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1. ชื่อโครงการ   
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรยีนเพื่อรองรับยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (Thailand ๔.๐)  
 

2. ชื่อหลักสูตรที่อบรม  
การบริหารจัดการช้ันเรียนสู่ Thailand ๔.๐ (Classroom Management) 
 

3. ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร  
    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
4. หลักการและเหตุผล/กรอบแนวคิดในการจัดทําหลักสูตรและคําสําคัญ  

            นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลทั่วโลก ได้พยายามสร้างความพร้อมทางสังคมให้ประชากรอย่างเท่า 
    เทียมกัน รวมถึงกลุ่มนักเรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยไม่มี ใครถูกละเลย ทั้ งเป็นการเพิ่มคุณภาพ  
    การศึกษาอย่างทั่ วถึง ดังที่หลายประเทศได้ประกาศเป้าหมายว่า “ต้องไม่มี เด็กคนใดถูกทอดทิ้ งไว้ข้างหลัง”  
    (no child left behind) หรือต้องจัดการศึกษาให้ เด็กทุกคน  (Education for ALL) โดยมีแนวคิดว่าเด็กทุกคน 
    มีความแตกต่างหลากหลายในคุณลักษณะ การจักการศึกษาจึงต้องตอบสนองต่อความแตกต่างอย่างเหมาะสม  
    ครูเป็นบุคคลสําคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามปรัชญา จําเป็นต้องรู้จัก เข้าใจและมีความสามารถในการ 
    พัฒนาและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของเด็ก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความสามารถได้เต็ม 
    ตามศักยภาพ 

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการการบริหารจัดการช้ันเรียน     
    สู่ Thailand ๔.๐ โดยมุ่งประเด็นที่การพัฒนาครูให้ตระหนักถึงการจัดการศึกษาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และ 
    การบริหารจัดการช้ันเรียนสู่ Thailand ๔.๐ ที่จะตอบสนองต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาเด็กทุกคน รวมถึงกล 
    ยุทธ์การออกแบบการเรียนที่เป็นสากล (Universal Design for Learning) 
 
5. วตัถปุระสงคข์องหลักสตูร  

๑.  เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางการบรูณาการความรูใ้นการจัดการเรยีนการสอนสําหรับ 
             การศึกษา ๔.๐ 
 ๒. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนสู่ Thailand ๔.๐ ในห้องเรียนของตนเองได้ 
 ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรทางการศึกษาในการแลกเปล่ียน 
             ความรู้ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนสําหรับการศึกษา ๔.๐  
 
6. ตวัชี้วดัความสําเร็จของโครงการ/วัตถุประสงค ์  
    ๖.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
          ๑)  ร้อยละ ๘๐ ของครูเข้าโครงการตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
          ๒)  ร้อยละ ๘๐ ของครูที่เข้าโครงการมีคะแนนความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
          ๓)  ร้อยละ ๘๐ ของครูได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมผ่านกระบวนการ PLC เพื่อบริหารจัดการช้ันเรียน   
               สําหรับนักเรียน  
          ๔)  จํานวนแผนการจัดการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นการบริหารจัดการช้ันเรียนสู่ Thailand ๔.๐ 
          ๕)  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนพึงพอใจเมื่อครูได้บริหารจัดการช้ันเรียนสู่ Thailand ๔.๐ 
     ๖.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
         ๑)  ครทูี่ได้เข้าโครงการได้นําความรู้เรื่องการบริหารจัดการช้ันเรียนสู่ Thailand ๔.๐ ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน  
               กลุ่ม PLC  
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          ๒)  ครทูี่เข้ากลุ่ม PLC ร่วมกับครูทีเ่ข้าโครงการน้ีได้แนวทางการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่  

               Thailand ๔.๐ ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกช้ันเรียนตามกลุ่มสาระวิชาและช่วงช้ัน 
              ของตนเอง  
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการครรูะดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมจาํนวน ๒๘๐ คน 
    แบ่งเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๙๐ - ๙๕ คน 

 
8. สถานท่ีจดัอบรม 
    อาคาร ๓ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

 
9. วนัเวลาที่ฝกึอบรม  
    รุ่นที่ ๑ ช่วงที่ ๑: วันพฤหัสบดีที่ ๔ - วันศุกรท์ี่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
              ช่วงที่ ๒: วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
    รุ่นที่ ๒ ช่วงที่ ๑: วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ - วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
              ช่วงที่ ๒: วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
    รุ่นที่ ๓ ช่วงที่ ๑: วันพฤหัสบดีที่ ๒ - วันศุกรท์ี่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
              ช่วงที่ ๒: วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
10. เนือ้หาสาระของหลกัสตูร  

๑. องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนสู่ Thailand ๔.๐ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. การบริหารห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. ประเภทของห้องเรียนแบบในศตวรรษที่ ๒๑ 

o ห้องเรียนกลับด้าน 
o ห้องเรียนเสมือนจริง 
o ห้องเรียนอัจฉริยะดิจิทัล ห้องเรียนแบบดิจิทัล 
o ห้องเรียนแบบผสมผสาน 

๔. เทคนิคการจัดชัน้เรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรยีนรู ้
o  ลักษณะการเรยีนรู ้
o  ประเภทของบรรยากาศในช้ันเรียน 
o  หลักการจัดชั้นเรียน 

5. เทคนิคการเรียนรู้สู่ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
o  การออกแบบการเรยีนรู้และกระบวนการสอนที่เป็นสากล 
o  ลีลาการเรยีนรู ้

6. แนวทางการบรหิารจัดการความรู้ตามหลักการเรียนรู้ที่เป็นสากล 
 

11. รูปแบบของกจิกรรมการฝกึอบรม  
๑. การบรรยาย 
2. การอภิปรายกลุม่ 
3. การแบ่งกลุ่มฝึกทักษะ 
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4. การนําเสนอแผนการบริหารจัดการช้ันเรียน 
๕. การแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการช้ันเรียนสู่ Thailand ๔.๐ 
 

12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ   
 ๑. ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบการบริหารจดัการช้ันเรียนและดําเนินการ  
จัดการเรยีนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

๒. ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ เทคนิค แนวทางที่ได้จากการฝึกอบรม รวมทั้งการเลือกใช้ส่ือการ
เรียนการสอนไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

๓. ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อให้การจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นผู้ลงมือปฏิบัติและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  

 
๑๓. อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 3,200 บาท  

อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าติดตาม 
ผลการดําเนินการ   
    

14. สื่อและอปุกรณท์ี่ใช้ฝกึอบรม  
     คอมพิวเตอร์, เครื่องVisualizer, เครื่องฉาย, Flipchart 
 
15. วธิกีารวัดและประเมินผลการฝกึอบรม  

๑. ประเมินด้านความรู้ เครื่องมือ: แบบทดสอบความรู้ก่อน – หลังการฝึกอบรม 
๒. การสอบถามการประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ: แบบสอบถาม 
๓. การประเมินการสอน 

    เครื่องมอื : แบบประเมินการสอนผ่านกระบวนการ PLC ในโรงเรียน ได้แก ่
    ๑) แบบประเมนิตนเอง  
                     ๒) แบบประเมินโดยเพื่อนคร ูและ  
    ๓) แบบประเมนิโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ 
           ๔.  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  เครื่องมือ: แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

๕. ความพึงพอใจของนักเรียน เครือ่งมือ: แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเม่ือได้รับการบริหารจัดการช้ัน 
เรียนสู่ Thailand ๔.๐ 
 
16. กิจกรรมการติดตามหรือทํางานร่วมกบัครูหลังการพฒันา 

๑. ระหว่างการฝึกอบรม: คณะวทิยากรลงพ้ืนที่แต่ละโรงเรยีน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ดําเนินการตดิตามครทูี ่
ได้รับการฝึกอบรมช่วงที่ ๑ จํานวน ๒ วัน เพื่อประเมินและใหคํ้าแนะนําการนําความรู้ไปประยุกตใ์ช้สําหรับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นการบรหิารจัดการช้ันเรียนสู่ Thailand ๔.๐ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

๒. หลังการฝึกอบรม ๓ เดือน: คณะวิทยากรทํางานร่วมกับครู โดยให้คําปรกึษาแก่ครูผ่านช่องทางส่ือออนไลน์  
ได้แก่ E-mail เป็นการให้คําปรกึษารายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 
17. ประวตัิวทิยากรประจําหลกัสตูร 

คณะวิทยากร (โปรดดปูระวตัแินบท้าย) 
๑.  ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม  หัวหน้าศูนยส่์งเสริมสุขภาวะ และอาจารย์ประจําสาขาวิชาจิตวิทยา  
     ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย ์หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต 

๓. อาจารย์ประภาพร เหลืองช่วยโชค อาจารย์ประจําฝ่ายวิชาการ  มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
คณะทํางาน 
๑. หัวหน้าคณะทํางาน: รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  

ผู้อาํนวยการหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๒. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรกัษ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาจติวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง อาจารย์ประจําสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๔. อาจารยจ์ันทิมา ขณะรัตน์ อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๕. อาจารย์ประภาพร เหลืองช่วยโชค อาจารย์ประจําฝ่ายวิชาการ  มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

18. กําหนดการการฝกึอบรม  
 

รุ่นที ่๑ ถงึรุ่นที ่๓  
 

วัน-เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
วันแรก ๑. องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 

๔.๐ (Classroom Management) ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
   ๑.๑ ความหมายของยุค Thailand ๔.๐ 
   ๑.๒ การศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐ 
   ๑.๓ การเตรียมตัวและการจัดการความรู้ในยุค 
Thailand ๔.๐ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๑.๔ การบริหารห้องเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เชิงบวก 
     ๒.๑ ความหมาย 
     ๒.๒ การจัดชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
     ๒.๓ เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน 
๓. การฝึกปฏิบัติและการนําเสนอแนวคิดการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เชิงบวก 

วันท่ีสอง เทคนิคการเรียนรู้สู่ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๔. การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล  
    (Universal Design for Learning) 
   ๔.๑ ความหมายและความสําคัญ 
   ๔.๒ กระบวนการสอนท่ีเป็นสากล  
         (Universal Design for Instruction) 
   ๔.๓ ลีลาการเรียนรู้ (Learning Style)

๕. แนวทางการบริหารจัดการความรู้ตามหลัก Universal 
Design for Learning 

๖.เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับการจัด
ชั้นเรียน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 

วันท่ีสาม 
 

ภายหลังการฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand ๔.๐ แล้ว ๑ เดือน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําเสนอผลงาน
แผนการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน ๑ วัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

 
 
 



๕ 
 

ประวัติวิทยากร 
 

1. ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม หัวหน้าศนูย์ส่งเสริมสุขภาวะ และอาจารย์ประจําหลกัสูตรสาขาวิชา
จิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
คุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ 

คุณวุฒิ สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ
M.A.(Special Education for the Deaf) Ball State University,U.S.A. พ.ศ.2516
กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) สถาบันระหว่างชาติสําหรับการค้นคว้า เร่ือง เด็ก วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร พ.ศ.2508
กศ.บ.(เกียรตินิยม) (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน พ.ศ.2504

 
ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
ลําดับ ชื่อผลงาน ประเภท
  1 ศรียา นิยมธรรม. (2556). กลยุทธ์ร่วมสมัยในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ. วารสาร

จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. ปีท่ี 3. ฉบับท่ี 1. มกราคม-ธันวาคม 2556. 
บทความวิชาการ 

2 ศรียา นิยมธรรม. (2557). ความสมบูรณ์แบบ. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2557.  

บทความวิชาการ 

3 ศรียา นิยมธรรม. (2558). เด็กปัญญาเลิศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า. วารสารมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต. ปีท่ี 5. ฉบับท่ี 1. มกราคม-มิถุนายน 2558. 

บทความวิชาการ 

4 ศรียา นิยมธรรม. (2558). การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและครูในการดูแลเด็กท่ี
มีความต้องการพิเศษท่ีศูนย์ศักยวิโรฒ. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ. ฉบับท่ี 2. 
พฤษภาคม-ธันวาคม 2558.  

งานวิจัย 

5 ศรียา นิยมธรรมและคณะ. (2558). การคัดกรองเพ่ือค้นหาความต้องการพิเศษทางการศึกษาของ
นักเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม). วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. กรกฎาคม-ธันวาคม 2558.  

งานวิจัย 

6 อัญชลีพร ลพประเสริฐ ดารณี ศักด์ิศิริผล และ ศรียา นิยมธรรม การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
เสริมสร้างทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เน้นครอบครัวและความหวังและความสุขตามแนวทางรูป 
แบบพัฒนาการเรียนรู้ FLASH MODEL สําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะออทิสซึม. วารสารวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาพิเศษ ; 2559 : 5(1) : 77-90.

งานวิจัย 

7 ศรียา นิยมธรรม (2560) ผลการใช้ศิลปะการวาดลายเส้น “SINGO” เพ่ือเพ่ิมสมาธิในการท่างาน
และการควบคุมตนเองของเด็กสมาธิสั้น. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. ปีท่ี 7. ฉบับ
ท่ี 1. มกราคม – มิถุนายน 2560.  

งานวิจัย 
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี หัวหน้าสาขาวิชาจติวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ หลักสตูร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
คุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ 

คุณวุฒิ สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ
Ed.D. (Educational Psychology) University of Georgia, U.S.A. พ.ศ.2519
M.Ed. (Student Personnel in Higher Education) University of Georgia, U.S.A. พ.ศ.2516
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์-ฝร่ังเศส)  วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน พ.ศ.2508

 
ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
ลําดับ ชื่อผลงาน ประเภท

  1 
อารี พันธ์มณี. (2556). จิตตปัญญา. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ.มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. ปีท่ี 2. ฉบับท่ี 1. มกราคม-ธันวาคม 2556.

บทความวิชาการ 

2 
อารี พันธ์มณี. (2557). ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.อีพอล ทอร์แรนซ์ ; บิดาของความคิดสร้างสรรค์
สมัยใหม่. สารานุกรมศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ฉบับท่ี 48. เมษายน 5557.  

บทความวิชาการ 

3 

อารี พันธ์มณี และ ไพบูลย์ เทวรักษ์. การหาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดย
อาศัยรูปภาพ แบบ ข. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6. นําเสนอและพิมพ์เผยแพร่ใน 
Proceedings ในการประชุมวิชาการระดับชาติ.ในวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

งานวิจัย 

4 

จุฬาลักษณ์ วงศอ่์อน และ อารี พันธ์มณี. ผลของการใช้โปรแกรมการสอนทางกายภาพของโรเซนส
ต๊อก ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการออกกําลังกายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบ
เชื่อมต่อกระดูกสันหลัง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีท่ี 21. ฉบับ
ท่ี 1. มกราคม 2558 . 

งานวิจัย 

5 
ชิงชัย หวังพิทักษ์ และอารี พันธ์มณี .ปัจจัยทางจติวิทยาท่ีสัมพันธ์กับการประสบความสําเร็จในการ
เรียนของนักศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร. 
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. ปีท่ี 8. ฉบับท่ี 1. (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561).  

งานวิจัย 

6 

สุคนธ์ทิพย์ กลิ่นหอม อารี พันธ์มณี และไพบูลย์ เทวรักษ์. ผลของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิง
บูรณาการท่ีมีต่อความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนอง
บอน(นัยนานาท์อนุสรณ์) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษบัณฑิต 
ปีท่ี 8. ฉบับท่ี 1. (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561).

งานวิจัย 

7 

อัญชลีพร แก้วนุ่ม และอารี พันธ์มณี. ผลของการใช้โปรแกรมการอ่านสะกดคาโดยใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. ปีท่ี 8. ฉบับท่ี 1. 
(เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561).  

งานวิจัย 
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3. อาจารย์ประภาพร เหลอืงชว่ยโชค อาจารย์ประจําฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

คุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ 
คุณวุฒิ สถาบัน ปี พ.ศ. 

บม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.2541 
ศศ.ม.(จิตวิทยาสังคม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 
กศ.บ.(บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2532 

 
การอบรม 

- การประเมินพัฒนาการด้านการคดิเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย 

- การแสดงบําบัด (Drama Therapy) และภาพบําบัด (Photo and VDO Therapy) 

- การใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค ์TTCT 

- เทคนิคการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 

- การแก้ไขการพูด 

- การใช้แบบประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็ก อายุ 2 – 15 ปี 

- เด็กท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางการเรียนรู้ : การคัดกรองและการช่วยเหลือ 

- การใช้เคร่ืองมือคัดแยก DIAL-R 

- ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

ประวัติการทํางานด้านการศึกษา 
2541 - 2544   อาจารย์ประจําฝ่ายวิชาการ    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2554 - 2556   อาจารย์ประจําคลินิกสุขภาวะ   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2557 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจําฝ่ายวิชาการ    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ประสบการการณ์สอน 
- รายวิชาจิตวิทยาเพ่ือการดํารงชีวิต 

- รายวิชาจิตวิทยาสังคม 

- รายวิชาจิตวิทยาการสื่อสาร 

- รายวิชากระบวนการกลุ่มและการทํางานเป็นทีม 

วิทยากร 
- เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

- การใช้แบบวัดประเมินเชาวน์ปัญญาแบบไม่ใช้ภาษา 

- การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แก่ครูเด็กปฐมวัย 

- การจัดกิจกรรมประเมินความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็กปฐมวัย 


