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หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Special Education 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Master of Education (Special Education) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  :  ค.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  M.Ed. (Special Education) 
 
3.  วิชาเอก  การศึกษาพิเศษ 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
    หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ปี 2548 
 5.2  ภาษาที่ใช้ 
    ภาษาไทย 
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 5.3  การรับเข้าศึกษา 
    รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
     - 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
  หลักสูตรฉบับร่าง ได้รับการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตทางการศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2552 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่  5/2553 เมื่อวันที่        
14 สิงหาคม 2553 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ในปีการศึกษา 2554 คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2555 
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1.  ครูการศึกษาพิเศษ ครู และอาจารย์ประจ าสถาบันการศึกษาพิเศษ 
 2.  นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ 
 3.  นักวิชาชีพในสถานประกอบการเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     หลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

*น.ส.พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล 
  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

การศึกษาพิเศษ 
 
การศึกษาพิเศษ 
 
วิทยาศาสตร์ 

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2549 
 

2533 
 

2537 

*น.ส.พวงเล็ก  วรกุล 
  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 
 

M.S. 
กศ.บ. 

Curriculum and 
Instruction : Early 
Childhood Education 
Secondary Education 
ภาษาอังกฤษ 

Southern IIIinois 
University 
 
Radford College 
วิทยาลัยวิชาการ 
ศึกษาสงขลา 

2534 
 
 

2519 
2513 

*น.ส.กุลยา  ก่อสุวรรณ 
  x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ Ed.D. 
 

กศ.ม. 
พย.บ. 

 

Special Education  
 
การศึกษาพิเศษ 
พยาบาลศาสตร์และ 
ผดุงครรภ์ช้ันสูง 

Illinois State 
University, U.S.A 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
วิทยาลัยพยาบาล
กรงุเทพ 

2547 
 

2540 
2523 

นางนิรัชรินทร์  ช านาญกิจ 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

Development 
Education 
 
การศึกษาพิเศษ 
 
ภาษาไทย 

Central Luzon State 
University 
Philippines 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2547 
 
 

2526 
 

2520 
 

น.ส.ณัฐรินทร์  แซ่จุง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ กศ.ม. 
 

วท.บ. 

การศึกษาพิเศษ 
 
สถิต ิ

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.สงขลานครินทร ์

2541 
 

2529 

 *หมายเหต ุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 สอนภาคทฤษฎี และสอนปฏิบัติการในสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้มี
สิทธิในการเลือกบริการทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคล ดังนั้นการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น จึงต้องให้
ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ ทักษะในทางวิชาการศึกษาส าหรับคน
พิการให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถจัดการเรียนรู้ พฤติกรรม และทักษะในสาขาต่าง ๆ ที่จะรองรับบุคคลที่มี  ความต้องการพิเศษ
ประเภทต่าง ๆ ที่เพิ่มจ านวนการเข้ารับบริการในชุมชนพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นเขตให้บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เพื่อเพิ่มจ านวนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางการศึกษาพิเศษที่จะให้บริการช่วยเหลือ
ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริการช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ ให้แก่บุคคลที่มีความต้องการพิเศษมากขึ้น 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในเร่ืองลักษณะ ประเภท 
รูปแบบ และระบบการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทได้
อย่างเหมาะสม 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 บูรณาการพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริการวิชาการ
แก่สังคม ส่งเสริมการวิจัย และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เข้ารับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางการศึกษาพิเศษ และ
ส่งเสริมผู้เรียนทั้งการวิจัยและน าไปสู่บริการชุมชนทางการศึกษาพิเศษ 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน 
       เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน ได้แก่ หมวดวิชา
สัมพันธ์  รายวิชา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา และ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 13.3  การบรหิารจัดการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ในโปรแกรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้าน
เนื้อหา สาระ การจัดตารางเรียนการสอบและความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1  ปรัชญา : การศึกษาพัฒนาคนพิการ คนพิการพัฒนาตนเองและสังคม 
 1.2  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1.2.1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ อย่างลึกซึ้งในองค์ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ การ
ป้องกันความพิการและเสริมศักยภาพบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
 1.2.2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษให้มี
ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  เพื่อน าไปใช้ในการจัดการพัฒนางานการศึกษาพิเศษ  และสิทธิ
ทางการศึกษาของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
 1.2.3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนให้บริการ
ทางการศึกษาพิเศษได้อย่างมีคุณภาพ 
 1.2.4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและมีภาวะ
ผู้น า 
 1.2.5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ทางการวิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนการส่งเสริมการเรียน 
    การสอนที่มีความแตกต่าง 
    ระหว่างบุคคล 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ 
    ใน การส่งเสริมผู้เรียนที่มี 
     ความแตกต่างระหว่าง 
     บุคคลให้เป็นไปตาม 
     ศักยภาพ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ 
    สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย 
    ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผล 
    ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ 
    จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน 
    ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ 
    สารสนเทศที่สนับสนุน  การเรียนรู้ 
    ด้วยตนเอง 
3. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่ 
    เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
4. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ 
    ผู้เรียนในการจัดการเรียน  การสอน  
    กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรม 
    อ่ืนๆ ของคณะครุศาสตร์ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ 
    สอดคล้องกับการ 
    เปลี่ยนแปลง  
    กับวิทยาการใหม่ ๆ ทาง 
    การศึกษาพิเศษ 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลง 
    วิทยาการใหม่ๆ ทาง 
    การศึกษาพิเศษ ทั้งใน 
    ประเทศ และต่างประเทศ 

1. รายงานผลการประเมิน ความ 
    พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ 
    สถานศึกษา 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค 1 ปี 2 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษา ไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ / ภาคการศึกษา และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคต้น  เดือนมิถุนายน - กันยายน 
  ภาคปลาย เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองวิทยฐานะ 
  2.2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1)  มีประสบการณ์ในการท างานกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ หลังจากส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
 2)  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ  
 3)  ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ข้อ 1 และ ข้อ 2  อาจได้รับการคัดเลือกตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาจไม่มีความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ รวมทั้งทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษจะต้องเรียนความรู้พื้นฐานการศึกษา
พิเศษเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต  ส่วนนักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตและคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิต เพิ่มอีกรายวิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 
นักศึกษา 

จ านวน / ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 2556 2557 

ปีที่  1 30 30 30 30 30 
ปีที่  2 - 30 30 30 30 
รวมนักศึกษา 30 60 60 60 60 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 30 30 30 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณดังนี ้
  งบบุคลากร       3,728,400 บาท 
   หมวดเงินเดือน  3,392,400    บาท 
   หมวดค่าจ้างประจ า     336,000    บาท 
  งบด าเนินการ          650,000 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน     100,000    บาท 
   หมวดค่าใช้สอย     150,000    บาท 
   หมวดค่าวัสดุ      300,000    บาท 
   หมวดสาธารณูปโภค     100,000    บาท 
  งบลงทุน           500,000 บาท 
   หมวดครุภัณฑ์     500,000    บาท 
    รวมทั้งสิ้น     4,878,400 บาท 
 
 2.7  ระบบการศึกษา 
  การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค 1 ปี 2 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษา ไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ / ภาคการศึกษา และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก) 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหน่วยกิตจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและความรู้ เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  หลักการเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
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       มีโครงสร้างดังนี้ 

หลักสูตร แผน ก2 แผน ข 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 6 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1  วิชาบังคับ 
    2.2  วิชาเลือก 

21 
(15) 
(6) 

27 
(15) 
(12) 

3. หมวดวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 12 6 
รวม 39 39 

 
 นอกจากหมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิทยานิพนธ์แล้ว ยังมีหมวดวิชา
เสริม ซึ่งจัดให้นักศึกษาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต คือ นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตและคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต เพิ่มอีกรายวิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต และ
นักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ จะต้องเรียนความรู้พื้นฐานการศึกษาพิเศษในรายวิชาเลือก 
เพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต คือ รายวิชาการจัดการเรียนร่วม , รายวิชาการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
 3.1.3  รายวิชาตามหลักสูตร 

     1)  หมวดวิชาสัมพันธ์ (บังคับ)     6     หน่วยกิต  
1015118 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
1045401 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
   
     2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบ่งเป็น
วิชาบังคับและวิชาเลือกดังนี ้
       2.1) วิชาบังคับ แผน ก2 จ านวน  15  หน่วยกิต 
1085101 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3(3-0-6) 
1085401 การบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับบุคคลที่มี 

ความต้องการพิเศษและครอบครัว 
3(2-2-5) 

1085701 การคัดแยกและการวินิจฉัยบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3(2-2-5) 
1086901 วิจัยทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
1086902 สัมมนาการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 
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       2.2)  วิชาเลือก เลือกเรียน  6  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1085201 การจัดการเรียนร่วม 3(2-2-5) 
1086803 การปรับหลักสูตรและเทคนิคการสอนบุคคลที่มีความ 

ต้องการพิเศษ 
3(2-2-5) 

1085202 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 3(3-0-6) 
1085301 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตอิสระ 3(2-2-5) 
1085302 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
1086501 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบุคคลที่มีความ

ต้องการพิเศษ 
3(2-2-5) 

1086305 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 3(3-0-6) 
1086101 อักษรเบรลล์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
1086303 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลออทิสติก 3(3-0-6) 
1085403 บูรณาการประสาทสัมผัสทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
1086301 การปรับพฤติกรรมของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3(2-2-5) 
1086306 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3(3-0-6) 
1086102 ภาษามือขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 
1086402 พัฒนาการทางภาษาและการแก้ไขการพูด 3(2-2-5) 
 
     3) หมวดวิทยานิพนธ์ แผน ก2 ท าวิทยานิพนธ์   12   หน่วยกิต 
1086905 วิทยานิพนธ์      12     หน่วยกิต  

 

     4) หมวดภาคนิพนธ์ แผน ข ท าภาคนิพนธ์   6   หน่วยกิต 
1086904 ภาคนิพนธ์         6     หน่วยกิต  
หมายเหตุ 
                  รายวิชาเสริมส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
                  นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
                  ก าหนด ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2-5) 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2-5) 
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  ข้อก าหนดเฉพาะ  
  การเทียบโอนหน่วยกิตจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
       แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ แผน ก 2 

 ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1045401 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3 2 2 5 
1085101 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคล 

ที่มีความต้องการพิเศษ 
3 3 0 6 

1085701 การคัดแยก และการวินจิฉัยบุคคล 
ที่มีความต้องการพิเศษ 

3 2 2 5 

 วิชาเลือก 3 - - - 
 รวม 12 7 4 16 

 

 ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1086901 วิจัยทางการศึกษาพิเศษ 3 2 2 5 
1085401 การบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 

ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
และครอบครัว 

3 2 
 
 

2 
 
 

5 
 
 

1015118 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 3 0 6 
 วิชาเลือก 3 - - - 

 รวม 12 7 4 16 
 

 ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 3* 2* 2* 5* 
4125101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3* 2* 2* 5* 

 รวม - - - - 

*หมายเหตุ รายวิชาดังกล่าวจัดให้นักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียน
โดยไม่นับหน่วยกิต 
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 ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1086902 สัมมนาการศึกษาพิเศษ 3 2 2 5 
1085201 การจัดการเรียนร่วม* 3* 2* 2* 5* 
1085302 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มี* 

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
3* 3* 

 
0* 

 
6* 

 
1086905 วิทยานิพนธ์ - - - - 
 รวม 3 2 2 5 

*หมายเหตุ รายวิชาดังกล่าวจัดให้นักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียน
โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

 ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1086905 วิทยานิพนธ์ 12 - - - 

 รวม 12 - - - 
 

       แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ แผน ข 

 ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1045401 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3 2 2 5 
1085101 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคล 

ที่มีความต้องการพิเศษ 
3 3 0 6 

1085701 การคัดแยกและวินิจฉัยบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

3 2 2 5 

 วิชาเลือก 3 - - - 
 รวม 12 7 4 16 

 
 ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

1086901 วิจัยทางการศึกษาพิเศษ 3 2 2 5 
1085401 การบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับ

บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
3 2 

 
2 
 

5 
 

1015118 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 3 0 6 
 วิชาเลือก 3 - - - 

 รวม 12 7 4 16 
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 ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 3* 2* 2* 5* 
4125101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3* 2* 2* 5* 

 รวม - - - - 

*หมายเหตุ รายวิชาดังกล่าวจัดให้นักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียน
โดยไม่นับหน่วยกิต 

 

 ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1086902 สัมมนาการศึกษาพิเศษ 3 2 2 5 
1086301 การปรับพฤติกรรมของบุคคลที่มีความ 

ต้องการพิเศษ 
3 2 

 
2 
 

5 
 

1085201 การจัดการเรียนร่วม* 3* 2* 2* 5* 
1086905 วิทยานิพนธ์ - - - - 
 รวม 6 4 4 10 
 

 ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1085302 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มี 

ความบกพร่องทางการเรียนรู้* 
3* 3* 

 
0* 

 
6* 

 
1085403 บูรณาการประสาทสัมผัสทางการศึกษาพิเศษ 3 3 0 6 
1086905 วิทยานิพนธ์ 6 - - - 

 รวม 9 3 0 6 

*หมายเหตุ รายวิชาดังกล่าวจัดให้นักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียน
โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
  หมวดวิชาสัมพันธ์ 
  ค าอธิบายรายวิชา 
1015118 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6) 
 Education for Local Development 
  ศึกษา วิ เคราะห์  ปรัชญาการศึกษาของไทย พระราชบัญญัติการศึกษาโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระเจ้าอยู่หัวกับ
การศึกษาของไทย นักการศึกษาไทย ระบบการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
บริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพและบริบทของท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
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ลักษณะและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมและด้านอ่ืน ๆ การก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น การใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

1045401 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา     3(2-2-5) 
 Research Methodology in Education 
  ศึกษารูปแบบและกระบวนการวิจัยทางการศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา ตัวแปรและการนิยามตัวแปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและ
พัฒนาเคร่ืองมือวิจัยข้อมูล และระดับการวัดการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานและการเผยแพร่
ผลการวิจัย 
 

  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 วิชาบังคับ 
 ค าอธิบายรายวิชา 
1085101 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ   3(3-0-6) 
 Education for Persons with Special Needs 
  ปรัชญา แนวคิด และความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ ความหมาย ประเภท ลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ กฎหมายและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล  
 

1085401 การบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับบุคคล   3(2-2-5) 
 ท่ีมีความต้องการพิเศษและครอบครัว 
 Early Intervention for Persons with Special Needs and Families 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รูปแบบและกระบวนการใน
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม หลักการและแนวทางในการพัฒนาทักษะทุกด้าน การป้องกันความ
พิการ  การท างานประสานกับครอบครัว  นักสหวิชาชีพ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดท าแผนการ
ให้บริการเฉพาะครอบครัว แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการจัดการช่วงเชื่อมต่อ  
 

1085701 การคัดแยกและการวินิจฉัยบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  3(2-2-5) 
 Screening and Diagnosis for Persons with Special Needs 
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  ความหมาย ความส าคัญของการคัดแยก และการวินิจฉัย กระบวนการตรวจสอบ การ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน การเลือกใช้เคร่ืองมือในการตรวจสอบ ฝึกปฏิบัติการคัดแยกและการวินิจฉัย 
เพื่อวางแผนการช่วยเหลือ 
 

1086901 วิจัยทางการศึกษาพิเศษ      3(2-2-5) 
 Research in Special Education 
  ความส าคัญ ปัญหา และประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการวิจัย กระบวนการ
และการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล บทบาทของครูกับการ
วิจัย และฝึกปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
 

1086902 สัมมนาการศึกษาพิเศษ      3(2-2-5) 
 Seminar in Special Education 
  ศึกษาสภาพปัจจุบัน เกี่ยวกับประเด็นส าคัญทางการศึกษาพิเศษ ความเคลื่อนไหว กฎหมาย 
นโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษาพิเศษ การประกันคุณภาพทางการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน ฝึกปฏิบัติการภาคสนามในสถานศึกษา หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาพิเศษ และฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการศึกษาพิเศษ 
 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 วิชาเลือก 
 ค าอธิบายรายวิชา 
1085201 การจัดการเรียนร่วม       3(2-2-5) 
 Integrated Education  
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความส าคัญของการเรียนร่วม ระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาเพื่อการเรียนรวม รูปแบบของการจัดการศึกษา การปรับหลักสูตร เทคนิควิธีการสอน การ
ประเมินผล และการบริการสนับสนุนในชั้นเรียนร่วม และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม 
 

1086803 การปรับหลักสูตรและเทคนิคการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3(2-2-5) 
 Curriculum Modification and Instruction for Persons with Special Needs 
  การศึกษา หลักการ ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าหลักสูตร รูปแบบและ
องค์ประกอบของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร บริบทที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลหลักสูตร การ
ปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนการสอน การศึกษา วิเคราะห์ และการสอนในสถานศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ 
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 ค าอธิบายรายวิชา 
1085202 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  3(3-0-6) 
 Education for Persons with Intellectual Disabilities 
  การศึกษา วิเคราะห์ หลักการในการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา การประเมินความสามารถ การพัฒนาทักษะในการเรียน เทคนิคและวิธีการสอนบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: 
IEP) และโปรแกรมการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan: IIP) ศึกษาผลงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
 
1085301 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตอิสระ   3(2-2-5) 
 Education for Independent Living Skills 
  หลักการ ความส าคัญและวิธีการเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร การจัดบริการช่วงเชื่อมต่อ การ
ด ารงชีวิตในชุมชน ปัญหา และอุปสรรคในการด ารงชีวิต การเตรียมความพร้อมใน การประกอบอาชีพ การ
แนะแนวอาชีพ ฝึกปฏิบัติ และการฝึกอาชีพ 
 
1085302 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  3(3-0-6) 
 Education for Persons with Learning Disabilities 
  ค าจ ากัดความ สาเหตุ ประเภทของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ลักษณะทาง
พฤติกรรมและจิตวิทยา การตรวจสอบ คัดแยกและประเมินความสามารถทางการอ่าน เขียน และ
คณิตศาสตร์ การจัดการศึกษา การให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเร่ิม การปรับตัวสู่วัยผู้ใหญ่ของบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
1086501 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3(2-2-5) 
 Assistive Technology for Persons with Special Needs 
  ความหมาย  ขอบข่าย  ลักษณะ  คุณค่า  และบทบาทของเทคโนโลยีสิ่งอ านวย  ความสะดวก 
สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงกระบวนการในการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก การใช้และการบ ารุงรักษา แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับ บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
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 ค าอธิบายรายวิชา 
1086305 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  3(3-0-6) 
 Education for Persons with Visual Impairment 
  ความหมาย สาเหตุ ประเภทและลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น การ
ช่วยเหลือระยะเร่ิมแรก หลักสูตรและเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการทดลอง
ปฏิบัติการสอนส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
 
1086101 อักษรเบรลล์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
 Introduction to Braille 
  ประวัติความเป็นมาของอักษรเบรลล์ การใช้อักษรเบรลล์เป็นเคร่ืองมือสื่อความหมายในการ
เรียนการสอนภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี และธรรมชาติศึกษา รูปแบบการอ่าน การเขียนและการ
พิมพ์อักษรเบรลล์ รูปแบบหนังสือเบรลล์มาตรฐาน การใช้เคร่ืองเขียน และการพิมพ์ดีดเบรลล์ การฝึกปฏิบัติ
อ่าน เขียน พิมพ์หนังสือเบรลล์ การผลิตสื่ออักษรเบรลล์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
1086303 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลออทิสติก    3(3-0-6) 
 Education for Persons with Autism 
  ความหมาย สาเหตุ ประเภท และลักษณะของบุคคลออทิสติก การจัดการศึกษา   การ
ช่วยเหลือ และบริการสนับสนุน การท างานร่วมกับครอบครัว และนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  การเสริมสร้าง
ทักษะทางการสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบุคคลออทิสติก 
 
1085403 บูรณาการประสาทสัมผัสทางการศึกษาพิเศษ    3(3-0-6) 
 Sensory Integration in Special Education 
  ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของบูรณาการประสาทสัมผัส การจัดกิจกรรม
ดนตรี ศิลปะบ าบัด นันทนาการ และการบ าบัดต่าง ๆ ทางศึกษาพิเศษ การวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาม
ศักยภาพ การแสดงผลงาน และการฝึกปฏิบัติ 
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 ค าอธิบายรายวิชา 
1086301 การปรับพฤติกรรมของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ   3(2-2-5) 
 Behavior Modification of Persons with Special Needs 
  ความหมาย ความส าคัญ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรม ลักษณะของ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา กิจกรรมการปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ปฏิบัติการปรับพฤติกรรมบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายกรณี 
 
1086306 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  3(3-0-6) 
 Education for Persons with Hearing Impairment 
  ความหมาย สาเหตุ ประเภทและลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิธีการ
สื่อความหมายในการฟัง การพูด การอ่านริมฝีปาก การใช้ท่าทาง การใช้ภาษามือ การสะกดนิ้วมือ และการ
สื่อความหมายแบบรวม อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี เคร่ืองช่วยฟังระบบต่างๆ หลักและวิธีการสอน การปรับ
หลักสูตร กระบวนการสอนในระดับขั้นต่างๆ การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ้
 
1086102 ภาษามือขั้นพื้นฐาน       3(2-2-5) 
 Introduction to Thai Sign Language 
  ความหมาย ความเป็นมา ประเภทและลักษณะที่แตกต่างกันของภาษามือโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษามือไทย  และวัฒนธรรมของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ฝึกปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาษามือ
ในชีวิตประจ าวัน 
 
1086402 พัฒนาการทางภาษาและการแก้ไขการพูด    3(2-2-5) 
 Language Development and Speech Correction 
  แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบของภาษาและการพูด พัฒนาการทางภาษาและการพูด ลักษณะ
ความผิดปกติด้านภาษาและการพูด การประเมินบุคคลที่มีความผิดปกติด้านภาษาและการพูด เทคนิคการ
สอนพูด ฝึกพูดและแก้ไขการพูด แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาและการพูด 
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 หมวดวิทยานิพนธ์ 
 ค าอธิบายรายวิชา 
1086904 ภาคนิพนธ์         6 หน่วยกิต 

       Master’s Project 
 การศึกษาค้นคว้ารายบุคคลตามความสนใจเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ 
การศึกษาพิเศษในลักษณะเอกสารทางวิชาการภายใต้การดูแลก ากับของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ซึ่งจะติดตามก ากับดูและให้ค าปรึกษาเพื่อให้ผู้ศึกษาเสนอผลงานที่เรียบร้อยภายในเวลา 
ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจะต้องพบกันสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
ตลอดทุกสัปดาห์ในภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนภาคนิพนธ์และเป็นการวิจัยปฏิบัติการ 
ขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

 

1086905 วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 
 Thesis 
  การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางการศึกษาพิเศษ โดยเน้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทาง
วิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาทางการศึกษาโดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยเพื่อค้นหา
วิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ซึ่งจะน ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษา โดยจัดท าออกมาในลักษณะเอกสารทาง
วิชาการระดับสูง มีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบหัวเร่ือง และเนื้อหาโดยสรุปของ
วิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

 รายวิชาเสริม 
 ค าอธิบายรายวิชา 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต     3(2-2-5) 
 English for Graduate Students 
  การฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการโดยใช้สื่อจาก
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต     3(2-2-5) 
 Computer for Graduate Students 
  การฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์ วิธีการสืบค้น
สารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อสารสนเทศอ่ืนๆ การประเมินสารสนเทศ การ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการวิจัย และการน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 3.2  ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
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  3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

*น.ส.พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล 
  x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

การศึกษาพิเศษ 
 
การศึกษาพิเศษ 
 
วิทยาศาสตร์ 

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2549 
 

2537 
 

2523 

*น.ส.พวงเล็ก  วรกุล 
  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 
 

M.S. 
กศ.บ. 

Curriculum and 
Instruction : Early 
Childhood Education 
Secondary Education 
ภาษาอังกฤษ 

Southern IIIinois 
University 
 
Radford College 
วิทยาลัยวิชาการ 
ศึกษาสงขลา 

2534 
 
 

2519 
2513 

*น.ส.กุลยา  ก่อสุวรรณ 
  x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ Ed.D. 
 

กศ.ม. 
พย.บ. 

 

Special Education  
 
การศึกษาพิเศษ 
พยาบาลศาสตร์และ 
ผดุงครรภ์ช้ันสูง 

Illinois State 
University, U.S.A 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
วิทยาลัยพยาบาล
กรุงเทพ 

2547 
 

2540 
2523 

นางนิรัชรินทร์  ช านาญกิจ 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

Development 
Education 
 
การศึกษาพิเศษ 
 
ภาษาไทย 

Central Luzon State 
University 
Philippines 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2547 
 
 

2526 
 

2520 
 

น.ส.ณัฐรินทร์  แซ่จุง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ กศ.ม. 
 

วท.บ. 

การศึกษาพิเศษ 
 
สถิต ิ

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.สงขลานครินทร ์

2541 
 

2529 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

*น.ส.พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล 
  x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

การศึกษาพิเศษ 
 
การศึกษาพิเศษ 
 
วิทยาศาสตร์ 

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2549 
 

2537 
 

2523 

*น.ส.พวงเล็ก  วรกุล 
  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 
 

M.S. 
กศ.บ. 

Curriculum and 
Instruction : Early 
Childhood Education 
Secondary Education 
ภาษาอังกฤษ 

Southern IIIinois 
University 
 
Radford College 
วิทยาลัยวิชาการ 
ศึกษาสงขลา 

2534 
 
 

2519 
2513 

*น.ส.กุลยา  ก่อสุวรรณ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ Ed.D. 
 

กศ.ม. 
พย.บ. 

 

Special Education  
 
การศึกษาพิเศษ 
พยาบาลศาสตร์และ 
ผดุงครรภ์ช้ันสูง 

Illinois State 
University, U.S.A 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
วิทยาลัยพยาบาล
กรุงเทพ 

2547 
 

2540 
2523 

นางนิรัชรินทร์  ช านาญกิจ 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

Development 
Education 
 
การศึกษาพิเศษ 
 
ภาษาไทย 

Central Luzon State 
University 
Philippines 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2547 
 
 

2526 
 

2520 
 

น.ส.ณัฐรินทร์  แซ่จุง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ กศ.ม. 
 

วท.บ. 

การศึกษาพิเศษ 
 
สถิต ิ

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.สงขลานครินทร ์

2541 
 

2529 
นางจ าเป็น  สังข์มุสิกานนท ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

การศึกษาพิเศษ 
 
ภาษาไทย 

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2529 
 

2524 
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ช่ือ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

นางวันทนีย์  บางเสน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

MS.Spec.Ed. 
 

กศ.บ. 

Special Education 
 
ภาษาอังกฤษ 
 

The University 
Of Newcastle 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
วิทยาเขตบางแสน 

2541 
 

2527 

น.ส.เพ็ญพักตร นภากุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ กศ.ด. 
 

ศษ.ม. 
 

ค.บ. 
 

เทคโนโลยีการศึกษา 
 
เทคโนโลยีและ 
ส่ือสารการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัต- 
กรรมทางการศึกษา 

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.สงขลานครินทร ์
 
สถาบันราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

2553 
 

2549 
 

2543 

นายไพโรจน์  ด้วงวิเศษ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด. 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

การอุดมศึกษา 
 
การอุดมศึกษา 
 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
สงขลา 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
สงขลา 

2544 
 

2531 
 

2520 

น.ส.ปรีดา  เบ็ญคาร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ด. 
 

ค.ม. 
 

ค.บ. 
 

การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต ์
วิจัยการศึกษา 
 
การประถมศึกษา 

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราช 

2548 
 

2539 
 

2534 

นายนกุล  โสตถิพันธุ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ กศ.ด. 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

การอุดมศึกษา 
 
พลศึกษา 
 
พลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2550 
 

2540 
 

2536 

นางกรุณา  แดงสุวรรณ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พย.ม. 
 

วท.บ. 
 

การบริหารการ
พยาบาล 
การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ช้ัน 1 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

2539 
 

2531 
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  3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ภาระ 
งานสอน 

1. 
 

ศ.ดร.ผดุง  อารยะวิญญู 
เลขประจ าตัวประชาชน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศาสตราจารย ์ กศ.บ.  
M.A.  
Ed.D. 

ภาษาอังกฤษ 
Special Education 
Special Education 
Administration 

3 

2. ดร.มลิวัลย์  ธรรมแสง 
เลขประจ าตัวประชาชน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ค.บ.  
M.A. 
Ph.D. 

มัธยมศึกษา 
Special  Education 
Special  Education 
Administration 

3 

3. ผศ.ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล 
เลขประจ าตัวประชาชน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ค.บ.  
กศ.ม.  
กศ.ด.  

คหกรรมศาสตร์ 
การศึกษาพิเศษ 
การศึกษาพิเศษ 

3 

4. ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ค.บ.  
MS.Spec. Ed. 
กศ.ด.  

ภาษาอังกฤษจิตวิทยาการ
ปรึกษาและแนะแนว 
Special Education 
การศึกษาพิเศษ 

3 

5. ศ.ศรียา  นิยมธรรม 
เลขประจ าตัวประชาชน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศาสตราจารย ์ กศ.บ. 
(เกียรตินิยม)  
กศ.ม.  
M.A. 

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
จิตวิทยาพัฒนาการ 
Special Education 

3 

6. รศ.สุวิมล  อุดมพิริยะศักย์ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย ์ กศ.บ.  
กศ.ม.  

ภาษาอังกฤษ 
การศึกษาพิเศษ 

3 

7. รศ.สุรินทร์  ยอดค าแปง 
เลขประจ าตัวประชาชน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย ์ กศ.บ.  
กศ.ม.  

ภาษาอังกฤษ 
การศึกษาพิเศษ 

3 

8. ผศ.ดร.ศิริวิมล  ใจงาม 
เลขประจ าตัวประชาชน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.บ. 
กศ.ม.  
ค.ด. 

การอนุบาลศึกษา 
การศึกษาพิเศษ 
การอุดมศึกษา 

3 

9. ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

กศ.บ. 
กศ.ม. 
กศ.ด. 

คณิตศาสตร ์
การวัดผลการศึกษา 
การทดสอบและวัดผล
การศึกษา 

3 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี) ) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  - 
 4.2 ช่วงเวลา 
  - 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  - 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็นปัญหาทาง
การศึกษาพิเศษ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ และเขียนผลงานการวิจัย
ทางการศึกษาพิเศษเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 5.3  ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1 – 2  ของชั้นปีที่ 2 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  12  หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  5.5.1  มอบหมายอาจารย์ดูแลควบคุมวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  5.5.2  อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
ในการท าวิทยานิพนธ์อย่างต่อเน่ือง 
  5.5.3  นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกคน และรับ
ข้อเสนอแนะและประเมินผล 
  5.5.4  นักศึกษาจัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1  ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
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  5.6.2  ผลงานได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 ความสามารถทางการศึกษาและบริการ 
       ทางการศึกษา 

ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นในทักษะต่อไปนี้ 
-  วางแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับ 
    บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
-  สามารถใช้สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ 
    เหมาะสมส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ 
    พิเศษแต่ละประเภท 
-  ให้บรกิารความรู้ทางการศึกษาพิเศษ แก่ชุมชน 
    และท้องถิ่น 
-  สร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาจากการวิจัย 

1.2  บุคลิกภาพ -  มีการสอดแทรกเร่ือง การแต่งกาย การเข้า 
    สังคม เทคนิคการเจรจา การสื่อสาร การมี 
    มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการ 
    ท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และใน 
    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ 
    การศึกษา 
-  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
   มุ่งเน้นให้มีภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น  
   อดทน เสียสละ ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

1.3   จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ -  กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมจิตอาสา กิจกรรม 
   บ าเพ็ญประโยชน์  และบริการวิชาการทาง 
   การศึกษาพิเศษแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมให้ความรู้ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   เพื่อปรับใช้ในการด ารงชีวิต 
-  มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และ 
   ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาพิเศษ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คุณธรรมจริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผลการปฏิบัติงาน มีคุณลักษณะเฉพาะในด้านการเสียสละ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย อดทน อดกลั้น ใจเย็น มีน้ าใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาส มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการด ารงชีพ 
 2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางการศึกษาพิเศษที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นการ
เรียนรู้จากการใช้สถานการณ์จริง และการประชุมสัมมนาที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการด ารงชีวิต 
 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชา และ
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
  1)  ประเมินระหว่างเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์ 
ผู้ใช้บริการ และชุมชน โดยวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้แบบสอบถาม 
สนทนากลุ่ม 
  2)  ประเมินภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม 
 2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ทางการศึกษาพิเศษ น าความรู้จากหลักการ แนวคิดทฤษฎี
ประยุกต์สู่การปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   เน้นการสอนโดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม    การใช้
ปัญหาเป็นพื้นฐานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาพิเศษ เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน ชุมชน โดยใช้กลวิธีสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ 
และศึกษารายกรณี ตลอดจนการน าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 
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  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   กลยุทธ์การประเมินประกอบด้วย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมการ
ประเมินผลด้านความรู้ ทั้งการเรียนในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง เช่น การสอบวัดความรู้โดยใช้
ข้อสอบ การรายงานการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์เป็นรายกรณี การท าโครงการ และการน าเสนอปากเปล่า 
เป็นต้น 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้
ทางการศึกษาพิเศษ และวิชาที่เกี่ยวข้อง สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพอย่างเหมาะสม 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ โดยใช้กลวิธีสอนที่หลากหลาย เช่น  การอภิปรายกลุ่ม การศึกษา
รายกรณี การจัดท าโครงการ และการปฏิบัติ เป็นต้น 
  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไข
ปัญหา เช่น การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และการสัมมนา 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ 
   สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาที่ซับซ้อนได้ มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสแต่ละสถานการณ์ มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม 
  2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   1)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียน
กับผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมทีมสหวิทยาการ 
   2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   3)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม และการแสดงออก
ของภาวะผู้น าหลากหลายสถานการณ์ในชุมชนและท้องถิ่น 
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  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   ประเมินพฤติกรรมจากการแสดงออกในการท างานกลุ่ม ในชั้นเรียน ชุมชนและท้องถิ่น และ
ประเมินจากการสังเกตที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในด้าน ความรับผิดชอบจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย การปรับตัวในการปฏิบัติงาน มนุษย์สัมพันธ์ และภาวะผู้น า 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาพิเศษ ประมวลผลสู่การแก้ปัญหา พัฒนางานวิจัย 
การศึกษาองค์ความรู้จากการวิจัย สามารถน าผลองค์ความรู้จากการวิจัย สื่อสารและเผยแพร่สู่สาธารณชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์  เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การค้นคว้าหาความรู้ โดยกระบวนการวิจัย 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษาพิเศษ และสามารถเผยแพร่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการ
สื่อสารหลายรูปแบบ 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต แบบสอบถาม และ
การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการวิจัย และการประเมินผลการเผยแพร่ผลการวิจัย 
 2.6  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  (1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   (1.1)  มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงการมีส่วนร่วม และประสานความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชน
ในการจัดการศึกษา 
   (1.2)  สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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  (2)  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   (2.1)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การศึกษากรณีตัวอย่างจากห้องเรียน การ
สังเกตการณ์สอนแบบต่างๆ การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์การท า
แผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอน 
   (2.2)  การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น ผู้สอน เพื่อน ครูประจ าชั้น ครูผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือครูต้นแบบ 
  (3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   (3.1)  นิสิต/นักศึกษา แผนการสอน ศูนย์การเรียน สื่อการสอนที่สอดรับกับหลักสูตรและ
พัฒนาการตามวัยอย่างเป็นองค์รวมและสามารถบูรณาการไปสู่ศาสตร์อ่ืนๆ ได้สอดคล้องกับพัฒนาการ    
ตามวัย 
   (3.2)  อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และประมวลการวางแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน 
 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
     Mapping) 
 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ข้อ2 ) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต อดทน อดกลั้น ใจเย็น มี
น้ าใจ เอ้ือเฟื้อ เผื่อแผ ่
  (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (3) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
  (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
  (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 
 2.  ความรู ้
  (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาการศึกษาพิเศษ 
  (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและประเมิน คัดแยกบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
  (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ 
  (4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ทางการศึกษาพิเศษ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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  (5) มีประสบการณ์ในการพัฒนาช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
  (6) สามารถบูรณาการความรู้ทางการศึกษาพิเศษกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.  ทักษะทางปัญญา 
  (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาพิเศษ 
 4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา โดยใช้ภาษาที่เหมาะสม 
  (2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ของการศึกษาพิเศษ เพื่อบริการและพัฒนาสังคม 
  (3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  (4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน 
  (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 
  (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 6.  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
  (2) ตระหนักถึงคุณค่าเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
  (3) สามารถออกแบบ วางแผน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน 



 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะ 
     ทางปัญญา 

4.  ทักษะ 
     ความสัมพันธ ์
     ระหว่างบุคคล 
    และความ 
    รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห ์
     เชิงตัวเลข  
     การสื่อสาร 
     และการใช ้
     เทคโนโลย ี 
     สารสนเทศ 

6. ทักษะ 
   การจัด 
   การเรียนรู้ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1015118  การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                            

1045401  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา                            

1085101  การจัดการศึกษาส าหรบับคุคล 
                ที่มีความต้องการพิเศษ 

                           

1085401  การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
                ส าหรับบคุคลที่มีความต้องการ 
                พิเศษและครอบครัว 

                           

1085701  การคัดแยกและการวินิจฉัยบคุคล 
                ที่มีความต้องการพิเศษ 

                           

1086901  วิจัยทางการศึกษาพิเศษ                            

1086902  สัมมนาการศึกษาพิเศษ                            
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1085201  การจดัการเรียนร่วม                            

1085301  การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะ 
                การด ารงชีวิตอิสระ 

                           

1085302  การจดัการศึกษาส าหรบับคุคลที่มี 
                ความบกพร่องทางการเรียนรู ้

                           

1086101  อักษรเบรลล์เบื้องต้น                            

1086904  วิทยานิพนธ์                            

1085403  บรูณาการประสาทสัมผัสทาง 
                การศึกษาพิเศษ 

                           

1086102  ภาษามือขั้นพื้นฐาน                            

1086201  การปรบัพฤติกรรมของบุคคล 
                ที่มีความต้องการพิเศษ 

                           

 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะ 
     ทางปัญญา 

4.  ทักษะ 
     ความสัมพันธ ์
     ระหว่างบุคคล 
     และความ 
     รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห ์
     เชิงตัวเลข  การ 
     สื่อสาร และการใช ้
     เทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 

6. ทักษะ 
    การจัด 
    การเรียนรู้ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
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1086304  การจดัการศึกษาส าหรบับคุคล 
                ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

                           

1086305  การจดัการศึกษาส าหรบับคุคล 
                ที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

                           

1086402  พัฒนาการทางภาษาและ 
                การแก้ไขการพูด 

                           

 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 2.  ความรู ้ 3. ทักษะ 
    ทางปัญญา 

4. ทักษะ 
    ความสัมพันธ์ 
   ระหว่างบุคคล 
   และความ 
   รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
    เชิงตัวเลข การ 
    ส่ือสารและการใช้ 
    เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

6. ทักษะ 
    การจัดการ 
    เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1086303  การจดัการศึกษาส าหรบับคุคล 
                ออทิสติก 

                           

1086501  เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 
                ส าหรับบคุคลที่มีความต้องการ 
                พิเศษ 

                           

1086803  การปรับหลักสูตรและเทคนิค 
                การสอนบุคคลที่มีความต้องการ 
                พิเศษ 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ผู้เรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ในการประเมินดังนี้ 
 2.1  การวัดผลก่อนเรียน - หลังเรียน 
 2.2  ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3  การฝึกปฏิบัติ 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 ดังนี ้
 1.  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา 
 2.  สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร 
 3.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ากว่า 3.00 
 4.  ต้องผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลั ย                 
ราชภัฏสงขลาก่าหนด โดยเสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ที่คณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด่าเนินการ
ให้ผลงาน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
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 (2)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท่าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ /สาขาสัมพันธ์ การสนับสนุน         
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท่าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาสัมพันธ์  การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
  (2)  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
  (1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  (2)  มีการกระตุ้นอาจารย์ท่าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ/สาย
สัมพันธ์ 
  (3)  ส่งเสริมการท่าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ 
  (4)  หาแหล่งงบประมาณส่าหรับการท่าวิจัย 
  (5)  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 
 1.1  การบริหารการเรียนการสอน ได้แก่ 
  1) จัดท่าแผนการสอนตลอดหลักสูตร และตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาและปรับแผนการเรียน
ให้เหมาะสม 
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  2) จัดหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอาจารย์ประจ่าหลักสูตรครบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และมีประสบการณ์เหมาะสมเข้าสอน 
 
  3) ประเมินผลการสอนของผู้สอน กิจกรรมการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  4) จัดหาประสบการณ์เพิ่มเติมให้ผู้เรียน ให้มีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น 
  5) จัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.2 ประเมินหลักสูตรเป็นระยะเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยงบประมาณ 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม ดังนี้ 
 

 

อุปกรณ์การสอน 
 

จ านวน 
1. โปรเจคเตอร์ 
2. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
3. คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 
4. เคร่ืองฉายทึบแสง (Visualizer) 
5. เคร่ืองฉายโปร่งใส 
6. เคร่ืองรับโทรทัศน ์
7. เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง 
8. เคร่ืองรับสัญญาณ Wireless 
9. เคร่ืองเล่นวีดิทัศน์พร้อมสื่อ 
10. เคร่ืองบันทึกวีดิทัศน์ 
11. เคร่ืองพิมพ์อักษรเบรลล์ 
12. เคร่ืองขยายภาพและตัวอักษรแบบพกพา 
13. เคร่ืองจดบันทึกอักษรเบรลล์ 
14. เคร่ืองเปิดฟังหนังสือเสียงเดซี่ 
15. ชุดเคร่ืองมือตรวจวัดการได้ยิน 
16. เคร่ืองมือฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ 
17. เคร่ืองรับโทรศัพท์และโทรสาร 

3 
10 
3 
2 
2 
4 
4 
1 
5 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
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  1) หนังสือและต่าราเรียน 
   ภาษาไทย  จ่านวนประมาณ  1,000  รายการ 
   ภาษาอังกฤษ จ่านวนประมาณ  128  รายการ 
  2) วารสาร 
   ภาษาไทย  จ่านวนประมาณ  75  รายการ 
   ภาษาอังกฤษ จ่านวนประมาณ  128  รายการ 
  3) เอกสารงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
   ภาษาไทย  จ่านวนประมาณ  100  รายการ 
   ภาษาอังกฤษ จ่านวนประมาณ  128  รายการ 
  4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   (1) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (full text) 
   (2) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก (full text) 
   (3) ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (full text) 
   (4) ฐานข้อมูลบริบทชุมชนจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
   (5) ฐานข้อมูลท้องถิ่นศูนย์วิทยบริการ 
   (6) ฐานข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  5) แหล่งเรียนรู ้
   แหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ 
   (1) สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   (2) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 
   (3) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ่าจังหวัดในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ 
   (4) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 
   (5) โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 
   (6) โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 
   (7) โรงเรียนแกนน่าจัดการเรียนร่วม ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา   จังหวัดพัทลุง  
และจังหวัดสตูล 
    ฯลฯ 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
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  จัดหาเพิ่มเติมทรัพยากรอย่างน้อยปีละ รายการละ 50 รายการ 
 
 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  จากการสัมภาษณ์ สอบถามนักศึกษาปัจจุบัน และผู้ใช้บริการ 
 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  ในการรับอาจารย์ใหม่ต้องก่าหนดคุณวุฒิทางการศึกษาพิเศษ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  จะมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะอย่างน้อย 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุก 5 ปี โดยมีดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1) การปรับปรุงหลักสูตร 
 2) การบริหารหลักสูตร 
 3) การพัฒนาอาจารย์ 
 4) การคัดเลือกนักศึกษา 
 5) กิจกรรมการเรียนการสอน 
 6) การวัดและประเมินผลการเรียน 
 7) การติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์การท่างานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ มีการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการ 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ก่าหนดวุฒิทางการศึกษา ความสามารถ ตรงกับงานที่ต้องปฏิบัติ มีการก่าหนดขอบข่ายของ
งานที่รับผิดชอบ 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
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 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา 
 
 

  5.1.1  คณะครุศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนพร้อมก่าหนดบทบาทหน้าที่ 
  5.1.2  มีแฟ้มนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึกความต้องการในการให้การปรึกษาและความก้าวหน้า
ของนักศึกษา 
  5.1.3  อาจารย์ทุกคนจดัท่าตารางการท่างานติดไว้หน้าห้องท่างานและในเว็บไซด์ของคณะ 
 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  5.2.1  คณะครุศาสตร์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์ทั้งที่บอร์ด เว็บไซด์ และใน
คู่มือผู้เรียน 
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 1) จัดให้มีการส่ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
 2) ส่ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด่าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อติดตามการด่าเนินการตาม TQF 
ต่อไป 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1. อาจารย์ประจ่าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 

                 ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด่าเนินงาน 
                 หลักสูตร 

 
 

 
 

 
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
                  มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
                  (ถ้ามี) 

 
 

 
 

 
 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
    ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน 

                 การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 
 

 
 
 

- 

4. จัดท่ารายงานผลการด่าเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
    การด่าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 

                 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ 
                 ครบทุกรายวิชา 

 
 
 

 
 
 

- 
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5. จัดท่ารายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

                 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
- -  

 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

                 ที่ก่าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 
                 รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

 
 

- 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
    หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด่าเนินงาน 
    ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- -  
 

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค่าแนะน่า 
     ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

9. อาจารย์ประจ่าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
    อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

 
 

 
 

 
 

10. จ่านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ 
       พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
 

 
 

 
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 
      คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- 
 

 
 

 
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
     ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -  
 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอน โดยทีมผู้สอนระดับภาควิชา และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
  ด้านกระบวนการน่าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท่าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและก่าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน่าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 



 

 

-41- 
 
 
 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท่าโดยการ 
   -  ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
   -  การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
   -  ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
   -  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส่ารวจข้อมูลจาก 
  -  นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
  -  ผู้ใช้บัณฑิต 
  -  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 -  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา  บัณฑิต  ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 -  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
 -  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 

------------------------------------- 
 

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความเหมาะสม  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา  จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้  

 ข้อ  1   ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549” 

 ข้อ  2   ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

ข้อ  3   ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ  4   ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”   หมายถึง   การจัดการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
  “นักศึกษา”    หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ข้อ  5   ให้มหาวิทยาลัยจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดยให้มี
คณะกรรมการรับผิดชอบ รายละเอียดองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการให้จัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ  6   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ านาจสั่งการในการออกระเบียบ ประกาศ หรือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ 
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หมวด  1 
ระบบการศึกษา 

 
ข้อ  7   การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2  ภาค

การศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาเรียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า  15  
สัปดาห ์มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลาของแต่ละรายวิชาให้มีสัดส่วนเทียบเคียง
กันได้กับภาคการศึกษาปกติ  การจัดการศึกษาแบ่งเป็นภาคปกติและภาคพิเศษ ดังนี้ 
 7.1  ภาคปกติ ให้จัดการเรียนการสอน 2  ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาค
การศึกษาปลาย และมหาวิทยาลัยอาจจะจัดภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายได้  
 7.2   ภาคพิเศษ ให้จัดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น ภาค
การศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน  

 ข้อ  8   “หน่วยกิต”   หมายความว่า  หน่วยที่แสดงถึงปริมาณการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  “ชั่วโมง”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 50 นาที โดยมี เกณฑ์ในการ
ก าหนดจ านวนหน่วยกิต มีดังนี้ 
  8.1   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3   การฝึกงานหรือการศึกษาภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.5   การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.6   วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ข้อ  9   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้
 9.1   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพทางวิชาชีพ  
 9.2   หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพ  เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี 
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 9.3   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพทางวิชาชีพชั้นสูง 
 9.4   หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับที่สูงกว่าปริญญาโท 

ข้อ  10  โครงสร้างหลักสูตร 
  10.1   ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  10.2   ปริญญาโท ให้มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ  
   1) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
    แผน  ก (1)  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติมได้  โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    แผน  ก (2)   ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้อง
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   2) แผน  ข  เป็นแผนที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  แต่ต้อง
มีการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  และไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
  10.3  ปริญญาเอก เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แบบ คือ 
   1) แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ให้เกิดความรู้
ใหม่  มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้   โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ก) แบบ 1.1 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์  ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
    ข) แบบ 1.2 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์   ไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
   2) แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
    ก) แบบ 2.1 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์   ไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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    ข) แบบ 2.2  ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์   ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิตและศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

 ข้อ  11   ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ก าหนดดังนี ้
  11.1   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ระยะเวลา
ศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  อย่างน้อย  2  ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน 6  ภาคการศึกษา  ส าหรับ
ภาคปกติ  และอย่างน้อย  3  ภาคการศึกษา แตไ่ม่เกิน  9  ภาคการศึกษา  ส าหรับภาคพิเศษ 
  11.2 หลักสูตรปริญญาโท  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  
ดังนี ้
   ก) ภาคปกติ  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา  แต่
ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา 
   ข) ภาคพิเศษ  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา  แต่
ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา 
  11.3 หลักสูตรปริญญาเอก  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  
ดังนี ้
   ก) ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ต้องมีระยะเวลาการศึกษา  ไม่
น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาส าหรับภาคปกติ  และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาส าหรับภาค
พิเศษ 
   ข) ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ต้องมีระยะเวลา
การศึกษา  ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาส าหรับภาคปกติ  และไม่เกิน 18 ภาค
การศึกษาส าหรับภาคพิเศษ 
 

หมวด  2 
การควบคุมคุณภาพการศึกษา 

 
 ข้อ  12   อาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา สอน สอบ และควบคุมการท าภาค
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือโครงงานของนักศึกษา  
 12.1 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ในแต่ละหลักสูตรที่ เปิดสอนต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีดังนี้ 
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  ก)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ าใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
  ข)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก  หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้อาจารย์
ประจ าผู้นั้น เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก  1   
หลักสูตร 
  12.1.1  ปริญญาโท 
   1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
   2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    ก) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   3) อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   4)  อาจารย์ผู ้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   12.1.2  ปริญญาเอก 
    1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
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    2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
     ก) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
     ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    3) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   ต้องประกอบด้วย  อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    4) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู ้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   12.1.3   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 12.1.1  และ  12.1.2 โดย
อนุโลม 
  12.2   อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท า
การ)  
   ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรความร่วมมือของ
หลายสถาบันการศึกษา อาจารย์ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าใน
ความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  12.3   อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของ
อาจารย์ในแต่ละหลักสูตร ทั้งคณาจารย์ประจ าและคณาจารย์พิเศษในแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่จะ
ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณาจารย์ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอนตามที่เกณฑ์ก าหนด โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา 
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  12.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  12.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์
ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้  ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เป็นสาขาวิชาที่ขาด
แคลนผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักได้โดยอนุโลม 
  12.6 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่อาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย แต่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 12.1.1 ข้อ 12.1.2 และข้อ 12.1.3 
  12.7  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  หมายถึง  บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ เปิด
สอนเป็นอย่างดี  ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยไม่
ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นบุคลากร
ประจ าในมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
บุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  และ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ  เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
นั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป  ตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์  หรืออาจารย์ผู้สอนที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ 
ไป  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  และต้องแจ้งคณะกรรมการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้ง
นั้นด้วย 
   ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้
เทียบเคียงได้กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่เทียบเคียงและ
ยอมรับให้เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
  12.8 อาจารย์ที่ปรึกษา  หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งต้ังจากอธิการบดี  มีหน้าที่
แนะน าดูแลและให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษา 

 ข้อ  13   คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้โดยการเสนอของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้  มีหน้าที่ด าเนินการสอบและตัดสินผลการสอบ
ประมวลความรู ้

 ข้อ  14  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยการเสนอของบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ด าเนินการสอบ  และตัดสินผลการสอบวัด
คุณสมบัติ 

หมวด  3 

การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 
 
 ข้อ  15   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
   15.1   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.2 หลักสูตรปริญญาโท  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที ่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  และต้องมี
คุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.3   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง  ผู ้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนรับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.4   หลักสูตรปริญญาเอก  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบัน  อุดมศึกษา
ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ  16   วิธีการรับสมัครผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
   16.1   การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยอาจ
มีการตรวจคุณสมบัติ  การสอบคัดเลือก  หรือการพิจารณาคัดเลือก  ทั้งนี้  การก าหนดวิธีการและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
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   16.2   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้รับนักศึกษาหรือนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น เป็น
นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัย เพื ่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัดได้  โดยต้องช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการเก็บ
เงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และ
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
   16.3   คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  อาจพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่
นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้  แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติ  ตามข้อ 15  และต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งต้อง
ช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  16.4   นักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อน าหน่วยกิตมาเทียบโอนหรือน ามาเป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรที่
นักศึกษาศึกษาอยู่ได้  โดยต้องด าเนินการดังนี้ 
    1)  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่ออธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร  และคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยแนบรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษานั้นจะต้องมีเนื้อหาเหมือนหรือใกล้เคียงกันกับรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
    2)  ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
โดยไม่ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเลย  นักศึกษาจะต้องด าเนินการรักษาสภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยด้วย  มิฉะนั้นนักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   
    3) เมื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนศึกษารายวิชาได้
ประมวลผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ให้นักศึกษาแจ้งผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ ่งออกโดย
สถาบันอุดมศึกษานั้นต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง 
    4)  การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
จะต้องเป็นไปตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ด้วย 
  ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาค
การศึกษา  และจ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนต้องไม่เกิน  1  
ใน  3  ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัย  โดยไม่รวมการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
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 ข้อ  17   การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
  17.1   ผู้สมัครเข้า เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื ่อได้ขึ ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว 
  17.2   ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง  โดยน าหลักฐานที่
มหาวิทยาลัยก าหนดมารายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  17.3   ผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่ไม่ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว  และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องมารายงานตัวต่อ
มหาวิทยาลัย  ภายใน  7 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดให้มารายงานตัว 
  17.4   ผู้สมัครที ่ได้รับการคัดเลือกให้เข้า เป็นนักศึกษา  ในหลักสูตรวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาใดและระบบการศึกษาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาหรือระบบ
การศึกษานั้น 
  17.5   ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาเกินกว่าหนึ่งวิชาเอกหรือสาขาวิชาในระบบการศึกษาหนึ่งปีการศึกษาเดียวกันไม่ได้  แต่นักศึกษา
ที่ศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาหนึ่งในภาคปกติ  อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชา
อ่ืนในภาคพิเศษได้ 

 ข้อ  18   สภาพนักศึกษาและการเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
  18.1   สภาพนักศึกษา  แบ่งเป็น  2  สภาพ  ดังนี ้
    1)  นักศึกษาภาคปกติ  ได้แก่  นักศึกษาที่ศึกษาในระบบ  ตามข้อ 7.1 
    2)  นักศึกษาภาคพิเศษ  ได้แก่  นักศึกษาที่ศึกษาในระบบ  ตามข้อ 7.2  
  18.2  สภาพการรับเข้าศึกษา  นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหนึ่งต่อไปนี้ 
     1)  นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของระดับบัณฑิตศึกษา 
     2)  นักศึกษาทดลองศึกษา  ได้แก่  ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกของการศึกษา ตามเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้น
เฉพาะคราว  
  18.3 การเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
     1)  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติไปเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
     2)  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคพิเศษไปเป็นนักศึกษาภาคปกติได้  
โดยจะต้องสอบเข้าได้ตามวิธีการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ 
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     3)   นักศึกษาทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  และแต่ละรายวิชาได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษา
สามัญได้เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก 

 ข้อ  19 การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
   19.1 การยกเว้นรายวิชา 
    1)  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรปริญญาโท  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  อาจขอยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรเดียวกันที่ได้ศึกษามาแล้วเพื่อนับเป็นส่วน
หนึ่งของหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก  ซึ่งรายวิชาที่ขอ
ยกเว้นต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน  5  ปี  นับจากปีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ  และ
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่ขอยกเว้นต้องไม่เกิน  1  ใน 3  ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่
ศึกษา  ทั้งนี้  รายวิชาที่ขอยกเว้นจะต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า  B  (3.00) 
    2)  ในกรณีของผู้ที่ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   หากต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  สามารถเทียบโอนโดยการยกเว้นหน่วยกิตได้ไม่
เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
    3) การยกเว้นรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  โดยได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   19.2 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
    1)  การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต 
รายวิชาจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาที่มี
ความรู้ ความสามารถ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน  เพื่อยกเว้นรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
    2)  การขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย   โดย
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ข้อ  20   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
รับรองและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ 
  20.2 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องได้รับการอนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัย  โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   1)  ผู้ที่จะขอโอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 15.1  ข้อ 15.2  ข้อ 15.3  และข้อ 15.4 
     2) ผู้ที่จะขอโอนต้องลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  
ภาคการศึกษา 
     3)  ผู้ที่จะขอโอนต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา 
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หมวด  4 
การลงทะเบียน 

 
 ข้อ  21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  และการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  21.1 ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ภายในก าหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  21.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใด  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาค
การศึกษานั้น  โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  21.4 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะ
ไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี 
  21.5 นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา ในแต่
ละภาคการศึกษา  
  21.6 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ให้นักศึกษาด าเนินการได้เมื ่อเสนอชื ่อเรื่องและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  ทั้งนี้  การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะด าเนินการได้เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้วเท่านั้น 
  21.7 จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
    21.7.1   นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษาตาม
สภาพนักศึกษา  ดังนี้ 
       ก) นักศึกษาภาคปกติ  จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้  ไม่เกิน  15 หน่วยกิต 
       ข) นักศึกษาภาคพิเศษ  จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้  ไม่เกิน 12  หน่วยกิต  ใน
ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน  6  หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
       ค) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  อาจแยกลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในแต่
ละภาคการศึกษาหรือจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาเดียวกันก็ได้   โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
    21.7.2   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ที่มีจ านวนหน่วยกิตมากกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  21.7.1  ก)   และข้อ 21.7.1  ข)  ให้อยู่ในดลุยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
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  21.8   ในกรณีที่มีความจ าเป็น  บัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาภาคปกติ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบางวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเช่นเดียวกับนักศึกษาภาค
พิเศษ และนักศึกษาภาคพิเศษจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคปกติได้  โดยช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนในอัตราภาคพิเศษ 
  21.9   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีได้
โดยไม่นับหน่วยกิต  ทั้งนี้  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

 ข้อ  22   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  (Audit)  นักศึกษาจะลงทะเบียน
รายวิชาได้โดยไม่นับหน่วยกิต  โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ข้อ 23   การขอถอน  ขอเพิ่ม  และขอยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การขอเพิ่มและถอนรายวิชา  จะกระท าได้ภายใน 3  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  
และภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา   
  23.2 การขอยกเลิกรายวิชาต้องกระท าให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์   และจะ
ได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นอักษร W 

 ข้อ 24   การรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด  แต่ท าวิทยานิพนธ์ยัง
ไม่เสร็จสมบูรณ์  นักศึกษาต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกภาคการศึกษา 

 ข้อ  25   การลาพักการศึกษา 
  25.1 นักศึกษาเข้าใหม่ที่ขึ ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาแล้ว  ไม่มีสิทธิ์ยื ่นค าร้องลาพัก
การศึกษาหรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาแรกได้  ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1)  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
   2)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน 
   3)  ประสบอุบัติเหตุ  ภยันตราย  หรือเจ็บป่วย   จนไม่สามารถศึกษาต่อไปให้ได้ ผลดีได้ 
   4)  เหตุผลอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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  25.2 การลาพักการศึกษา  กระท าได้คร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา  ถ้าจ าเป็นต้องลาพัก
การศึกษาต่อให้ยื่นค าร้องใหม่  การลาพักการศึกษาทุกคร้ังต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ให้นับ
ระยะเวลาลาพักการเรียนเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  25.3 นักศึกษาที ่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษา
สภาพนักศึกษา 

 ข้อ  26   การลาออกและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  26.1 การลาออกจากการเป็นนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  26.2   นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1)  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตามข้อ 21.3 
   2)  เมื่อพ้นก าหนดเวลา  1  ภาคการศึกษาแล้ว  ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  
ตามข้อ 24 
   3)  ขาดคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  ตามข้อ 15 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   4)  เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 18.2.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาแรก
ต่ ากว่า 3.00 
   5)  ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00  เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่
ก าหนดในข้อ 11 
   6)  หมดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 11 
   7)  สอบประมวลความรู้ในแต่ละหมวด 3 ครั้ง  แล้วไม่ผ่าน 
   8)  สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง  แล้วไม่ผ่าน 
   9)  ถูกลงโทษถึงที่สุดให้ออก  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา 
 

หมวด  5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 27   การมีสิทธิ์เข้าสอบ 
  นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะ
มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องยื่นค าร้องขอสิทธิ์สอบพร้อม
หลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียน  โดยยื่นที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์  
เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าสอบ  นักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60  ไม่มีสิทธิ์เข้า
สอบปลายภาค 
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 ข้อ 28   ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา 
  28.1  ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ซึ่งมีความหมายและค่าระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A        ดีเย่ียม   (Excellent) 4.00 
B+ ดีมาก   (Very  Good) 3.50 
B ดี   (Good) 3.00 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 
D+         อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
E ตก  (Fail) 0.00 

  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้อง
ไม่ต่ ากว่า   C  แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า   B 
  28.2   ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
   1) การประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล
ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ มีระบบการประเมินดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD  (Pass with Distinction) 
ผ่าน P  (Pass) 
ไม่ผ่าน F  (Fail) 

   2) การประเมินวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ  ประกอบด้วย การ
ประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์  การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการ
ค้นคว้าอิสระทั้งฉบับ มีผลการประเมินดังนี้ 

คุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ ผลการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD  (Pass with Distinction) 
ผ่าน P     (Pass) 
ไม่ผ่าน F     (Fail) 
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  28.3  สัญลักษณ์อ่ืนๆ มีดังนี ้
   Au  (Audit)  ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกิตและผู้ลงทะเบียนได้
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ ให้ถือว่าผู้เรียนยกเลิก
การเรียนรายวิชานั้นและให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 
   W  (Withdraw)  ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อน
การสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์   
   I  (Incomplete)  ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่
สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  หรือรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ  และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ  นักศึกษา
จะได้ “I” และต้องขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป   
 การเปลี่ยนระดับคะแนน “I”  ให้ด าเนินการดังนี้ 
   1)  กรณทีี่นักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์  ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ ตาม
เวลาที่ก าหนด  ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์  และส่งผลการประเมินจากคะแนนที่มีอยู่  หากไม่
ส่งผลตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนระดับคะแนนเป็น  “E”  หรือ  “F” 
   2)  กรณีที่นักศึกษาขาดสอบและมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ  แต่ไม่มาสอบภายในวันที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  ให้ได้รับคะแนนปลายภาคเป็นศูนย์  และส่งผลการประเมินตามคะแนนที่มีอยู่ 
 ข้อ 29 การนับจ านวนหน่วยกิตและค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  29.1 การนับจ านวนหน่วยกิต  เพื่อใช้ในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีระดับคะแนน  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทนใน
รายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ได้  ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย 
  29..2 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
  29.5 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ I  ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น  
โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I  เท่านั้น 

 ข้อ 30 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเฉพาะด้านและสอบได้ต่ ากว่า B  หรือเรียนรายวิชาเลือก หรือ
รายวิชาสัมพันธ์และสอบได้ต่ ากว่า  C  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้น ๆ  แต่อาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนใน
หมวดเดียวกันที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อนจะลงทะเบียน 
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 ข้อ  31   การทุจริตในการสอบ 
  นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ  เมื่อนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบให้
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ  แล้วรายงานผลการ
พิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ  โดยมีแนวทางการ
พิจารณาโทษดังต่อไปนี้ 
  31.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตหรือส่อเจตนาให้ลงโทษโดยให้ได้รับ  “E”  หรือ  “F”  ใน
รายวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
  31.2 ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ  ให้
ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น  แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริต 
  31.3 ถ้านักศึกษากระท าหรือร่วมกระท าผิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่
ความผิดนั้น 
  31.4 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระท าผิดนั้น  ทั้งนี้  ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  31.5 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาที่พักการศึกษา 
 ข้อ 32   การสอบประมวลความรู้  และการสอบวัดคุณสมบัติ 
  32.1   นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข  หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่หลักสูตร
ก าหนดให้สอบประมวลความรู้  จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination)  
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก (1) และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์เพื่อรับปริญญา
มหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  32.2   การสอบประมวลความรู้  และการสอบวัดคุณสมบัติ  ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 33   การท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
      การท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  34 การส าเร็จการศึกษา 
  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
  34.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตามจ านวน
หน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า 
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  34.2 ปริญญาโท 
   1)  แผน ก  (1)  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที ่มหาวิทยาลัยแต่งตั ้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ  หรือเสนอต่อประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) 
   2)  แผน ก  แบบ  ก (2)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม  (Proceeding) 
   3)  แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
  34.3 ปริญญาเอก 
   1)  แบบ 1  สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
ขอท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์  หรืออย่าง
น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (Peer  Review)  ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
   2)  แบบ 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 
ภาษา  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ   (Qualifying  
Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (Peer  Review)  
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
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 ข้อ  35 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา 
 35.1 ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษายื่นค าร้องขอรับปริญญาต่อบัณฑิตวิทยาลัยใน
ภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและน ารายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ส าเร็จการศึกษาและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 35.2   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1)  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  2)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 34 
  3)  ไม่มีพันธะใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
  4)  เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 35.3 สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติปริญญาบัตร 
 

หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ 36 ส าหรับเกณฑ์ว่าด้วยอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษา  ตามข้อ 12  ของข้อบังคับนี้  ในกรณีที่
เป็นหลักสูตรเดิมซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ก่อนวันที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548  จะมีผลบังคับใช้ สามารถใช้เกณฑ์ว่าด้วยอาจารย์ประจ า
ระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับเดิมจนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2549 

 

   (นายอรัญ   ธรรมโน) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผลงานทางวิชาการ 
และประสบการณ์การท างาน 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ท างาน 

ผศ.ดร.พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล 
 

 

1. ประวัติทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปีการศึกษา 2523 
 ปริญญาโท สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปีการศึกษา 2537 
 ปริญญาเอก สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปีการศึกษา 2549 
 

2. ผลงานทางวิชาการท างาน 

 2.1 บทความ 

  1) เด็กพิเศษ คนพิเศษ เขาคือใคร (2542) 
  2) วิจัยในชั้นเรียนเขียนอย่างไรจึงเหมาะสม (2542) 
  3) ครุศาสตร์กับงาน 5 ส (2544) 
  4) มารู้จักเด็กออทิสติกกันเถอะ (2549) 
  5) ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (2550) 
  6) เด็ก/บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (2551) 
 2.1 เอกสารต ารา 
  1) ความรู้พื้นฐานการศึกษาพิเศษ (2542) 
  2) วิธีการสอนเด็กออทิสติก (2546) 

    (ผลงานการเขียนร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  อารยะวิญญู) 
  3) การจัดการเรียนรวม (2550) 

4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (2550) 
  5) การสอนทักษะทางสังคมโดยใช้เร่ืองราวเกี่ยวกับสังคม (Social Story) (2551) 
  6) การจัดการเรียนรู้ส าหรับบุคคลออทิสติก (2553) 
  7) เทคนิคการช่วยเหลือเด็กออทิสติก (2553) 

    (ผลงานการเขียนร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  อารยะวิญญู) 
8) การสร้างเคร่ืองมือคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (ก าลังด าเนินการ) 
    (ผลงานการเขียนร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  อารยวิญญู) 
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 2.3 งานวิจัย 
  1) การจัดการศึกษาพิเศษในทศวรรษหน้า (2537) 
  2) การศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาพิเศษในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ
กาฬสินธุ์ (2543)  
  3) การพัฒนาแบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติก (2549) (วารสารวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol 8, No 2 (2550) ) 
  4) การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจัดการศึกษาพิเศษของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลาและสตูล (2550) 

    (ผลงานร่วมกับ ผศ.ดร.พวงเล็ก  วรกุล) 
  5) การพัฒนาทักษะการคิดจากชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) จังหวัดสงขลา (2550) (วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี-       
นครินทรวิโรฒ Vol 10, No 1 (2552) ) 
  6) การศึกษาผลงานพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยวิธีตอบสนองการสอน RtI (ก าลัง
ด าเนินการ)  
      (ประธานโครงการโดยมี ดร.เพ็ญพักตร์ นภากุล ผู้ร่วมวิจัย) 
 
3. ประวัติการท างาน 

 3.1 การปฏิบัติงานประจ า 
  1) อาจารย์ประจ า โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศ ส านักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2527-2531 
  2) นักวิชาการ กองวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2531 – 2541 
  3) อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2541 -2543 
  4) อาจารย์ประจ าโปรแกรมการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2543 - ถึงปัจจุบัน 

 3.2 การปฏิบัติงานด้านบริหาร 
  1) เลขานุการ ส านักวิจัยและบริการทางการศึกษา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2541 – 2543 
  2) ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2543 
  3) รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนฯ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2544 – 2545 
  4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พ.ศ. 2549  – 2552 
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  5) ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2552- 
2554 
  6) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2551 2553 
  7) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2552 
– 2554 
  8) ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา พ.ศ.2553 
  9) คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2550 – 2552 และ พ.ศ.2552 - ถึง
ปัจจุบัน 

 3.3 การปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ 
  1) ผู้ประเมินภายนอก โรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนเด็กพิการ (เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ) สมศ. พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน 

  2) กรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนธิดาแม่พระ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนดรุณศึกษา 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนอนุบาลนิรมล อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
  3) ผู้ตรวจประเมินภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4) กรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
  5) กรรมการภายนอกสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท-เอก 

-มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
   -มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   -มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   -มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
   -มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  6) วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษในจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ในเร่ือง 
   -เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

   -เด็กที่มีปัญหา/บกพร่องทางการเรียนรู้ 
   -เด็กออทิสติก 
   -การบริการดูแลช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 

   -การวิจัยในชั้นเรียน 

   -การเขียนผลงานทางการศึกษาพิเศษ 

     ฯลฯ 
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4. ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 

  1) จิตปัญญาศึกษา 
  2) การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การปฏิรูป 

  3) การพัฒนาทักษะการคิด 

  4) ผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง 
  5) หลักสูตรการบริการช่วยเหลือนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา 
    ฯลฯ 
 

5. ประสบการณ์การศึกษาดูงานและสังเกตการสอน 
 การศึกษาดูงาน สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้จากต่างประเทศ ดังนี้ 
  1) ประเทศสหรัฐอเมริกา (2532) (2537) (2552) 
  2) ประเทศแคนนาดา (2540) 
  3) ประเทศนิวซีแลนด์ (2537) (2553) 
  4) ประเทศออสเตรเลีย (2537) (2539) (2552) 
  5) ประเทศเยอรมัน ลักเซมเบิร์ก โปแลนด์ (2542) 
  6) ประเทศพม่า เขมร ลาว เวียดนาม จีน อินเดีย เนปาล (2544) 
  7) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี (2545) 
  8) ประเทศรัสเซียและประเทศฟินแลนด์ (2550) 
  9) ประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ เดนมาร์ค และนอร์เวย์ (2552) 
  10) ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย (บ่อยๆ) 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ท างาน 
ผศ.ดร.พวงเล็ก  วรกุล 

 
 
1. ประวัติทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี  สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
    วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา ปีการศึกษา 2513 
 ปริญญาโท  สาขาวิชา Secondary Education 
    Radford College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีการศึกษา 2519 
 ปริญญาเฉพาะทาง สาขา Curriculum and Instruction วิชาเอก Early Childhood Education 
    University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีการศึกษา 2530 
 ปริญญาเอก  สาขาวิชา Curriculum and Instruction วิชาเอก Early Childhood Education  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีการศึกษา 2534 
 Certificate  Emergent Literacy in Early Childhood Education ประเทศอิสราเอล 
    ปีการศึกษา 2536 
 
2. ผลงานทางวิชาการท างาน 
 2.1 บทความ 
  1) สวนหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย 
  2) บ้านเด็กใน Kibbutz Yagur 
  3) Sav-Gan Profect ในโรงเรียนอนบุาล ประเทศอิสราเอล 
  4) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
  5) การมีส่วนร่วมในการอ่านและเล่าเร่ืองแก่เด็กอนุบาลของพ่อแม่ 
  6) ศูนย  ส่งเสริมส าหรับแม่ใน Rosh Haayin 
  7) โครงการพี่ประถมศึกษาปีที่ 4 อ่านหนังสือให้น้องอนุบาล 
 2.2 เอกสารต ารา 

1) การจัดและบริหารโรงเรียนอนุบาลและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 2.3 งานวิจัย 

1) การศึกษาการจัดสภาพการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมทางการเรียนของเด็ก 
ก่อนวัยเรียน พ.ศ.2538 

2) การสร้างชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับก่อนประถมศึกษา 
ถึงอุดมศึกษา พ.ศ.2546 
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3) การประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

สถาบันราชภัฏสงขลา พ.ศ.2546 
4) การพัฒนาชุดเสริมความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัยส าหรับผู้ปกครอง 

พ.ศ.2547 (372.21 พ17ก 2547) 
5) โครงการการวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ 

ปฏิรูปการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ ต าบลเกาะใหญ่ พ.ศ.2547 
6) โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนห่างไกลในเกาะแก่งและแหล่งทุรกันดาร : กรณี ศึกษา 

โรงเรียนบ้านเกาะ อาดัง จังหวัดสตูล พ.ศ.2548 (ABC Journal วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 
เดือนกันยายน-ตุลาคม 2552) 

7) การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจัดการศึกษาพิเศษของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสงขลาและสตูล พ.ศ.2550  (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2551) 
 
3. ประวัติการท างาน 
 3.1 การปฏิบัติงานประจ า 
  1) อาจารย์ประจ าแผนกภาษาอังกฤษ โรงเรียนราชินีบน พ.ศ.2514-2515 
  2) อาจารย์ประจ าแผนกภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ปี พ.ศ.2515 – 2517 
  3) อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูยะลา ปี พ.ศ.2517-2518 
  4) อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูยะลา ปี พ.ศ.2517-2518 
  5) อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูสงขลา ปี พ.ศ.2520 – 
2528 
  6) อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ ภาควิชาการอนุบาลศึกษา และโปรแกรมการอนุบาลศึกษา สถาบัน
ราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปี พ.ศ.2534 - ถึงปัจจุบัน 
 3.2 การปฏิบัติงานด้านบริหาร 
  1) เลขานุการคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูยะลา พ.ศ.2519 – 2520 
  2) ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตและผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันราชภัฏสงขลา พ.ศ.2537 – 2540 
  3) ประธานบ้านสาธิตสถาบันราชภัฏสงขลา พ.ศ.2539 – 2548 
  4) ประธานโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2547-2550 
 3.3 การปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ 
  1) วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2534 – ถึงปัจจุบัน 
  2) กรรมการประเมินโรงเรียนอนุบาล สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 – 2547 
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  3) กรรมการตรวจผลงานวิจัยของส านักงานวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2548-2549 
  4) ที่ปรีกษาโรงเรียนตันติวัตร์ พ.ศ.2547 – 2548 
  5) คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีนครินทร์ พ.ศ.2546 – 2550 
  6) คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจุลสมัย พ.ศ.2548 – ถึงปัจจุบัน 
  7) คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา พ.ศ.2548 – ถึงปัจจุบัน 
  8) คณะกรรมการที่ปรึกษาบ้านสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2552 – ถึงปัจจุบัน 
  9) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ส านักงานเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา พ.ศ.2552 – ถึงปัจจุบัน 
  10) คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2553 – ถึงปัจจุบัน 
 
4. ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 
  1) การอบรมหลักสูตรกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อการด าเนินงานในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ พ.ศ.2537 
  2) การอบรมตามโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ตามหลักสูตรของคุณแม่ ดร.สิริ 
กรินชัย พ.ศ.2538 
  3) ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 10 พ.ศ.2543 
  4) การอบรมปฏิบัติการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต พ.ศ.2543 
  5) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
จากหลักสูตรสู่ภาคปฏิบัติ พ.ศ.2544 
  6) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยคุณภาพ (รุ่นที่ 2) พ.ศ.2546 
  7) กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2548 
  8) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2550 
   ฯลฯ 
 
5. ประสบการณ์การศึกษาดูงานและสังเกตการสอน 
  การศึกษาดูงานและสังเกตการสอน 
  1) ประเทศมาเลเซีย พ.ศ.2535 
  2) ประเทศจีน 
   -เมืองคุณหมิง  พ.ศ.2548 
   -เมืองปักกิ่ง พ.ศ.2537 
  3) ประเทศเกาหลี พ.ศ.2537 
  4) ประเทศออสเตรีย ฮังการี และเช็คโก พ.ศ.2549 
  5) ประเทศเวียดนาม พ.ศ.2550 
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  6) ประเทศรัสเซียและฟินแลนด์ พ.ศ.2550 
  7) ประเทศจีน (มาเก๊า เซินเจ้ิน และฮ่องกง) พ.ศ.2551 
  8) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี พ.ศ.2551 
  9) ประเทศอินเดีย พ.ศ.2552 
  ทุนการศึกษา 
  1) AAUW International Fellowship พ.ศ.2533 - 2534 
  2) PEO International Peace Scholarship พ.ศ.2532 – 2534 
  3) Graduate Assistantship พ.ศ.2532 – 2534 (Southern Illinois University) 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ท างาน 
ดร. กุลยา ก่อสุวรรณ 

 
 
1. ประวัติทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์ชั้นสูง  
   วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2523 

อนุปริญญา Diploma in Child Care for International Students at Hertford regional 
College, Ware Centre, U.K. 2534 

 ปริญญาโท สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปีการศึกษา 2540 
 ปริญญาเอก สาขาวิชา Special Education 
   Illinois State University, U.S.A. (2004) ปีการศึกษา 2547  
 
2. ผลงานทางวิชาการท างาน 
 2.1 บทความ 

1) กุลยา ก่อสุวรรณ. (2549). การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา: การ 
  เปรียบเทียบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย. วารสารเฉลิมพระเกียรติ 50  
  ชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง 
  ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  

2) กุลยา ก่อสุวรรณ. (2550). การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในการเลือก. วารสาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชา. มูลนิธิช่วยคนปัญญา
อ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  
3) กุลยา ก่อสุวรรณ. (2548). ทูเบอรัส สเคลอโรสิส. สารานุกรม ศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 36 
4) กุลยา ก่อสุวรรณ. (2548). กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์. สารานุกรม ศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 40 
5) Fulk, B., Swerdlik, P., & Kosuwan K. (2001). Special education in Thailand. Teaching  

  Exceptional Children, 45 (2), 43-44. 
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 2.2 เอกสารต ารา 
1) กุลยา ก่อสุวรรณ. (2553). การสอนเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย. นนทบุรี: สหมิตรพ
ร้ินต้ิงแอนด์พับลิสชิ่ง.  

 2) กุลยา ก่อสุวรรณ. (2553). ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา. นนทบุรี: สหมิตรพริ้นต้ิงแอนด์ 
พับลิสชิ่ง.  
3) กุลยา ก่อสุวรรณ. (2553). เด็กออทิสติก: สอนไม่ยาก หากเข้าใจ. นนทบุรี: สหมิตรพร้ินต้ิง
แอนด์พับลิสชิ่ง.  

 4) กุลยา ก่อสุวรรณ ยุวดี วิริยางกูร จีรพัฒน์ ศิริรักษ์. (2553). การเลี้ยงดูเด็กเรียนรู้ช้าในชุมชน. 
  นนทบุรี: สหมิตรพริ้นต้ิงแอนด์พับลิสชิ่ง.  

5) ผดุง อารยะวิญญู วาสนา เลิศศิลป์ และ กลุยา ก่อสุวรรณ. (2551). เด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
 
 2.3 งานวิจัย 

 งานวิจัยท่ีส าเร็จแล้ว 
Kosuwan, K. (2011). The efficacy of teacher training program for enhancing knowledge  

and positive attitudes toward teaching self-determination to students with intellectual 
disabilities in special schools in Thailand. Paper presented at the Second International Journal 
of Arts and Sciences: Multidisciplinary conference, Held in Harvard University, Boston, 
U.S.A. 

 
Beck, A. R., Thompson, J.R., Kosuwan, K., & Prochnow, J.M. (2010). The Development  
  and Utilization of a Scale to Measure Adolescents’ Attitudes Toward Peers Who  
  Use Augmentative and Alternative Communication (AAC) Devices. Journal of  
  Speech, Language, and Hearing Research, 53, 572–587. 
 
Kosuwan, K. (2010, April). A study on reading and spelling abilities of students with  
   mild disabilities using the RICS program. Paper presented at the Second Annual  
   International Research Conference on the Social Science and Humanities,  
   Bangkok, Thailand.   
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Arrayavinyoo, P., Kosuwan, K., Mitranun, C., Wattanarat, P.  (2009, November). A   
  research project to create a model inclusive school for students with special needs    
  at The 2th Thailand-Malaysia Joint Educational Research Conference 2009:  
  Research-Driven Education Reform: Innovation for Quality Improvement,  

Bangkok, Thailand 
 
Stoner, J. B., Beck, A. R., Bock, S. J., Hickey, K., Kosuwan, K., & Thompson, J. R.   
  (2006). The use of the picture exchange communication system to increase the  
   functional communication of nonverbal adults in group home settings. Remedial  
  and Special Education, 27(3), 154-165. 
 

Beck, A. R., Bock, S. J., Thompson, J.R. & Kosuwan, K. (2003). The influence of  
  communicative competence and AAC technique on children’s attitudes towards a  
  peer  who uses AAC, to be presented at the Council for Exceptional Children’s  
  Annual Convention, Seattle, Washington. 
 
Angell, M., Kosuwan, K., & Nicholes, C. (2003). Systematic instruction of breast self-examination to 

female adults with disabilities, to be presented at the 127th Annual Meeting of the American 
Association on Mental Retardation, Chicago, IL. 

 
Beck, A. R., Bock, S., Thompson, J. R., & Kosuwan, K. (2002). The influence of 
  communicative competence and AAC technique on children’s attitudes toward a 

peer who uses AAC. Journal of Augmentative and Alternative Communication, 
18, 217-227. 

 
Stoner, J. B., Kosuwan, K., Bock, S., Kostecki, K., & Thompson, J. (2002, April). Using the  
  Picture Exchange Communication System to teach communication skills to adults   
  with mental retardation. Poster presented at the national meeting for the Council for  
  Exceptional Children, New York, NY. 
 



-72- 

 

Kosuwan, K., & Stoner, J. B. (2001, April). Establishing a functional communication system  
  with adults with mental retardation. Poster presented at the Illinois State University  
  Graduate Research Symposium, Normal, IL 
 

งานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการอยู่ 
1.  การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองของเด็กกลุ่มอาการออทิสติกและบุคลากรทางการ

ศึกษาในประเทศไทย (An investigation on relationships between parents of students with Autism 
Spectrum Disorders and Education Personnel in Thailand) เป็นโครงการร่วมกับ Illinois State 
University 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ (ได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ.) 
 
3. ประวัติการท างาน 
 3.1 การปฏิบัติงานประจ า 
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา 
พ.ศ. 2551-2554  อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
    ศรีนครินทรวิโรฒ   
พ.ศ. 2540-2549  อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
    ศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2523-2540  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชานุกูล 
 
 3.2 การปฏิบัติงานด้านบริหาร 
พ.ศ. 2549-2551  หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี 
    นครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2549-2551  ประธานโครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและ 
    เด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ 
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 3.3 การปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ 
พ.ศ. 2551-2554  กรรมการหลักสูตรมหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน กรรมการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2549-2551  ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน กรรมการฝ่ายวิชาการของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชินูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน กรรมการภายนอกสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยทักษิณราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2549-2553  ประธานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมากกว่า 20 โครงการ 
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
   เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
   เด็กกลุ่มอาการออทิสติก 
   เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
   เด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย 
   เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
   ความมุ่งมั่นในการด าเนินชีวิตด้วยตนเอง (Self-determination) 
   การท างานกับผู้ปกครอง 
   การวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเด่ียว (Single Subject Research Design) 
   การเขียนผลงานทางการศึกษาพิเศษ 
     ฯลฯ 
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วิชาที่สอน 
  ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disabilities) 
  การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Teaching students with intellectual 
disabilities) 
  หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  การสอนเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย (Teaching students with mild 
disabilities) 
  กลุ่มอาการออทิสติก (Autism Spectrum Disorders) 
  การจัดการเรียนรวม (Inclusive education) 
  การประเมินคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Assessment for Children with Special 
Needs) 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  (Learning Disability)  
  การจัดการพฤติกรรม (Behavior Management) 
  การวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเด่ียว (Single Subject Research Designs) 
  ฯลฯ 
 
4. ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 
พ.ศ. 2528-2529 
(1985-1986) Training on Mental Retardation: Japan League on Mental Retardation, at Tokyo, 

Japan  
พ.ศ. 2549 เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Treatment and Education of Autistic and related  
   Communication-handicapped Children (TEACCH) ที่ University of North  
   Carolina at Chapel Hill และที ่Charlotte  
    ฯลฯ 
 
5. ประสบการณ์การศึกษาดูงานท่ีส าคัญ 
พ.ศ. 2529 ดูงานเกี่ยวกับโรงงานในอารักษ์ (Sheltered Workshop) ส าหรับบุคคลที่มีความ 
   บกพร่องทางสติปัญญา ประเทศฮ่องกง 
พ.ศ. 2530 เข้าร่วมประชุม Asian Conference on Mental Retardation คร้ังที่ 8 ที่ประเทศ 
   สิงคโปร์ 
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พ.ศ. 2534 ศึกษาดูงานบริการส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กที่มีความ 
   ต้องการพิเศษที่ Isobel Mair School เมือง Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2548 ศึกษาดูงานด้านการกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเร่ิม (Early Intervention) ส าหรับ 
   เด็กกลุ่มอาการออทิสติก ที่ Monash University ประเทศออสเตรเลีย 
พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานที่สถาบันส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน John Tracy ที่ 
   รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2549  เข้าร่วมการประชุม Assistive Technology and Person with Disabilities  
   ที่เมืองลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานด้านเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ที่ Tokyo Gifted Academy  
   ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
พ.ศ. 2551 ดูงานการจัดการเรียนรวมของเด็กกลุ่มอาการออทิสติกวัยก่อนเรียนในโปรแกรม  
   Learning Experiences: An Alternative Program for Preschoolers and Parents  
   (LEAP) ที่ Watson Institute รัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ดูงานการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กกลุ่มอาการออทิสติกวัยเด็กเล็ก ที่  
   Mariposa School for Children with Autism ที่รัฐ North Carolina ประเทศ 
   สหรัฐอเมริกา  
  ดูงานการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กกลุ่มอาการออทิสติกวัยเด็กเล็ก ที่  
   ABC of NC Child Development Center ที่รัฐ North Carolina ประเทศ 
   สหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2554 ดูงานการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กกลุ่มอาการออทิสติกวัยเด็กเล็ก ที่ The 

Autism Project, Illinois State University, IL, U.S.A.  
  ดูงานการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กกลุ่มอาการออทิสติกวัยเด็กเล็ก ที่ Easter 

Seals: Bloomington, IL, U.S.A.  
 ดูงานการจัดการเรียนการสอนส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น และพิการ

ซ้อน ที่ Perkins Institute: School for the Blind, Boston, MA, U.S.A.  
 
รางวัลที่เคยได้รับ 

รางวัล Rose E. Parker for Outstanding Academic Achievement and Professional Services 
Award in 2004 from Illinois State University, U.S.A.  
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ท างาน 

ผศ.ดร.นิรัชรินทร์  ช านาญกิจ 
 

 

1. ประวัติทางการศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาวิชา ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีการศึกษา 2520 
 ปริญญาโท สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปีการศึกษา 2528 
 ปริญญาเอก สาขาวิชา Development  Education 

Central Luzon State University Philippines ปีการศึกษา 2547 
 

2. ผลงานทางวิชาการท างาน 

 2.1 บทความ 

  - 
 2.1 เอกสารต ารา 

1) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (2551) 
2) การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (2549) 
3) เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (2551) 

 2.3 งานวิจัย 
  1) สภาพการจัดศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษเขตภาคใต้ (2551) (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2552) 
  2) การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ระยะที่ 1 (2552) 
  3) การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ระยะที่ 2 (2553) 
 
3. ประวัติการท างาน 

 3.1 การปฏิบัติงานประจ า 
  1) อาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ (เรียนร่วมเด็กพิเศษกับเด็กปกติ) จังหวัด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2520-2535 
  2) อาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล (โรงเรียนการศึกษาพิเศษ) พ.ศ.2535-2539 
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  3) อาจารย์ผ   สอนประจ าโปรแกรมการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2539 - ถึงปัจจุบัน 

 3.2 การปฏิบัติงานด้านบริหาร 
  1) รองผ   บริหารสถานศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล (โรงเรียนการศึกษาพิเศษ) 
จังหวัดชุมพร พ.ศ.2535 – 2539 
  2) หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2540 
  3) ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2547 
  4) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พ.ศ.2548 
  5) ประธานกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา พ.ศ.2548 
  6) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2550 
  7) ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2550 
  8) กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2551 
  9) คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2552 
  10) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัย-
ราชภัฏสงขลา พ.ศ.2553 
  11) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.
2554 
 3.3 การปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ 
  1) ที่ปรึกษางานวิจัยและการจัดท าผลงานวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ 

  2) ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรและการสอน 
และบริหารการศึกษา 
  3) ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมืองานวิจัยทางการศึกษาทั่วไปและการศึกษาพิเศษ 

  4) ผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประธานกรรมการในการสอนสอบปากเปล่า งานวิทยานิพนธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน และการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  5) ผู้ตรวจประเมินสถานศึกษา (สมศ.) ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

  6) วิทยากรบรรยายและและให้ค าแนะน าด้านงานการศึกษาพิเศษ 

  7) ประสานงานให้บริการความร่วมมือด้านข้อมูล เอกสารความรู้ ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการศึกษาพิเศษ 

  8) จัดโครงการฝึกอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
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4. ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 

  1) อบรมผู้บริหารระดับสูงของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 
  2) ฝึกอบรม High Fuction Austism ณ Charlotte TEACCH Center โดย University of North 
Carolina-Chagel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา (2548) 
  3) ฝึกอบรมและปฏิบัติการ Disablility Support Services Practicum I,II  
  4) ประชุมนานาชาติ International Council for Education of People with Visual Impairment East 
Asia Regional Assembly (Shanghai, Chaina) พ.ศ.2543 
  5) The Thailand Commission on Higher Education ร่วมกับ University of Northern Colorado ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2550 
 
5. ประสบการณ์การศึกษาดูงาน 

  5.1 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ 
  1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2548 , 2550 

2) ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2549 
3) ประเทศจีน / ฮ่องกง พ.ศ.2550 
4) ประเทศมาเลเซีย พ.ศ.2550, 2551 , 2552 
5.2 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาทั่วไประดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/อุดมศึกษา 

  1) ประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน พ.ศ.2537 , 2551 
  2) ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2548 
  3) ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2550 
  4) ประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ.2543 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ท างาน 

อ.ณัฐรินทร์  แซ่จุง 
 

 

1. ประวัติทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาวิชา สถิต ิ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา 2541 
 ปริญญาโท สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปีการศึกษา 2549 
 

2. ผลงานทางวิชาการท างาน 

 2.1 บทความ 

  - 
 2.1 เอกสารต ารา 
  1) การศึกษาแบบเรียนรวม (2552) 
  2) เทคโนโลยีส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (2553) 
 2.3 งานวิจัย 

-การศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 พ.ศ.2550 
  -การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

พ.ศ.2552 
  -การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พ.ศ.2552 
  -การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้วิธีตอบสนองการสอน RtI (ก าลัง
ด าเนินการ) (ผศ.ดร.พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล ประธานโครงการ , อ.ณัฐรินทร์  แซ่จุง  ผู้ร่วมวิจัย) 
 

3. ประวัติการท างาน 

 3.1 การปฏิบัติงานประจ า 
  1) อาจารย์ผู้สอนประจ าโปรแกรมการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 – ถึงปัจจุบัน 
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 3.2 การปฏิบัติงานด้านบริหาร 
  1) ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2554- ถึง
ปัจจุบัน 

  2) เลขานุการโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ และ สถาบันพฒันาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2552 – 2553 
 3.3 การปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ 
  ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมืองานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ วิทยากรบรรยายและให้ค าแนะน าด้าน
การศึกษาพิเศษ 

 
4. ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 

  1) เทคนิควิธีการจัดการเรียนร่วมและการสอนเด็กเรียนร่วม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2) การวินิจฉัยการพูดไม่ชัดและการแก้ไขการพูด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  3) การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียน E-book มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

5. ประสบการณ์การศึกษาดูงาน 
  ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษประเทศมาเลเซีย (2552) 
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