ 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
หรอื 45 ถงึ 90 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติตามระบบทวภิาค 
   ส าหรบัรายวชิาทีจ่ดัการศกึษาในระบบอื่น ๆ ตามขอ้ 6 ทีไ่มใ่ช่ระบบทวภิาค ใหเ้ทยีบค่า
หน่วยกติกบัชัว่โมงการศกึษาใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนของการศกึษาในระบบทวภิาคขา้งตน้ 

 
หมวด 2 

หลกัสตูรการศึกษา  
 

   ขอ้ 9 หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา แบ่งเป็น 5 ประเภท ดงันี้ 
    9.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรบัผูส้ าเรจ็
การศกึษาในระดบัปรญิญาบณัฑติ หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ 
    9.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ เป็นหลกัสตูรการศกึษาในระดบัสงูกว่าขัน้
ปรญิญาบณัฑติ 
    9.3 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรบัผูส้ าเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ 
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    9.4 หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ เป็นหลกัสตูรการศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญา
มหาบณัฑติ 
    9.5 หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาอื่น ๆ ตามทีส่ภามหาวทิยาลยัเหน็สมควร 

ขอ้ 10 มหาวทิยาลยัอาจจดัหลกัสตูรเทยีบความรูไ้ดต้ามระดบัการศกึษาในขอ้ 9 โดย
หลกัเกณฑก์ารเทยีบความรูใ้หเ้ป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
   ขอ้ 11 โครงสรา้งของหลกัสูตรเป็นดงันี้ 
     11.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 
ประกอบดว้ยรายวชิารวมกนัตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 24 หน่วยกติ 
    11.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ ประกอบดว้ยจ านวนหน่วยกติรวมตลอด
หลกัสตูรไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ หลกัสตูรน้ีม ี2 แผน 
     11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารท าปรญิญานิพนธ ์
ซึง่อาจมไีด ้2 แบบ คอื 
      แบบ ก (1) ประกอบดว้ยปรญิญานิพนธไ์มน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ และ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรอาจก าหนดใหม้กีารเรยีนรายวชิา หรอืท ากจิกรรมวชิาการอื่น
ประกอบไดโ้ดยไมน่บัหน่วยกติ แต่จะตอ้งมผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 
      แบบ ก (2) ประกอบดว้ยปรญิญานิพนธไ์มน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ และ
รายวชิาไมน้่อยกว่า 24 หน่วยกติ 
    11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการศกึษารายวชิา โดยไมต่อ้งท า
ปรญิญานิพนธ ์แต่ตอ้งท าสารนิพนธ ์6 หน่วยกติ 
    11.3 หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารท า
ปรญิญานิพนธท์ีก่่อใหเ้กดิความรูใ้หม่ และมคีุณภาพสงูในทางวชิาการ หลกัสตูรน้ีม ี2 แบบ คอื 
     แบบ 1 เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการวจิยั โดยมกีารท าปรญิญานิพนธ์ ซึง่หลกัสตูร
อาจก าหนดใหม้กีารเรยีนรายวชิาหรอืท ากจิกรรมทางวชิาการอื่นประกอบได้ โดยไมน่บัหน่วยกติ 
ทัง้นี้ 
      (1) ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติ จะตอ้งท าปรญิญานิพนธไ์มน้่อย
กว่า 72 หน่วยกติ 
      (2) ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑติ จะตอ้งท าปรญิญานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 
    ทัง้นี้ปรญิญานิพนธ ์ตามแบบ 1(1) และ แบบ 1(2) จะต้องมมีาตรฐานและคุณภาพ
เดยีวกนั  
     แบบ 2 เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการวจิยั โดยมกีารท าปรญิญานิพนธ ์และมกีารเรยีน
รายวชิา ทัง้นี้ 
      (1) ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติ จะตอ้งท าปรญิญานิพนธ ์ไมน้่อย
กว่า 48 หน่วยกติ และเรยีนรายวชิาอกีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
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      (2) ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑติ จะตอ้งท าปรญิญานิพนธไ์ม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกติ และเรยีนรายวชิาอกีไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 
    ทัง้นี้ปรญิญานิพนธ ์ตามแบบ 2(1) และ แบบ 2(2) จะต้องมมีาตรฐานและคุณภาพ
เดยีวกนั  
   ขอ้ 12 ก าหนดระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาส าหรบันิสติเตม็เวลา 
เป็นดงันี้ 
    12.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 
ใหใ้ชร้ะยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเรจ็การศกึษาอยา่งน้อย 1 ปีการศกึษา และอยา่งมากไม่
เกนิ 3 ปีการศกึษา 
    12.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ ใหใ้ชร้ะยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเรจ็
การศกึษาอย่างน้อย 3 ภาคการศกึษาปกตติามระบบทวภิาค และอยา่งมากไมเ่กนิ 5 ปีการศกึษา 
    12.3 หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ใหใ้ชร้ะยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรจน
ส าเรจ็การศกึษาอยา่งน้อย 3 ภาคการศกึษาปกตติามระบบทวภิาค และอยา่งมากส าหรบันิสติวุฒิ
เริม่ตน้ต่างกนั ดงันี้ 
     12.3.1 นิสติวุฒริะดบัปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่าไมเ่กนิ 8 ปีการศกึษา 
     12.3.2 นิสติวุฒริะดบัปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า ไมเ่กนิ 6 ปีการศกึษา 
    12.4 หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาอื่น ๆ ใหม้หาวทิยาลยัเป็นผูก้ าหนดระยะเวลา
ส าหรบันิสติทีศ่กึษาแบบไมเ่ตม็เวลาในหลกัสตูรใดใหใ้ชร้ะยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเรจ็
การศกึษาไมเ่กนิ 2 เท่าของระยะเวลาการศกึษาแบบเตม็เวลา  
   ขอ้ 13 การเปิดสอนหลกัสตูรปรญิญาเอก แบบ 1 ซึง่เป็นแผนการศกึษาแบบท าปรญิญา
นิพนธอ์ยา่งเดยีว ใหห้ลกัสตูรค านึงถงึเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
    13.1 อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ตอ้งมผีลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร
หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล และเป็นผลงานทีช่ีช้ดัไดว้่าสามารถทีจ่ะ
สนบัสนุนการวจิยัในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนได้ 
    13.2 หลกัสตูรทีจ่ะเปิดสอนควรมเีครอืขา่ยความรว่มมอืสนบัสนุน 
 ขอ้ 14 การนบัระยะเวลาเป็นปีการศกึษาตามขอ้ 12.1, 12.2 และ ขอ้ 12.3 ใหน้บัตัง้แต่วนัที่
ขึน้ทะเบยีนเป็นนิสติตามขอ้ 17.2  
 

หมวด 3 
การรบัเข้าเป็นนิสิต  

 
   ขอ้ 15 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้เป็นนิสติ 
    15.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ จะตอ้ง
เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
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    15.2 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู จะตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาขัน้
ปรญิญามหาบณัฑติ หรอืเทยีบเท่า  
    15.3 หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ จะตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตร ี
หรอื ปรญิญามหาบณัฑติ หรอืเทยีบเท่า 
     ทัง้นี้ผูเ้ขา้เป็นนิสติจะตอ้งส าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาที่
มหาวทิยาลยัรบัรองและตอ้งมคีุณสมบตัอิื่นตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
   ขอ้ 16 การรบัเขา้เป็นนิสติ ใชว้ธิอียา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 
    16.1 สอบคดัเลอืก  
   16.2 คดัเลอืก  
    16.3 รบัโอนนิสติ จากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น  
    16.4 รบัเขา้ตามขอ้ตกลงของมหาวทิยาลยัในโครงการความรว่มมอื หรอื โครงการ
พเิศษของมหาวทิยาลยั  
   ขอ้ 17 การขึน้ทะเบยีนเป็นนิสติ  
    17.1 ผูท้ีผ่่านการรบัเขา้เป็นนิสติตอ้งมารายงานตวัพรอ้มหลกัฐานทีม่หาวทิยาลยั
ก าหนด โดยช าระเงนิตามประกาศมหาวทิยาลยั เรือ่งการเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา ตามวนั เวลา และสถานที่ ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  
   ผูท้ีผ่่านการรบัเขา้เป็นนิสติทีไ่มอ่าจมารายงานตวัเป็นนิสติตามวนั เวลา และ
สถานทีท่ีก่ าหนด เป็นอนัหมดสทิธทิีจ่ะเขา้เป็นนิสติ เวน้แต่จะไดแ้จง้เหตุขดัขอ้งใหม้หาวทิยาลยั
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในวนัทีก่ าหนดใหร้ายงานตวั และเมือ่ไดร้บัอนุมตัติอ้งมารายงานตวั
ตามทีก่ าหนด 
    17.2 การขึน้ทะเบยีนเป็นนิสติจะนบัจากวนัแรกของภาคการศกึษาทีน่ิสติรายงานตวั 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียน  

 
  ขอ้ 18 การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 
    18.1 ก าหนดวนั และวธิกีารลงทะเบยีนเรยีนและขอเพิม่-ลดรายวชิาในแต่ละระบบ
การจดัการศกึษาใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
    18.2 การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาจะสมบรูณ์ต่อเมือ่นิสติไดช้ าระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของมหาวทิยาลยั เรยีบรอ้ยแลว้ ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั นิสติ
ผูใ้ดลงทะเบยีนเรยีน หรอืช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลงัก าหนด จะตอ้งถูกปรบัตามระเบยีบ
มหาวทิยาลยัว่าดว้ย การเกบ็เงนิค่าบ ารงุและค่าธรรมเนียมการศกึษา  
    18.3 ผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นนิสติในภาคการศกึษาใดของแต่ละระบบการจดัการศกึษา 
ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาในภาคการศกึษานัน้  
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    18.4 นิสติทีไ่มไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนรายวชิาโดยสมบูรณ์ในภาคการศกึษาใดภายใน
ก าหนดเวลาตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั จะไม่มสีทิธเิรยีนในภาคการศกึษานัน้ เวน้แต่จะไดร้บั
อนุมตัเิป็นกรณพีเิศษจากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
    18.5 รายวชิาทีห่ลกัสตูรก าหนดว่าตอ้งเรยีนรายวชิาอื่นก่อนหรอืมบีุรพวชิา นิสติ
ตอ้งเรยีนและสอบไดร้ายวชิาหรอืบุรพวชิาทีก่ าหนดไวก่้อนจงึจะมสีทิธลิงทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้ได ้ 
   ขอ้ 19 จ านวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีนได้  
   นิสติจะตอ้งลงทะเบยีนในแต่ละภาคการศกึษาปกตใิหเ้ป็นไปตามระบบการจดัการศกึษาใน
ขอ้ 6 และประเภทการจดัการศกึษาในขอ้ 7 นอกจากนี้นิสติอาจลงทะเบยีนเรยีนในภาคฤดรูอ้นไดไ้ม่
เกนิ 6 หน่วยกติ และหากนิสติจะตอ้งลงทะเบยีนต่างไปจากทีก่ าหนดขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ
จากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั  
   ขอ้ 20 การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเป็นพเิศษโดยไม่นบัหน่วยกติ (Audit) 
    20.1 นิสติจะลงทะเบยีนเรยีนวชิาเป็นพเิศษโดยไมน่บัหน่วยกติได้ ต่อเมือ่ไดร้บั
ความเหน็ชอบจากอาจารยผ์ูส้อนรายวชิานัน้  
    20.2 จ านวนหน่วยกติของรายวชิาทีเ่รยีนเป็นพเิศษโดยไมน่บัหน่วยกติ จะไมน่ับ
รวมเป็นหน่วยกติสะสม 
    20.3 รายวชิาทีเ่รยีนเป็นพเิศษโดยไมน่บัหน่วยกติ จะไมน่บัรวมเขา้ในจ านวนหน่วย
กติทีต่ ่าสุด แต่จะนบัรวมเป็นจ านวนหน่วยกติสงูสุดทีน่ิสติสามารถลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาค
การศกึษา 
    20.4 นิสติทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาพเิศษโดยไมน่บัหน่วยกติ จะตอ้งมเีวลาเรยีน
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมดของรายวชิานัน้ และไมบ่งัคบัใหน้ิสติสอบ 
    20.5 บณัฑติวทิยาลยัอาจอนุมตัใิหบุ้คคลภายนอกเขา้เรยีนบางรายวชิาเป็นพเิศษ
โดยไม่นบัหน่วยกติได้ แต่ตอ้งมคีุณสมบตัแิละพืน้ความรูต้ามทีบ่ณัฑติวทิยาลยัเหน็สมควร และ
จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและระเบยีบต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 
   ขอ้ 21 นิสติระดบับณัฑติศกึษาทีข่าดความรูพ้ืน้ฐานของวชิาเอก คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
อาจใหเ้รยีนวชิาปรบัพืน้ฐาน โดยไมม่หีน่วยกติและจะตอ้งสอบผ่าน โดยผลการเรยีนไดใ้นระดบั S 
   ขอ้ 22 การของดเรยีนรายวชิาใด ๆ ตอ้งยืน่ค ารอ้งก่อนสอบปลายภาคไมน้่อยกว่า 2 
สปัดาห ์โดยไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
   ขอ้ 23 การลงทะเบยีนเพื่อรกัษาสภาพนิสติ 
   นิสติทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาครบตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร แต่ยงัไมส่ าเรจ็การศกึษาตอ้ง
ลงทะเบยีนช าระเงนิตามประกาศมหาวทิยาลยั เรือ่ง การเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา เพื่อรกัษาสภาพนิสติทุกภาคการศกึษาจนกว่าจะส าเรจ็การศกึษา โดยใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 4 สปัดาหน์บัจากวนัเปิดภาคการศกึษา 
  ในกรณทีีน่ิสติลงทะเบยีนแบบเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร การรกัษาสภาพนิสติใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศของมหาวทิยาลยั 
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หมวด 5 
การวดัและประเมินผลการศึกษา  

 
   ขอ้ 24 นิสติตอ้งมเีวลาเรยีนในรายวชิาหนึ่ง ๆ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมด 
จงึจะมสีทิธิเ์ขา้สอบในรายวชิาดงักล่าวได ้ยกเวน้กรณกีารจดัการศกึษาแบบการศกึษาดว้ยตนเอง
(Self Study)  
   ขอ้ 25 การประเมนิผลการเรยีนรายวชิา  
    25.1 การประเมนิผลการศกึษาของแต่ละรายวชิาใหใ้ชร้ะบบค่าระดบัขัน้ ดงันี้    

ระดบัขัน้ ความหมาย ค่าระดบัขัน้ 
A ดเียีย่ม (Excellent)  4.0  

  B+  ดมีาก (Very Good)  3.5  
B  ด ี(Good)  3.0  

  C+  ดพีอใช ้(Fairly Good)  2.5  
C  พอใช ้(Fair)  2.0  

  D+  อ่อน (Poor)  1.5  
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E   ตก (Fail)  0.0  

 
                      25.2 ในกรณทีีร่ายวชิาในหลกัสตูร ไมม่กีารประเมนิผลเป็นค่าระดบัขัน้ ให้
ประเมนิผลโดยใชส้ญัลกัษณ์ ดงันี้ 
 

สญัลกัษณ์  ความหมาย  
S  ผลการเรยีน/การปฏบิตั/ิฝึกงาน/เป็นทีพ่อใจ (Satisfactory)  
U  ผลการเรยีน/การปฏบิตั/ิฝึกงาน/ไมเ่ป็นทีพ่อใจ (Unsatisfactory)  
AU  การเรยีนเป็นพเิศษโดยไมน่ับหน่วยกติ (Audit)  
I  การประเมนิผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete)  
W  การงดเรยีนโดยไดร้บัอนุมตั ิ(Withdrawn)  
IP  ยงัไม่ประเมนิผลการเรยีนในภาคการศกึษานัน้ (In progress)  

  
    25.3 การให ้E สามารถกระท าในกรณต่ีอไปนี้  
     25.3.1 นิสติสอบตก 
     25.3.2 นิสติขาดสอบ โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 
      25.3.3 นิสติมเีวลาเรยีนไมค่รบตามเกณฑใ์นขอ้ 24 
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     25.3.4 นิสติทุจรติในการสอบ หรอืการทุจรติใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 
     25.3.5 เปลีย่นจากสญัลกัษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏบิตัติามเกณฑใ์นขอ้ 25.5.2  
   25.4 การให ้S หรอื U จะกระท าไดเ้ฉพาะรายวชิาทีไ่ม่มหีน่วยกติ หรอืมหีน่วยกติ
แต่สาขาวชิาเหน็ว่า ไมส่มควรประเมนิผลการศกึษาในลกัษณะของค่าระดบัขัน้ หรอืการประเมนิผล
การฝึกงานทีม่ไิดก้ าหนดเป็นรายวชิา ใหใ้ชส้ญัลกัษณ์ S หรอื U แลว้แต่กรณ ีแต่ในกรณทีีน่ิสติได ้U 
จะตอ้งปฎบิตังิานเพิม่เตมิจนกว่าจะไดร้บัความเหน็ชอบให้ผ่านได ้จงึจะถอืว่าไดศ้กึษาครบถว้น
ตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร  
    25.5 การให ้I จะกระท าไดใ้นกรณต่ีอไปนี้  
     25.5.1 นิสติมเีวลาเรยีนครบตามเกณฑใ์นขอ้ 24 แต่ไมไ่ดส้อบเพราะปว่ยหรอื
เหตุสุดวสิยั และไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
     25.5.2 อาจารยผ์ูส้อนและคณบดบีณัฑติวทิยาลยัเหน็สมควรใหร้อผลการศกึษา 
เพราะนิสติยงัปฏบิตังิานซึง่เป็นส่วนประกอบการศกึษารายวชิานัน้ยงัไมส่มบรูณ์ นิสติทีไ่ดร้บัการให้
คะแนนระดบัขัน้ I จะตอ้งด าเนินการแกส้ญัลกัษณ์ I ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 4 สปัดาหน์บัแต่เปิดภาค
การศกึษาถดัไป เพื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อนแกส้ญัลกัษณ์ I หากพน้ก าหนดดงักล่าว อาจารยผ์ูส้อนจะ
เปลีย่นสญัลกัษณ์ I เป็นค่าระดบัขัน้ E ไดท้นัท ี 
    25.6 การให ้W จะกระท าในกรณต่ีอไปนี้ 
     25.6.1 นิสติไดร้บัอนุมตัใิหง้ดเรยีนรายวชิานัน้ตามขอ้ 22 
     25.6.2 นิสติไดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการเรยีนตามขอ้ 32 
     25.6.3 นิสติถูกสัง่พกัการเรยีนในภาคเรยีนนัน้ 
     25.6.4 นิสติไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยัใหเ้ปลีย่นจากสญัลกัษณ์ I 
เน่ืองจากการปว่ยหรอืเหตุอนัสุดวสิยัยงัไมส่ิน้สุด  
    25.7 การให ้AU จะกระท าในกรณทีีน่ิสติไดร้บัอนุมตัใิหล้งทะเบยีนเรยีนวชิาเป็น
พเิศษโดยไมน่บัหน่วยกติตามขอ้ 20 
    25.8 การให ้IP ใชส้ าหรบัรายวชิาทีม่กีารสอนหรอืการท างานต่อเนื่องกนั เกนิกว่า 
1 ภาคการศกึษา  
    25.9 ผลการสอบตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั  
   ขอ้ 26 การประเมนิผลการสอบพเิศษตามขอ้ก าหนดของหลกัสตูร ไดแ้ก่ การสอบภาษา 
(Language Examination) การสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู ้(Comprehensive Examination) การประเมนิผลการสอบพเิศษดงักล่าว ใหผ้ลการประเมนิ
เป็น ดงันี้  

ระดบัขัน้ ความหมาย  

P  ผ่าน(Pass) 

F ไมผ่่าน (Fail)  
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   ขอ้ 27 การประเมนิคุณภาพปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ซึง่ประกอบดว้ยเนื้อหา 
กระบวนการวจิยั การเขยีน และ การสอบปากเปล่า ใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการสอบปากเปล่า
เกีย่วกบัปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์การประเมนิใหก้ระท าหลงัจากนิสติสอบปากเปล่าผ่านแลว้ และ
ใหผ้ลการประเมนิเป็น ดงันี้ 

ระดบัขัน้ ความหมาย  

P  ผ่าน(Pass) 

F ไมผ่่าน (Fail)  
 
   ขอ้ 28 การเรยีนซ ้าหรอืเรยีนแทน 
    28.1 นิสติอาจลงทะเบยีนเรยีนซ ้ารายวชิาบงัคบัในหลกัสตูรทีส่อบไดต้ ่ากว่า B หรอื
จะเลอืกเรยีนวชิาอื่นในหมวดเดยีวกนัและมลีกัษณะเนื้อหาคลา้ยคลงึกนัแทนกนัได้ ทัง้นี้ตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั  
    28.2 นิสติทีค่ะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรยีนซ ้าวชิาที่
สอบไดต้ ่ากว่า B หรอืจะเลอืกเรยีนวชิาอื่นในหมวดเดยีวกนัแทนกนัได้ 
  ขอ้ 29 การนบัจ านวนหน่วยกติ และการค านวณค่าคะแนนเฉลีย่สะสม  
    29.1 การนบัจ านวนหน่วยกติเพื่อใชใ้นการค านวณหาค่าคะแนนเฉลีย่สะสม ใหน้บั
จากรายวชิาทีม่กีารประเมนิผลการศกึษาทีม่คี่าระดบัขัน้ตามขอ้ 25.1 ในกรณทีีน่ิสติลงทะเบยีนเรยีน
ซ ้า หรอืเรยีนแทนในรายวชิาใดใหน้ าจ านวนหน่วยกติ และค่าระดบัขัน้ทีไ่ดไ้ปใชใ้นการค านวณหาค่า
ระดบัขัน้เฉลีย่ดว้ย 
    29.2 การนบัจ านวนหน่วยกติสะสมเพื่อใหค้รบตามจ านวนทีก่ าหนดในหลกัสตูรให้
นบัเฉพาะหน่วยกติของรายวชิาทีส่อบไดร้ะดบัค่า D ขึน้ไปเท่านัน้ 
    29.3 ค่าคะแนนเฉลีย่รายภาคการศกึษา ใหค้ านวณจากผลการเรยีนของนิสติใน
ภาคเรยีนนัน้ โดยเอาผลรวมของผลคณูระหว่างจ านวนหน่วยกติกบัค่าระดบัขัน้ของแต่ละวชิาเป็นตวั
ตัง้หารดว้ยจ านวนหน่วยกติของภาคการศกึษานัน้ 
    29.4 ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม ใหค้ านวณจากผลการเรยีนของนิสติตัง้แต่เริม่เขา้เรยีน
จนถงึภาคเรยีนสุดทา้ย โดยเอาผลรวมของผลคณูระหว่างจ านวนหน่วยกติกบัค่าระดบัขัน้ของแต่ละ
รายวชิาทีเ่รยีนทัง้หมดเป็นตวัตัง้หารดว้ยจ านวนหน่วยกติรวมทัง้หมด 
    29.5 การค านวณค่าคะแนนเฉลีย่สะสม ใหค้ านวณเมือ่สิน้ภาคการศกึษาปกตภิาค
เรยีนที ่2 ทีน่ิสติลงทะเบยีนเรยีน 
    29.6 ในภาคการศกึษาทีน่ิสติได ้IP รายวชิาใด ไมต่อ้งน ารายวชิานัน้มาค านวณค่า
ระดบัขัน้เฉลีย่รายภาคการศกึษานัน้ แต่ใหน้ าไปค านวณในภาคการศกึษาทีม่กีารประเมนิผล 
  ขอ้ 30 การทุจรติใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาหรอืการสอบ  
นิสติทีเ่จตนาทุจรติหรอืท าการทุจรติใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาหรอืการสอบ อาจไดร้บัโทษ 
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 
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    30.1 ตกในรายวชิานัน้  
    30.2 ตกในรายวชิานัน้ และพกัการเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปหรอืเลื่อนการเสนอ
ชื่อขอรบัปรญิญาไปอกี 1 ปีการศกึษา 
    30.3 พน้จากสภาพนิสติ 
   การพจิารณาการทุจรติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพกัการเรียน และการลาออก 

 
   ขอ้ 31 สถานภาพนิสติ เป็นดงันี้  
    31.1 สถานภาพนิสติตามการจดัการศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้  
     31.1.1 นิสติเตม็เวลา (Full Time) ไดแ้ก่ นิสติทีล่งทะเบยีนเรยีนแบบเตม็เวลา 
    31.1.2 นิสติแบบไมเ่ตม็เวลา (Part Time) ไดแ้ก่ นิสติทีล่งทะเบยีนเรยีนแบบไม่
เตม็เวลา 
    31.2 สถานภาพนิสติตามการรบัเขา้ศกึษา  
     31.2.1 นิสติ ไดแ้ก่ ผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกและขึน้ทะเบยีนเป็นนิสติของ
มหาวทิยาลยั และเขา้ศกึษาในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึง  
     31.2.2 นิสติทดลองศกึษา ไดแ้ก่ ผูท้ีห่ลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึงในระดบั
บณัฑติศกึษารบัเขา้ทดลองศกึษาในภาคการศกึษาแรกตามเงือ่นไขทีก่ าหนดขึน้เฉพาะคราว ยกเวน้
หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติแผน ก แบบ ก(1) และหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ไมใ่หม้นีิสติ
ทดลองศกึษา 
     31.2.3 นิสติดุษฎบีณัฑติ (Doctoral Candidate) ไดแ้ก่ นิสติหลกัสตูรปรญิญา
ดุษฎบีณัฑติทีส่อบภาษาและสอบวดัคุณสมบตัผิ่าน และไดร้บัอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยัให้
ด าเนินการท าปรญิญานิพนธไ์ด ้
     31.2.4 นิสติสมทบ ไดแ้ก่ นิสติหรอืนกัศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยัใหล้งทะเบยีนเรยีนรายวชิา เพื่อน าหน่วยกติไปคดิรวมกบัหลกัสตูรของ
สถาบนัทีต่นสงักดั  
     31.2.5 ผูเ้ขา้รว่มศกึษา ไดแ้ก่ บุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติ
วทิยาลยัใหเ้ขา้รว่มศกึษาในรายวชิา โดยอาจเทยีบโอนหน่วยกติทีเ่รยีนไดเ้มือ่ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นนิสติ 
   ขอ้ 32 การลาพกัการเรยีน 
    32.1 นิสติอาจยืน่ค ารอ้งขอลาพกัการเรยีนได ้ในกรณใีดกรณหีนึ่ง ต่อไปนี้ 
     32.1.1 ไดร้บัทุนแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหว่างประเทศ หรอืทุนอื่นใดที่
มหาวทิยาลยัเหน็ควรสนับสนุน 
     32.1.2 ปว่ยและตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานตามค าสัง่แพทยโ์ดยมใีบรบัรองแพทย ์
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     32.1.3 มเีหตุจ าเป็นส่วนตวั โดยอาจยืน่ค ารอ้งขอลาพกัการเรยีนได้ ถา้มสีภาพ
นิสติมาแลว้อยา่งน้อย 1 ภาคการศกึษา 
   32.2 การลาพกัการเรยีน นิสติตอ้งยืน่ค ารอ้งภายใน 4 สปัดาหน์บัแต่เปิดภาคเรยีน
ของภาคการศกึษาทีล่าพกัการเรยีนและจะตอ้งช าระเงนิค่ารกัษาสภาพนิสติของภาคการศกึษานัน้ 
และคณบดบีณัฑติวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตักิารลาพกัการเรยีน 
   32.3 การลาพกัการเรยีน ใหอ้นุมตัคิร ัง้ละ 1 ภาคการศกึษา ถา้นิสติยงัมคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งขอลาพกัการเรยีนต่อไปอกี ใหย้ืน่ค ารอ้งใหมต่ามขอ้ 32.2 
    32.4 ใหน้บัระยะเวลาทีล่าพกัการเรยีนรวมอยูใ่นระยะเวลาการศกึษาดว้ย 
  ขอ้ 33 การลาออก 
    นิสติทีป่ระสงคจ์ะลาออกจากความเป็นนิสติของมหาวทิยาลยั ใหย้ืน่ค ารอ้งต่อ
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั โดยผ่านประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณบดทีีห่ลกัสตูรสงักดั 
   ขอ้ 34 การพน้จากสภาพนิสติ  
    นิสติพน้จากสภาพนิสติในกรณใีดกรณหีนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
    34.1 ส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
   34.2 ไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยัใหล้าออกตามขอ้ 33 
    34.3 ถูกคดัชื่อออกจากมหาวทิยาลยัในกรณดีงัต่อไปนี้ 
     34.3.1 ไมล่งทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาแรกทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นนิสติตาม ขอ้ 
18.3 
     34.3.2 เมือ่พน้ก าหนดเวลา 1 ภาคการศกึษาแลว้ ไมช่ าระเงนิเพื่อรกัษาสภาพ
นิสติตามขอ้ 23 
     34.3.3 ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 15 อยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
     34.3.4 คะแนนเฉลีย่ในภาคการศกึษาแรกทีศ่กึษาไดต้ ่ากว่า 2.50 
     34.3.5 ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 3.00 แต่สงูกว่า 2.50 และไมส่ามารถท า
คะแนนเฉลีย่สะสมไดต้ัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป ภายในเวลาทีก่ าหนด ดงันี้ 
      34.3.5.1 ภาคการศกึษาถดัไปส าหรบันิสติ หลกัสตูรประกาศนียบตัร
บณัฑติและหลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู 
      34.3.5.2 สองภาคการศกึษาถดัไป ส าหรบันิสติหลกัสตูรปรญิญา
มหาบณัฑติ และหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 
     34.3.6 ระยะเวลาอนุมตัเิคา้โครงปรญิญานิพนธถ์งึวนัสิน้สุดระยะเวลาการศกึษา
ตามหลกัสตูร ไมเ่พยีงพอตามก าหนด ดงันี้ 
      34.3.6.1 ปรญิญานิพนธ ์จ านวน 12 และ 15 หน่วยกติ จะตอ้งมเีวลาอย่าง
น้อย 6 เดอืน  
      34.3.6.2 ปรญิญานิพนธ ์จ านวน 36 หน่วยกติ จะตอ้งมเีวลาอยา่งน้อย 9 เดอืน 
     34.3.6.3 ปรญิญานิพนธ ์จ านวนมากกว่า 36 หน่วยกติขึน้ไป จะตอ้งมเีวลา
อยา่งน้อย 12 เดอืน 
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     34.3.7 สอบประมวลความรู ้หรอื สอบวดัคุณสมบตั ิ3 ครัง้ แลว้ยงัไมผ่่าน 
     34.3.8 เป็นนิสติทดลองศกึษาตามขอ้ 31.2.2 ไดค้ะแนนเฉลีย่ในภาคการศกึษา
แรกต ่ากว่า 3.00 
     34.3.9 ไมส่ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาตามขอ้ 12 หรอืไดผ้ล
การประเมนิ คุณภาพปรญิญานิพนธห์รอืสารนิพนธ ์ระดบัขัน้ไมผ่่าน (Fail) 
     34.3.10 ท าการทุจรติใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาและการสอบ 
     34.3.11 มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยีอยา่งรา้ยแรง 
     34.3.12 ท าผดิระเบยีบของมหาวทิยาลยัอยา่งรา้ยแรง 
     34.3.13 ถูกพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุกในคดอีาญา เวน้แต่ความผดิโดยประมาท 
หรอืความผดิลหุโทษ 
    34.4 ถงึแก่กรรม 
 

หมวด 7 
การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

 
 ขอ้ 35 การเปลีย่นสถานภาพนิสติ 
   35.1 ในกรณทีีม่เีหตุผลและความจ าเป็นอยา่งยิง่ บณัฑติวทิยาลยัอาจอนุมตัใิหน้ิสติ
เปลีย่นสถานภาพตามการจดัการศกึษาแบบเตม็เวลาหรอืไมเ่ตม็เวลาได้ ทัง้นี้นิสติจะตอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้บงัคบัและระเบยีบต่าง ๆ รวมทัง้ช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาในการเปลีย่นสถานภาพใหถู้กตอ้ง 
    35.2 นิสติทีเ่ปลีย่นสถานภาพตามขอ้ 35.1 ได ้จะตอ้งลงทะเบยีนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
1 ปีการศกึษา และตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในประเภททีเ่ปลีย่นใหมอ่ย่างน้อย 1 ปีการศกึษาก่อนส าเรจ็
การศกึษา 
    35.3 นิสติทดลองศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในภาคการศกึษาแรก และสอบไดค้่าระดบั
คะแนนเฉลีย่ไมต่ ่ากว่า 3.00 ใหเ้ปลีย่นสถานภาพเป็นนิสติไดเ้มือ่สิน้ภาคการศกึษาแรก 
   ขอ้ 36 การโอนหน่วยกติและการเทยีบโอนหน่วยกติ ใหใ้ชเ้กณฑด์งันี้ 
   36.1 การโอนหน่วยกติ นิสติอาจขอโอนหน่วยกติรายวชิาเดยีวกนัในหลกัสตูรระดบั
บณัฑติศกึษาทีไ่ดเ้คยศกึษามาแลว้ ไดเ้ฉพาะรายวชิาทีส่อบไดค้่าระดบัขัน้ B ขึน้ไป โดยนบัหน่วย
กติ รายวชิาทีข่อโอนมาเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยกติในหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาไดโ้ดยไมต่อ้งเรยีน
รายวชิานัน้ซ ้าอกี ทัง้นี้รายวชิาทีข่อโอนหน่วยกติตอ้งเป็นรายวชิาทีเ่รยีนมาแลว้ไมเ่กนิ 3 ปี  ผูส้ าเรจ็
การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติทีเ่ขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทในสาขาวชิาเดยีวกนัหรอื
สาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั ใหเ้ทยีบโอนหน่วยกติไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 40 ของหลกัสตูรทีจ่ะเขา้ศกึษา 
    การขอโอนหน่วยกติรายวชิาตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร คณบด ีและไดร้บัอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยั 
    36.2 การรบัและเทยีบโอนหน่วยกติ บณัฑติวทิยาลยัอาจยกเวน้ หรอื เทยีบโอน 
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หน่วยกติ รายวชิา หรอืปรญิญานิพนธจ์ากหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ใหก้บันิสติทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ ทีส่ามารถวดัมาตรฐานได้ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนของบณัฑติ
วทิยาลยั 
   ขอ้ 37 การเทยีบโอนความรู/้ประสบการณ์และใหห้น่วยกติ 
  มหาวทิยาลยัอาจยกเวน้ หรอื เทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์การท างาน จากการศกึษา
นอกระบบหรอืการศกึษาตามอธัยาศยั เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาตามหลกัสตูรหรอืระดบั
การศกึษาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัได้ ทัง้นี้หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนใหเ้ป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั  
   ขอ้ 38 การเปลีย่นวชิาเอกหรอืสาขาวชิา 
   นิสติทีป่ระสงคจ์ะเปลีย่นวชิาเอกหรอืสาขาทีศ่กึษา ใหก้ระท าไดโ้ดยการคดัเลอืกจากวชิาเอก
หรอืสาขาวชิาทีต่อ้งการเขา้ศกึษา โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
คณบด ีและไดร้บัอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยั ระยะเวลาการศกึษาของนิสติจะนบัตัง้แต่วนัขึน้
ทะเบยีนเป็นนิสติระดบับณัฑติ ศกึษาวชิาเอกหรอืสาขาแรกทีเ่ขา้มาศกึษา ส าหรบัการโอน     หน่วย
กติรายวชิาใหเ้ป็นไปตามขอ้ 36 
   ขอ้ 39 การรบัโอนนิสติหรอืนกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น 
    39.1 มหาวทิยาลยัอาจพจิารณารบัโอนนิสติหรอืนกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น
ทีม่ฐีานะเทยีบเท่ามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้ โดยมเีงือ่นไขและวธิกีารตามทีม่หาวทิยาลยั
ก าหนด ทัง้นี้การนับระยะเวลาทีศ่กึษาในหลกัสตูร ใหเ้ริม่นบัตัง้แต่เขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา
เดมิ 
    39.2 นิสติหรอืนกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ทีไ่ดร้บัโอนเขา้ศกึษาใน
มหาวทิยาลยั จะตอ้งยอมรบัการเทยีบโอนรายวชิาตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั ตามขอ้ 36 
    39.3 นิสติรบัโอนจะตอ้งใชเ้วลาศกึษาในมหาวทิยาลยัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 
ปีการศกึษา แต่ตอ้งไมเ่กนิก าหนดเวลาตามขอ้ 12  
  ขอ้ 40 การคนืสภาพนิสติ 
  สภาวชิาการมอี านาจคนืสภาพนิสติใหแ้ก่ผูท้ีถู่กคดัชื่อออกเฉพาะกรณทีีม่เีหตุอนัสมควร
อยา่งยิง่เท่านัน้ และเมือ่ด าเนินการแลว้ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 
 

หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ์ 

 
   ขอ้ 41 การสอบภาษา 
    41.1 นิสติทุกหลกัสตูรในระดบับณัฑติศกึษาจะตอ้งสอบภาษาทีไ่มใ่ช่ภาษาประจ า
ชาตขิองตนอย่างน้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
โดยการอนุมตัขิองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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    41.2 นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ และหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ 
บณัฑติวทิยาลยัอาจยกเวน้ใหไ้มต่อ้งสอบภาษาไดใ้นกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 
     41.2.1 นิสติสอบภาษาไดแ้ลว้จากสถาบนัการศกึษาทีอ่ยูใ่นเกณฑท์ีบ่ณัฑติ
วทิยาลยัก าหนด 
     41.2.2 นิสติเรยีนหลกัสตูรปรญิญาบณัฑติ โดยใชภ้าษาทีไ่มใ่ช่ภาษาประจ า
ชาตขิองตนเป็นสื่อในการเรยีนการสอน 
     41.2.3 นิสติทีก่ าลงัศกึษาหลกัสตูรวชิาเอกหรอืสาขาทางภาษาทีไ่มใ่ช่ภาษา
ประจ าชาตขิองตนซึง่มรีายวชิาเกีย่วกบั การอ่าน การใชภ้าษาไมน้่อยกว่า 8 หน่วยกติ 
   41.3 การประเมนิผลการสอบผ่าน นิสติจะตอ้งไดร้ะดบัขัน้ P ตามขอ้ 26 
   ขอ้ 42 การสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) 
    42.1 นิสติหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ จะตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ 
    42.2 การสอบวดัคุณสมบตัเิป็นการสอบในวชิาเอกและวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อวดัว่า
นิสติมคีวามรูพ้ืน้ฐานและมคีวามพรอ้มในการท าปรญิญานิพนธ์  
    42.3 ผูม้สีทิธสิอบวดัคุณสมบตั ิคอื 
     42.3.1 นิสติหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ แบบ 1 ทีศ่กึษามาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 
ปีการศกึษาและผ่านการประเมนิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรว่าสมควรเขา้สอบวดัคุณสมบตัไิด้ 
     42.3.2 นิสติหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ แบบ 2 ทีไ่ดค้่าระดบัขัน้เฉลีย่สะสม
ของรายวชิาไมต่ ่ากว่า 3.00 และลงทะเบยีนรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสตูร เมือ่นิสติ
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาครบถว้นตามหลกัสตูรในภาคการศกึษาใด จะมสีทิธสิอบวดัคุณสมบตัติัง้แต่
ภาคการศกึษานัน้เป็นตน้ไป 
    42.4 วนั เวลา และกระบวนการสอบวดัคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศของ 
บณัฑติวทิยาลยั 
    42.5 นิสติทีส่อบไมผ่่าน (F) จะตอ้งสอบแกต้วัใหม่ ทัง้นี้นิสติมสีทิธสิอบวดั
คุณสมบตัเิพยีง 3 ครัง้ และหากนิสติขาดสอบโดยไม่มเีหตุผลสมควร ถอืว่านิสติสอบตกในครัง้นัน้  
   ขอ้ 43 การสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) 
    43.1 นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แบบ ก (1) และ แผน ข จะตอ้งสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู ้
    43.2 ผูม้สีทิธสิอบประมวลความรู ้คอื 
     43.2.1 นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แบบ ก (1) ทีศ่กึษามาแลว้ไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศกึษาและผ่านการประเมนิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรว่าสมควรเขา้สอบ
ประมวลความรูไ้ด้ 
     43.2.2 นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ข ทีไ่ดค้ะแนนเฉลีย่สะสมของ
รายวชิาไมต่ ่ากว่า 3.00 และลงทะเบยีนรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสตูร และเมื่อนิสติ
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาครบถว้นตามหลกัสตูรในภาคการศกึษาใด จะมสีทิธสิอบประมวลความรู้
ตัง้แต่ภาคการศกึษานัน้ เป็นตน้ไป 
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    43.3 วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใ้หเ้ป็นไปตามประกาศของ 
บณัฑติวทิยาลยั 
    43.4 นิสติทีส่อบตก (F) จะตอ้งสอบแกต้วัใหม ่ทัง้นี้นิสติมสีทิธสิอบประมวลความรู้
เพยีง 3 ครัง้ และหากนิสติขาดสอบโดยไมม่เีหตุผลสมควร ถอืว่านิสติสอบตกในการสอบครัง้นัน้ 
   ขอ้ 44 ปรญิญานิพนธ ์
     44.1 นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก และหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 
ตอ้งท าปรญิญานิพนธ ์ 
 
    44.2 นิสติจะด าเนินการเสนอชื่อเรือ่งปรญิญานิพนธ์ เมือ่ไดล้งทะเบยีนเรยีนใน
มหาวทิยาลยัมาแลว้ไมน้่อยกว่า 1 ปีการศกึษา  
    44.3 คณะกรรมการควบคุมการท าปรญิญานิพนธ ์โดยการแต่งตัง้ของบณัฑติ
วทิยาลยั ประกอบดว้ย  
     44.3.1 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญามหาบณัฑติ (Thesis) ประกอบดว้ย 
ประธาน 1 คน และกรรมการ 1 คน ในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นอาจเสนอกรรมการเพิม่ได ้อกี 1 คน  
     44.3.2 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ (Dissertation) ประกอบดว้ย 
ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน ในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นอาจเสนอกรรมการเพิม่ไดอ้กี 1 คน  
ประธานและกรรมการควบคุมการท าปรญิญานิพนธ์ จะต้องมคีุณสมบตัติามประกาศของบณัฑติ
วทิยาลยั 
     44.3.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมหีน้าทีเ่สนอรายชื่อคณะกรรมการ
ควบคุมการท าปรญิญานิพนธต่์อบณัฑติวทิยาลยั และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวทิยาลยัทีม่คีุณวุฒิ
และคุณสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการควบคุมการท าปรญิญานิพนธไ์ด้ แต่ตอ้งมอีาจารยป์ระจ าของ
มหาวทิยาลยัซึง่เป็นคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเป็นกรรมการรว่มอยูด่ว้ยอยา่งน้อย 1 คน และ
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยั 
    44.4 คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการ และ/หรอืกรรมการควบคุมการท าปรญิญานิพนธข์องนิสติอยา่งน้อย 1 คน กรรมการ 
บรหิารหลกัสตูรทีไ่มใ่ช่กรรมการควบคุมการท าปรญิญานิพนธข์องนิสติอยา่งน้อย 3 คน และจะตอ้ง
มกีรรมการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธไ์มน้่อยกว่า 5 คน ทัง้นี้คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ
จะตอ้งเป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั  
    44.5 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์ประกอบดว้ย 
คณะกรรมการควบคุมการท าปรญิญานิพนธท์ัง้คณะ กรรมการอกี 1 คนทีเ่ป็นกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรประจ าวชิาเอก หรอืสาขาซึง่เคยเขา้ประชุมพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธข์องนิสติ และ
ไมใ่ช่กรรมการควบคุมการท าปรญิญานิพนธข์องนิสติและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกอกี 1 คน โดยเป็น
การเสนอของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประจ าสาขาวชิา และแต่งตัง้จากบณัฑติวทิยาลยั 
กรรมการควบคุมการท าปรญิญานิพนธ์ ตอ้งไมเ่ป็นประธานกรรมการสอบปรญิญานิพนธ์  
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    44.6 ลขิสทิธิข์องปรญิญานิพนธซ์ึง่บณัฑติวทิยาลยัอนุมตั ิใหน้บัเป็นส่วนหน่ึงของ
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเป็นของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นิสติตอ้งส่งใบขอ้ตกลงว่าดว้ย
ลขิสทิธิใ์นปรญิญานิพนธ ์ใหแ้ก่ มหาวทิยาลยัพรอ้มการส่งปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ 
   ขอ้ 45 สารนิพนธ ์
    45.1 นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ข จะตอ้งท าสารนิพนธ์ 
    45.2 บณัฑติวทิยาลยัจะแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธห์นึ่งคนตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร โดยมคีุณสมบตัเิป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั  
    45.3 องคป์ระกอบ คุณสมบตั ิและจ านวนอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์และ
กรรมการสอบสารนิพนธ ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
    45.4 ลขิสทิธิข์องสารนิพนธ ์ซึง่บณัฑติวทิยาลยัอนุมตัใิหน้ับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติเป็นของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นิสติตอ้งส่งใบ
ขอ้ตกลงว่าดว้ยลขิสทิธิใ์นสารนิพนธใ์หแ้ก่มหาวทิยาลยัพรอ้มกบัการส่งสารนิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ 
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หมวด 9 
การขอรบัปริญญาหรือประกาศนียบตัร 

 

   ขอ้ 46 การขอรบัปรญิญา 
    46.1 ในภาคเรยีนใดทีน่ิสติคาดว่าจะส าเรจ็การศกึษาใหย้ื่นค ารอ้งขอรบัปรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัรทีบ่ณัฑติวทิยาลยั 
    46.2 นิสติจะขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรไดต้อ้งมคีุณสมบตัดิงันี้  
    คณุสมบติัทัว่ไป 
     46.2.1 มเีวลาเรยีนทีม่หาวทิยาลยันี้ไมน้่อยกว่า 1 ปีการศกึษา และมรีะยะเวลา
ศกึษาตามทีก่ าหนดในขอ้ 12 
     46.2.2 สอบไดจ้ านวนหน่วยกติครบตามหลกัสตูร 
     46.2.3 ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาไมต่ ่ากว่า 3.00 
     46.2.4 สอบภาษาต่างประเทศได ้หรอืไดร้บัยกเวน้ตามขอ้ 41.2 
    คณุสมบติัเฉพาะผูข้อรบัปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก (1) 
     46.2.5 สอบประมวลความรูไ้ด ้
     46.2.6 เสนอปรญิญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าปรญิญานิพนธข์ัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีบ่ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ 
     46.2.7 ส่งปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
     46.2.8 ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือยา่งน้อยด าเนินการ
ใหผ้ลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการหรอื
เสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม  
      ในกรณทีีไ่มเ่ป็นไปตามความในขอ้นี้ หากมเีหตุผลอนัควร บณัฑติวทิยาลยัอาจ
พจิารณาขยายเวลาใหก้บันิสติไดโ้ดยการอนุมตัขิองสภามหาวทิยาลยั 
    คณุสมบติัเฉพาะผูข้อรบัปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก (2) 
     46.2.9 เสนอปรญิญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าปรญิญานิพนธข์ัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีบ่ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ 
     46.2.10 ส่งปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
     46.2.11 ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือยา่งน้อยด าเนินการ
ใหผ้ลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการหรอื
เสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม  
     ในกรณทีีไ่มเ่ป็นไปตามความในขอ้นี้ หากมเีหตุผลอนัควร บณัฑติวทิยาลยัอาจ
พจิารณาขยายเวลาใหก้บันิสติไดโ้ดยการอนุมตัขิองสภามหาวทิยาลยั 
    คณุสมบติัเฉพาะผูข้อรบัปริญญามหาบณัฑิต แผน ข 
     46.2.12 สอบประมวลความรูไ้ด้ 
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     46.2.13 เสนอสารนิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าสารนิพนธข์ัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการทีบ่ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ 
     46.2.14 ส่งสารนิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
    คณุสมบติัเฉพาะผูข้อรบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต 
     46.2.15 สอบวดัคุณสมบตัไิด ้
     46.2.16 เสนอปรญิญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าปรญิญานิพนธข์ัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการทีบ่ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ 
     46.2.17 ส่งปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
     46.2.18 ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยด าเนินการ
ใหผ้ลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการซึง่
เป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 
     ในกรณทีีไ่มเ่ป็นไปตามความในขอ้นี้ หากมเีหตุผลอนัควร บณัฑติวทิยาลยัอาจ
พจิารณาขยายเวลาใหก้บันิสติไดโ้ดยการอนุมตัขิองสภามหาวทิยาลยั 
   ขอ้ 47 การใหป้รญิญา มหาวทิยาลยัจะพจิารณาเสนอชื่อนิสติทีไ่ดย้ืน่ความจ านงขอรบั
ปรญิญา ทีม่คีุณสมบตัติามขอ้ 46.2 และมคีวามประพฤตดิ ีต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อขออนุมตัิ
ปรญิญา หรอืประกาศนียบตัร 
 

หมวด 10 
การประกนัคณุภาพ 

 

   ขอ้ 48 ทุกหลกัสตูรจะตอ้งก าหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสตูรใหช้ดัเจน ซึง่อยา่ง
น้อยประกอบดว้ยประเดน็หลกั 4 ประเดน็ คอื 
    48.1 การบรหิารหลกัสตูร 
    48.2 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและการวจิยั 
    48.3 การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านิสติ 
     48.4 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ช้
บณัฑติ 
   ขอ้ 49 ใหทุ้กหลกัสตูรมกีารพฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยั โดยแสดงการปรบัปรงุดชันีมาตรฐาน
และคุณภาพการศกึษาเป็นระยะ ๆ อยา่งน้อยทุก ๆ 5 ปี และมกีารประเมนิเพื่อพฒันาหลกัสตูรอยา่ง
ต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี 
   ขอ้ 50 หลกัสตูรทีจ่ะเปิดใหมห่รอืหลกัสตูรที่ขอปรบัปรงุ จะตอ้งมอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูร
ตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ ไมน้่อยกว่า 5 คน โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร
จะตอ้งมคีุณวุฒติรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาทีเ่ปิดสอน ทัง้นี้อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสตูรจะเป็น
อาจารยป์ระจ าเกนิกว่า 1 หลกัสตูรในเวลาเดยีวกนัไมไ่ด ้ 
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   ขอ้ 51 ใหทุ้กหลกัสตูรมอีาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรจะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรดว้ย 
   อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท ประกาศนียบตัรบณัฑติ และประกาศนียบตัร
บณัฑติชัน้สงู ตอ้งเป็นผูม้คีุณวุฒไิมต่ ่ากว่าปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไมต่ ่ากว่ารองศาสตราจารย ์ 
   อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก ตอ้งเป็นผูม้คีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอื
เทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไมต่ ่ากว่าศาสตราจารย์ 
   อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร มภีาระหน้าทีใ่นการบรหิารหลกัสตูร การเรยีน การสอน การ
พฒันาหลกัสตูร และการตดิตามประเมนิผลหลกัสตูร และหน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ในกรณทีีม่ขีอ้ความใดของขอ้บงัคบัน้ีขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษาฉบบัก่อน โดยทีข่อ้ความเดมิเอือ้ประโยชน์แก่นิสติทีเ่ขา้ศกึษาในขณะทีข่อ้บงัคบั ฉบบั
นัน้มผีลบงัคบัใชใ้หอ้ธกิารบดมีอี านาจพจิารณาใชข้อ้บงัคบัเดมิได้ จนกว่านิสตินัน้จะพน้สภาพนิสติ  
   ประกาศ ณ วนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

                                                                                    
(ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ง 
ประวตัิอาจารย์ประจ าหลกัสูตร อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ผู้สอนประจ า

สาขาวชิาการวจิัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์ 
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อาจารย์ประจ าหลกัสูตร และอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

1. ช่ือ-ช่ือสกุล  นายองอาจ  นยัพฒัน์ 
คุณวุฒิ  Ph.D. (Educational Administration with concentration in Research & Evaluation) 
ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ.  2542 Ph.D. (Educational Administration with concentration in Research & 
Evaluation) Illinois State University, U.S.A 

พ.ศ. 2535 กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2531 กศ.บ. (การวดัผลการศึกษา-คณิตศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก (มหาวทิยาลยันเรศวร) ประเทศไทย 

 
ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
ต ารา 

วธีิวทิยาการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2551, 
พิมพค์ร้ังท่ี 3) 

งานวจัิย (ทีส่ าคัญ) 
1. การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2542 
2. การประเมินหลกัสูตรตามโครงการสอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
3. การวจิยัเชิงประเมินโครงการตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ภายใตแ้ผนงานพฒันาเด็กเล็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร : กรณีศึกษาการ
ด าเนินโครงการ ณ โรงเรียน ตชด.บา้นถ ้าหิน 

4. การประเมินผลการปฏิบติัราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 
5. การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีมีต่องานบริการของการไฟฟ้านครหลวง 
6. Reexamining the Factor Structure of Marsh’s SEEQ for Administrative Personnel Decisions 

 
สาขาทีเ่ช่ียวชาญหรือช านาญพเิศษ 

1. การวจิยัและประเมินองคก์ร / สถาบนัทางการศึกษา 
2. ประเมินและพฒันาบุคลากร 
3. ทฤษฏีการประเมินขั้นสูง 
4. การวดัประเมินทางการศึกษา 
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5. สถิติประยกุตท์างพฤติกรรมศาสตร์/สังคมศาสตร์ 
6. วธีิวทิยาการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์/สังคมศาสตร์ 

 
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กรทางวชิาชีพ 

1. American Evaluation Association 
2. Phi Delta Kappa International, University of Illinois Chapter 
3. สมาคมวจิยัสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 
รางวลัเกยีรติยศ 

-  ค.ศ. 1999 ไดรั้บรางวลั Ora Bretall Scholarship Dissertation Award จาก Illinois State University 
-  พ.ศ. 2536  ไดรั้บรางวลัผูมี้ผลงานวจิยัสาขาศึกษาศาสตร์ดีเด่น 

 
การศึกษา / การฝึกอบรมเพิม่เติม 

-  หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 10  (2553-2554)  สถาบนัพระปกเกลา้ 
-  Certificate (Learning to Lead Change)  March, 2550  Office of the Basic Education 

Commission & Microsoft®, Thailand 
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2. ช่ือ-ช่ือสกุล  นางสาวสุวพร  เซ็มเฮง 
คุณวุฒิ  Ph.D. (Educational Research and Evaluation) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2516 กศ.บ. (คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์) 
 วทิยาลยัวชิาการศึกษา ปทุมวนั 
พ.ศ. 2521 กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ. 2531 Ph.D. (Educational Research and Evaluation) 

Macquarie University, Australia 
 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสารค าสอน/ เอกสารประกอบการสอน 
1. การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
2. การวดัผลการศึกษา 
3. วธีิการวจิยัทางการศึกษา 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
1. การวดัและประเมินผลกบัการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
2.  การวจิยัในชั้นเรียน 
3.  แนวทางการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
4.  การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
5.  การเขียนขอ้สอบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 
6.  แนวคิดเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์และการเขียนขอ้สอบวดัการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
สุวพร  เซ็มเฮง. (2540).  “ผลสัมฤทธ์ิวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนกัเรียนไทยเม่ือเทียบกบั

นานาชาติ” ในวารสาร สสวท. ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 95 ตุลาคม –ธนัวาคม 2540  หนา้ 28-34 
สุวพร  เซ็มเฮง. (2542). “การศึกษาสภาพปัญหาและผลส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ระดบั

ประถมศึกษา”  ในวารสาร สสวท. ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 107  ตุลาคม –ธนัวาคม   2542 หนา้ 21-23 
สุวพร  เซ็มเฮง. (2542). “การยอมรับความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาชุมชน : 

วธีิการไดรั้บหน่วยการเรียนตามสภาพจริง”  แปลจากบทความเร่ือง “RPL : Means Getting Credit 
Where it’s Due… Recognition of Prior Learning in Adult and Community Education” เขียนโดย 
Jo Crother : ANTA Funded Project  พิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารทางวชิาการล าดบัท่ี 11/2542    เร่ือง 
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“การยอมรับความรู้และประสบการณ์ : แนวคิดและแนวปฏิบติัของต่างประเทศ”  ของกองพฒันา
การศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 

งานวจัิย (ช่วงปี  2541- 2554) 

ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 
ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 

2541 การวจิยัและประเมนิผลวชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์นระดบั
นานาชาตคิรัง้ที ่3 (The Third International Mathematics and 
Science Study : TIMSS) 

คณะผูว้จิยัและ 
ผูป้ระสานงานวจิยั
ระดบัประเทศ 

2544 การก าหนดวสิยัทศัน์และยุทธศาสตรข์องการแนะแนวมติใิหม ่  
(ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากกรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร) 

คณะผูว้จิยั 

2547 การก าหนดมาตรฐานและตวับ่งชีเ้พื่อใชใ้นการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกสถาบนัอุดมศกึษาเฉพาะทาง  (ไดร้บัทุนสนับสนุนจาก
ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา)  

หวัหน้า
คณะผูว้จิยั 

2547 การตดิตามผลผูป้ระเมนิภายนอกสถาบนัอาชวีศกึษา  
(ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา) 

หวัหน้า
คณะผูว้จิยั 

2548 การตดิตามและประเมนิผลโครงการพฒันาคุณภาพการ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ระยะที ่1 (โครงการเงนิกูธ้นาคารโลก) 
(ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร) 

หวัหน้า
คณะผูว้จิยั 

2549 การประเมนิผลแผนงานการสรา้งเสรมิคุณภาพชวีติก าลงัพลของ
กองทพัไทย  (ไดร้บัทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนบัสนุนการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ) 

คณะผูว้จิยั 

2553 การศกึษาและพฒันาความสามารถดา้นการวจิยัโดยใชเ้ทคนิค
การประเมนิตามสภาพจรงิของครใูนโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา
สงักดักรงุเทพมหานคร (ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะ
ศกึษาศาสตร ์มศว) 

ผูว้จิยั 

2554 การศกึษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะทางการเรยีนการสอน
ของครใูนโรงเรยีนเอกชน ประเภทสามญัศกึษาและอาชวีศกึษา  
(ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  
กระทรวงศกึษาธกิาร) 

คณะผูว้จิยั 
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ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 
ED 425 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 
ED 434 การประเมนิการเรยีนรู ้
EM 401 การวดัผลการศกึษา 
ระดับปริญญาโท 
FE 502 เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสรา้งและสื่อสารความรู้ 
FE 511 วธิกีารวจิยัทางการศกึษา 
FE 522 สถติเิพื่อการวจิยั 2 
RS 501 การสรา้งเครือ่งมอืเพื่อการวจิยั  
RS 511 การวจิยัเชงิประเมนิ 
RS 522 เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง 
RS 523 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
RS 525 แบบแผนเชงิสถติขิองการทดลอง 
RS 541 วจิยัและสถติ ิI 
RS 542 วจิยัและสถติ ิII 
RS 543 วจิยัและสถติ ิIII 
RS 544 สมัมนาการวจิยัและสถติทิางการศกึษา 
EM 504 หลกัการประเมนิโครงการ 
EM 505 การวดัเจตคต ิ
EM 512 สมัมนาการวจิยัทางการวดัผลการศกึษา 
EM 522 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
ระดับปริญญาเอก 
RS 717 การวจิยัเชงิประเมนิ 
EM 732 การประเมนิดา้นนันคอกนิทฟี 
EM 761 ทฤษฎกีารตอบขอ้ค าถาม 
EM 763 ปฏบิตังิานทดสอบและการวดัผล 
EM 860 สมัมนาการวจิยัและสถติทิางการวจิยัและวดัผลการศกึษา 
EM 861 สมัมนาการทดสอบและการวดั 
EM 866 สมัมนาการวดัและประเมนิบุคลากร  
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3. ช่ือ-ช่ือสกุล  นางสาวสุวมิล  กฤชคฤหาสน์ 
คุณวุฒิ  ค.ด.  (การวดัผลและประเมินผลการศึกษา) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2538 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 วทิยาลยัพยาบาลเก้ือการุณย ์
พ.ศ. 2543 ศ.ม. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
พ.ศ. 2551 ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสารค าสอน/ เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารประกอบการสอนรายวชิา FE 511  วธีิการวจิยัทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 

1. น าเสนองานวิจยั Oral Presentation  คือ The Development  of  a Credit Equivalence Transfer 
Model Within Subject Areas: An Application of Concordance Score Techniques และงานวิจยั
ไดรั้บรางวลั 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 Janua ry 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 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS 
2.  การสร้างแบบทดสอบวดัการวเิคราะห์ เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
3.  การสร้างเคร่ืองมือวดัการคิดขั้นสูงของนกัเรียน 
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4.  การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
5.  การวดัและประเมินผลการศึกษา 
6.  ชุดกิจกรรมการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคิด

วเิคราะห์ของผูเ้รียน 
งานวจัิย 

ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 
ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 

2548 การประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของส่วนราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจาก
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2549 โครงการวิจยัพฒันาระบบการติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษาของประเทศ  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยัจาก
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2550 การประเมินแผนยทุธศาสตร์คุรุสภา  พ.ศ. 2548-2551  (คร่ึงแผน) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2550 การประเมินผลการด าเนินงานของคุรุสภา ตาม
พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546   
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2551 โครงการวจิยัปรับเทียบผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไดรั้บทุน
สนบัสนุนการวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2552 รายงานผลการสังเคราะห์การใชน้วตักรรมการเรียนการสอนท่ี
ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้  ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะผูว้จิยั 

2552 โครงการพฒันาระบบบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดในระบบ
บงัคบับ าบดั 

คณะผูว้จิยั 

2553 โครงการประเมินการพฒันาการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดใน
ระบบบงัคบับ าบดัใตก้ารด าเนินงานโครงการค่ายท าความดี
เพื่อแผน่ดินและโครงการค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

คณะผูว้จิยั 

2553 การพฒันาแบบวดัความพร้อมในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูถู้กคุมประพฤติในขอ้หาเสพยา 

คณะผูว้จิยั 
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ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 
ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 

2553 โครงการศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะทางการเรียนการ
สอนของครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาและ
อาชีวศึกษา    ทุนสนบัสนุนจาก ส านกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

คณะผูว้จิยั 

2553 การส ารวจสมรรถนะครูตามการรับรู้ของนิสิต รหสั 47 หลกัสูตร
การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะผูว้จิยั 

2553 โครงการวจิยั เร่ือง “การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา สาธิต 
มศว :การเรียนการสอนในโลกยคุแห่งสมอง”  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  และโรงเรียนสาธิต (ฝ่าย
ประถม มธัยม และปทุมวนั) 

คณะผูว้จิยั 

ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 

ED425 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  
ED 434 การประเมินการเรียนรู้ 
ระดับปริญญาโท 

EM401 การวดัผลการศึกษา  
EM522 การวเิคราะห์องคป์ระกอบ                                   
FE 502 เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้างและส่ือสารความรู้    
FE 511 วธีิการวจิยัทางการศึกษา                                   
FE 522 สถิติเพื่อการวิจยั II                                   
GDT 553 การวดัประเมินผลการเรียนรู้                                  
GDT555 การวจิยัทางการศึกษา                               
ระดับปริญญาเอก 

SE 702 สถิติเพื่อการวิจยั                   
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4.  ช่ือ-ช่ือสกุล  นางสาวพาสนา  จุลรัตน์ 
คุณวุฒิ  Ph.D. (Educational Psychology) 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2532 กศ.บ. (เคมี) 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วทิยาเขตสงขลา 
พ.ศ. 2535 กศ.ม. (จิตวทิยาการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วทิยาเขตประสานมิตร 
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 
 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
ผลงานทางวชิาการทีเ่กี่ยวข้องกบัสาขาทีเ่ปิดสอน  
เอกสาร/ต ารา/บทความ: 
1. ต าราจิตวทิยาการศึกษา, ปี 2548 
2. เอกสารประกอบการสอนวชิาความคิดสร้างสรรค์, ปี 2548  
3. งานแปลหนงัสือ “10 วธีิลดัขจดัต่อมข้ีอาย” ส านกัพิมพใ์ยไหม, ปี 2548   
4. งานแปลหนงัสือ “รู้ทนับุคลิก พลิกทุกสถานการณ์” ส านกัพิมพใ์ยไหม, ปี 2549   
5. บทความงานวจิยั “ผลของกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความสุขในการเรียนวชิาความคิดสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้ ของนิสิตระดบั
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ” วารสารสมาคมจิตวทิยาแห่ง
ประเทศไทย, ปี 2553 

6. บทความเร่ือง “การจูงใจและนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ” 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.     

งานวจัิย (ทีไ่ม่ใช่ปริญญานิพนธ์)  
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. การศึกษาและพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ , ปี 2547 

3   การพฒันาดชันีช้ีวดัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการรายยอ่ย, ปี 2549  
4. การศึกษาและพฒันาเคร่ืองมือวดัเอคิวของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ, ปี 2549         
5. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์สู่การเป็นสถาบนัพฒันา

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์, ปี 2553 
6. ผลของกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ความสุขในการเรียนวชิาความคิดสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้ของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, ปี 2553 

7. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ปี 2553 

     



 

 173 

5.  ช่ือ-ช่ือสกุล  นายทศวร  มณีศรีข า 
คุณวุฒิ  กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์) 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2520 กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2524 กศ.ม. (การแนะแนว) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ. 2530 นศ.บ. (หนงัสือพิมพ)์ 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2545 กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์) 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
ผลงานทางวชิาการทีเ่กี่ยวข้องกบัสาขาทีเ่ปิดสอน  
เอกสาร/ต ารา/บทความ: 

 1.  กลุ่มสัมพนัธ์เพื่อการพฒันาส าหรับครู 
 2.  การเก็บขอ้มูลเป็นรายบุคคล 

งานวจัิย (ทีไ่ม่ใช่ปริญญานิพนธ์) : 
 1.  การศึกษาบทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษาในมหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.  การเปรียบเทียบโอกาสส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากรท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั 
 3.  การรับรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดัสงขลา 

4.  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพแสดงตวั  ความวติกกงัวล ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
และคุณธรรมแห่งพลเมืองดีของนกันิสิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ภาคใตแ้ละ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

5.  การสร้างความเขม้แขง็ให้กบัครอบครัวตามแนวคมัเฟอร์ 
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6.  ช่ือ-ช่ือสกุล นาง มณฑิรา จารุเพง็  
คุณวุฒิ  ปร.ด. (จิตวทิยาใหค้  าปรึกษา) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2537 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2542 กศ.ม. (จิตวทิยาการแนะแนว) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2549 ปร.ด. (จิตวทิยาใหค้  าปรึกษา) 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
ผลงานทางวชิาการทีเ่กี่ยวข้องกบัสาขาทีเ่ปิดสอน  
เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน 
1.  ครอบครัวศึกษา 
2. จิตวทิยาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
3. การแนะแนวเพื่อพฒันาคุณค่าแห่งตน 
4. พื้นฐานทางจิตวทิยาการศึกษา 
5. ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้  าปรึกษา 
6. บริการสนเทศและอาชีพศึกษา 
7. บุคลิกภาพ 
8. จิตวทิยาทัว่ไป 
9. ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
10. การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม 
11. การฝึกปฏิบติังานแนะแนว 
12. จิตวทิยาพฒันาการ 
13. จิตวทิยาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
14. จิตวทิยาเด็ก 
15. การใหค้  าปรึกษาในโรงเรียน  
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
1. ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้  าปรึกษาเชิงจิตวทิยาส าหรับพยาบาล 
2.  การใหค้  าปรึกษาเชิงจิตวทิยาส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
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3. การแกไ้ขความขดัแยง้ในวยัรุ่น 
4. การพฒันาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 
5.  การพฒันาตน 
ต ารา 
1. ครอบครัวศึกษา 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
มณฑิรา จารุเพง็. (2540).  “ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับครู” ตีพิมพใ์นวารสารพฒันาเทคนิค

ศึกษา ปีท่ี 20   ฉบบัท่ี 65 มกราคม-มีนาคม 2551  
มณฑิรา จารุเพง็. (2553). “การใหค้  าปรึกษาครอบครัวโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน” ตีพิมพใ์น

สารานุกรมคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2553 
มณฑิรา จารุเพง็. (2553). “การศึกษาและพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตปริญญาตรี  
          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ตีพิมพใ์นวารสารพฒันาเทคนิค

ศึกษา ปีท่ี 22  ฉบบัท่ี 76 เดือนตุลาคม 2553 
งานวจัิย 
ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 

ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 
2547 ความคิดเห็นและความตอ้งการการช่วยเหลือของนิสิตภาควชิาการ

แนะแนวและจิตวทิยาการศึกษา  
(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

คณะผูว้จิยั 

2547 การสังเคราะห์งานวจิยัของสาขาวชิาจิตวทิยาการแนะแนว  
(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

คณะผูว้จิยั 

2551 การศึกษาและพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

ผูว้จิยั 

2553 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากส านกังานการส่งเสริมสุขภาพ
แห่งชาติ) 

คณะผูว้จิยั 

2554 การศึกษาและพฒันาอตัลกัษณ์ของนิสิตปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

ผูว้จิยั 
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ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 
EP 101 จิตวทิยาทัว่ไป 
EP 303  บุคลิกภาพ 
EP 322 จิตวทิยาเด็ก 
EP 323 จิตวทิยาวยัรุ่น 
GU 327 การใหค้  าปรึกษาในโรงเรียน 
GU 414 บริการสนเทศ 
GU 412  การฝึกปฏิบติังานแนะแนว 1 
GU 422  การฝึกปฏิบติังานแนะแนว 2 
Psy 111 จิตวทิยาพฒันาการ 
Psy 113 ครอบครัวศึกษา 
Psy 211 บุคลิกภาพ 
Psy 216 จิตวทิยาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ED 427  การแนะแนวเพื่อพฒันาคุณค่าแห่งตน 
ED 323  จิตวทิยาส าหรับครู 
ระดับปริญญาโท 
FE 503 พื้นฐานทางจิตวทิยาการศึกษา 
PG 633 ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
GU 512 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้  าปรึกษา 
GU 531 บริการสนเทศและอาชีพศึกษา 
GU 621 การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม 
GU 622 การฝึกปฏิบติัการใหค้  าปรึกษา 
GU 644 การศึกษาอิสระในการแนะแนวและการใหค้  าปรึกษา 1 
GU 643 สัมมนาการสอนแนะแนวในโรงเรียน 
GU 624 การฝึกงานแนะแนวและการใหค้  าปรึกษา 
GU 651 ประสบการณ์วจิยั 
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7.  ช่ือ-ช่ือสกุล นางอุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ ์
คุณวุฒิ Ph.D. (Spacial Education, Gifted and Talented Children) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2520 กศบ.เกียรตินิยม (สังคมศึกษา) 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 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 

 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
ผลงานทางวชิาการทีเ่กี่ยวข้องกบัสาขาทีเ่ปิดสอน  
เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน 
1.  การพฒันาความคิดระดบัสูง 
2. จิตวทิยาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

3.  การจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
4. การฝึกทกัษะความคิดระดบัสูง. 

ต ารา 
1.  การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปัญญาเลิศ. 
2.  สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ. 
3.  สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ: ส ารวจแววลูกนอ้ย. 
4. สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ: กลยทุธ์สร้างลูกปัญญาเลิศ 
5. สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ: ฝึกลูกรักใหเ้ป็นนกัคิด 
6. สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ: ความคิดและจิตใจของอจัฉริยะ. 
7. สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ: เม่ือลูกรักมีปัญหา. 
8. สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ: สมองมหศัจรรย ์
9. แผนท่ีสู่การพฒันาอจัฉริยภาพ. 
10. คู่มือการจดัการศึกษาส าหรับผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นทกัษะความคิดระดบัสูง 
11. เก่ง ดี มี สุข: คู่มือการให้บริการดา้นแนะแนวและจิตวิทยาส าหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ 
12. ปริศนาความคิด A (Mind Bender A). 
13. สร้างเด็กใหเ้ป็นอจัฉริยะ: ส ารวจแววเด็ก. 
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14. สร้างเด็กใหเ้ป็นอจัฉริยะ: กลยทุธ์สร้างเด็กใหปั้ญญาเลิศ. 
15. สร้างเด็กใหเ้ป็นอจัฉริยะ: ฝึกเด็กใหเ้ป็นนกัคิด 
16. สร้างเด็กใหเ้ป็นอจัฉริยะ: ความคิดและจิตใจของคนฉลาด 
17. สร้างเด็กใหเ้ป็นอจัฉริยะ: E.Q. ปัญญาน ามนุษยชาติ 
18. สร้างเด็กใหเ้ป็นอจัฉริยะ: สมองมหศัจรรย ์
19. ชุดส ารวจความสามารถพิเศษ (ส าหรับครูและสถานศึกษา 
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/ บทความทางวชิาการ 

 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 Asia-
Pacific 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 การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งผลของคะแนนสติปัญญา และผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
ในวชิาทางวทิยาศาสตร คณิตศาตร์ และศิลปะ ของเด็กในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยทุนวิจยัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2541 การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ: การวจิยัเพื่อประกอบร่างพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี 

2541 การพฒันาเคร่ืองมือเสาะหาความสามารถพิเศษดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กระดบัมธัยมศึกษา สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2001 การปฏิรูปการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: กรณีศึกษาจากเวยีดนาม 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี 

2544 การวจิยัเพื่อหารูปแบบการจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ (ระดบั
ประถมศึกษา)  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี 

2544 การวจิยัเพื่อหารูปแบบการจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ: ดา้นแนะ
แนวและจิตวทิยา (ระดบัประถมศึกษา)  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านกันายกรัฐมนตรี 

2544 การวจิยัเพื่อหารูปแบบการจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ: ดา้นทกัษะ
ความคิดระดบัสูง (ระดบัประถมศึกษา) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านกันายกรัฐมนตรี 

2548-2550 โครงการวจิยัผลกระทบของการเรียนรู้จากสังคมต่อการเพิ่มและบัน่ทอนความส าเร็จ
ของผูมี้ความสามารถพิเศษ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2548-2550 โครงการวจิยัการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ส าหรับผูป้กครองและครูของเด็กผูท่ี้มี
ความสามารถพิเศษ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2548-2558 โครงการวจิยัการศึกษาระยะยาวของเด็กผูมี้ความสามารถพิเศษระดบัสูง  มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 

2548 โครงการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความฉลาดในการเรียนรู้กบัความเครียดใน
เด็กอจัฉริยะโดยการวเิคราะห์ระดบั คอร์ติซอล  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

2548-2550 โครงการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรพิเศษส าหรับเด็กผูมี้ความสามารถพิเศษ  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2548-2550 โครงการการวิจยัพฒันาเคร่ืองมือวดัความสามารถพิเศษของเด็กไทยเพื่อการให้บริการ
ในศูนยว์นิิจฉยัศกัยภาพเด็กแบบครบวงจร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2551-2553 โครงการวจิยัและพฒันามาตรฐานการศึกษาส าหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ  
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8.  ช่ือ-ช่ือสกุล นางดารณี  ศกัด์ิศิริผล 
คุณวุฒิ กศ.ด..(การศึกษาพิเศษ) 
ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2530 ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
 วทิยาลยัครูเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์ 
พ.ศ. 2537 กศ.ม.. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2549 กศ.ด.. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
ผลงานทางวชิาการที่เกี่ยวข้องกบัสาขาทีเ่ปิดสอน  
เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน 
1.  การแกไ้ขการพดูไม่ชดั 
2.  วธีิสอนพดู 
ต ารา 
1.  หนงัสือเสียงในภาษาไทย 
2.  หนงัสือการแกไ้ขการพดูไม่ชดั 
3.  หนงัสือนิทานอกัษรแสนสนุก 
4.  หนงัสือการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
5.  แบบฝึกชุดอ่านเขียนเรียนรู้กบัลุงฮูก (เตรียมความพร้อม) 
6.  แบบฝึกชุดอ่านเขียนเรียนรู้กบัลุงฮูก (การอ่าน  การเขียน) 
7.  แบบฝึกชุดอ่านเขียนเรียนรู้กบัลุงฮูก (คณิตศาสตร์) 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
1.  การใชก้ารฟังเพื่อบ าบดัปัญหาการพดู   (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว ฉบบัท่ี 40 ธ.ค. พ.ศ. 2550)  
2.  เด็กท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้  (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว   
ฉบบัท่ี 1 ต.ค.-ธ.ค.  2548) 
3.  เด็กท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว ฉบบัท่ี 15 ก.ค.-ก.ย. พ.ศ. 2548) 
4.  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว ฉบบัท่ี 27 พ.ศ. 2545) 
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งานวจัิย 
ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั ต าแหน่ง  

ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 
2553 การพฒันาความสามารถอ่านและเขียนค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง

ตามมาตราของนกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ         โดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด 
(Mind  Map)  ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ (ไดรั้บ
ทุนอุดหนุนการวจิยัจาก   คณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

ผูว้จิยั 

2552 การส ารวจเด็กท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้                                      
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบวั     

ผูว้จิยั 

2551 การพฒันาแบบทดสอบการพูดไม่ชดั (ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยั
จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)     

ผูว้จิยั 

2551 การสร้างแบบคดัแยกเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเกิดปัญหา
ทางการเรียนรู้  (ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

ผูว้จิยั 

2550 การศึกษามลภาวะทางเสียงของโรงเรียนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อ
มลภาวะของเสียง  ในเขตกรุงเทพมหานคร   

ผูว้จิยั 

2550                        ธ์                          
                                          
                               . . 2525 – 2546  

ผูว้จิยั 

2545 งานวจิยัเร่ือง  การพฒันาความสามารถดา้นการจดัหมวดหมู่  
ซา้ย-ขวา  และการจ าค า  โดยใชกิ้จกรรมการเล่น   

คณะผูว้จิยั 

2545 งานวจิยัเร่ือง  การส ารวจเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร    

คณะผูว้จิยั 

2544 งานวจิยัเร่ือง  การส ารวจเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

ผูว้จิยั 

2544 งานวจิยัเร่ือง การศึกษาความตอ้งการก าลงัคนในการพฒันา
การศึกษาพิเศษ                        

คณะผูว้จิยั 
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 ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 

ED 324 ความรู้เบ้ืองตน้ทางการศึกษาพิเศษ 
ED 561 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู   
ระดับปริญญาโท 

SE 506 การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย   
SE 510 จิตวทิยาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   
SE 513 เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้   
SE 516 การวนิิจฉยัคดัแยกเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   
SE 523 วธีิแกไ้ขการพดูไม่ชดั 
SE 550 วธีิสอนพดู 
SE 551 วธีิสอนภาษา   
SE 560 การฝึกปฏิบติัการวจิยัการศึกษาพิเศษ 
SE 580 การฝึกงาน 1 
SE 581 การฝึกงาน 2 
ระดับปริญญาเอก 

SE 704 การวจิยัทางการศึกษาพิเศษ 
SE 712 สัมมนาหลกัสูตรและวธีิสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
SE 812 สัมมนาเทคโนโลยทีางการศึกษาพิเศษ 
SE 719 การฝึกงานการศึกษาพิเศษ 
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9.  ช่ือ-ช่ือสกุล นางสาวกุลยา  ก่อสุวรรณ 
คุณวุฒิ Ed.D.(Spacial Education) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2523 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 วทิยาลยัพยาบาลกรุงเทพ 
พ.ศ. 2540 กศ.ม.. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2547 Ed.D.(Spacial Education) 

Illinois State University,  USA 
ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน 

1. การอบรมครใูนการสอนความมุง่มัน่ในการด าเนินชวีติดว้ยตนเองของบุคคลทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญา 

2. การจดัการพฤตกิรรมเดก็ในชัน้เรยีน 
3. การสอนเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู้ 
4. การอบรมผูป้กครองของเดก็กลุ่มอาการออททสิตกิ 
ต ารา 
1. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2553). การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องระดบัเล็กนอ้ย. นนทบุรี: สหมิตร 

พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิสช่ิง.  
2. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2553). ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา. นนทบุรี: สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พบัลิสช่ิง. 
3. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2553). เด็กออทิสติก: สอนไม่ยาก หากเขา้ใจ. นนทบุรี: สหมิตรพร้ินต้ิง

แอนดพ์บัลิสช่ิง. 
4. กุลยา ก่อสุวรรณ ยวุดี วิริยางกรู จีรพฒัน์ ศิริรักษ.์ (2553). การเล้ียงดูเด็กเรียนรู้ชา้ในชุมชน.

นนทบุรี: สหมิตรพร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิสช่ิง. 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
1. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2549). ทูเบอรัส สเคลอโรสิส. สารานุกรม ศึกษาศาสตร์ ฉบบัท่ี 36, 41-48. 
2. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2549). การจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา: การ

เปรียบเทียบระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย. วารสารเฉลิมพระเกียรติ 50 
ชนัษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์

3. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2550). กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์. สารานุกรม ศึกษาศาสตร์ ฉบบัท่ี 40, 31-39. 
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4. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2550). การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในการเลือก. วารสาร
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550.
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ.์ 

5. Fulk, B., Swerdlik, P., & Kosuwan K. (2001). Special education in Thailand. Teaching 
Exceptional Children, 45 (2), 43-44. 

 
งานวจัิย 
ปี พ.ศ. ช่ืองานวจัิย ต าแหน่งผูวิ้จยั/

คณะผูวิ้จยั 
2544 Establishing a functional communication system with 

adults with mental retardation 
หวัหน้า 

2545 Using the Picture Exchange Communication System to 

teach communication skills to adults  with mental 

retardation 

คณะผูว้จิยั 

2545 The influence of communicative competence and AAC 

technique on children’s attitudes toward a peer who 

uses AAC 

คณะผูว้จิยั 

2546 Systematic instruction of breast self examination to 

female adults with disabilities. 
คณะผูว้จิยั 

2549 The use of the picture exchange communication system 

to increase the functional communication of nonverbal 

adults in group home settings 

คณะผูว้จิยั 

2552 A research project to create a model inclusive school 

for students with special needs 
คณะผูว้จิยั 

2553 A study on reading and spelling abilities of students 

with  

 mild disabilities using the RICS program. 

หวัหน้า 

2553 The Development and Utilization of a Scale to Measure 

Adolescents’ Attitudes Toward Peers Who Use 

Augmentative and Alternative Communication (AAC) 

Devices. 

คณะผูว้จิยั 

2553 การศกึษาการรบัรูข้องผูป้กครองต่อการบรกิารส าหรบัเดก็เลก็
ทีม่ภีาวะออทสิตกิ 

ผูว้จิยั 

2554 The Efficacy of the Teacher Training Program on Self-

Determination Skills of Students with Intellectual 

Disabilities in Special Schools 

ผูว้จิยั 
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ประสบการณ์การสอน 
ระดบัปริญญาตรี 
ED 324 ความรูเ้บือ้งตน้ทางการศกึษาพเิศษ 

 
ระดบัปริญญาโท 
กพ 512 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัภาวะบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
กพ 514 การปรบัพฤตกิรรมส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
กพ 541 การจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
กพ 540 หลกัสตูรส าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
กพ507 การจดัการเรยีนรวม 
กพ510 จติวทิยาเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
กพ 516 การประเมนิคดัแยกเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
กพ509 การสอนเดก็ทีม่คีวามบกพร่องปานกลาง 
กพ 508 การศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตา 
กพ 515 การแนะแนวผูป้กครอง 
กพ 560 การปฏบิตักิารวจิยัทางการศกึษาพเิศษ 
ระดบัปริญญาเอก 
กพ 704 การวจิยัทางการศกึษาพเิศษ 
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อาจารย์ประจ า/อาจารย์ผู้สอน 
 

1. ช่ือ-ช่ือสกุล  นายองอาจ  นยัพฒัน์ 
คุณวุฒิ  Ph.D. (Educational Administration with concentration in Research & Evaluation) 
ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ.  2542 Ph.D. (Educational Administration with concentration in Research & 
Evaluation) Illinois State University, U.S.A 

พ.ศ. 2535 กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2531 กศ.บ. (การวดัผลการศึกษา-คณิตศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก (มหาวทิยาลยันเรศวร) ประเทศไทย 

 
ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
ต ารา 

วธีิวทิยาการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2551, 
พิมพค์ร้ังท่ี 3) 

งานวจัิย (ทีส่ าคัญ) 
1. การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2542 
2. การประเมินหลกัสูตรตามโครงการสอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
3. การวจิยัเชิงประเมินโครงการตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ภายใตแ้ผนงานพฒันาเด็กเล็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร : กรณีศึกษาการ
ด าเนินโครงการ ณ โรงเรียน ตชด.บา้นถ ้าหิน 

4. การประเมินผลการปฏิบติัราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 
5. การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีมีต่องานบริการของการไฟฟ้านครหลวง 
6. Reexamining the Factor Structure of Marsh’s SEEQ for Administrative Personnel Decisions 

 
สาขาทีเ่ช่ียวชาญหรือช านาญพเิศษ 

1. การวจิยัและประเมินองคก์ร / สถาบนัทางการศึกษา 
2. ประเมินและพฒันาบุคลากร 
3. ทฤษฏีการประเมินขั้นสูง 
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4. การวดัประเมินทางการศึกษา 
5. สถิติประยกุตท์างพฤติกรรมศาสตร์/สังคมศาสตร์ 
6. วธีิวทิยาการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์/สังคมศาสตร์ 

 
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กรทางวชิาชีพ 

1. American Evaluation Association 
2. Phi Delta Kappa International, University of Illinois Chapter 
3. สมาคมวจิยัสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 
รางวลัเกยีรติยศ 

-  ค.ศ. 1999 ไดรั้บรางวลั Ora Bretall Scholarship Dissertation Award จาก Illinois State University 
-  พ.ศ. 2536  ไดรั้บรางวลัผูมี้ผลงานวจิยัสาขาศึกษาศาสตร์ดีเด่น 

 
การศึกษา / การฝึกอบรมเพิม่เติม 

-  หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 10  (2553-2554)  สถาบนัพระปกเกลา้ 
-  Certificate (Learning to Lead Change)  March, 2550  Office of the Basic Education 

Commission & Microsoft®, Thailand 
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2. ช่ือ-ช่ือสกุล  นางสาวสุวพร  เซ็มเฮง 
คุณวุฒิ  Ph.D. (Educational Research and Evaluation) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2516 กศ.บ. (คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์) 
 วทิยาลยัวชิาการศึกษา ปทุมวนั 
พ.ศ. 2521 กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ. 2531 Ph.D. (Educational Research and Evaluation) 

Macquarie University, Australia 
 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสารค าสอน/ เอกสารประกอบการสอน 
1. การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
2. การวดัผลการศึกษา 
3. วธีิการวจิยัทางการศึกษา 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
1. การวดัและประเมินผลกบัการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
2.  การวจิยัในชั้นเรียน 
3.  แนวทางการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
4.  การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
5.  การเขียนขอ้สอบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 
6.  แนวคิดเก่ียวกบัการคิดวเิคราะห์และการเขียนขอ้สอบวดัการคิดวเิคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
สุวพร  เซ็มเฮง. (2540).  “ผลสัมฤทธ์ิวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนกัเรียนไทยเม่ือเทียบ

กบันานาชาติ” ในวารสาร สสวท. ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 95 ตุลาคม –ธนัวาคม 2540  หนา้ 28-34 
สุวพร  เซ็มเฮง. (2542). “การศึกษาสภาพปัญหาและผลส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์

ระดบัประถมศึกษา”  ในวารสาร สสวท. ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 107  ตุลาคม –ธนัวาคม   2542 หนา้ 21-23 
สุวพร  เซ็มเฮง. (2542). “การยอมรับความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษา

ชุมชน : วธีิการไดรั้บหน่วยการเรียนตามสภาพจริง”  แปลจากบทความเร่ือง “RPL : Means 
Getting Credit Where it’s Due… Recognition of Prior Learning in Adult and Community 
Education” เขียนโดย Jo Crother : ANTA Funded Project  พิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารทาง
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วชิาการล าดบัท่ี 11/2542    เร่ือง “การยอมรับความรู้และประสบการณ์ : แนวคิดและแนว
ปฏิบติัของต่างประเทศ”  ของกองพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

งานวจัิย (ช่วงปี  2541- 2554) 

ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 
ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 

2541 การวจิยัและประเมินผลวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ในระดบั
นานาชาติคร้ังท่ี 3 (The Third International Mathematics and 
Science Study : TIMSS) 

คณะผูว้จิยัและ 
ผูป้ระสานงาน
วจิยัระดบัประเทศ 

2544 การก าหนดวสิัยทศัน์และยทุธศาสตร์ของการแนะแนวมิติใหม่   
(ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ) 

คณะผูว้จิยั 

2547 การก าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีเพื่อใชใ้นการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทาง  (ไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)  

หวัหนา้
คณะผูว้จิยั 

2547 การติดตามผลผูป้ระเมินภายนอกสถาบนัอาชีวศึกษา  
(ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา) 

หวัหนา้
คณะผูว้จิยั 

2548 การติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาคุณภาพการ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ระยะท่ี 1 (โครงการเงินกูธ้นาคารโลก) 
(ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) 

หวัหนา้
คณะผูว้จิยั 

2549 การประเมินผลแผนงานการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตก าลงัพลของ
กองทพัไทย  (ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ) 

คณะผูว้จิยั 

2553 การศึกษาและพฒันาความสามารถดา้นการวจิยัโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินตามสภาพจริงของครูในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
สังกดักรุงเทพมหานคร (ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว) 

ผูว้จิยั 

2553 การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของ
ครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษาและอาชีวศึกษา  
(ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ) 

คณะผูว้จิยั 
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ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 
ED 425 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 
ED 434 การประเมนิการเรยีนรู ้
EM 401 การวดัผลการศกึษา 
ระดับปริญญาโท 
FE 502 เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสรา้งและสื่อสารความรู้ 
FE 511 วธิกีารวจิยัทางการศกึษา 
FE 522 สถติเิพื่อการวจิยั 2 
RS 501 การสรา้งเครือ่งมอืเพื่อการวจิยั  
RS 511 การวจิยัเชงิประเมนิ 
RS 522 เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง 
RS 523 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
RS 525 แบบแผนเชงิสถติขิองการทดลอง 
RS 541 วจิยัและสถติ ิI 
RS 542 วจิยัและสถติ ิII 
RS 543 วจิยัและสถติ ิIII 
RS 544 สมัมนาการวจิยัและสถติทิางการศกึษา 
EM 504 หลกัการประเมนิโครงการ 
EM 505 การวดัเจตคต ิ
EM 512 สมัมนาการวจิยัทางการวดัผลการศกึษา 
EM 522 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
ระดับปริญญาเอก 
RS 717 การวจิยัเชงิประเมนิ 
EM 732 การประเมนิดา้นนันคอกนิทฟี 
EM 761 ทฤษฎกีารตอบขอ้ค าถาม 
EM 763 ปฏบิตังิานทดสอบและการวดัผล 
EM 860 สมัมนาการวจิยัและสถติทิางการวจิยัและวดัผลการศกึษา 
EM 861 สมัมนาการทดสอบและการวดั 
EM 866 สมัมนาการวดัและประเมนิบุคลากร  
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3. ช่ือ-ช่ือสกุล  นางสาวสุวมิล  กฤชคฤหาสน์ 
คุณวุฒิ  ค.ด.  (การวดัผลและประเมินผลการศึกษา) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2538 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 วทิยาลยัพยาบาลเก้ือการุณย ์
พ.ศ. 2543 ศ.ม. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
พ.ศ. 2551 ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสารค าสอน/ เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารประกอบการสอนรายวชิา FE 511  วธีิการวจิยัทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 

1. น าเสนองานวิจยั Oral Presentation  คือ The Development  of  a Credit Equivalence Transfer 
Model Within Subject Areas: An Application of Concordance Score Techniques และงานวิจยั
ไดรั้บรางวลั 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 educat ion 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 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS 
2.  การสร้างแบบทดสอบวดัการวเิคราะห์ เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
3.  การสร้างเคร่ืองมือวดัการคิดขั้นสูงของนกัเรียน 
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4.  การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
5.  การวดัและประเมินผลการศึกษา 
6.  ชุดกิจกรรมการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคิด

วเิคราะห์ของผูเ้รียน 
งานวจัิย 

ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 
ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 

2548 การประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของส่วนราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจาก
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2549 โครงการวิจยัพฒันาระบบการติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษาของประเทศ  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยัจาก
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2550 การประเมินแผนยทุธศาสตร์คุรุสภา  พ.ศ. 2548-2551  (คร่ึงแผน) 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2550 การประเมินผลการด าเนินงานของคุรุสภา ตาม
พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546   
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2551 โครงการวจิยัปรับเทียบผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไดรั้บทุน
สนบัสนุนการวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2552 รายงานผลการสังเคราะห์การใชน้วตักรรมการเรียนการสอนท่ี
ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้  ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะผูว้จิยั 

2552 โครงการพฒันาระบบบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดในระบบ
บงัคบับ าบดั 

คณะผูว้จิยั 

2553 โครงการประเมินการพฒันาการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดใน
ระบบบงัคบับ าบดัใตก้ารด าเนินงานโครงการค่ายท าความดี
เพื่อแผน่ดินและโครงการค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

คณะผูว้จิยั 

2553 การพฒันาแบบวดัความพร้อมในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูถู้กคุมประพฤติในขอ้หาเสพยา 

คณะผูว้จิยั 



 

 194 

ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 
ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 

2553 โครงการศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะทางการเรียนการ
สอนของครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาและ
อาชีวศึกษา    ทุนสนบัสนุนจาก ส านกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

คณะผูว้จิยั 

2553 การส ารวจสมรรถนะครูตามการรับรู้ของนิสิต รหสั 47 หลกัสูตร
การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะผูว้จิยั 

2553 โครงการวจิยั เร่ือง “การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา สาธิต 
มศว :การเรียนการสอนในโลกยคุแห่งสมอง”  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  และโรงเรียนสาธิต (ฝ่าย
ประถม มธัยม และปทุมวนั) 

คณะผูว้จิยั 

ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 

ED425 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  
ED 434 การประเมินการเรียนรู้ 
ระดับปริญญาโท 

EM401 การวดัผลการศึกษา  
EM522 การวเิคราะห์องคป์ระกอบ                                   
FE 502 เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้างและส่ือสารความรู้    
FE 511 วธีิการวจิยัทางการศึกษา                                   
FE 522 สถิติเพื่อการวิจยั II                                   
GDT 553 การวดัประเมินผลการเรียนรู้                                  
GDT555 การวจิยัทางการศึกษา                               
ระดับปริญญาเอก 

SE 702 สถิติเพื่อการวิจยั                   
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4. ช่ือ-ช่ือสกุล  นางสาวรณิดา  เชยชุ่ม 
คุณวุฒิ  ค.ด.  (การวดัผลและประเมินผลการศึกษา) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2543 ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2546 กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2552 ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสารค าสอน/ เอกสารประกอบการสอน 
1. การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 
2. วธิกีารวจิยัทางการศกึษา  
3. การประเมนิการเรยีนรู ้
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
1. บทความวจิยัเร่ือง "การเปรียบเทียบคุณภาพของขอ้สอบหลายตวัเลือกท่ีมีรูปแบบตวัเลือก

ต่างกนั" ตีพิมพใ์นวารสารการวจิยัสังคมศาสตร์ พ.ศ.2553 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
1. การวจิยัในชั้นเรียน 
2. เทคนิคการสอนและการวดัประเมินผล 
3. การสร้างแบบทดสอบวดัการคิดวเิคราะห์ 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS 
งานวจัิย 
ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 

ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 
2545 การติดตามการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถาบนัอุดมศึกษาในสังกดัทบวงมหาวทิยาลยั  
คณะผูว้จิยั 

2547 การก าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีเพื่อใชใ้นการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทาง 

คณะผูว้จิยั 

2547 การติดตามผลผูป้ระเมินภายนอกสถาบนัอาชีวศึกษา  คณะผูว้จิยั 
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ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 
ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 

2547 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะ 4 ปีหลงั 
(พ.ศ.2543-2546)  

คณะผูว้จิยั 

2548 การประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของส่วนราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2549 การวจิยัพฒันาระบบการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา
ของประเทศ 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2550 การประเมินแผนยทุธศาสตร์คุรุสภา พ.ศ.2548-2551 (คร่ึงแผน) นกัวจิยัผูช่้วย/ 
2550 การประเมินผลการด าเนินงานของคุรุสภา ตามพระราชบญัญติั

สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
นกัวจิยัผูช่้วย 

2551 การพฒันาวธีิการปรับเทียบผลการเรียนเฉล่ียสะสมตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยใชค้ะแนน ONET ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

นกัวจิยัผูช่้วย 

2553 การประเมินนโยบายการจดัการศึกษาส าหรับเด็กดอ้ยโอกาส กลุ่ม
เด็กถูกปล่อยปละละเลย 

คณะผูว้จิยั 

2553 โครงการศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะทางการเรียนการสอน 
ของครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษาและอาชีวศึกษา 

คณะผูว้จิยั 

 
ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 
ED425 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  
ED 434 การประเมินการเรียนรู้ 
ระดับปริญญาโท 

EM401 การวดัผลการศึกษา  
FE 511 วธีิการวจิยัทางการศึกษา                                   
GDT 553 การวดัประเมินผลการเรียนรู้                                  
GDT555 การวจิยัทางการศึกษา                               
ระดับปริญญาเอก 

SE 703 สถิตินอนพาราเมตริก                   
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5. ช่ือ-ช่ือสกุล  นางอรอุมา  เจริญสุข 
คุณวุฒิ  ค.ด.  (วธีิวทิยาการวจิยัการศึกษา) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2540 กศ.บ. (วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2544 กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2552 ค.ด. (วธีิวทิยาการวจิยัการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
อรอุมา เจริญสุข (2553). การตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของตัวแปรก ากับท่ีมีการส่งผ่านของ

พฤติกรรม จริยธรรมของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพา 
ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – มกราคม 2553). 

เพียงใจ ศุขโรจน์, อวยพร เรืองตระกลู, อมัพร มา้คะนอง, อรอุมา เจริญสุข และวยัวฑุฒ ์อยูใ่นศิล. 
(2553).   การประเมินโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพ่ือสอนภาษาอังกฤษส าหรับ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เขตจังหวดันนทบุรี ปีงบประมาณ2552. วารสารวธีิ
วทิยาการวจิยั ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม –  เมษายน 2551). 

อรอุมา เจริญสุข อวยพร เรืองตระกลู และนงลกัษณ์ วรัิชชยั (2553). การวิเคราะห์อิทธิพลตัวแปร
ก ากับท่ีมีการส่งผ่านของพฤติกรรมจริยธรรม ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM). น าเสนอ
บทความในการประชุมวชิาการและเผยแพร่ผลงานวจิยัระดบัชาติ เร่ือง การขบัเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษาไทย วนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

งานวจัิย 
ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 

ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 
2553 แนวทางการพฒันาและบริหารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่ 

(ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ) 
หวัหนา้

โครงการวจิยั 
2553 การวจิยัและพฒันากลยทุธ์การขบัเคล่ือนนโยบายปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษท่ีสอง (ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากวจิยัจากทุนส่งเสริม
กลุ่มวจิยั เมธีวจิยัอาวโุส สกว.) 

คณะผูว้จิยั 
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ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 
ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 

2553 การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูใน
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษาและอาชีวศึกษา (ไดรั้บทุนสนบัสนุน
จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ) 

คณะผูว้ิจยั 

2552 การพฒันาตวับ่งช้ีและเคร่ืองมือวดัตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดัการศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 แนว
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งความรู้ (ไดรั้บทุน
สนบัสนุนการวจิยัจากส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา) 

คณะผูว้จิยั 

2552 การประเมินโครงการจดัหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอน
ภาษาองักฤษส าหรับสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
จงัหวดันนทบุรี ปีงบประมาณ 2551 (ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยั
จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี) 

คณะผูว้จิยั 

2552 การประเมินโครงการจดัหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอน
ภาษาองักฤษส าหรับสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
จงัหวดันนทบุรี ปีงบประมาณ 2552 (ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยั
จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี) 

คณะผูว้จิยั 

2551 การสังเคราะห์แนวโนม้ ทิศทางและประเด็นการวจิยัของคณะครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปีพ.ศ.2550 – 2554 (ไดรั้บทุน
สนบัสนุนการวจิยัจากฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

คณะผูว้จิยั 

2551 งานวจิยัและประเมินสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนดั
คุณธรรม คร้ังท่ี 3 (ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากศูนยส่์งเสริม
และพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุ์ณธรรม) 

คณะผูว้จิยั 

2551 การวจิยัเชิงประเมินโครงการจดัหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอน
ภาษาองักฤษส าหรับสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
จงัหวดันนทบุรีปีงบประมาณ 2550 (ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยั
จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี) 

คณะผูว้จิยั 

ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาโท 
FE 511 วธีิการวจิยัทางการศึกษา 
FE 522 สถิติเพื่อการวิจยั 2 
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6. ช่ือ-ช่ือสกุล  นางเวธนี     กรีทอง 
คุณวุฒิ  ค.ม.  (จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2516 วท.บ. (การพยาบาล) 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

พ.ศ. 2518 ค.ม. (จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน   
1.  สุขภาพจิตในโรงเรียน    
2.  การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี    
3.  บุคลิกภาพ   
4.  การใหค้  าปรึกษา 
5.  การใหค้  าปรึกษาครอบครัว 
6.  การวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
7.  การส่ือสารและการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
8.  การเรียนรู้ 
9.  แนวคิดร่วมสมยัในการจดัการเรียนรู้ 
10. จิตวทิยาการบริหาร 
11. จิตวทิยาการปกครอง 
12. การเจรจาการต่อรอง 
13. การทดสอบทางจิตวทิยา 
14. การตรวจสภาพจิต 
15. การปรับพฤติกรรม 
ต ารา          
1.  จิตวทิยาการศึกษา  
2.  จิตวทิยาสังคม  
ชุดการสอนทีเ่รียบเรียงให้แก่มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1.  การแนะแนวในองคก์ร  (2546) 
2.  การใหค้  าปรึกษากลุ่ม  (2546) 
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งานวจัิย 
ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 

ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 
2537 การศึกษาปัญหาและความตอ้งการบริการแนะแนวและการให้

ค  าปรึกษาของเด็กและเยาวชน 
(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจาก  สยช.) 

คณะผูว้จิยั 

2547 การศึกษาและพฒันาความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรมของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

ผูว้จิยั 

2554 การศึกษาและพฒันาอตัลกัษณ์ของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

คณะผูว้จิยั 

 

ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 

ED 323 จิตวทิยาส าหรับครู (หลกัสูตรกศ.บ.เก่า) 
ED 241 จิตวทิยาส าหรับครู (หลกัสูตรกศ.บ.ใหม)่ 
Psy 214 จิตวทิยาสังคมเบ้ืองตน้ 
Psy 311 การปรับพฤติกรรมเบ้ืองตน้ 
GU 329 ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษารายกรณีเบ้ืองตน้ 
EP 323 จิตวทิยาวยัรุ่น 
EP 302 จิตวทิยาการศึกษา 
EP 302 สุขภาพจิตในโรงเรียน 

ระดับปริญญาโท 
EP 514 บุคลิกภาพ 
EP 512 การปรับพฤติกรรม 
EP 522 การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี 
EP 551 การใชเ้คร่ืองมือเพื่อการทดสอบทางจิตวทิยา 
EP 641 การวเิคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 
EP 652 สัมมนาการวจิยัทางจิตวทิยาการศึกษา 
EP 673 การศึกษาอิสระ 
FE 503 พื้นฐานทางจิตวทิยาการศึกษา 
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GU 512 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้  าปรึกษา 
GU 634 สุขวทิยาจิต 
ระดับปริญญาเอก 

PDC 822 การฝึกอบรมและการออกแบบการสอน  
PDC 823 สัมมนาการวจิยัดา้นจิตวทิยาการศึกษา 
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7.  ช่ือ-ช่ือสกุล  นางสาวพาสนา  จุลรัตน์ 
คุณวุฒิ  Ph.D. (Educational Psychology) 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2532 กศ.บ. (เคมี) 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วทิยาเขตสงขลา 
พ.ศ. 2535 กศ.ม. (จิตวทิยาการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วทิยาเขตประสานมิตร 
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 
 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
ผลงานทางวชิาการทีเ่กี่ยวข้องกบัสาขาทีเ่ปิดสอน  
เอกสาร/ต ารา/บทความ: 
1. ต าราจิตวทิยาการศึกษา, ปี 2548 
2. เอกสารประกอบการสอนวชิาความคิดสร้างสรรค์, ปี 2548  
3. งานแปลหนงัสือ “10 วธีิลดัขจดัต่อมข้ีอาย” ส านกัพิมพใ์ยไหม, ปี 2548   
4. งานแปลหนงัสือ “รู้ทนับุคลิก พลิกทุกสถานการณ์” ส านกัพิมพใ์ยไหม, ปี 2549   
5. บทความงานวจิยั “ผลของกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความสุขในการเรียนวชิาความคิดสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้ ของนิสิตระดบั
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ” วารสารสมาคมจิตวทิยาแห่ง
ประเทศไทย, ปี 2553 

6. บทความเร่ือง “การจูงใจและนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ” 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.     

งานวจัิย (ทีไ่ม่ใช่ปริญญานิพนธ์)  
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. การศึกษาและพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ , ปี 2547 

3   การพฒันาดชันีช้ีวดัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการรายยอ่ย, ปี 2549  
4. การศึกษาและพฒันาเคร่ืองมือวดัเอคิวของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ, ปี 2549         
5. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์สู่การเป็นสถาบนัพฒันา

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์, ปี 2553 
6. ผลของกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ความสุขในการเรียนวชิาความคิดสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้ของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, ปี 2553 

7. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ปี 2553 
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8.  ช่ือ-ช่ือสกุล  นายทศวร  มณีศรีข า 
คุณวุฒิ  กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์) 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2520 กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2524 กศ.ม. (การแนะแนว) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ. 2530 นศ.บ. (หนงัสือพิมพ)์ 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2545 กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์) 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
ผลงานทางวชิาการทีเ่กี่ยวข้องกบัสาขาทีเ่ปิดสอน  
เอกสาร/ต ารา/บทความ: 

 1.  กลุ่มสัมพนัธ์เพื่อการพฒันาส าหรับครู 
 2.  การเก็บขอ้มูลเป็นรายบุคคล 

งานวจัิย (ทีไ่ม่ใช่ปริญญานิพนธ์) : 
 1.  การศึกษาบทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษาในมหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.  การเปรียบเทียบโอกาสส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากรท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั 
 3.  การรับรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดัสงขลา 

4.  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพแสดงตวั  ความวติกกงัวล ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
และคุณธรรมแห่งพลเมืองดีของนกันิสิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ภาคใตแ้ละ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

5.  การสร้างความเขม้แขง็ให้กบัครอบครัวตามแนวคมัเฟอร์ 
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9.  ช่ือ-ช่ือสกุล นาง มณฑิรา จารุเพง็  
คุณวุฒิ  ปร.ด. (จิตวทิยาใหค้  าปรึกษา) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2537 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2542 กศ.ม. (จิตวทิยาการแนะแนว) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2549 ปร.ด. (จิตวทิยาใหค้  าปรึกษา) 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
ผลงานทางวชิาการทีเ่กี่ยวข้องกบัสาขาทีเ่ปิดสอน  
เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน 
1.  ครอบครัวศึกษา 
2. จิตวทิยาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
3. การแนะแนวเพื่อพฒันาคุณค่าแห่งตน 
4. พื้นฐานทางจิตวทิยาการศึกษา 
5. ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้  าปรึกษา 
6. บริการสนเทศและอาชีพศึกษา 
7. บุคลิกภาพ 
8. จิตวทิยาทัว่ไป 
9. ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
10. การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม 
11. การฝึกปฏิบติังานแนะแนว 
12. จิตวทิยาพฒันาการ 
13. จิตวทิยาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
14. จิตวทิยาเด็ก 
15. การใหค้  าปรึกษาในโรงเรียน  
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
1. ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้  าปรึกษาเชิงจิตวทิยาส าหรับพยาบาล 
2.  การใหค้  าปรึกษาเชิงจิตวทิยาส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
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3. การแกไ้ขความขดัแยง้ในวยัรุ่น 
4. การพฒันาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 
5.  การพฒันาตน 
ต ารา 
1. ครอบครัวศึกษา 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
มณฑิรา จารุเพง็. (2540).  “ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับครู” ตีพิมพใ์นวารสารพฒันาเทคนิค

ศึกษา ปีท่ี 20   ฉบบัท่ี 65 มกราคม-มีนาคม 2551  
มณฑิรา จารุเพง็. (2553). “การใหค้  าปรึกษาครอบครัวโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน” ตีพิมพใ์น

สารานุกรมคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2553 
มณฑิรา จารุเพง็. (2553). “การศึกษาและพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตปริญญาตรี  
          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ตีพิมพใ์นวารสารพฒันาเทคนิค

ศึกษา ปีท่ี 22  ฉบบัท่ี 76 เดือนตุลาคม 2553 
งานวจัิย 
ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 

ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 
2547 ความคิดเห็นและความตอ้งการการช่วยเหลือของนิสิตภาค

วชิาการแนะแนวและจิตวทิยาการศึกษา  
(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

คณะผูว้จิยั 

2547 การสังเคราะห์งานวจิยัของสาขาวชิาจิตวทิยาการแนะแนว  
(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

คณะผูว้จิยั 

2551 การศึกษาและพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

ผูว้จิยั 

2553 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากส านกังานการส่งเสริมสุขภาพ
แห่งชาติ) 

คณะผูว้จิยั 

2554 การศึกษาและพฒันาอตัลกัษณ์ของนิสิตปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

(ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

ผูว้จิยั 
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ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 
EP 101 จิตวทิยาทัว่ไป 
EP 303  บุคลิกภาพ 
EP 322 จิตวทิยาเด็ก 
EP 323 จิตวทิยาวยัรุ่น 
GU 327 การใหค้  าปรึกษาในโรงเรียน 
GU 414 บริการสนเทศ 
GU 412  การฝึกปฏิบติังานแนะแนว 1 
GU 422  การฝึกปฏิบติังานแนะแนว 2 
Psy 111 จิตวทิยาพฒันาการ 
Psy 113 ครอบครัวศึกษา 
Psy 211 บุคลิกภาพ 
Psy 216 จิตวทิยาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ED 427  การแนะแนวเพื่อพฒันาคุณค่าแห่งตน 
ED 323  จิตวทิยาส าหรับครู 
ระดับปริญญาโท 
FE 503 พื้นฐานทางจิตวทิยาการศึกษา 
PG 633 ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
GU 512 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้  าปรึกษา 
GU 531 บริการสนเทศและอาชีพศึกษา 
GU 621 การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม 
GU 622 การฝึกปฏิบติัการใหค้  าปรึกษา 
GU 644 การศึกษาอิสระในการแนะแนวและการใหค้  าปรึกษา 1 
GU 643 สัมมนาการสอนแนะแนวในโรงเรียน 
GU 624 การฝึกงานแนะแนวและการใหค้  าปรึกษา 
GU 651 ประสบการณ์วจิยั 
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10. ช่ือ-ช่ือสกุล  นายสกล  วรเจริญศรี  
คุณวุฒิ  กศ.ด. (จิตวทิยาการใหค้  าปรึกษา) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2541 กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา - การตลาด) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2545 กศ.ม. (จิตวทิยาการแนะแนว) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2550 กศ.ด. (จิตวทิยาการใหค้  าปรึกษา) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสารค าสอน/ เอกสารประกอบการสอน 
1. พื้นฐานจิตวทิยาการศึกษา 
2. การแนะแนวเพื่อพฒันาคุณค่าแห่งตน 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
บทความ  เร่ือง  การแนะแนวเพื่อเสริมสร้างพลงัและคุณค่าของผูเ้รียน.   วารสาร 60 ค า 60 ปี 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
งานวจัิย 
ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 

ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 
2553 การศึกษาคุณลกัษณะท่ีประสบความส าเร็จต่อการใชชี้วติใน

มหาวทิยาลยัของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูว้จิยั 

ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 
ศษ 427 การแนะแนวเพื่อพฒันาคุณค่าแห่งตน 
ศษ 323 จิตวทิยาส าหรับครู 
นน 221 สารสนเทศเพื่อการแนะแนว 
จว 112 สุขภาพจิตเบ้ืองตน้ 
นน 423 การฝึกปฏิบติัการสอนกิจกรรมแนะแนวและการใหค้  าปรึกษา 
จว 314 จิตวทิยาการฝึกอบรม 



 

 209 

จว 216 จิตวทิยาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ศษ 561 การปฏิบติัการสอนและการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
จศ 101 จิตวทิยาเบ้ืองตน้ 

ระดับปริญญาโท 
พฐ 503 พื้นฐานทางจิตวทิยาการศึกษา 
จต 633 ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
นน 643 สัมมนาการวจิยัดา้นจิตวทิยาการแนะแนว 
นน 644 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองดา้นจิตวทิยาการแนะแนว 1 
นน 624 การฝึกงานดา้นจิตวทิยาการแนะแนว 
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11. ช่ือ-ช่ือสกุล  นางสาวพชัราภรณ์  ศรีสวสัด์ิ 
คุณวุฒิ  กศ.ด. (จิตวทิยาการใหค้  าปรึกษา) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2539 วท.บ. (สุขศึกษา) 
สถาบนัราชภฎัอุดรธานี 

พ.ศ. 2542 กศ.ม. (จิตวทิยาการใหค้  าปรึกษา) 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

พ.ศ. 2550 กศ.ด. (จิตวทิยาการใหค้  าปรึกษา) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสารค าสอน/ เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการใหค้  าปรึกษากลุ่ม ภาควชิาจิตวทิยาการศึกษาและแนะแนว

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2552   
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
1.  เอกสารประกอบโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพนิสิตระดบัปริญญาตรี  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒและมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรมพฒันาทกัษะการใหค้  าปรึกษาขั้นสูงส าหรับพยาบาล 
งานวจัิย 

ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 
ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 

2542 การปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียน
ท่ีมีภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด  อ าเภอหนองแสง  จงัหวดัอุดรธานี 

ผูว้จิยั 

2543 การพฒันาความรู้และเจตคติต่อสารเสพติดโดยใชกิ้จกรรมกลุ่มของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  อ าเภอหนองแสง 

ผูว้จิยั 

2545 การศึกษาความคิดเห็นต่องานบริการสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน
และสถานีอนามยั ของผูป้ฏิบติังานสุขภาพจิตและผูม้ารับบริการใน
โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามยัในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู 

หวัหนา้คณะวิจยั 

2552 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หวัหนา้คณะวิจยั 
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ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 
ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 

2553 ความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตระดบัปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หวัหนา้คณะวิจยั 

ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 

ED 241 จิตวทิยาส าหรับครู 
GU 424 การสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
GU 327 การใหค้  าปรึกษาในโรงเรียน 
FE 561 นิเทศนิสิตฝึกงาน 
ED 323 จิตวทิยาส าหรับครู 
GU  421 บริการจดัวางตวับุคคลและการติดตามผล 
GU  422 การใหค้  าปรึกษากลุ่มเบ้ืองตน้ 
ระดับปริญญาโท (รายวชิาท่ีเคยสอนท่ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 
01167543 การปรึกษารายบุคคล* 
01167542 การปรึกษาจุลภาค* 
01167544 เทคนิคกลุ่มในการใหค้  าปรึกษา* 
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12. ช่ือ-ช่ือสกุล  นายธรีะภาพ  เพชรมาลยักุล 
คุณวุฒิ  ค.ด. (วจิยัและจิตวทิยาการศึกษา) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2536 วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2543 ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2547 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2550 ค.ด. (วจิยัและจิตวทิยาการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสารค าสอน/ เอกสารประกอบการสอน 
จติวทิยาส าหรบัครู 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
1. การพฒันาอจัฉรยิภาพและจติวทิยาการดแูลเยาวชนทีม่คีวามสามารถพเิศษ 
2. เทคนิคการพฒันาศกัยภาพสมองใหเ้ตม็ประสทิธภิาพ 
3. คู่มอืการสบืคน้งานวจิยั การจดัการระบบการจดัเกบ็สารสนเทศเพื่อพฒันาวทิยานิพนธ์ 
4. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการวจิยั (Information Technology for Research) 
5. กจิกรรม 5 ส กบัการประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน 
6. หลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารภาษาองักฤษ “การวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้งเชงิเสน้ (LISREL)”  
7. การกระตุน้การเรยีนรูศ้กัยภาพและความสามารถทีแ่ฝงในเดก็อจัฉรยิะ 
8. การพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อยกระดบัผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู ้
9. การจดัการองคก์รยคุใหม่ 
ต ารา 
1.”ส าเพง็ ประวตัศิาสตรช์ุมชนชาวจนีในกรงุเทพฯ” (คณะนกัวจิยัและกองบรรณาธกิาร) จดัพมิพ์

เนื่องในวโรกาสฉลอง 50 พรรษาสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมารโีดยศูนย์
จนีศกึษา สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
ธรีะภาพ เพชรมาลยักุลและวรีะวฒัน์ อุทยัรตัน์. (2554).  “การวดัสดัส่วนและประเมนิรปูแบบ

การกระจายอ านาจบริหารการศึกษาอิงกรอบแนวคิดมิ๊นซ์เบิร์กของโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดใหญ่พเิศษสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานใน
กรุงเทพมหานคร” ใน CD & Proceeding ทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาต ิ“ศรนีครนิทรวิ
โรฒวชิาการ ครัง้ที ่5” วนัที ่17-18 มนีาคม 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”  ตพีมิพใ์นวารสารวธิี
วทิยาการวจิยั. ปีที ่22 ฉบบัที ่2 (พฤษภาคม – สงิหาคม พ.ศ.2552). 

เอกสารแปลเรื่อง “การพฒันาผูม้พีรสวรรคส์ู่อจัฉรยิบุคคล: ภาพรวมสรุปของโมเดล DMGT 
2.0”  แปลจากบทความเรื่อง “Building gifts into talents: Brief overview of the 
DMGT 2.0” ของ Prof.Dr.Francoys Gagne เผยแพร่ในการประชุมวชิาการดา้นผูม้ ี
ความสามารถพเิศษ The 2008 Annual Conference: Creative Brain…Creative 
Economy and Society การประชุมสมัมนาวชิาการประจ าปี 2551: สรา้งสรรคส์มอง
...สู่เศรษฐกจิสงัคมทีส่รา้งสรรค ์ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตไิบเทค บางนา 

เอกสารแปลเรื่อง “ชวีประสาทวทิยาของความสามารถพเิศษเชงิสร้างสรรค์” จากบทความเรื่อง 
“Neurobiology of Creative Giftedness” ของ Prof.Dr.John G. Geake จากสถาบนั
ดา้นการศกึษา Webminster, Oxford Brookes University, U.K. เผยแพร่ในการประชุม
วชิาการดา้นผูม้คีวามสามารถพเิศษ The 2008 Annual Conference: Creative 
Brain Creative Economy and Society การประชุมสมัมนาวชิาการประจ าปี 2551: 
สรา้งสรรคส์มอง...สู่เศรษฐกจิสงัคมทีส่รา้งสรรค ์ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตไิบเทค บางนา 

บทความวชิาการดา้นผูม้คีวามสามารถพเิศษเรื่อง “Differentiated Model of Giftedness and 
Talented and Application for Gifted and Talent Person in Thai Context” ตพีมิพ์
ในวารสาร IGIL Newsletter ฉบบัที ่4 พ.ศ.2552. 

เอกสารเรื่อง “แนวคดิที่มาและความส าคญัของการด าเนินงานด้านผู้มคีวามสามารถพเิศษ
และบทวเิคราะห์เพื่อการพฒันาภารกิจเสาะหาพฒันาผู้มคีวามสามารถพิเศษของ
ไทย” (พ.ศ.2552) เสนอแก่คณะกรรมการบรหิารส านักงานบรหิารและพฒันาองค์
ความรู ้ เพื่อการก าหนดยทุธศาสตรแ์ละนโยบายภารกจิประจ าปี 2553. 

บทความเรื่อง “Research Utilization Models and Research Utilization-focused 
Management in Higher Education” ตพีมิพใ์นProceeding of 4th International 
Conference on Teaching and Learning in Higher Education (TLHE) ณ 
มหาวทิยาลยัแห่งชาตสิงิคโปร์ (National University of Singapore) ระหว่างวนัที่ 6-
8 ธนัวาคม พ.ศ.2549 (website : http://www.cdtl.nus.ac.sg) 

http://www/
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เอกสารเรือ่ง “การอบรมปฏบิตักิารเพื่อพฒันาครผููด้แูลและจดัการเรยีนรูเ้ดก็ทีม่คีวามสามารถ
พเิศษ” เผยแพร่ในการจดัอบรมปฏบิตักิารครหูวัหน้าศูนยแ์ละบุคลากรครผููดู้แลศูนย์
เสาะหาและพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษในทอ้งถิน่ประจ าปี 2552. 

บทความเรื่อง “The Development of Research Utilization Models: Pattern, Process of 
Use, Scale, Measurement Instrument and Latent Growth Curve Multi-
indicators Measurement Models With Unequal Disturbance Variance” ตพีมิพ์
ใน Proceeding และน าเสนอในทีป่ระชุมนานาชาต ิIMES 2009 (Oral presentation) 
วนัที ่29-30 มกราคม พ.ศ.2552. 

บทความเรื่อง “The Development of Research Utilization Model : LGC/Multiple Group 
Analysis” เผยแพร่ในที่ประชุมนานาชาต ิ8th International Conference on 
Operations and Quantitative Management : Emerging Perspectives of 
Decision Making in a New Globalized Word 17-20 ต.ค.2550 จดัโดย AIMS 
International Journal of Management 

บทความเรื่อง “A study of Corporate Management Capability in Cambodia, Singapore 
and Taiwan”น าเสนอ ณ ที่ประชุมนานาชาต ิ8th International Conference on 
Operations and Quantitative Management (งานวจิยัร่วมกบั Dr.Vichet Sum 
นกัวชิาการอเมรกินัจาก Southern Illinois University Carbondale) 

บทความเรื่อง “การพฒันาศกัยภาพเริม่จากภายในสู่ภายนอก ” ตีพิมพ์ใน Hello Peace 
(Volume 2,10 Sept, 2008, pp.17) 

บทความเรื่อง “การเรยีนรูแ้ละพฒันาองิฐานการพฒันาคุณภาพใจ” ตพีมิพใ์น Hello Peace 
(Volume 2,10 Sept, 2008 pp.16) 

บทความเรื่อง “เส้นทางสู่อจัฉรยิบุคคล เคล็ดที่ไม่ลบัส าหรบัคุณ (ก็ท าได้) พมิพ์ในหนังสอื 
“Oh…My Goodness Diary” 
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13. ช่ือ-ช่ือสกุล นางสาว นฤมล พระใหญ่  
คุณวุฒิ  ปร.ด.  (จิตวทิยาการใหค้  าปรึกษา) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา : 

พ.ศ. 2538 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

พ.ศ. 2546 กศ.ม. (จิตวทิยาการแนะแนว) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2553 กศ.ด. (จิตวทิยากลุ่มวชิาการใหค้  าปรึกษา) 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
งานวจัิยทีไ่ม่ใช่ปริญญานิพนธ์ 
การศึกษาและพฒันาความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ  (ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว.) 
ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 
 ED 241  จิตวทิยาส าหรับครู 
 ED 427   การแนะแนวเพื่อพฒันาคุณค่าแห่งตน 
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14.  ช่ือ-ช่ือสกุล นางอุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ ์
คุณวุฒิ Ph.D. (Spacial Education, Gifted and Talented Children) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2520 กศบ.เกียรตินิยม (สังคมศึกษา) 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 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 

 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
ผลงานทางวชิาการทีเ่กี่ยวข้องกบัสาขาทีเ่ปิดสอน  
เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน 
1.  การพฒันาความคิดระดบัสูง 
2. จิตวทิยาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

3.  การจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
4. การฝึกทกัษะความคิดระดบัสูง. 

ต ารา 
1.  การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปัญญาเลิศ. 
2.  สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ. 
3.  สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ: ส ารวจแววลูกนอ้ย. 
4. สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ: กลยทุธ์สร้างลูกปัญญาเลิศ 
5. สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ: ฝึกลูกรักใหเ้ป็นนกัคิด 
6. สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ: ความคิดและจิตใจของอจัฉริยะ. 
7. สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ: เม่ือลูกรักมีปัญหา. 
8. สร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ: สมองมหศัจรรย ์
9. แผนท่ีสู่การพฒันาอจัฉริยภาพ. 
10. คู่มือการจดัการศึกษาส าหรับผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นทกัษะความคิดระดบัสูง 
11. เก่ง ดี มี สุข: คู่มือการให้บริการดา้นแนะแนวและจิตวิทยาส าหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ 
12. ปริศนาความคิด A (Mind Bender A). 
13. สร้างเด็กใหเ้ป็นอจัฉริยะ: ส ารวจแววเด็ก. 
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14. สร้างเด็กใหเ้ป็นอจัฉริยะ: กลยทุธ์สร้างเด็กใหปั้ญญาเลิศ. 
15. สร้างเด็กใหเ้ป็นอจัฉริยะ: ฝึกเด็กใหเ้ป็นนกัคิด 
16. สร้างเด็กใหเ้ป็นอจัฉริยะ: ความคิดและจิตใจของคนฉลาด 
17. สร้างเด็กใหเ้ป็นอจัฉริยะ: E.Q. ปัญญาน ามนุษยชาติ 
18. สร้างเด็กใหเ้ป็นอจัฉริยะ: สมองมหศัจรรย ์
19. ชุดส ารวจความสามารถพิเศษ (ส าหรับครูและสถานศึกษา 
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/ บทความทางวชิาการ 

 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 Asia-
Pacific 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 การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งผลของคะแนนสติปัญญา และผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
ในวชิาทางวทิยาศาสตร คณิตศาตร์ และศิลปะ ของเด็กในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยทุนวิจยัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2541 การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ: การวจิยัเพื่อประกอบร่างพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี 

2541 การพฒันาเคร่ืองมือเสาะหาความสามารถพิเศษดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กระดบัมธัยมศึกษา สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2001 การปฏิรูปการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: กรณีศึกษาจากเวยีดนาม 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี 

2544 การวจิยัเพื่อหารูปแบบการจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ (ระดบั
ประถมศึกษา)  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี 

2544 การวจิยัเพื่อหารูปแบบการจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ: ดา้นแนะ
แนวและจิตวทิยา (ระดบัประถมศึกษา)  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านกันายกรัฐมนตรี 

2544 การวจิยัเพื่อหารูปแบบการจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ: ดา้นทกัษะ
ความคิดระดบัสูง (ระดบัประถมศึกษา) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านกันายกรัฐมนตรี 

2548-2550 โครงการวจิยัผลกระทบของการเรียนรู้จากสังคมต่อการเพิ่มและบัน่ทอนความส าเร็จ
ของผูมี้ความสามารถพิเศษ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2548-2550 โครงการวจิยัการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ส าหรับผูป้กครองและครูของเด็กผูท่ี้มี
ความสามารถพิเศษ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2548-2558 โครงการวจิยัการศึกษาระยะยาวของเด็กผูมี้ความสามารถพิเศษระดบัสูง  มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 

2548 โครงการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความฉลาดในการเรียนรู้กบัความเครียดใน
เด็กอจัฉริยะโดยการวเิคราะห์ระดบั คอร์ติซอล  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

2548-2550 โครงการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรพิเศษส าหรับเด็กผูมี้ความสามารถพิเศษ  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2548-2550 โครงการการวิจยัพฒันาเคร่ืองมือวดัความสามารถพิเศษของเด็กไทยเพื่อการใหบ้ริการ
ในศูนยว์นิิจฉยัศกัยภาพเด็กแบบครบวงจร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2551-2553 โครงการวจิยัและพฒันามาตรฐานการศึกษาส าหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ  
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15.  ช่ือ-ช่ือสกุล นางดารณี  ศกัด์ิศิริผล 
คุณวุฒิ กศ.ด..(การศึกษาพิเศษ) 
ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2530 ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
 วทิยาลยัครูเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์ 
พ.ศ. 2537 กศ.ม.. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2549 กศ.ด.. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
ผลงานทางวชิาการทีเ่กี่ยวข้องกบัสาขาทีเ่ปิดสอน  
เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน 
1.  การแกไ้ขการพดูไม่ชดั 
2.  วธีิสอนพดู 
ต ารา 
1.  หนงัสือเสียงในภาษาไทย 
2.  หนงัสือการแกไ้ขการพดูไม่ชดั 
3.  หนงัสือนิทานอกัษรแสนสนุก 
4.  หนงัสือการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
5.  แบบฝึกชุดอ่านเขียนเรียนรู้กบัลุงฮูก (เตรียมความพร้อม) 
6.  แบบฝึกชุดอ่านเขียนเรียนรู้กบัลุงฮูก (การอ่าน  การเขียน) 
7.  แบบฝึกชุดอ่านเขียนเรียนรู้กบัลุงฮูก (คณิตศาสตร์) 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
1.  การใชก้ารฟังเพื่อบ าบดัปัญหาการพดู   (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว ฉบบัท่ี 40 ธ.ค. พ.ศ. 2550)  
2.  เด็กท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้  (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว   
ฉบบัท่ี 1 ต.ค.-ธ.ค.  2548) 
3.  เด็กท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว ฉบบัท่ี 15 ก.ค.-ก.ย. พ.ศ. 2548) 
4.  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มศว ฉบบัท่ี 27 พ.ศ. 2545) 
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งานวจัิย 
ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั ต าแหน่ง  

ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 
2553 การพฒันาความสามารถอ่านและเขียนค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง

ตามมาตราของนกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ         โดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด 
(Mind  Map)  ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ (ไดรั้บ
ทุนอุดหนุนการวจิยัจาก   คณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

ผูว้จิยั 

2552 การส ารวจเด็กท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้                                      
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบวั     

ผูว้จิยั 

2551 การพฒันาแบบทดสอบการพูดไม่ชดั (ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยั
จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว)     

ผูว้จิยั 

2551 การสร้างแบบคดัแยกเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเกิดปัญหา
ทางการเรียนรู้  (ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว) 

ผูว้จิยั 

2550 การศึกษามลภาวะทางเสียงของโรงเรียนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อ
มลภาวะของเสียง  ในเขตกรุงเทพมหานคร   

ผูว้จิยั 

2550                        ธ์                          
                                          
                               . . 2525 – 2546  

ผูว้จิยั 

2545 งานวจิยัเร่ือง  การพฒันาความสามารถดา้นการจดัหมวดหมู่  
ซา้ย-ขวา  และการจ าค า  โดยใชกิ้จกรรมการเล่น   

คณะผูว้จิยั 

2545 งานวจิยัเร่ือง  การส ารวจเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร    

คณะผูว้จิยั 

2544 งานวจิยัเร่ือง  การส ารวจเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

ผูว้จิยั 

2544 งานวจิยัเร่ือง การศึกษาความตอ้งการก าลงัคนในการพฒันา
การศึกษาพิเศษ                        

คณะผูว้จิยั 
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 ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 

ED 324 ความรู้เบ้ืองตน้ทางการศึกษาพิเศษ 
ED 561 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู   
ระดับปริญญาโท 

SE 506 การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย   
SE 510 จิตวทิยาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   
SE 513 เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้   
SE 516 การวนิิจฉยัคดัแยกเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   
SE 523 วธีิแกไ้ขการพดูไม่ชดั 
SE 550 วธีิสอนพดู 
SE 551 วธีิสอนภาษา   
SE 560 การฝึกปฏิบติัการวจิยัการศึกษาพิเศษ 
SE 580 การฝึกงาน 1 
SE 581 การฝึกงาน 2 
ระดับปริญญาเอก 

SE 704 การวจิยัทางการศึกษาพิเศษ 
SE 712 สัมมนาหลกัสูตรและวธีิสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
SE 812 สัมมนาเทคโนโลยทีางการศึกษาพิเศษ 
SE 719 การฝึกงานการศึกษาพิเศษ 
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16.  ช่ือ-ช่ือสกุล นายศิริพนัธ์  ศรีวนัยงค ์
คุณวุฒิ กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) 
ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2525 ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน 
1. การตรวจการไดย้นิ (Audiometry) 
2. กายวภิาคและสรีระของหูชั้นกลาง 
ต ารา 
1. การตรวจการไดย้นิเด็ก ต ารากุมารเวชศาสตร์ 2539 
2. สรีระของการไดย้นิและโสตสัมผสัวทิยาอุตสาหกรรม ต าราโสตศอนาสิกวทิยา 2548 
3. Congenital Hearing Loss in Children เวชปฏิบติัทนัสมยั 2 2537 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
1. การใหค้  าปรึกษาและครอบครัวของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ สารานุกรมศึกษาศาสตร์ 2550 
2. ภาษาและการพดูของเด็กท่ีมีการสูญเสียการไดย้นิ วารสารภาษาศาสตร์ 2538 
งานวจัิยทีไ่ม่ใช่ปริญญานิพนธ์ 

ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 
ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 

2539 Steroid responsive retrocochlear sensory-neural hearing loss in 
neurofibromatosis type 1 : a case report   

คณะผูว้จิยั 

2540 Pulsed and continuous tones in the measurement of audiology 
threshold in patients with tinnitus : a comparative study   

ผูว้จิยั 
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ปี พ.ศ. ช่ืองานวจิยั บทบาท 
ผูว้จิยั/คณะผูว้ิจยั 

2540 ผลกระทบต่อภาษาพดู เม่ือหูชั้นกลางอกัเสบ ผูว้จิยั 
2540 รายงานการวจิยัมลภาวะทางเสียงในโรงเรียนท่ีเส่ียงต่อการเกิดเสียงดงั ผูว้จิยั 
2544 Difficulties Experienced by Tinnitus Sufferers ผูว้จิยั 
2544 Hearing in young diabetic patients คณะผูว้จิยั 
2545 Early Identification of hearing loss in high-risk newborns in 

Thailand by using Transient otoacoustic Emissions 
ผูว้จิยั 

2545 Comparison of monaural and binaural hearing aid use on a trial 
period basis 

ผูว้จิยั 

2548 Pediatric Cochlear Implantation : Experience in Thai Patirnts ผูว้จิยั 
 

ประสบการณ์การสอน 
ระดับปริญญาตรี 

ED 324 ความรู้เบ้ืองตน้ทางการศึกษาพิเศษ 
ระดับปริญญาโท 

SE 520 โสตสัมผสัวทิยาเบ้ืองตน้ 
SE 522  สัทศาสตร์และสรวทิยา 
SE 500 พฒันาการทางภาษาและการพดูของผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
SE 507 การจดัการเรียนร่วม 
SE 509 การจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องปานกลาง 
SE 530 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพการไดย้นิ 
SE 511 จิตวทิยาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
SE 516 การวนิิจฉยัคดัแยกเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

ระดับปริญญาเอก 
SE 711 สัมมนาการศึกษาพิเศษ 
SE 810 สัมมนาการเรียนร่วม 
SE 812 สัมมนาเทคโนโลยทีางการศึกษาพิเศษ 
SE 999 ปริญญานิพนธ์ 

 



 

 225 

17. ช่ือ-ช่ือสกุล นางสาวกุลยา  ก่อสุวรรณ 
คุณวุฒิ Ed.D.(Spacial Education) 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2523 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 วทิยาลยัพยาบาลกรุงเทพ 
พ.ศ. 2540 กศ.ม.. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2547 Ed.D.(Spacial Education) 

Illinois State University,  USA 
ผลงานทางวชิาการและการค้นคว้าหรือการแต่งต ารา 
เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน 
1.  การอบรมครใูนการสอนความมุง่มัน่ในการด าเนินชวีติดว้ยตนเองของบุคคลทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญา 
2.  การจดัการพฤตกิรรมเดก็ในชัน้เรยีน 
3.  การสอนเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู้ 
4.  การอบรมผูป้กครองของเดก็กลุ่มอาการออททสิตกิ 
ต ารา 
1. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2553). การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องระดบัเล็กนอ้ย. นนทบุรี: สหมิตร 

พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิสช่ิง.  
2. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2553). ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา. นนทบุรี: สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พบัลิสช่ิง. 
3. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2553). เด็กออทิสติก: สอนไม่ยาก หากเขา้ใจ. นนทบุรี: สหมิตรพร้ินต้ิง

แอนดพ์บัลิสช่ิง. 
4. กุลยา ก่อสุวรรณ ยวุดี วิริยางกรู จีรพฒัน์ ศิริรักษ.์ (2553). การเล้ียงดูเด็กเรียนรู้ชา้ในชุมชน.

นนทบุรี: สหมิตรพร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิสช่ิง. 
เอกสาร/ บทความทางวชิาการ 
1.   กลุยา ก่อสุวรรณ. (2549). ทูเบอรัส สเคลอโรสิส. สารานุกรม ศึกษาศาสตร์ ฉบบัท่ี 36, 41-48. 

2. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2549). การจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา: การ
เปรียบเทียบระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย. วารสารเฉลิมพระเกียรติ 50 
ชนัษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์

3. กุลยา ก่อสุวรรณ. (2550). กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์. สารานุกรม ศึกษาศาสตร์ ฉบบัท่ี 40, 31-39. 
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4..  กุลยา ก่อสุวรรณ. (2550). การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในการเลือก. วารสาร
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550.
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ.์ 

5.  Fulk, B., Swerdlik, P., & Kosuwan K. (2001). Special education in Thailand. Teaching 
Exceptional Children, 45 (2), 43-44. 

 
งานวจัิย 
ปี พ.ศ. ช่ืองานวจัิย ต าแหน่งผูวิ้จยั/

คณะผูวิ้จยั 
2544 Establishing a functional communication system with 

adults with mental retardation 
หวัหน้า 

2545 Using the Picture Exchange Communication System to 

teach communication skills to adults  with mental 

retardation 

คณะผูว้จิยั 

2545 The influence of communicative competence and AAC 

technique on children’s attitudes toward a peer who 

uses AAC 

คณะผูว้จิยั 

2546 Systematic instruction of breast self examination to 

female adults with disabilities. 
คณะผูว้จิยั 

2549 The use of the picture exchange communication system 

to increase the functional communication of nonverbal 

adults in group home settings 

คณะผูว้จิยั 

2552 A research project to create a model inclusive school 

for students with special needs 
คณะผูว้จิยั 

2553 A study on reading and spelling abilities of students 

with  

 mild disabilities using the RICS program. 

หวัหน้า 

2553 The Development and Utilization of a Scale to Measure 

Adolescents’ Attitudes Toward Peers Who Use 

Augmentative and Alternative Communication (AAC) 

Devices. 

คณะผูว้จิยั 

2553 การศกึษาการรบัรูข้องผูป้กครองต่อการบรกิารส าหรบัเดก็เลก็
ทีม่ภีาวะออทสิตกิ 

ผูว้จิยั 

2554 The Efficacy of the Teacher Training Program on Self-

Determination Skills of Students with Intellectual 

Disabilities in Special Schools 

ผูว้จิยั 
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ประสบการณ์การสอน 
ระดบัปริญญาตรี 
ED 324 ความรูเ้บือ้งตน้ทางการศกึษาพเิศษ 

 
ระดบัปริญญาโท 
กพ 512 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัภาวะบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
กพ 514 การปรบัพฤตกิรรมส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
กพ 541 การจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
กพ 540 หลกัสตูรส าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
กพ507 การจดัการเรยีนรวม 
กพ510 จติวทิยาเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
กพ 516 การประเมนิคดัแยกเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
กพ509 การสอนเดก็ทีม่คีวามบกพร่องปานกลาง 
กพ 508 การศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตา 
กพ 515 การแนะแนวผูป้กครอง 
กพ 560 การปฏบิตักิารวจิยัทางการศกึษาพเิศษ 
ระดบัปริญญาเอก 
กพ 704 การวจิยัทางการศกึษาพเิศษ 
 


