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เอกสารประกอบการเสนอขอแตงตั้ง 

อาจารยบัณฑิตศึกษาประจาํสาขาวิชาศึกษาศาสตร 

 

 

๑.  ช่ือ-สกุล  นิรนาท  แสนสา 

๒.  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย  ดร.  

๓.  ตําแหนงทางบริหาร/ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๔.  สถานท่ีติดตอ   

 ท่ีทํางาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรี  

           โทรศัพท 02-504-8563 

 Email:  niranart_5854@hotmail.com 

๕.  คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒ ิ วิชาเอก สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปริญญาตรี ศศ.บ.  

(เกียรตินิยม) 

จิตวิทยาและการ

แนะแนว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี 

2528 

ปริญญาโท ศศ.ม. จิตวิทยาการ

ปรึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533 

ปริญญาเอก กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

อ่ืน ๆ     
 

๖. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเช่ียวชาญ 

 - จิตวิทยาและการแนะแนว 

- จิตวิทยาการปรึกษา 

๗.  ประสบการณในการเปนอาจารยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร  

 หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองคกร 
25798 วิทยานิพนธ 1 , 2  
25799 ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25794 การศึกษาคนควาอิสระ 



 

 

 

 

๘. รายละเอียดในการแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีเปน 

          ผูเขียนเอกสารการสอน ชุดวิชา 

25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองคกร 

 

          อาจารยสัมมนาเสริม/เขม ชุดวิชา 

25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองคกร 

 

         อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ  

25798 วิทยานิพนธ 
25794 การศึกษาคนควาอิสระ 
 

          กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ................................................   

   อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ....................................................................................................................... 



 

 

-๒- 

 

 ๙. ผลงานทางวิชาการ จํานวน....................เรื่อง 

ลําดับท่ี ช่ือเรื่อง 

 

หนังสือ/ตํารา  จํานวน  ๑๔  เรื่อง 

 

1) นิรนาท  แสนสา (2554) “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ใน ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1) เลม 1 หนวยท่ี 6 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2) นิรนาท  แสนสา (2554) “สัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา” ใน ประมวลสาระชุดวิชา สัมมนาทางการ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1) เลม 1 หนวยท่ี 6 นนทบุรี 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

3) นิรนาท  แสนสา (2554) “วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ และการสื่อสารในองคกร” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา พ้ืนฐานวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร เลม 2 หนวยท่ี 10 นนทบุรี มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

4) นิรนาท  แสนสา (2556) “การประสานงานและการสรางเครือขายงานแนะแนวในสถานศึกษาและชุมชน” ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชา 25302 หลักและระบบงาน      

5) แนะแนวในสถานศึกษา (ฉบับปรบัปรุงครั้งท่ี 1) เลม 1 หนวยท่ี 6 นนทบุรี มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 
6) นิรนาท  แสนสา (2556) “การจัดงานแนะแนวของสถานศึกษาเพ่ือสงเสรมิพัฒนาการดานสวนตัวและสังคมของผูรับบริการ” 

ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา 25302 หลักและระบบงาน     
7) แนะแนวในสถานศึกษา (ฉบับปรบัปรุงครั้งท่ี 1) เลม 2 หนวยท่ี 11 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
8) นิรนาท  แสนสา. (2556). “สังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคม”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยา

พ้ืนฐานเพ่ือการแนะแนว (25301).  (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1).  หนวยท่ี 11. นนทบุร:ี โรงพิมพ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

9) นิรนาท  แสนสา. (2557). “การแนะแนวดานสวนตัวและสังคมสําหรับนักเรยีนระดับประถมศึกษา”. ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาการแนะแนวในระดบัประถมศึกษา (25304). (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1)   หนวยท่ี 8. นนทบุร:ี โรงพิมพ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   

10) นิรนาท  แสนสา. (2557). “กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพ่ือสํารวจความสนใจในอาชีพ”. ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา
กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว (25406).  (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1).  หนวยท่ี 7. นนทบุร:ี โรงพิมพ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.  

11) นิรนาท  แสนสา. (2558). “ทักษะการใหขอมูล การเสนอแนะ การใหกําลังใจ การสรุป การยตุิ และการสงตอ”. ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาเทคนิคการปรึกษาเบ้ืองตน (25405). (ฉบับปรับปรงุครั้งท่ี 1)   หนวยท่ี 12. นนทบุร:ี โรงพิมพ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

12) นิรนาท  แสนสา. (2558). “ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาแบบพฤตกิรรมนิยมและแบบเผชิญความจรงิ” ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาเทคนิคการปรึกษาเบ้ืองตน (25405).  (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1.)  หนวยท่ี 6. นนทบุร:ี โรงพิมพ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

13) นิรนาท  แสนสา. (2558). “การวางแผนอาชีพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต”. ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา การแนะแนวกับ
คุณภาพชีวิต (25303). (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1). หนวยท่ี 3. นนทบุร:ี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

14) นิรนาท  แสนสา. (2558). “การแนะแนวดานอาชีพ”. ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณวิชาชีพการแนะแนว 
(25407). (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1). หนวยท่ี 6. นนทบุร:ี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 
 
 

 

ผลงานวิจัย  จํานวน   ๗  เรื่อง 



 

 

1) นิรนาท  แสนสา (2551) รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของการใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบประสาน 5 แนวคิดหลัก (CIPPA 
Model) ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาจิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ป
ท่ี 1 (หัวหนาโครงการวิจัย) กรุงเทพมหานคร วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง  

2) นิรนาท  แสนสา (2554) รายงานการวิจัย เรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับทฤษฎีการใหการปรกึษา (ผูรวมวิจัย) นนทบุรี 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

3) นิรนาท  แสนสา (2554) รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนชุด
วิชาการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวิทยา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผูรวมวิจยั) นนทบุรี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

4) นิรนาท  แสนสา (2555) รายงานการวิจัย เรื่อง คณุภาพการเรียนการสอนชุดวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยใน
องคกร สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช (หัวหนาโครงการ) นนทบุรี 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

5) นิรนาท  แสนสา (2555) รายงานการวิจัย เรื่อง คณุภาพการเรียนการสอนชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย สโุขทัยธรรมาธิราช (ผูรวมวิจยั) นนทบุรี 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

6) นิรนาท แสนสา (2556) รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยขอมูลการอานของประชาชนกรุงเทพมหานคร  (ผูรวม
วิจัย) มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (ผูรวมวิจัย) นนทบุร ี 

๗)   นิรนาท  แสนสา (2558) รายงานการวิจัย เรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
               (ผูรวมวิจัย) นนทบุรี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทความ  จํานวน  ๒  เรื่อง 
ระดับการเผยแพร 

ชาต ิ นานาชาต ิ

1) นิรนาท  แสนสา (2556) "การแนะแนวกับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน" 
วารสารศึกษาศาสตร ปท่ี 5 เลมท่ี 2  นนทบุรี 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2) นิรนาท  แสนสา. (2558). "การแนะแนวเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานอาชีพ
สําหรับเด็กและเยาวชนไทย.  วารสารจติวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 กรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

 

 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ โปรดกรอกขอมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition 

 


