
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ   

(หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2565) 

ช่ือหลักสูตร 

        ภาษาไทย         หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

          ภาษาอังกฤษ     Master of Education Program in Special Education  

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

              ภาษาไทย      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)  

 อักษรยอภาษาไทย ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 

 ภาษาอังกฤษ  Master of Education (Special Education)      

      อักษรยอภาษาอังกฤษ  M.Ed. (Special Education) 

จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  37  หนวยกิต 

รูปแบบของหลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป 

การดำเนินการหลักสูตร 

 วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน  

               ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม – เดือน พฤศจกิายน 

        ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม – เดือน พฤษภาคม 

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา 
จำนวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

(1) หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต) (6) (6) 

(2) หมวดวิชาบังคับบัณฑิต  1 1 

(3) หมวดวิชาพ้ืนฐาน 3 3 

(4) หมวดวิชาเฉพาะสาขาการศึกษาพิเศษ   

      (4.1) วิชาเอกบังคับ 18 18 

      (4.2) วิชาเอกเลือก    3 12 

(5) หมวดวิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง   

       (5.1) วิทยานิพนธ 12 - 

       (5.2) การคนควาอิสระ - 3 

(6) การสอบประมวลความรู* - 0 
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* การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)  

  เปนการสอบขอเขียน และ/หรือ ปากเปลาในหมวดวิชาเฉพาะ ผูมีสิทธิสอบจะตองสอบผานทุก

กระบวนวิชา ตามขอกำหนดของหลักสูตร และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00  

 

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

 

รายวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูรแผน ข 

จำนวนหนวยกิจ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)  

1) หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หนวยกิต 

RAM6001  ความรูคูคุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา  1(1-1-0)  

2) หมวดวิชาพ้ืนฐาน จำนวน 1 วิชา 3 หนวยกิต 

       EDF6001 ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา  3(3-0-6) 

3) หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน จำนวน 2 วิชา 6 หนวยกิต 

   EDS6001 ความรูท่ัวไปดานการศึกษาพิเศษ   3(3-0-6) 

   EDS6002 ภาษาอังกฤษทางดานการศึกษาพิเศษ  3(3-0-6) 

4) หมวดวิชาเอก 

แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 7 วิชา 21 หนวยกิต 

เอกบังคับ แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 6 วิชา 18 หนวยกิต 

   EDS6101 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ   3(3-0-6) 

   EDS6102 การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม  3(3-0-6) 

   EDS6103 การวินิจฉัยและประเมินเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 3(3-0-6) 

    

   EDS6104 การปรับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็ก 3(3-0-6) 

                                 ท่ีมีความตองการพิเศษ 

   EDS6105 นวตักรรมการจัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ  3(3-0-6) 

       EDS6106 สัมมนาการศึกษาพิเศษ    3(3-0-6) 

เอกเลือก แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 1 วิชา 3 หนวยกิต 

   EDS6201 ทักษะการคิดสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 3(3-0-6) 

   EDS6202 จิตวิทยาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  3(3-0-6) 

   EDS6203 การชวยเหลือและพัฒนาบุคคลท่ีมี                     3(3-0-6)                                                                        

                               ความตองการพิเศษ 

   EDS6204 การสอนทักษะทางสังคมสำหรับเด็กท่ีมี  3(3-0-6) 

      ความตองการพิเศษ  

   EDS6205 การพัฒนาทรัพยากรณมนุษยทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
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   EDS6206 การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับเด็กท่ีมี  3(3-0-6) 

      ความตองการพิเศษ 

       EDS6207 จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู   3(3-0-6) 

       การศึกษาพิเศษ 

   EDS6208 การเปลี่ยนผานสูอาชีพของบุคคลท่ีมี   3(3-0-6) 

        ความตองการพิเศษ  

    EDS6209 ชีวิตในคายพักแรมของเด็กพิเศษ   3(3-0-6) 

แผน ข จำนวน 10 วิชา 30 หนวยกิต 

เอกบังคับ ข จำนวน 6 วิชา 18 หนวยกิต 

   EDS6101 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ   3(3-0-6) 

   EDS6102 การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม  3(3-0-6) 

   EDS6103 การวินิจฉัยและประเมินเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 3(3-0-6) 

   EDS6104 การปรับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็ก 3(3-0-6) 

                                 ท่ีมีความตองการพิเศษ 

   EDS6105 นวัตกรรมการจัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ  3(3-0-6) 

       EDS6106 สัมมนาการศึกษาพิเศษ    3(3-0-6) 

เอกเลือก แผน ข จำนวน 4 วิชา 12 หนวยกิต 

   EDS6201 ทักษะการคิดสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 3(3-0-6) 

   EDS6202 จิตวิทยาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  3(3-0-6) 

   EDS6203 การชวยเหลือและพัฒนาบุคคลท่ีมี                     3(3-0-6)                                                                        

                               ความตองการพิเศษ 

   EDS6204 การสอนทักษะทางสังคมสำหรับเด็กท่ีมี  3(3-0-6) 

      ความตองการพิเศษ  

   EDS6205 การพัฒนาทรัพยากรณมนุษยทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 

   EDS6206 การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับเด็กท่ีมี  3(3-0-6) 

      ความตองการพิเศษ 

       EDS6207 จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู   3(3-0-6) 

       การศึกษาพิเศษ 

   EDS6208 การเปลี่ยนผานสูอาชีพของบุคคลท่ีมี   3(3-0-6) 

        ความตองการพิเศษ  

    EDS6209 ชีวิตในคายพักแรมของเด็กพิเศษ   3(3-0-6) 

 หมวดวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

   แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 12 หนวยกิต และแผน ข จำนวน 3 หนวยกิต 

   แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 12 หนวยกิต  

   EDS7099 วิทยานิพนธ     12(0-0-48 
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   แผน ข จำนวน 3 หนวยกิต 

    EDS7096 การศึกษาอิสระ      3(2-4-6) 

 หมวดการสอบประมวลความรู 

   แผน ข จำนวน 0 หนวยกิต 

   EDS7097 การสอบประมวลความรู    0(0-0-0) 

 

 แผนการศึกษา 

   แผน ก แบบ ก 2 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

RAM6001 ความรูคูคุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 1(1-1-0) 

EDF6001 ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 

EDS6001 ความรูท่ัวไปดานการศึกษาพิเศษ (3)(3-0-6) 

EDS6002 ภาษาอังกฤษทางดานการศึกษาพิเศษ (3)(3-0-6) 

EDS6101 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ (3)(3-0-6) 

EDS6102 การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม  (3)(3-0-6) 

EDS6104 การปรับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ (3)(3-0-6) 

 รวม 13 

       

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

EDS6103 การวินิจฉัยและประเมินเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 3(3-0-6) 

EDS6105 นวัตกรรมการจัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 

EDS6001 ความรูท่ัวไปดานการศึกษาพิเศษ (3)(3-0-6) 

EDS………. วิชาเอกเลือก (3)(x-x-x) 

 รวม 9 

 

 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

EDS6106 สัมมนาการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 

EDS7099 วิทยานิพนธ  3(0-0-12) 

 รวม 6 
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ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

EDS7099 วิทยานิพนธ  9(0-0-36) 

 รวม 9 

 

แผน ข  

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

RAM6001 ความรูคูคุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 1(1-1-0) 

EDF6001 ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 

EDS6001 ความรูท่ัวไปดานการศึกษาพิเศษ (3)(3-0-6) 

EDS6002 ภาษาอังกฤษทางดานการศึกษาพิเศษ (3)(3-0-6) 

EDS6101 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ (3)(3-0-6) 

EDS6102 การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม  (3)(3-0-6) 

EDS6104 การปรับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ (3)(3-0-6) 

 รวม 13 

 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

EDS6103 การวินิจฉัยและประเมินเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 3(3-0-6) 

EDS6105 นวัตกรรมการจัดการเรียนรูทางการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 

EDS6001 ความรูท่ัวไปดานการศึกษาพิเศษ (3)(3-0-6) 

EDS………. วิชาเอกเลือก (3)(x-x-x) 

EDS………. วิชาเอกเลือก (3)(x-x-x) 

 รวม 12 

  

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

EDS6106 สัมมนาการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 

EDS………. วิชาเอกเลือก (3)(x-x-x) 

EDS………. วิชาเอกเลือก (3)(x-x-x) 

 รวม 9 
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ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

EDS7096 การศึกษาอิสระ 3(2-4-6) 

EDS7097 การสอบประมวลความรู 0(0-0-0) 

 รวม 3 

 

  

 


