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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจาหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร ครุศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิธีวิทยำกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ
2. ชื่อ – สกุล
ดร.ศุภลักษณ์ สินธนำ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
4. สังกัด
คณะครุศำสตร์
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ปริญญำตรี
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริญญำโท
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญำเอก
ประสำนมิตร

คุณวุฒิ
วท.บ.
ศษ.ม.
กศ.ด.

สาขาวิชา
กำรวัดผลกำรศึกษำ
กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
กำรทดสอบและวัดผลกำรศึกษำ

พ.ศ.
2522
2532
2545

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตำมรูปแบบกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม)
6.1 งานวิจัย
ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ. (2546). ผลของการฝึกการคิดอภิมานที่มีต่อความเชื่อในสมรรถภาพ
ตนและความวิตกกังวลในการสอบวิชาวิจัยทางการศึกษา.ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ. (2547). การประเมินโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารประจาการให้
ได้รั บวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบั ณฑิตทางการบริห ารการศึกษา.
ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
ศุภลักษณ์ สินธนำ. (2547). วิธีเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลำ : มหำวิทยำลัย
รำชภัฏยะลำ
ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ. (2548). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่ งเสริมให้
ผู้เรียนใช้การวิจัยเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้. ยะลำ : สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ
ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ. (2548). โครงการพัฒนาวิถีธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลำ
: กองอำนวยกำรเสริมสร้ำงสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ. (2549). การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพงานบาติกเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันระยะที่ 1.ยะลา : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
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ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ. (2549). การประเมินหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม. ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
ศุภ ลั ก ษณ์ สิ น ธนำ และคณะ. (2550). แนวทางในการพั ฒ นาเพื่อ เป็นองค์ก รแห่ งการเรีย นรู้ :
กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ. (2552). การวางระบบติดตามและประเมินผล การพัฒนากระบวนการ
เรี ย นรู้ ใ นองค์ ก าร : กรณี ศึ ก ษา ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา. ยะลำ :
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
ศุภ ลั ก ษณ์ สิ น ธนำ และคณะ. (2553). การพัฒ นาแบบวั ด ความพอเพี ย งในการดารงชี วิ ตของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดยะลาผ่านระบบออนไลน์. ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ.
ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ. (2553). การประเมินโครงการมหกรรมวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้
สานักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา. ยะลำ : สำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่ง.
ศุ ภ ลั ก ษณ์ สิ น ธนำ และคณะ. (2554). รู ป แบบการบริ ห ารงานวิ จั ย สู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง. ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ.
ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ. (2554). การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษา
ท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทยภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลำ : มหำวิทยำลัยมหิดล.
ศุภ ลักษณ์ สิ นธนำ และคณะ. (2555). การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษา
ท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทยภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้น ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2).
กรุงเทพฯ : มหำวิทยำลัยมหิดล.
เกสรี ลั ดเลี ย และคณะ. (2550). การพัฒ นาครู พื้นที่ ส ามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ . กรุง เทพฯ :
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.).
เกสรี ลัดเลีย และคณะ. (2550). การพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง. ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
พิมลพรรณ ลีลำภัทรพันธุ์ และคณะ. (2553). การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการทา
ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยลำ.
6.2 บทความ
ศุภลักษณ์ สินธนำ, พิมลพรรณ ลีลำภัทรพันธุ์ และอรวรรณ กมล. (2555). รูปแบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง.
ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลั ยนรำธิวำสรำชนครินทร์ ครั้งที่ 1. นรำธิวำส :
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
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ฟูไดละห์ ดือมอง, พิมลพรรณ ลีลำภัทรพันธุ์, ศุภลักษณ์ สินธนำ, อรวรรณ กมล, หัสลินดำ บินมะแอ
อิสมำแอ ล่ำเตะเกะ, อิมรอน แวมง, สุพัธตรำ พัชณี, นิโลบล สัตยำนุมัฏฐ์ และเกษณิชชำ อำษำ.
(2556). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. กำรประชุมระดับนำนำชำติ
The First Higher Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS I).
พิบูลสงครำม : มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม.
Suppaluk Sintana and Pimonpun Leelapatarapun. (2012). Devising a System to Follow
Up and Evaluate the Development of the Organization Learning: A Case Study
of the Computer Learning Center, YalaRajabhat University. The Excellence in
Teacher Education and Research Innovation, Proceedings of International
Conference, Bangkok, Thailand.
Suppaluk Sintana, Pimonpun Leelapatarapun and Orawan Kamol. (2012). A Model of
Research Management for Research Application of Higher Education Institution :
A Case Study of the Lower Southern Research Network. The Excellence in
Teacher Education and Research Innovation, Proceedings of International
Conference, Bangkok, Thailand.
Sukina Ar-lae and others. (2012). An Assessment of Teaching and Learning Administration
Through The use of Dialects and Thai as The Media of Instruction: A Bilingual
Case Study (Thai and Melayu Dialects) In The Schools of four Southern Border
Provinces Educational Region, Southern Thailand. The Excellence in Teacher
Education and Research Innovation, Proceedings of International Conference,
Bangkok, Thailand.
Pimonpun Leelapatarapun and other. (2012). The development of the recreation
activities Model to be in line with local culture for enhancing the family strength
three southernmost provinces. The International conference The Excellence in
Teacher Education and Research Innovation, Proceedings of International
Conference, Bangkok, Thailand.
Suppaluk Sintana. (2013). An assessment of MLE in primary schools in Thailand’s Deep
South. Multilingual Education for All in Asia and the Pacific “Policies, Practices
and Processes”. Proceeding of International Conference on Language and
Education, Bangkok, Thailand.
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญำตรี 2 ปี หลัง ภำคปกติ และ กศ.บป.
ชื่อวิชำ หลักกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
7.1.2 ระดับปริญญำตรี 4 ปี
ชื่อวิชำ ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวิจัย
ชื่อวิชำ หลักกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
7.1.3 ระดับปริญญำตรี 5 ปี
ชื่อวิชำ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
ชื่อวิชำ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
ชื่อวิชำ หลักกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
ชื่อวิชำ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ หลักกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ หลักสูตรกับกำรจัดกำรเรียนรู้
7.1.4 ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต
ชื่อวิชำ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรวิจัยกำรศึกษำและกำรวิจัยในชั้นเรียน
7.1.5 ระดับปริญญำโท
ชื่อวิชำ สถิติพื้นฐำนสำหรับวิจัยทำงสังคมศำสตร์
ชื่อวิชำ สถิติและกำรใช้คอมพิวเตอร์สำหรับกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์
ชื่อวิชำ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรวิจัยทำงสิ่งแวดล้อม
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2 (1-2-0) นก.
2 (1-2-0) นก.
3 (2-2-5) นก.
3 (2-2-5) นก.
2 (1-2-0) นก.
2 (1-2-0) นก.
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-0)
2 (1-2-0)
5 (2-4-3)

นก.
นก.
นก.
นก.
นก.
นก.
นก.

3 (2-2-0)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

นก.
นก.
นก.
นก.

3 (2-2-5)
3 (2-2-0)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

นก.
นก.
นก.
นก.
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7.2 ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7.2.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 4 เรื่อง
สุธีรำ รำษฏรินทร์. (2555). อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนของผู้นา การสร้าง
เครื อข่าย และการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่มีผ ลต่อการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา. ปริญญำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ.
เครือวัลย์ สุขปุณพันธ์. (2554). การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน
เขตการศึกษาเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ . ปริญญำกำรศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรวิจัยและประเมิน มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ.
ศรัทธำ ห้องทอง. (2554). การปฏิบัติงานตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ยะลา. ปริญญำครุศำสตร
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