
 

 

      
     

1) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำกำรศึกษำพิเศษ 
2) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำอื่นที่มีประสบกำรณ์ 

กำรท ำงำนด้ำนกำรศึกษำมำแลว้อยำ่งน้อย 1 ปี 
3) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนยีบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 

สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษ 
4) ผู้สมัครที่อยู่นอกเหนือคุณสมบัติดังกล่ำวนี้ อำจได้รับกำรพจิำรณำ

คัดเลือกตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
5) นักศึกษำชำวต่ำงชำต ิส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และเป็นผู้

ผ่ำนกำรสอบขอ้เขียนมำตรฐำนวัดควำมสำมำรถภำษำไทยของ
มหำวิทยำลัย (SDU-Thai Test) ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60   

 
 
 

1) พิจำรณำจำกคุณสมบตัิของผู้เข้ำศกึษำ 
2) ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และ/หรือ กำรสัมภำษณ ์

 
 
 

 
ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง     ประธานหลักสูตร 
ศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุง อำรยะวิญญู 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จรรยำ ช่ืนเกษม 
ดร.วีณัฐ สกุลหอม 
ศำสตรำจำรย์ศรยีำ นิยมธรรม 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุมำลี ดีจงกจิ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย ์
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดำรณี ศักดิศ์ิริผล 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภำ คงแสงไชย 

 
 
 

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่ 
เว็บไซด์  www.dusit.ac.th 
เว็บไซด์  www.graduate.dusit.ac.th 

 
ยื่นใบสมัครได้ที่ 
 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย (ชั้น 2) 
145/9 ถนนสุโขทัย (สี่แยกสวนรื่นฤดี) 
แขวง/เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
โทร. 02-241-7191-5 ต่อ 4132 
โทรสำร 02-243-3408 
 
(ในวัน และเวลำรำชกำร) 

  
**เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้** 

จนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2559  
 
 

 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

295 ถนนนครรำชสีมำ แขวง/เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  
                            (กำรศึกษำพิเศษ)       
          ชื่อย่อ: ศษ.ม. (กำรศึกษำพิเศษ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Education  
                          (Special Education) 
 ชื่อย่อ: M.Ed. (Special Education)     

    
 
 
 
 

       ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง 
 ประธำนหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 

การเปิดรับสมัครนักศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 

 

คณะที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์พิเศษ 

 



 

 

 
 
 

ปรัชญา  
มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ

ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีควำมรู้ และควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ 
ในหลักกำรและทฤษฎี และแนวปฏิบัติด้ำนกำรศึกษำพิเศษ 
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้และบูรณำกำรทักษะควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำชีพเข้ำกับวิธีกำรศึกษำวิจัย น ำเสนอเป็นองค์ควำมรู้หรือ
แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อให้สำมำรถด ำรงชีวิตอิสระและมีส่วนร่วม
ทำงสังคมเต็มตำมศักยภำพ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เป็นครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำพิเศษท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรศึกษำพิเศษ เพื่อปฏิบัติ
หน้ำที่ในสถำนศึกษำทั้งของรัฐและเอกชนได้อย่ำงมีคุณภำพ
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร  
พ.ศ. 2551 (แก้ไขปรุงปรับ พ.ศ. 2556) และนโยบำยกำรพัฒนำ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

2. เป็นครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรศึกษำวิจัย และมีศักยภำพ 
ในกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ต่ำงๆ น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
คนพิกำร และผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษแต่ละประเภท และ
ทุกระดับกำรศึกษำ 

3. เป็นครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำพิเศษ ที่มีบทบำท
ในกำรส่งเสริมและบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ท้องถิ่น และ
ระดับภูมิภำค 
 
 
 

 
 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
                         แผน ก(2)  แผน ข 
                           (หน่วยกิต)    (หน่วยกิต) 
1) กลุ่มวิชำบังคับ 15 15 
2) กลุ่มวิชำเลือก  9 15 
3) วิทยำนิพนธ ์ 12 - 
4) กำรค้นคว้ำอิสระ -  6 
5) ฝึกประสบกำรณ ์  3  3 

รวม 39 39 
 

กลุ่มวิชำเสริมพื้นฐำน (2 รำยวิชำ) - ภำษำอังกฤษ 
             - คอมพิวเตอร์  

**สามารถเทียบโอนได้** 
กลุ่มวชิาบังคับ 
- วิทยำกำรวิจัย 
- กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กทีม่คีวำมต้องกำรพิเศษ 
- บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเดก็ท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ 

และครอบครัว 
- เทคโนโลยสีิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับเด็กท่ีม ี

ควำมต้องกำรพิเศษ 
- กำรประเมินเพื่อกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มวชิาเลือก 
- กำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มคีวำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 
- กำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มคีวำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 
- กำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มคีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและสุขภำพ 
- กำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มคีวำมบกพร่องทำงกำรเห็น 
- กำรจัดกำรเรียนรวมส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
- เทคนิคกำรจัดกำรเรยีนรูส้ ำหรับเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ 

     - กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอนเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ 
- กลยุทธ์ในกำรสอนอ่ำนส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่อง 

ทำงกำรเรียนรู ้
- กลยุทธ์ในกำรสอนเขียนส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่อง 

ทำงกำรเรียนรู ้
- กลยุทธ์ในกำรสอนคณิตศำสตร์ส ำหรับเด็กที่มี 

ควำมบกพร่องทำงกำรเรยีนรู ้
- กลยุทธ์ในกำรสอนกำรสื่อสำรส ำหรับเด็กออทิสติก 
- กลยุทธ์ในกำรสอนกำรสื่อสำรส ำหรับเด็กออทิสติก 
- กลยุทธ์ในกำรสอนทักษะทำงสังคมส ำหรับเด็กออทิสติก 
- กลยุทธ์ในกำรสอนเด็กทีม่ีควำมสำมำรถพเิศษในห้องเรยีนปกต ิ
- กำรจัดกำรพฤติกรรมส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
- ภำษำมือไทยเบื้องต้น 
- กำรฟื้นฟูสมรรถภำพเด็กพิกำรโดยชุมชน 
- สัมมนำเกี่ยวกับเด็กท่ีมีควำมบกพร่องในกำรเรียนรู้ 
- สัมมนำเกี่ยวกับเด็กออทิสติก 
- กำรวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่ำงเดีย่ว 
- สัมมนำกำรศึกษำพิเศษ 

 
 
 

ก าหนดการเรียนการสอน 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ระหว่ำงวันท่ี 20 ส.ค. – 17 ธ.ค. 59 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ระหว่ำงวันท่ี 21 ม.ค. – 20 พ.ค. 60 
ภำคฤดูร้อน         ระหว่ำงวันท่ี 10 มิ.ย. – 15 ก.ค. 60 
วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
นอกเวลำรำชกำร (เรียนวันเสำร์ – วันอำทิตย์) 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
120,000 บำท (ไม่รวมศึกษำดูงำนและท ำวิทยำนิพนธ์) 
เหมำจ่ำย 3 ภำคเรยีนๆ ละ 40,000 บำท  
ภำคเรยีนที่ 4 ลงทะเบียนวิทยำนพินธ์ 20,000 บำท 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตร 2 ปี) 

การด าเนินการหลักสูตร 


