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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะศึกษาศาสตร์           
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา และพัฒนาการศึกษา 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
     ภาษาไทย     : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

          ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Special Education 

2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาชีพ  

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

  ภาษาไทย : ช่ือเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) 

  : ช่ือย่อ ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 

 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม Master of Education Program in Special Education 

  : ช่ือย่อ M.Ed. (Special Education) 

4. วิชาเอก (ถ้ามี) ไม่มี 
 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   42  หน่วยกิต  

 

6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
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 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................  

 6.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ   

      6.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ช่ือสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

       6.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
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7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี ...........  เมื่อวันท่ี................ 
 เดือน...........  พ.ศ. ……………… 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี.......... เมื่อวันท่ี.......เดือน..............           

พ.ศ. ............................ 
 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 ครูการศึกษาพิเศษ 
 นักวิชาการการศึกษาพิเศษ 
 บุคลากรทางการศึกษา 
 ผู้บริหารทางการศึกษา 
 นักพัฒนาการศึกษาองค์กรเอกชน 
 ศึกษานิเทศก์ 

 
10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 
 

1.รศ.ดร.รัชนีกร  ทองสุขดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-    Post Doctorate in Autism,  Southern 
Illinois University at Carbondale, IL, USA., 
2005     

 -    Ph.D.(Higher Education), Southern Illinois 
University at Carbon dale, IL, USA., 1994  

-    MAT (Special Education-Gifted Education), 
Oklahoma City University, OK, USA., 1986 

- คบ. (การสอนสังคมศึกษา), วิทยาลัยครูพิบูล
สงคราม พิษณุโลก, 2527 
 

- Certificate on Educational Leadership 
Program to Advance Services for 
Children and Youth who are Blind or 
Visually Impaired with Multiple 
Disabilities with Visual Impairments and 
Deafness, Perkins International, USA., 
2017 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 
 

2. รศ.สร้อยสุดา วิทยากร  
 

-    วท.บ. (พยาบาล),  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2516 
-   Certificate on “Education of Children 

with Multiple Disabilities and Visual 
Impairment Including Deaf 
blindness”, Perkins International 
and the National College of 
Education, Ho Chi Mihn City, 
Vietnam., 2016 

-    Advanced Certificate in    
Occupational Therapy, Duren 
School, Deutschland., 1981 

 

3. อ.ดร.พิกุล  เลียวสิริพงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
-   ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 
-   ค.บ. (เกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)   

วิทยาลัยครูเชียงราย, 2525 
-   Certificate on “Creating  Solution in 

Minutes for people with 
Disabilities”, Indian Institute of 
Technology Madras, Global 
Initiative of Academic Networks 
and Ministry of Human Resources 
Development, Government of 
India, India., 2017 

-    Certificate on “Education of 
Children with Multiple Disabilities 
and Visual Impairment Including 
Deaf blindness”, Perkins 
International and the National 
College of Education, Ho Chi Mihn 
City, Vietnam., 2016 

-    Certificate on “Planning for 
Successful Transitions for Students 
with Visual Impairments and 
Additional Disabilities Workshop”, 
Perkins School for the Blind and 
Perkins International, Boston, USA., 
2010 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 
 

 -   Fulbright Teacher Exchange Program 
Certificate on “Deaf School System 
in Virginia”, The J. William Fulbright 
Foreign Scholarship Board, USA., 
2009 

-   Certificate on “Special Education-
Integration Frames and 
Methodologies”, I.T.C.A.O & 
MASHAV & MINISTRY of Education, 
Israel., 2005 

-   Certificate on Remedial  Programs 
for Slow Learners in Secondary 
Mathematics, Southeast Asian 
Ministers of Education Organization 
Regional Centre for Education in 
Science and Mathematics (SEAMEO 
RECSAM)., 2002 

-   Certificate on “The Group Training 
Course on Mental Retardation”, 
Japan League For The Mentally 
Retarded & Japan International 
Cooperation Agency, Japan., 1995 

-   Trainee Certificate an EDY course in 
how to teach people with severe 
learning disabilities,    กรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศ
อังกฤษ, 2535 

-   วุฒิบัตรหลักสูตรครูการศึกษาพิเศษ  
พุทธศักราช 2517, กรมสามัญ,
กระทรวงศึกษาธิการ, 2534 

-   Training Certificate an EDY in-service 
course in behavioral techniques for 
teaching children and young 
people with severe learning 
disabilities, กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์กร
อาสาสมัครโพ้นทะเล, 2533 
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11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานท่ีต้ัง  
 นอกสถานท่ีต้ัง ได้แก่ ...................................... 
 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (2554)      
ได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2554-2559)  โดยมียุทธศาสตร์
ส าคัญ 6 ด้าน ในการก าหนดทิศทางของประเทศและแบ่งทางการพัฒนา เพื่อมุ่งสู่คุณภาพของสังคม  ได้แก่ 
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  4) ยุทธศาสตร์
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยง
กับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และ 6) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อมุ่งสู่คุณภาพของสังคม โดยใช้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 เป็นตัวขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ  

จากการรายงานของ East Asia and the Pacific Update เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2557 ได้สรุปถึง
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทยท่ีไม่เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ และยังมีแนวโน้มลดลง โดยอั ตรา     
การเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย ในปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 2.9 ซึ่งทุกองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมขยายตัวต่ ากว่าท่ีคาดไว้ ซึ่งรวมถึงการบริโภค การลงทุน  การส่งออกสุทธิ และการใช้จ่าย
ของภาครัฐ ดังนั้น ในยุคแห่งการแข่งขันในทุกด้าน และการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ความจ าเป็นด้าน       
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศให้เป็นผู้ท่ีมีความสามารถทางด้านปัญญา ด้านการคิดอย่างมีเหตุมีผล 
รู้จักมีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ และการเป็นพลเมืองท่ีดี   
ในสังคม โดยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อทรัพยากรบุคคลอย่างเสมอภาค และท่ัวถึงซึ่งรวมถึงบุคคลพิการ
และด้อยโอกาสให้มีศักยภาพสูงสุด ไม่เป็นภาระของครอบครัว ชุมชนและสังคม แนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีกล่าวมาเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการขับเคล่ือนในยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อพัฒนาประเทศไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาท่ีจบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
บูรณาการท้ังทฤษฎีและปฏิบัตินี้ จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาบุคคลพิการให้มีศักยภาพสูงสุดจนอาจ
สามารถดูแลตนเองและประกอบสัมมาอาชีพได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมในท่ีสุด  

 
  12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  การศึกษากับสังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กัน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทาง
สังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมและเพื่อลดความเหล่ือมล้ า และสร้างความเท่าเทียมกันในด้านโอกาส ดังเห็นได้จาก
การปฏิรูปทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2540 ท าให้ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ส่งผลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
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กับการจัดการศึกษาต้องปรับปรุงและด าเนินกิจกรรมปฏิรูปการศึกษา ตามสาระส าคัญท่ีระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอันได้แก่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาการจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย       
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ การส่ือสารและ     
การเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือ
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้ นฐานเป็นพิเศษ ท้ังนี้การศึกษา
ส าหรับคนพิการต้องเน้นให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล ซึ่งมีความสามารถพิเศษต้อง
จัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม มีลักษณะหลากหลายค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น โดยมุ่งคุณภาพชีวิต  
ของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพพัฒนาคนให้มีความสมดุลท้ังด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 
ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) 
            นอกจากนี้พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการพ.ศ.2551 ได้ก าหนดสิทธิและหน้าท่ี
ทางการศึกษาแก่คนพิการว่าต้องได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล และให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้การศึกษาต่อเนื่อง และทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามหลักเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด (ราชกิจจานุเบกษา, 2551, หน้า 3-4) ซึ่งในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ได้ระบุ การก าหนดนโยบาย    
กฎระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดมิให้     
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการและก าหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก         
ส่ิงอ านวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐในด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพ การยอมรับและมีส่วนร่วมทางสังคม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง  ๆ นโยบายและ
การปรับสภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศัย (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2556, หน้า 6-9) ท าให้
กระทรวงศึกษาธิการต้องก าหนดยุทธศาสตร์ 3 ด้านเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและบริการการศึกษา    
ให้ท่ัวถึงและมีคุณภาพ กล่าวคือ  1) เพิ่มประสิทธิภาพและความท่ัวถึงในการจัดบริการการศึกษาส าหรับ   
คนพิการ  2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อคนพิการ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ    
ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านจะท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง     
ให้มีความรู้และเข้าใจการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนการสร้างและพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ       
ให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้อย่างตาม
ความสามารถตน ไม่เป็นภาระของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศต่อการขับเคล่ือนพัฒนาประเทศ    
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมุ่งเป้าให้เด็กในวัยเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา ประกันโอกาส
และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมถึงจัดสรรบุคลากรเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้       
ให้เพียงพอ ท้ังนี้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สามารถตอบสนองการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนวิชาต่าง ๆ เน้นในเรื่องการพัฒนาผู้เรียน  
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เป็นรายบุคคล ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  สถาบันครอบครัว และชุมชน           
ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและแผนการศึกษาข้างต้น 
 
 
13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ
 ของสถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ศาสตร์ทางการศึกษามีความจ าเป็น
และส าคัญในการพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรทางการศึกษาท่ีจะจัดการเรียนการสอนส าหรับ   
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในศาสตร์การศึกษาและการฟื้นฟูบ าบัดเพื่อช่วยเหลือ เด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ แต่ละคนให้มีพัฒนาการถึงขีดสูงสุด ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจ    
เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝัง
ต้ังแต่การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษา  

 ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตนักการศึกษาท่ีมีความรู้
ความสามารถต่อการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนกลุ่มนี้ ท้ัง 9 ประเภทความพิการ ซึ่งแต่ละประเภท            
มีความต้องจ าเป็นแตกต่างกัน และในกลุ่มท่ีมีความพิการซ้อนซึ่งมีความหลากหลายท้ังระดับและลักษณะ       
ความพิการ ต้องได้รับการศึกษาจากบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางและท างาน        
แบบมืออาชีพ  เพื่อตอบสนองมาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ   
ท่ีได้พัฒนารูปแบบการศึกษาในระบบ (โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนร่วม) การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ศูนย์การศึกษาพิเศษ/ชุมชน) 

 ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนา
ประเทศนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ    
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง    
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับและประสานให้
สถาบันท่ีท าหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและ           
มีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
รวมท้ังเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีเน้น
การปฏิรูปการศึกษา  การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ และ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ให้สอดรับกับยุคสมัยท่ีก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  

 ดังนั้น สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงต้องปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ 
และความช านาญเพียงพอในการประกอบวิชาชีพและตอบสนองความต้องการพิเศษท่ีหลากหลายของผู้เรียน 
อีกท้ังผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้
เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ และตอบสังคมได้ว่า
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การท่ีกฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้
ทักษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องจัด
การศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการและการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อให้การผลิต       
นักการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับวิชาชีพ          
ทางการศึกษา และสอดรับกับความต้องการของสังคมประชาคมอาเซียนในอนาคต 

13.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
และมุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม และคุณภาพ มีการบริหารจัดการท่ีดีตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  (1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (2) ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและ          
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
  (3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(4) ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ 

  (5) พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่ งพาตนเอง      
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดังนั้น การผลิตบุคลากรทางการศึกษาจึงได้ตระหนักถึงบทบาท และพันธกิจของมหาวิทยาลัย       
ในการเป็นผู้น าทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
สมรรถนะในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณะบัณฑิต       
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวคือ “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” มีความหมายว่าบัณฑิตท้ังหลายย่อมฝึกตน 
เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงานด้วยมโนธรรมและจิตส านักต่อสังคม 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะท่ีเป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่        
มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาแบบบูรณาการ ให้เป็นผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีคุณธรรม ความเป็นเลิศท้ังศาสตร์และศิลป์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิ ชาชีพทาง
การศึกษา โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยในการท าความรู้ท่ีมีอยู่ให้กระจ่าง และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่     
เพื่อน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และพึ่งพาตนเองได้    
ตามพันธกิจของคณะฯ ด้วยเหตุนี้  คณะฯ จึงตระหนักถึงความส าคัญในการปรับหลักสูตร เพื่อผลิต         
นักการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการ     
ของชุมชนและสังคม รวมท้ังอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์จึงได้
ด าเนินการปรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ให้ได้บัณฑิตทางการศึกษา
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พิเศษท่ีเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเช่ียวชาญในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพพลเมืองดีของชาติ
และโลกอย่างยั่งยืน  

 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน  ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น    

 
หมวดวิชา กระบวนวิชา 

(ระบุรหัสกระบวนวิชา) 
เป็นกระบวนวิชาของ

หลักสูตรโดยตรง 
(ใช่/ไม่ใช่) 

ภาควิชา/คณะที่เปิด 
สอนกระบวนวิชาน้ี 

หมายเหตุ 

วิชาบังคับ 
นอกสาขา 

1. 513716 
 

ไม่ใช่ 
 

ภาควิชากิจกรรมบ าบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

2. 514701 ไม่ใช่ 
 

ภาควิชากายภาพบ าบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

วิชาเลือกใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

- - -  

วิชาเลือกนอก
สาขาวิชาเฉพาะ 

1. 513701 
 

ไม่ใช่ 
 

ภาควิชากิจกรรมบ าบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

 
14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ที่ให้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย 

 ไม่มี 
 

14.3 การบริหารจัดการ   

  กระบวนวิชาในข้อ 14.1 เป็นกระบวนวิชาบังคับนอกสาขาวิชา 2 วิชา และวิชาเลือกนอก
สาขาวิชาเฉพาะ 1 วิชา โดยมีคณาจารย์สาขากิจกรรมบ าบัด และสาขากายภาพบ าบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ เป็นผู้สอน ภายใต้ความยินยอม และรับทราบของคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์รับทราบ        
ในหลักการ ท้ังนี้สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขากิจกรรมบ าบัดและสาขากายภาพบ าบัดได้มีการร่วมประชุม
ในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการกระบวนวิชา ได้แก่ การจัดท ารายละเอียดตามแบบ มคอ . 3       
ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวางแผนการเรียนการสอน การประชุมร่วมสอน การก าหนดผู้สอน      
ในแต่ละตอน ตลอดจนการรวบรวมปัญหาอุปสรรคและการประเมินผลกระบวนวิชา 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา   
     การศึกษาพิเศษ เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการบูรณาการเนื้อหาเชิงสหวิทยาการทางจิตวิทยาการศึกษา     

ทฤษฎีการเรียนการสอน การฟื้นฟูบ าบัด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกในการพัฒนา
ช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  เพื่อให้ครูมีความสามารถท้ังทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติอย่างลึกซึ้งในการจัดการเรียนการสอนและสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้ท่ีมีความบกพร่องให้ด ารงชีวิต    
อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ มีศักด์ิศรีและดูแลตนเองได้ อีกท้ังสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ทางการแพทย์ การบ าบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ความร่วมมือจาก นักสหวิชาชีพ          
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงการท างานร่วมกับครอบครัวและชุมชน เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น    
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลท่ีมีความบกพร่อง     
ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน 
พร้อมกับท าให้บุคคลเหล่านี้ ตระหนักรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

1.2 วัตถุประสงค์   
บุคลากรท่ีเป็นผู้น าทางด้านการศึกษาพิเศษ ต้องมีความรู้ ความสามารถท้ังทางทฤษฎีและ

ปฏิบัติอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การบูรณาองค์ความรู้ทางการแพทย์ การบ าบัดและ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ ความร่วมมือจากสหวิชาชีพ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
หลักสูตรจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ี: 
           1.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมฟื้นฟู

สมรรถภาพและพัฒนาแก่บุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษในสถานศึกษา 
     1.2.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์พัฒนาการของศาสตร์ การจัดการความรู้ และเป็นผู้น า

การเปล่ียนแปลงในวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ และ
สังคมอย่างมีเหตุผลด้วยการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาแบบสหวิทยาการและเทคนิคพหุวิธีในการพัฒนา
การศึกษาแบบองค์รวม 

          1.2.3 สามารถจัดการศึกษาและสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์ กิจกรรมบ าบัด 
กายภาพบ าบัด และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เหมาะสมกับความต้องการแก่บุคคลท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษได้ 

         1.2.4 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 
         1.2.5 มีความเช่ียวชาญในการบริหารและการจัดการความรู้แบบบูรณาการ รวมท้ัง             

สร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         1.2.6 มีศักยภาพในการท าวิจัย และสามารถประยุกต์ความเข้าใจท่ีลุ่มลึกในทฤษฎี และระเบียบ

วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูง เพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางด้านการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 
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         1.2.7 สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษา และมี
ความเป็นผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้ 
 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามการประเมิน
หลักสูตรและการเรียนการสอนจาก
แบบประเมินต่าง ๆ รวมทั้งจาก
การจัดสัมมนาคณาจารย์และ
นักศึกษา 

- รายงานการสัมมนา 
- สรุปรายการท่ีต้องปรับปรุง 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและ
ผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี 
  ระบบทวิภาค   

  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์        
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน       
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

 - 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน..................... ถึง.......................) 

     ในเวลาราชการ 
    นอกเวลาราชการ (ระบุ) เสาร์ - อาทิตย์ 
 

     ระบบทวิภาค 
         ภาคการศึกษาท่ี 1 ต้ังแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 
         ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

    ในเวลาราชการ 
     นอกเวลาราชการ (ระบุ) เสาร์-อาทิตย์ 
 

     ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  (เดือน.................ถึง.......................) 
      ในเวลาราชการ 

                        นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 

1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ

ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

              ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาท่ีสอบคัดเลือกได้   
  อื่นๆ ความรู้ด้านการท าวิจัยไม่เพียงพอ 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต  เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล ตักเตือน             

ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 

               อื่นๆ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ  
 
     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

  
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ           
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 30  30  30  30  30  
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จ 
การศึกษา 

          

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)    30  30  30  30 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณ  3  ปี    โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอ       
ต้ังงบประมาณ   

 
 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

การเรียนการสอน 50,288,400 50,288,400 50,288,400 50,288,400 50,288,400 50,288,400 

วิจัย 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 

บริการวิชาการแก่
สังคม 

- - - - - - 

การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม 

- - - - - - 

สนับสนุนวิชาการ 21,271,400 21,271,400 21,271,400 21,271,400 21,271,400 21,271,400 

บริหารมหาวิทยาลัย 29,108,000 29,108,000 29,108,000 29,108,000 29,108,000 29,108,000 

รวม 101,007,800 101,007,800 101,007,800 101,007,800 101,007,800 101,007,800 

รวมทั้งสิ้น 202,015,600 202,015,600 202,015,600 

 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว   140,000 บาท 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อื่นๆ (ระบุ)  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560   
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติการเปล่ียน

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   
    หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า     42 หน่วยกิต 

    
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

         โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)   
จ านวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

      1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

           1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  17 หน่วยกิต 

 ศ.กพ.711  (070711) นโยบายและการปฏิบัติในการศึกษาพิเศษ  2 หน่วยกิต 

 ศ.กพ.720  (070720) 
ศ.กพ.721  (070721) 

การประเมินในการศึกษาพิเศษ 
การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 ศ.กพ.723  (070723) บริบทการเรียนรู้ในการศึกษาพิเศษ  3 หน่วยกิต 

ศ.กพ.737  (070737) เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษา
พิเศษ 

 3 หน่วยกิต    

 ศ.กพ.792  (070792) การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษาพิเศษ  3 หน่วยกิต    
           1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7  หน่วยกิต 

        โดยเลือกจากการบวนวิชาเหล่าน้ี หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา   
ให้ความเห็นชอบ 

 ศ.กพ.700  (070700) 
ศ.กพ.725  (070725) 

การศึกษาพิเศษ 
การสอนผู้เรียนท่ีมีภาวะพิการซ้อน 

 3 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 

ศ.กพ.726  (070726) การสื่อสารส าหรับผู้เรียนท่ีมีภาวะพิการซ้อน  3 หน่วยกิต 

ศ.กพ.727  (070727) 
 

การใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาส าหรับบุคคลท่ีมีภาวะ
พิการซ้อน 

 3 หน่วยกิต 

 

 ศ.กพ.731  (070731) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาพิเศษ  3 หน่วยกิต 

 ศ.กพ.735  (070735) โภชนาการในเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  3 หน่วยกิต 

ศ.กพ.736  (070736) 
 

ศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์                                                      
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 3 หน่วยกิต 

 ศ.กพ.739  (070739) 
 
ศ.กพ.740  (070740) 
ศ.กพ.741  (070741) 
ศ.กพ.742  (070742) 

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของครอบครัวและผู้ดูแล
บุคคลตาบอด-หูหนวก 
สัมมนาการศึกษาพิเศษ 1  
สัมมนาการศึกษาพิเศษ 2 
จริยธรรมส าหรับครูการศึกษาพิเศษ 

 2 หน่วยกิต 
 
1 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 



17 
 

ทน.กบ.701  (513701) หลักการทางกิจกรรมบ าบัดในยุคปัจจุบัน 3 หน่วยกิต 
 
 
      1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ                                                      

  
 
 

 
 
6 หน่วยกิต                

           1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ  6 หน่วยกิต                
 ทน.กบ.716  (513716) 

ทน.กภ.701  (514701) 
กิจกรรมบ าบัดในเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
กายภาพบ าบัดส าหรับครูการศึกษาพิเศษ 

 3  หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

            1.2.2  กระบวนวิชาเลือก                                                           ไมม่ี   

  ข.  ปริญญานิพนธ์                                                                                                                12 หน่วยกิต  

 ศ.กพ.799  (070799) วิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
 2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
      1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์   ในการสัมมนาอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ  1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุก
ครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       
     2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
     3. อื่นๆ นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือ                
การประชุมสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศและให้มีการท า
บันทึกรายงานประสบการณ์ท่ีได้รับอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในและนอกสาขาวิชา ได้แก่  

ศ.กพ. (070xxx)    หมายถึง           หมวดวิชาการศึกษาพิเศษ 
ทน.กบ. (513xxx)      หมายถึง  หมวดวิชากิจกรรมบ าบัด 
ทน.กภ. (514xxx)     หมายถึง  หมวดวิชากายภาพบ าบัด 
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Curriculum Structure 
   Plan A Type A 2 
 
Degree Requirements       Total a minimum of  42 credits 

A. Coursework a minimum of  30 credits 

1. Graduate Courses   30 credits 

      1.1 Field of concentration courses a minimum of a minimum of  24 credits 

           1.1.1 Required courses   17 credits 

 070711   EDSP Policies and Practices In Special Education    2 credits 

 070720 
070721 

EDSP 
EDSP 

Assessments in Special Education 
Special Education Curriculum Design and 
Development 

   3 credits 
  3 credits 

 070723 EDSP Learning Context in Special Education    3 credits 

 070737 EDSP Assistive Technology in Special Education    3 credits 

 070792 EDSP Qualitative Research for Special Education    3 credits 

            
1.1.2 Elective courses 

 
a minimum of 

   
  7 credits 

 070700 EDSP Special Education   3 credits 
070725  EDSP  Teaching with Students Multiple Disabilities   2 credits 
070726  
 

EDSP 
 

Communication for Students with Multiple 
Disabilities 

  3 credits 
 

070727  EDSP  Independent living for Individuals with 
Multiple Disabilities 

   3 credits 

 070731 EDSP Community Participation in Special Education    3 credits 

 070735 EDSP Food Nutrition for Children  with Special 
Needs    

   3 credits 

 070736   EDSP Creative Arts and Activities for Children with 
Special Needs  

   3 credits 

 070739 EDSP Collaboration with Family and Caregivers  of 
Individuals with Deaf-Blindness 

   2 credits 

070740 EDSP Special Education Seminar 1    1credits 

070741 EDSP Special Education Seminar 2    2 credits 
070742 EDSP Ethics for Special Education Teachers    2 credits 

513701 AMS.OT. Current Principles of  Occupational Therapy     3 credits 
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1.2 Other courses  6 credits 

           1.2.1   Required courses  6 credits 

 513716 AMS.OT. Occupational Therapy in Children with        
Special Needs 

 3 credits 

 514701 AMS.PT. Physical Therapy in Special Children for 
Special Education Teachers   

 3 credits 

B. Thesis             12 credits 

 070799    Thesis            12 credits 

C.  Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement: - a foreign language - 
 2.  Program requirement                          - with  the consent to the advisory  

committee 
 
D.  Academic Activities 

1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to 
his/her thesis for 1 time in every semester for at least 2 semesters and students 
have to attend seminar every semester that the course is offered. 

2. The whole or part of a thesis must be followed the CMU Graduated school 
Regulation. 

3. All students must participate in a study-visit program either in Thailand or in 
other countries or attend a conference related to their study program. Written 
reports are expected for at least one time. 

 
PS: Field of concentration courses and other courses. 
                     EDSP (070xxx)    :    Faculty of Education   
                                                        Department of Special Education 
                   AMS.PT. (513xxx)      :   Faculty of Associated Medical Sciences,                       
                                              Department of Occupational Therapy 
                   AMS.PT. (514xxx)     :   Faculty of Associated Medical Sciences,  
         Department of Physical Therapy 
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3.1.3 กระบวนวิชา 
   หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 

    1. หมวดวิชาบังคับ                                                                              หน่วยกิต 
070711 นโยบายและการปฏิบัติในการศึกษาพิเศษ 

(Policies and Practices In Special Education) 
2(2-0-4) 

070720 การประเมินในการศึกษาพิเศษ 
(Assessments in Special Education) 

3(3-0-6)                         

070721 การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
(Special Education Curriculum Design and 
Development) 

3(3-0-6) 

070723 บริบทการเรียนรู้ในการศึกษาพิเศษ 
(Learning Context in Special Education) 

3(3-0-6) 

070737 เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกในการศึกษาพิเศษ 
(Assistive Technology in Special Education) 

3(3-0-6) 

070792 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษาพิเศษ 
(Qualitative Research for Special Education) 

3(3-0-6) 

 
    2. หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ                                                       หน่วยกิต 
                                                                                                           

070700 การศึกษาพิเศษ 
(Special Education) 

3(3-0-6) 

070725 การสอนผู้เรียนท่ีมีภาวะพิการซ้อน 
(Teaching with Students Multiple Disabilities) 

2(2-0-4) 

070726  การส่ือสารส าหรับผู้เรียนท่ีมีภาวะพิการซ้อน 
(Communication for Students with Multiple 
Disabilities) 

3(3-0-6) 

070727 การใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาส าหรับบุคคลท่ีมี 
ภาวะพิการซ้อน 
(Independent living for Individuals with Multiple 
Disabilities) 

3(3-0-6) 

070731 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาพิเศษ 
(Community Participation in Special Education) 

3(3-0-6) 

070735 โภชนาการในเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(Food Nutrition for Children  with Special Needs) 
 

3(3-0-6) 
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070736 ศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์                                                      
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
(Creative Arts and Activities for Children with 
Special Needs) 

3(3-0-6) 

070739 
 

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของครอบครัวและผู้ดูแล 
บุคคลตาบอด-หูหนวก 
(Collaboration with Family and Caregivers  of 
Individuals with Deaf-Blindness) 

2(2-0-4) 

070740 สัมมนาการศึกษาพิเศษ 1  
(Special Education Seminar 1) 

1(1-0-2) 

070741 สัมมนาการศึกษาพิเศษ 2 
(Special Education Seminar 2) 

2(2-0-4) 

070742 จริยธรรมส าหรับครูการศึกษาพิเศษ 
(Ethics for Special Education Teachers) 

2(2-0-4) 

513701 หลักการทางกิจกรรมบ าบัดในยุคปัจจุบัน 
(Current Principles of  Occupational Therapy) 

3(3-0-6) 

 
   3. หมวดวิชาบังคับนอกสาขาวิชาเฉพาะ                                   
                                                                                                          หน่วยกิต 

513716 กิจกรรมบ าบัดในเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
(Occupational Therapy in Children with Special 
Needs) 

3(3-0-6) 

514701 กายภาพบ าบัดส าหรับครูการศึกษาพิเศษ 
(Physical Therapy in Special Children for Special 
Education Teachers) 

3(2-2-5) 

 
   4. หมวดปริญญานิพนธ์                                                                          หน่วยกิต 
070799 วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 
  12 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  
  รหัสกระบวนวิชาท่ีใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
        4.   เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  
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                 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
                                 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

070711 นโยบายและการปฏิบัติใน
การศึกษาพิเศษ 

2 070792 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรบั         
การศึกษาพิเศษ 

3 

070720 การประเมินในการศึกษาพิเศษ 3 070737 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการศึกษาพิเศษ 

3 

070721 การพัฒนาและออกแบบ
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

3 070723 บริบทการเรียนรู้ 
ในการศึกษาพิเศษ 

3 

 วิชาเลือกในสาขา 3  วิชาเลือกในสาขา 2 
      

 รวม 11  รวม 11 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

513716 กิจกรรมบ าบัดในเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

3 514701 กายภาพบ าบัดส าหรับครูการศึกษา
พิเศษ 

3 

 วิชาเลือกในสาขา 2 070799 วิทยานิพนธ์ 6 
070799 วิทยานิพนธ์ 6  สอบวิทยานิพนธ์  

 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์     
 รวม 11  รวม 9 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต 

 
3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  ระบุไว้ในภาคผนวก ข้อ 1 
 
 
3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

1. รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี * 
 

-    Post Doctorate in Autism,         
Southern Illinois University at 
Carbondale, IL, USA., 2005     

 -    Ph.D.(Higher Education), 
Southern Illinois University at 

18 3 18.5 15 45 (13) 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

Carbon dale, IL, USA., 1994  

-    MAT (Special Education-Gifted 
Education), Oklahoma City 
University, OK, USA., 1986 

- คบ. (การสอนสังคมศึกษา), วิทยาลัย
ครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก, 2527 

- Certificate on Educational 
Leadership Program to 
Advance Services for Children 
and Youth who are Blind or 
Visually Impaired with Multiple 
Disabilities with Visual 
Impairments and Deafness, 
Perkins International, USA., 
2017 

2. รศ.สร้อยสุดา วิทยากร * 
 

-    วท.บ. (พยาบาล),  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2516 
-   Certificate on “Education of 

Children with Multiple 
Disabilities and Visual 
Impairment Including Deaf 
blindness”, Perkins International 
and the National College of 
Education, Ho Chi Mihn City, 
Vietnam., 2016 

-    Advanced Certificate in    
Occupational Therapy, Duren 
School, Deutschland., 1981 

12.5 4 18.5 8 60 (6) 

3. อ.ดร.พิกุล  เลียวสิริพงศ์ * 
 
 
 
 
 

-   ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
-    ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)     

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 
-   ค.บ. (เกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)   

วิทยาลัยครูเชียงราย, 2525 
-   Certificate on “Creating  Solution 

in Minutes for people with 

- - 6 12 8 (5) 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

Disabilities”, Indian Institute of 
Technology Madras, Global 
Initiative of Academic Networks 
and Ministry of Human 
Resources Development, 
Government of India, India., 
2017 

-    Certificate on “Education of 
Children with Multiple 
Disabilities and Visual 
Impairment Including Deaf 
blindness”, Perkins International 
and the National College of 
Education, Ho Chi Mihn City, 
Vietnam., 2016 

-    Certificate on “Planning for 
Successful Transitions for 
Students with Visual 
Impairments and Additional 
Disabilities Workshop”, Perkins 
School for the Blind and Perkins 
International, Boston, USA., 
2010 

-   Fulbright Teacher Exchange 
Program Certificate on “Deaf 
School System in Virginia”, The 
J. William Fulbright Foreign 
Scholarship Board, USA., 2009 

-   Certificate on “Special 
Education-Integration Frames 
and Methodologies”, I.T.C.A.O & 
MASHAV & MINISTRY of 
Education, Israel., 2005 

-   Certificate on Remedial  
Programs for Slow Learners in 
Secondary Mathematics, 
Southeast Asian Ministers of 
Education Organization Regional 
Centre for Education in Science 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

and Mathematics (SEAMEO 
RECSAM)., 2002 

-   Certificate on “The Group 
Training Course on Mental 
Retardation”, Japan League For 
The Mentally Retarded & Japan 
International Cooperation 
Agency, Japan., 1995 

-   Trainee Certificate an EDY course 
in how to teach people with 
severe learning disabilities,    
กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศ
อังกฤษ, 2535 

-   วุฒิบัตรหลักสูตรครูการศึกษาพิเศษ  
พุทธศักราช 2517, กรมสามัญ,
กระทรวงศึกษาธิการ, 2534 

-   Training Certificate an EDY in-
service course in behavioral 
techniques for teaching 
children and young people with 
severe learning disabilities, กรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับองค์กรอาสาสมัครโพ้นทะเล, 
2533 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.ยุวดี  วิริยางกูร -    Ed. D. (Special Education), 
Illinois State University., 2014 

-    กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 
(สาขาการศึกษาพิเศษ), 2553  

-    Master of Business 
Administration (MBA), 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2541 

-    Bachelor of Business 
Administration (BBA), 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2537 

14 0 23 7.5 15 (2) 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

5. 
 
 
 
 
 

รศ. ดร. ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง 
 
 
 
 
 

- ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร)์, 
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2553. 
- วท.บ. (วิจัยและพัฒนาสุขภาพ),  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
- วท.บ. (กายภาพบ าบัด)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530 

    20 (1) 

6. 
 
 
 

รศ. สายนที ปรารถนาผล 
 
 
 

   -    วท.ม. (สรีรวิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหิดล,2539 

-    วท.บ. (กายภาพบ าบัด),    
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

 

21.15 1.95 21 2 20 (8) 

7. 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.สุจิตรพร  เลอศลิป ์
 

- กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ),  
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  

2550 
-    ศศ.ม. (งานบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

คนพิการ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545 
-    วท.บ. (กิจกรรมบ าบัด),  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

24 6 24 12 25 (14) 

8. 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.ศิวรักษ์ ศิวารมย์ -   Ph.D (Social Philosophy),  Eotvos 
Lorand university of Humanity 
and social sciences in Budapest, 
Hungary, 1991 

-     อ.ม. (ประวัติศาสตร์),  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 
- อ.บ. (ประวัติศาสตร์),  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521 

11 6 6 8 35 (2) 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร 
 

- Ed. D. (Curriculum and  
      Instruction), Indiana  University 

of Pennsylvania, Indiana, PA, 
USA, 2003 

- M.S. (Early Childhood   
Education),  Bloomsburg 
University of Pennsylvania  
Bloomsburg, PA, USA, 1989 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
      2530.   

18 4.5 15 3 30 (7) 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต -     กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,   

2543 
- ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์), 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 
- กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป),  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,   

2523 

8 6 8 6 45 (6) 

11. 
 
 
 
 
 

 

ผศ.ดร. สุภาพร ชินชัย -    วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร ์  
ประยุกต์), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,  
2551 

-    วท.ม.(ความผิดปกติของการสื่อ 
     ความหมาย), ม.มหิดล, 2538 
- วท.บ. (กิจกรรมบ าบัด),       

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

12 3 22 3 25 (9) 

12. 
 
 
 

อ.วีระยุทธ สุภารส -    ศษ.ม.(การศึกษาพิเศษ)  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 
-    ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม,่ 2550 

6 - 9 3 5 (3) 

13. อาจารย์รจนา พิใจ -    ศษ.ม.(การศึกษาพิเศษ)  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 
-    ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)  
     มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม,่ 2547 

3 - 3 3 5 (1) 

 
หมายเหตุ        *              คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            ล าดับท่ี 1,2,4-11  คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
            ล าดับท่ี 3,12-13   คือ อาจารย์ประจ า 
 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
           - 

 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 การศึกษาหลักสูตรนี้นักศึกษาต้องท าวิจัยตามหัวข้อท่ีสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

โดยแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ต้องท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการคิดและ        
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การท างานท่ีเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษ กิจกรรมบ าบัด หรือ
กายภาพบ าบัดและกระบวนการวิจัยเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์หรือพัฒนาคุณภาพครู คุณภาพการจัด       
การเรียนการสอน และการฟื้นฟูศักยภาพของผู้พิการเป็นส าคัญ นักศึกษาสามารถใช้คู่มือการท าวิทยานิพนธ์
จากบัณฑิตวิทยาลัยและจากคณะศึกษาศาสตร์ 

 นอกจากนั้นยังเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้หรือศึกษาเพื่อขยายความรู้แนวคิดใหม่ ส าหรับ   
การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 การท าวิทยานิพนธ์จะช่วยส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพ   การเรียนรู้หลายประการ ดังนี้ 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 

และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรู้ในแนวกว้างของ 

สาขาวิชาท่ีศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
4) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
5) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน 

การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  6) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  7) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  8) มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับ 

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
  9) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ 

ใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  10) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
 

5.3 ช่วงเวลา  
วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1-2 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 วิทยานิพนธ์   แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จ านวน   12  หน่วยกิต 
 
5.5 การเตรียมการ  

 มีการจัดให้เรียนกระบวนวิชาท่ีให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการท าวิจัย การก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาและจัดให้มีการประชุมช้ีแจง ก าหนดวันน าเสนอหัวข้อโครงร่างฯและการน าเสนอ
ผลงาน เตรียมเอกสารขั้นตอนของการด าเนินการและการประเมินผลให้นักศึกษาได้รับทราบ จัดให้มี        
การแต่งต้ังคณะกรรมการ (หรืออาจารย์) ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามความเหมาะสมของหัวข้อ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท างานวิจัย และประเมินผลจากผลส าเร็จของงานวิจัย
เชิงคุณภาพและปริมาณ โดยท่ีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ใน  
การท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ในกรณีท่ีไม่สังกัด
สถาบันอุดมศึกษา โดยในหลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของ
วิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

-  มีความรู้ความสามารถในด้านการ 
   ค้นคว้าวิจัยสาขาการศึกษาพิเศษ ในเชิงทฤษฎีและ  

ภาคปฏิบัติ  

- ก าหนดให้มีรายวิชาท่ีฝึกฝนให้สามารถค้นคว้า วิจัย   
   ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติในเชิงลึก 
 - มีการท างานวิจัยท่ีทันสมัย ประกอบวิทยานิพนธ์  
   สามารถน าเสนอในการประชุมวิชาการหรือ 
   การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

- มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เอกสารทางวิชาการสาขาการศึกษาพิเศษ 

- ก าหนดให้มีการค้นคว้าวารสารทางวิชาการ  
   การจ าแนกปัญหา วิเคราะห์ปัญหา  
- จัดกลุ่มอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
   ประสบการณ์ในงานวิจัย 

- มีความตระหนักและทัศนคติท่ีดี 
   ต่อจรรยาบรรณของนักวิชาการ 

- การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาเรียน 
   ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม     

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม     
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

                   1.    อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ ในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

                   2.   ส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เช่น การลงช่ือเข้าช้ันเรียน และการตรงต่อเวลา  

                   3.   ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและรู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น  
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1.   ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม 

                       ก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
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                 2.   ประเมินจากการมีวินัยและพรอ้มเพรียงของนกัศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
                      เสริมหลักสูตร 
                 3.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้    

1.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
2.  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับ

การแก้ไขปัญหา 
3.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษา

เพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
4.  สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

                 1.  ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย  
 การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น  
 การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง  

                 2.  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการทัศนศึกษา จากวิทยากรท่ีเช่ียวชาญ 
 ทางการศึกษา และนักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัย 

                 3.  การถาม-ตอบปัญหา และอภิปรายทางวิชาการในช้ันเรียน                 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 

                1.  สอบย่อย โดยเน้นการสอบท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
                2.  สอบกลางภาค โดยเน้นการสอบท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
                3.  สอบปลายภาค โดยเน้นการสอบท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
                4.  ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
                5.  การน าเสนอผลงานหรือการส่งตัวอย่างหรือการส่งรายงาน 
                6.  การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีก าหนด และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 
 2.3 ทักษะทางปัญญา    

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
                  1. การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จ าลอง 

หรือจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
                  2. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้มี

การอภิปรายแสดงความคิดเห็นทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ มีการน าเสนอรายงานหน้าช้ัน
เรียนและการน าความรู้ไปใช้ 

 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

                 1. ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาท่ีได้รับมอบหมาย 
                  2. ประเมินจากการร่วมเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น  

 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ   

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่ม แสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 

3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

                  1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม  
                   2.  จัดกิจกรรมทางวิชาการโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ  

           3.  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
และผู้เรียนกับบุคคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
1.  การประเมินความสามารถในการท างานกลุ่ม 
2.  ประเมินผลการด าเนินงานท่ีจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
3.  ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                  1.   การเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
                  2.   มอบหมายงานท่ีต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห ์ค านวณ หรือสารสนเทศ  

 ในแต่ละรายวิชา 
                  3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ และการน าเสนอผลงานท้ังในรูปแบบการอภิปรายและสัมมนา 

 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                  1.   ประเมินจากเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
                  2.   ประเมินจากความสามารถและรูปแบบการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ 
                  3.   ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมายให้ท าและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    
3.1 หมวดวิชาบังคับ 
 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
070711 นโยบายและการปฏิบัติในการศึกษาพิเศษ 

                



070720 การประเมินในการศึกษาพิเศษ                   

070721 การพัฒนาและออกแบบหลักสูตร การศึกษา
พิเศษ                  

070723 บริบทการเรียนรู้ในการศึกษาพิเศษ                  

070737 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษา
พิเศษ                  

070792 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษาพิเศษ                  



 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 หมวดวิชาเลือก 
 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
070700     การศึกษาพิเศษ 

                 

070725 การสอนผู้เรียนที่มีภาวะพิการซ้อน                

070726 การสื่อสารส าหรับผู้เรียนที่มีภาวะ         
พิการซ้อน                

070727 การใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาส าหรับบุคคลที่มี
ภาวะพิการซ้อน                

070731 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาพิเศษ 
           

070735 โภชนาการในเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  

 

 
             

070736 ศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ                 

070739 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของครอบครัวและ
ผู้ดูแลบุคคลตาบอด-หูหนวก             

070740     สัมมนาการศึกษาพิเศษ 1              

070741                                       สัมมนาการศึกษาพิเศษ 2              
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
070742 จริยธรรมส าหรับครูการศึกษาพิเศษ                 

070799 
วิทยานิพนธ์                

513701 หลักการทางกิจกรรมบ าบัด 
ในยุคปัจจุบัน    







     


  



   

 

 



 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
 

               3.3 หมวดวิชาบังคับนอกสาขา 
 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
513716 กิจกรรมบ าบัดในเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ 
  

 

 
    

 
  

 
 

     
 

514701 กายภาพบ าบัดส าหรับครูการศึกษาพิเศษ        
  

     
 

  
 
 

     
 



 ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้    
คุณธรรม จริยธรรม         

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง           
วิชาการและวิชาชีพ 

(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ                      
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความรู้ 

(2.1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
(2.2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม                 

                  กับการแก้ไขปัญหา 
(2.3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ี 

                  ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(2.4)  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
(3.1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข 

                  ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3.3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

                  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4.2)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง 

                  ประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ                     
ท้ังของตนเองและของกลุ่ม 

(4.3)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้ 
                  สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 

(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ใน 
                  การแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(5.3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือ  
                  การน าเสนออย่างเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับข้ันในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับข้ันเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับข้ันท่ีมีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับข้ันท่ีไม่มีค่า
ล าดับขั้น  และอักษรล าดับข้ันท่ียังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 อักษรล าดับข้ันท่ีมีค่าล าดับข้ัน ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับข้ัน     ความหมาย   ค่าล าดับข้ัน 
    A ดีเย่ียม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 
 1.2 อักษรล าดับข้ันท่ีไม่มีค่าล าดับข้ัน ให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษรล าดับข้ัน  ความหมาย 
   S เป็นท่ีพอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นท่ีพอใจ (unsatisfactory) 
   V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
 
 1.3 อักษรล าดับข้ันท่ียังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับข้ัน  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (in progress) 
   T วิทยานิพนธ/์การค้นคว้าแบบอิสระ (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ              

 
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับข้ันไม่ต่ ากว่า C หรือ 
S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
  กระบวนวิชาท่ีก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับข้ัน S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา 
070799    
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ไม่ม ี
     2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น 

    
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

       1. ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
       2. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
       3. ประเมินผลการเรียนรู้  
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตร แผน 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ียท้ังหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ีย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ               
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน             
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ ์

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับปริญญาโท 

มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ  มา
ประกอบการพิจารณา 
 
  

2.  บัณฑิต 
 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

3.  นักศึกษา  
 มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 



42 
 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีท่ีมีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  

 
4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีสอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาท่ีสอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยเหลือ                  
ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

 
 
 



43 
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน ท้ังทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 
7.ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษา

ละสองครั้ง โดยมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรภายในสองสัปดาห์หลงัเปิดภาคการศึกษา 
(ยกเว้นกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ) 

x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 
วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา (ยกเว้นกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ) 

x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  x x x 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 

(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชาบังคับทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ ได้รบัค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร x x x 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึง

ครั้ง 
x x x 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51                    
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x 

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0   x 
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 8 10 11 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 

เกณฑป์ระเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒฯิตอ้งผ่านเกณฑป์ระเมินดังนี้           

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ี ท่ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมีจ านวนตัวบ่ง ช้ี                                     
ท่ีมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ี
รวมในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8  กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละ
ท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนิสิตแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ

ใช้ส่ือในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างนอ้ย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ท่ีได้รับการ
แต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร
ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
(1) กระบวนวิชาเรียน 

1. กระบวนวิชาบังคับ 
070711             นโยบายและการปฏิบัติในการศึกษาพิเศษ                2(2-0-4) 
                   Policies and Practices in Special Education   
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความเคล่ือนไหว ปรัชญาพื้นฐาน แนวคิด กฎหมายและสิทธิที่เกี่ยวข้อง นโยบาย การปฏิบัติงาน และ
การนิเทศติดตามในการศึกษาพิเศษ 
 Movement, philosophical foundation, approaches, relevant laws and rights, policies, 

practice, and supervision within special education  
 
070720                   การประเมินในการศึกษาพิเศษ                                                 3(3-0-6)                         
                        Assessments in Special Education 
 เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ไม่ม ี  
 หลักการประเมิน  พัฒนาการของมนุษย์  ความสัมพันธ์ของการประเมินพัฒนาการมนุษย์  หลักสูตร 
และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เครื่องมือและวิธีท่ีใช้ในการประเมิน การน าข้อมูลจากการประเมิน     
ไปใช้ในการสร้างหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 Principles of assessment, developmental milestones, relationship among 
developmental milestone assessment, curriculum and an individualized educational plan 
(IEP), assessment tools and its usages, data from assessment to curriculum and individualized 
educational plan 

 
070721             การพัฒนาและออกแบบหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ                                 3(3-0-6)
                   Special Education Curriculum Design and Development 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ค าจ ากัดความ ความส าคัญ ประเภทของหลักสูตร หลักการและวิธีการพัฒนาหลักสูตร และ          
การออกแบบหลักสูตรเพื่อผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องกลุ่มต่าง ๆ การตรวจสอบการก าหนดจุดมุ่งหมาย         
การปรับแก้เนื้อหา การก าหนดกิจกรรมการเรียน  การสอน ส่ือ อุปกรณ์เทคโนโลยี การติดตาม ประเมินผล
และรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียน การวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  การวางแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
และการวางแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว การประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึง      
การเตรียมผู้เรียนเพื่อการส่งต่อ 
  Definition, significance, type of curriculum, principles, and methods in curriculum 
development, curriculum adaptation for various groups of students with special needs, 
identification and objectives formation, contents modification, selection of teaching and 
learning activity, provision of materials and technology, follow-up-evaluation and report of 
learners' development, following Ministry of Education’s guideline on individualized 
educational plan (IEP), individualized implemented plan (IIP), and individualized family 
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service plan (IFSP), curriculum evaluation for improvement and development including 
individual student preparation for referral 
 
070723  บริบทการเรียนรู้ในการศึกษาพิเศษ                           3(3-0-6) 
                         Learning Contexts in Special Education 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน :ไม่ม ี
 ทฤษฎี ความหมายและความส าคัญของการเรียนรู้  บริบทการเรียนรู้ และการส่ื อสารของผู้ท่ีมี      
ความต้องการจ าเป็นพิเศษประเภทต่าง ๆ บริบทท่ีบ้าน โรงเรียน ชุมชนและสังคม แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล และแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว ระบบการกระจายส่ิงอ านวย      
ความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตลอดจนการประเมินสรุปบทเรียน เพื่อ   
ปรับแผนพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

Theories, significance, and meanings of learning contexts including ways to 
communication of persons with special needs such as contexts at home, schools, 
community, and society, individualized education plan (IEP), individualized implemented 
plan (IIP), and individualized family service plan (IFSP), including distribution system for 
accommodation media, services and other education services, the assessment and 
improvement of learning development plans for persons with special needs 
 
070737             เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาพิเศษ                         3(3-0-6) 
              Assistive Technology in Special Education 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

หลักการและการฝึกใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และการส่ือสาร การวิเคราะห์วิธี
สอนและเทคนิคการใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

Principles and assistive technology practice in learning and communication, analysis 
of instructional strategies and techniques of applying assistive technology to improve access 
to learning of students with special needs 
 
070792         การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษาพิเศษ                                   3(3-0-6) 
                      Qualitative Research for Special Education 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ความจ าเป็นของการวิจัยเชิงคุณภาพกับการศึกษาพิเศษ  มโนทัศน์หลักของการวิจัยคุณภาพ 
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การสืบค้นปรากฏการณ์ของบุคคลท่ี มีความ
ต้องการพิเศษ การเข้าถึงความจริงด้วยกระบวนทางจิตวิทยา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การสังเกต  และ 
การตีความ การออกแบบการวิจัย การวิจัยแบบกรณีศึกษา และแบบกึ่งทดลองปฏิบัติการ การน าเสนองานและ
การสะท้อนคิด 

Needs of qualitative research and special education, main concepts of qualitative 
research, appropriated qualitative research for children with special needs, inquiry of 
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phenomena of children with special needs, understanding diverse special needs students, 
psychological approaches, action research and observation approach to truths, interpretative 
approach, research design, case studies and semi-implementation 
 

2. กระบวนวิชาเลือก   
 
070700               การศึกษาพิเศษ                                                                      3(3-0-6) 
                         Special Education 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 แนวโน้ม ความหมาย หลักการ กฎหมายและนโยบายทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง การจัดการเรียนร่วม 
และเฉพาะความพิการ ประเภท ลักษณะ ข้อจ ากัด และการช่วยเหลือทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมี        
ความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล และการท างานร่วมกันของครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพ และชุมชน 

       Trends, meaning, principles, relevant educational laws and policies, inclusive and 
specific disability schools, classifications, characteristics, limitations, and interventions for 
individual learners with special needs, collaboration of teachers, parents, paraprofessionals, 
and communities 

070725               การสอนผู้เรียนที่มีภาวะพิการซ้อน                                                2(2-0-4) 
                         Teaching Learners with Multiple Disabilities  
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความซับซ้อนของความต้องการทางประสาทความรู้สึกท่ีเป็นผลมาจากความสูญเสียการเห็น การได้ยิน         
การเคล่ือนไหว และความบกพร่องของการบูรณาการประสาทความรู้สึก ประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียนท่ี ส่งผล
ต่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคล หลักการสอนผู้เรียนท่ีมีภาวะพิการซ้อนและบกพร่องทางการเห็น  
 Complex sensory needs as a result of loss of vision, loss of hearing, loss of motor 
abilities, and sensory integration processing dysfunction, life experiences and impacts on 
individual’s learning, teaching principles for students with multiple disabilities emphasizing 
on visual with hearing and other disabilities 
 
070726              การสื่อสารส าหรับผู้เรียนที่มีภาวะพิการซ้อน                                    3 (3-0-6) 
                        Communication for Students with Multiple Disabilities 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน :ไม่ม ี

หลักการ ความส าคัญ ปัญหาและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาภาษาและการส่ือสารของผู้เรียนท่ีมีภาวะ
พิการซ้อน  กลุ่มการเห็น ร่วมกับการได้ยินและอืน่ ๆ  การสร้างปฏิสัมพันธ์ การพัฒนาความสัมพันธ์/ความ
ไว้วางใจ การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมการส่ือสารของผู้เรียน การใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ และการวางแผน
พัฒนาการส่ือสารโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
          Principles, importance, problems, and practices in communication and language 
development for students with multiple disabilities emphasizing on visual with hearing and 
other disabilities, creating interaction/trust, developing relationship, creating environments 
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that enhance each student’s communication, and using various techniques, development of 
each student’s communication plan using person centered strategies 

070727               การใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาส าหรับบุคคลที่มีภาวะพิการซ้อน                     3 (3-0-6) 

                         Independent living for Individuals with Multiple Disabilities 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน :ไม่ม ี

ผลกระทบของความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว และการคิด ต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมตลอดการใช้ชีวิต การพัฒนาตนเองเพื่อความเข้าใจและตอบสนองต่อการแสดงออก
ของผู้เรียนโดยการรับรู้และหยั่งรู้ ความอดทน ระบบความรู้สึกในการเรียนรู้และการแสดงออก การจัดและ 
การวางท่าท่ีเหมาะสม การลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ การอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนไหวและการใช้
ชีวิตประจ าวันโดยไม่พึ่งพา   
         Impact of vision, hearing, motor and cognitive disabilities on development, learning 
and participation throughout the life span, self-development to understand and response to 
students with multiple disabilities emphasizing on visual with hearing and other disabilities 
through sensory reception and intuition, tolerance, and senses in learning and action, 
positioning and handling for activities, facilitating movement and independence in  daily life 
 
070731       การมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาพิเศษ                                   3(3-0-6) 
                       Community Participation in Special Education                                     
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย ความส าคัญ บทบาท การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของครอบครัวและชุมชนในการจัด
การศึกษาพิเศษ การวิเคราะห์ทรัพยากรในชุมชนรวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชนเป็นฐาน 
ศูนย์บริการคนพิการในชุมชน  ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ รูปแบบและวิธีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ การส่งเสริมให้ครอบครัวและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในระดับแผน/นโยบาย การจัดการเรียนร่วม 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ การประเมินแผนงานเพื่อพัฒนา 

Meanings, significance, roles, families and community participation in special 
education including community-based rehabilitation, persons with special needs service 
center, specific disability learning center, models and methods of enhancing participation, 
enhancement of family and community participation at the levels of policy making and 
practice in provision of inclusion and rehabilitation, plan evaluation for development 
  
070735     โภชนาการในเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ                          3(3-0-6) 
               Food Nutrition for Children with Special Needs  
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

โภชนาการกับสุขภาพอนามัย ภาวะโภชนาการในเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อภาวะโภชนาการ การก าหนดอาหาร การจัดอาหาร การป้องกัน แก้ไข และ ส่งเสริมการบริโภค
อาหารถูกสัดส่วน และกรณีศึกษา 
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           Food nutrition and health, food nutritional condition for children with special needs, 
factors affecting nutrition conditions, food arrangement, and preparation, protection, 
problem solving, promotion appropriate food consumption, and a case study 

070736              ศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์                                                      3(3-0-6) 
                        ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ  
                        Creative Arts and Activities for Children with Special Needs 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ความหมาย หลักการ กระบวนการคิด ทักษะในการสร้างสรรค์ศิลปะ การจัดการ การจัดกิจกรรม  
ด้านศิลปะ และแนวทางการจัดการศึกษาด้านศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคมของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 Meaning, principles, and thinking process and skills for creating arts, management 
and organizing arts activities for children with special needs, ways of teaching creative arts 
and related activities to improve students’ competence including physical, affective, 
emotional, intelligent, and social aspects  
 
070739                การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของครอบครัวและผู้ดูแล                             2(2-0-4)                                                                              
        บุคคลตาบอด-หูหนวก 
                          Collaboration with Family and Caregivers of Individuals  
                          with Deaf-Blindness 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การสร้างให้ครอบครัวและผู้ดูแลบุคคลตาบอด-หูหนวกมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การติดต่อส่ือสาร การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและชุมชน และการเรียนรู้ผ่าน
ประสาทรับสัมผัสท่ีเหลืออยู่ รวมถึงส่ือการสอนและเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับการสอน
บุคคลตาบอด-หูหนวกท่ีบ้าน การประเมินความต้องการ การสังเกตและบันทึกความสามารถของบุคคลตาบอด-
หูหนวกผ่านการท างานกับครอบครัว การเยี่ยมบ้าน การเสริมพลังให้แก่ครอบครัวและผู้ดูแล 

 Involvement of family and caregivers of individuals with deaf-blindness in building 
daily living skills, communication, community participation, and learning through residual 
senses; appropriate teaching materials and assistive technology for home-bound individuals 
with deaf-blindness; needs assessments, observation, and recording skills of individuals with 
deaf-blindness through their family and caregivers; home visits; empowerment for family and 
caregivers 
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070740              สัมมนาการศึกษาพิเศษ 1                                                          1(1-0-2) 
                        Special Education Seminar 1 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
          การสืบค้นประเด็นหรือหัวข้อท่ีผู้เรียนสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษท้ังในและต่างประเทศ 
เพื่อขยายกรอบความรู้และประสบการณ์เดิม 
 Research on special education topic one interested to enhance knowledge and prior 
experience 
  
070741              สัมมนาการศึกษาพิเศษ 2                                                          2(2-0-4) 
                        Special Education Seminar 2 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ผ่านกระบวนวิชา 070740 สัมมนาการศึกษาพิเศษ 1 
           การวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นส าคัญท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อน าไปสู่การขยายผลต่อ
การสร้างและน าเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์   
 Analysis and synthesize literature review for developing research topic according to 
one's interest and presenting the research topic that leads to the thesis topic    
 
070742              จริยธรรมส าหรับครูการศึกษาพิเศษ                                               2(2-0-4) 
                          Ethics for Special Education Teachers   
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม การวิเคราะห์ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
จริยธรรมเพื่อน ามาจัดกิจกรรม และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเช่ือของครูการศึกษา
พิเศษ  

Theories of ethical development for individuals and society, survey of documents 
related to ethical development and their applications to classroom activity designs, the 
exploring of means to develop ethics and beliefs in special education teachers  
  
513701                 หลักการทางกิจกรรมบ าบัดในยุคปัจจุบัน                          3(3-0-6) 
                  Current Principles of Occupational Therapy 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 นิยาม  ประวัติ  วิวัฒนาการ  ปรัชญาและความส าคัญของวิชาชีพ  โครงสร้างทางทฤษฎีของการ
ปฏิบัติงานทางกิจกรรมบ าบัดท่ีใช้ในปัจจุบัน กระบวนการทางกิจกรรมบ าบัด  ขอบเขตการท างาน  รวมท้ังส่ือ
การรักษาทางกิจกรรมบ าบัด 
          Definition, history, evolution, philosophy and  significance of occupational therapy, 
structures of theories for current practices of occupational therapy, occupational therapy 
process, scopes of practices and therapeutic media in occupational therapy 
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3. กระบวนวิชาบังคับนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
513716                กิจกรรมบ าบัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ                            3 (3-0-6) 
                          Occupational Therapy in Children with Special Needs 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
           ความส าคัญของกิจกรรมบ าบัดส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ มุมมองด้านกิจกรรมบ าบัดในเด็กท่ี
มีความต้องการพิเศษ พัฒนาการปกติ การคัดกรองพัฒนาการเบ้ืองต้น การประเมินการรับรู้ทางสายตา การคัด
กรองความเส่ียงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านสมาธิ และซนผิดปกติส าหรับครู การบ าบัดช่วยเหลือทาง
กิจกรรมบ าบัดส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหว การบ าบัดช่วยเหลือทางกิจกรรมบ าบัดส าหรับเด็กท่ีมี
ปัญหาด้านการรับรู้   การบ าบัดช่วยเหลือทางกิจกรรมบ าบัดส าหรับเด็กท่ีมีปัญหา ด้านการเรียนรู้ การบ าบัด
ช่วยเหลือทางกิจกรรมบ าบัดส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาด้านจิตสังคมและการมีส่วนร่วมในสังคม การบ าบัดช่วยเหลือ
ทางกิจกรรมบ าบัดด้านกิจวัตรประจ าวันส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ กิจกรรมการเล่นส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ กิจกรรมบ าบัดในระบบโรงเรียน และการส่งต่อเพื่อการรักษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 
  Significance of occupational therapy for children with special needs, perspective of 
occupational therapy in children with special needs, normal development, developmental 
screening, evaluation  of visual perception, at risk screening in children with attention deficit 
and hyperactive disorder (ADHD) for teachers, occupational therapy intervention for children 
with special needs, play for children with special needs, occupational therapy in school and 
referral system to  occupational therapy services for  children with special needs 
 
514701                 กายภาพบ าบัดส าหรับครูการศึกษาพิเศษ                                    3(2-2-5) 
                           Physical Therapy for Special Education Teachers 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ทฤษฏี กรอบอ้างอิง บทบาทงานทางกายภาพบ าบัดในเด็กท่ีมีความจ าเป็นพิเศษส าหรับครูการศึกษา
พิเศษ การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติของเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านการเคล่ือนไหว ความบกพร่องด้านการเรียนรู้  
และความบกพร่องด้านการรับรู้ หลักการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น หลักการและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล 
          Theory, frame of reference and practical skill about physical therapy in special 
children for special educational teacher, abnormal movement and movement disorder in all 
types of special children, physical therapy role in special children, movement disorder, 
learning disability perceptual impairment, basic principle in helping and using assistive device 
for special children at school 

070799           วิทยานิพนธ ์                                                          12(0/0-12/ฝ)
        Thesis 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : หัวข้อโครงร่างได้รับอนมุัติแล้ว 
 ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพรอ้มกับการเสนอหัวข้อโครงร่าง 
 Approved proposal of concurrent with thesis proposal 
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2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 (ค าสั่งแต่งต้ัง  ควรแต่งต้ังก่อนที่จะมีการประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากคณะ) 
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  ทองสุขดี 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Tongsookdee, R., Saeng-Xuto, V., Yodcome. M., Tongthaworn, R., Suriyachan, C., Boonma,    
C.,2014, “Increasing Opportunities in Physical Education for Students with Disabilities”, 
Journal of Social Sciences and Humanities, 1(1), pp. 57-72.  

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
1. Tongsookdee, R., Vittayakorn, S., Tongthaworn, R., Busadee, N., Tanasuwan, W.,       

Somnam, S., Nguenyuang, S., Chinchai, S., Lersilp, S., Seang–Xuto, V., Leosiripong, P., 
Suparos., W., 2017. “Teachers for All: Teaching Accommodations and Modifications for 
Students with Learning Disabilities”. Paper presented at the LDA 54th Annual 
International Conference scheduled . 16-19 February 2017, Baltimore, MD. pp 17-19. 

2. Tongsookdee, R., Leosiripong, P., Suparos, W., Pijai, R., Chaichompu, R., Yokavin, P., 2016. 
“Inclusive Education Challenges for Students with Hearing Impairments : Case Study 
at Chiang Mai University”. Paper presented at The 6th Joint Symposium between 
Kagawa University - Chiang Mai University 2016, 26-31 August 2016, Kagawa University, 
Japan. pp 123-125. 

3. Tongthaworn, R., Tanasuwan, W., Somnam, S., Chinchai, S., Tongsookdee, R.,                                        
Vittayakorn, S., Busadee, N., Nguenyuang, S., Lersilp, S., Seang – Xuto, V., 2016, 
“Challenges of Thai Alphabets on the Students with Learning Disabilities in Thailand”. 
Paper presented at the 6th Joint Symposium Kagawa University - Chiang Mai 
University 2016 Healthy Aging and Sustainable Society 29 -31 August 2016, Kagawa 
University, Japan. pp 143-147. 

4. Busadee, N., Nguenyuang, S., Lersilp, S., Tongsookdee, R., Tanasuwan, W., Vittayakorn S., 
Tongthaworn, R., Somnam, S., Chinchai S., Seang – Xuto, V.,  2016. “Learning 
Characteristics of Thai Elementary Students with Learning Disabilities in Inclusive 
Mathematics Classroom”. Paper presented at the 6th Joint Symposium Kagawa 
University - Chiang Mai University 2016 Healthy Aging and Sustainable Society 29 -31 
August 2016, Kagawa University, Japan. pp 119-120. 

5. Tongsookdee, R. 2015. Teacher Preparation for Better Multicultural and Inclusive  
 Classrooms. (The 2nd International Conference on Current Issues in Education 

Proceeding). Paper presented at The 2nd International Conference on Current Issues in 
Education, Yogyakarta State University, Indonesia, 25-26 August 2015, Yogyakarta, 
Indonesia . pp 16-20. 
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6. Tongsookdee, R. and Vittayakorn, S. 2014. Connecting Dots : Lessons Learned from  
Collaborative Special Education Among parents of Students with Special Needs, 
Teachers and Communities. Paper presented at the 5th Joint Symposium between 
Chiang Mai University and Kagawa University, Japan, 10-12 September 2014,       
Chiang Mai, Thailand. pp 26. 

7. Tongsookdee, R. 2014. Science Camp in Parks for Students with Special Needs : Ways  
to Make It Work. Paper presented at the Multicultural Education and Special 
Education International Conference 2014 : Cultural Sensitivity in Educational Practices 
Toward the 21st Century, 17-19 December 2014 , Chiang Mai, Thailand. pp 74-75.  
 

ผลงานวิจัยอื่นๆ   
1. Tongsookdee. R. 2015. Teaching Modification and Accommodations for Students with 

Learning Disabilities in Elementary Inclusive Classrooms : Pilot Project.  
Chiang Mai : Faculty of Education, Chiang Mai University, pp 211. (งบประมาณจาก     
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  

2. Tongsookdee, R., Tongthaworn, R., Nguenyuang, S. Busadee, N., Tippayakesorn, S.,  
Jarupongputtana, C., Sutanan, P., Sanjaiprom, S., and Kritud Janduang.2015. 
Chiang Mai University Students’ Knowledge, Skills, and Attitudes toward  
Professional Careers in ASEAN Community. Chiang Mai : Faculty of Education, Chiang 
Mai University, pp 97. (งบประมาณจากศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

3. Tongsookdee, R. 2012. Construction of Educational Sign Language Vocabularies.  
Chiang Mai : Faculty of Education, Chiang Mai University, pp 174. (งบประมาณจาก     
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

4. รัชนีกร ทองสุขดี  สร้อยสุดา วิทยากร  พิกุล เลียวสิริพงศ์ และ วีระยุทธ  สุภารส. 2559. รายงานการวิจัย         
การปรับแต่งและอ านวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียน
ร่วมระดับประถมศึกษา. เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 309 หน้า. 
(งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย) 

5. วีระพงษ์  แสง-ชูโต  รัชชุกาญจน์ ทองถาวร  รัชนีกร ทองสุขดี. 2559. รายงานวิจัย การวิเคราะห์เรือ
พื้นบ้านในทางวัฒนธรรม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย.                 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 86 หน้า. (งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย) 
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รองศาสตราจารย์ สร้อยสุดา  วิทยากร 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
1. Tongsookdee, R., Vittayakorn, S., Tongthaworn, R., Busadee, N., Tanasuwan, W.,       

Somnam, S., Nguenyuang, S., Chinchai, S., Lersilp, S., Seang–Xuto, V., Leosiripong, P., 
Suparos., W., 2017. “Teachers for All: Teaching Accommodations and Modifications for 
Students with Learning Disabilities”. Paper presented at the LDA 54th Annual 
International Conference scheduled . 16-19 February 2017, Baltimore, MD. pp 17-19. 

2. Tongthaworn, R., Tanasuwan, W., Somnam, S., Chinchai, S., Tongsookdee, R.,                                        
Vittayakorn, S., Busadee, N., Nguenyuang, S., Lersilp, S., Seang – Xuto, V., 2016, 
“Challenges of Thai Alphabets on the Students with Learning Disabilities in Thailand”. 
Paper presented at the 6th Joint Symposium Kagawa University - Chiang Mai 
University 2016 Healthy Aging and Sustainable Society 29 -31 August 2016, Kagawa 
University, Japan. pp 143-147. 

3. Busadee, N., Nguenyuang, S., Lersilp, S., Tongsookdee, R., Tanasuwan, W., Vittayakorn S., 
Tongthaworn, R., Somnam, S., Chinchai S., Seang – Xuto, V.,  2016. “Learning 
Characteristics of Thai Elementary Students with Learning Disabilities in Inclusive 
Mathematics Classroom”. Paper presented at the 6th Joint Symposium Kagawa 
University - Chiang Mai University 2016 Healthy Aging and Sustainable Society 29 -31 
August 2016, Kagawa University, Japan. pp 119-120. 

4. Tongsookdee, R. and Vittayakorn, S. 2014. Connecting Dots : Lessons Learned from  
Collaborative Special Education Among parents of Students with Special Needs, 
Teachers and Communities. Paper presented at the 5th Joint Symposium between 
Chiang Mai University and Kagawa University, Japan, 10-12 September 2014,       
Chiang Mai, Thailand. pp 26. 

5. Vittayakorn, S. 2014. Legal Impact on Occupational Therapy Education, The National 
Health Professional Education Reform Forum, Chiang Mai, Thailand. pp 12. 

 
ผลงานวิจัยอื่นๆ   
 
1. รัชนีกร ทองสุขดี สร้อยสุดา วิทยากร  พิกุล เลียวสิริพงศ์ และ วีระยุทธ  สุภารส. 2559. รายงานการวิจัย

การปรับแต่งและอ านวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียน
ร่วมระดับประถมศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 309 หน้า. (งบประมาณจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
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อาจารย์ ดร.พิกุล  เลียวสิริพงศ์ 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
1. Tongsookdee, R., Vittayakorn, S., Tongthaworn, R., Busadee, N., Tanasuwan, W.,       

Somnam, S., Nguenyuang, S., Chinchai, S., Lersilp, S., Seang–Xuto, V., Leosiripong, P., 
Suparos., W., 2017. “Teachers for All: Teaching Accommodations and Modifications for 
Students with Learning Disabilities”. Paper presented at the LDA 54th Annual 
International Conference scheduled . 16-19 February 2017, Baltimore, MD. pp 17-19. 

 
2. Tongsookdee, R., Leosiripong, P., Suparos, W., Pijai, R., Chaichompu, R., Yokavin, P., 2016. 

“Inclusive Education Challenges for Students with Hearing Impairments : Case Study 
at Chiang Mai University”. Paper presented at The 6th Joint Symposium between 
Kagawa University - Chiang Mai University 2016, 26-31 August 2016, Kagawa University, 
Japan. pp 123-125. 

 
ผลงานวิจัยอื่นๆ   
1. รัชนีกร ทองสุขดี สร้อยสุดา วิทยากร พิกุล เลียวสิริพงศ์ และ วีระยุทธ  สุภารส. 2559. รายงานการวิจัย         

การปรับแต่งและอ านวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียน
ร่วมระดับประถมศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 309 หน้า. (งบประมาณจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 

2. พิกุล  เลียวสิริพงศ์. 2558. รายงานการวิจัย การพัฒนาและขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าท่ีพลเมืองในสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.              
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 105 หน้า. 
(งบประมาณจากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 

3. พิกุล เลียวสิริพงศ์. 2557. รายงานการวิจัย การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าใน
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 60 หน้า. (งบประมาณจากส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ) 

 
 

อาจารย์ ดร.ยุวดี  วิริยางกูร 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Kosuwan, K., Viriyangkura, Y., and Swerdlik, M. E., 2014. “Special education today in 

Thailand”. In A. Rotoari & J. Bakken, Advances in Special Education, 28, London, UK: 
Emerald. pp. 689-721. 
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การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
1. Kosuwan, K., Viriyangkura, Y., Stoner, J. B. 2014. “Parent Perceptions on Interactions 

Between Parents of Young Children with ASD and Education Professionals in 
Thailand”. Symposium conducted at the Multicultural Education and Special 
Education International Conference 2014, Bangkok, Thailand. pp 45-50. 

 
 

รองศาสตราจารย์ ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
 
1. Hensangvilai, K., Pirunsarn, U., Sriboonreung,T., and Boonta, K. 2013. “Impact of self-    
          oriented pelvic floor exercise on quality of life in Thai women”. Oral presentation at 

(21st IUHPE) World confederation on health promotion 25-29 August 2013, Pattaya, 
Thailand. pp 65-67. 

 

 

รองศาสตราจารย์สายนที   ปรารถนาผล 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Somchart W, Chamnongkich S, and Pratanaphon S., 2015. “Effects of aqua brisk walking 
and cycling on risk factors of metabolic syndrome and physical fitness in obese 
adults”. J Med Tech Phy Ther, 27(1), pp. 68-78.  

2. Chamnongkich S, and Pratanaphon S., 2014, “Measurement of trunk stability the Timed 
Up and Go Test in elderly women using an accelerometer”. Songkla. Med J, 32(1), pp. 
23-33.  

3. Chamnongkich, S, Wongsaya, E, and Pratanaphon, S., 2013, “Trunk displacement during 
the sit-to-stand tests in young adults”. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci, 46(2), pp. 131-
40.     

4. Hensangvilai K, Pratanaphon S, Silsupadol P, and Sunanchai A., 2012, “The effectiveness 
of using VCD aerobic exercises on physical fitness in obese children”. Bull Chiang Mai 
Assoc Med Sci, 45(2), pp. 52-58.  

5. Kaetwong S, and Pratanaphon S., 2012, “Acute effects of dynamic stretching with and 
without warm-up on sprint and vertical jump performance”. Bull Chiang Mai Assoc 
Med Sci, 45(3), pp. 39-48.  
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6. Kitmee V, and Pratanaphon S., 2012, “The effects of dynamic warm up combing with 
static stretching on strength, sprint and flexibility”. J Sports Sci Technology, 12(2),    
pp. 27-36.       

7. Prakanta P, and Pratanaphon S., 2012, “Comparisons in physical fitness between obese, 
overweight and normal weight children aged 6-12 years old”. Bull Chiang Mai    Assoc 
Med Sci, 45(3), pp. 49-58.  
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University - Chiang Mai University 2016 Healthy Aging and Sustainable Society 29 -31 
August 2016, Kagawa University, Japan. pp 119-120. 

 
ผลงานวิจัยอื่นๆ   
1. รัชชุกาญจน์ ทองถาวร วิไลพร ธนสุวรรณ สิระ สมนาม และ สุภาพร ชินชัย. 2559. รายงานวิจัย           

การปรับแต่งและอ านวยความสะดวกในการสอนวิชาภาษาไทยส าหรับผู้เรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมระดับประถมศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.       
288 หน้า (งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 

 
 

อาจารย์วีระยุทธ  สุภารส 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
1. Tongsookdee, R., Vittayakorn, S., Tongthaworn, R., Busadee, N., Tanasuwan, W.,       

Somnam, S., Nguenyuang, S., Chinchai, S., Lersilp, S., Seang–Xuto, V., Leosiripong, P., 
Suparos., W., 2017. “Teachers for All: Teaching Accommodations and Modifications 
for Students with Learning Disabilities”. Paper presented at the LDA 54th Annual 
International Conference scheduled . 16-19 February 2017, Baltimore, MD. pp 17-19. 



65 
 

2. Tongsookdee, R., Leosiripong, P., Suparos, W., Pijai, R., Chaichompu, R., Yokavin, P., 2016. 
“Inclusive Education Challenges for Students with Hearing Impairments : Case Study 
at Chiang Mai University”. Paper presented at The 6th Joint Symposium between 
Kagawa University - Chiang Mai University 2016, 26-31 August 2016, Kagawa University, 
Japan. pp 123-125. 

 
ผลงานวิจัยอื่นๆ   
1. รัชนีกร ทองสุขดี สร้อยสุดา วิทยากร พิกุล เลียวสิริพงศ์ และ วีระยุทธ  สุภารส. 2559. รายงานการวิจัย         

การปรับแต่งและอ านวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียน
ร่วมระดับประถมศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 309 หน้า. (งบประมาณจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 

 
 

อาจารย์รจนา พิใจ 

 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
1. Tongsookdee, R., Leosiripong, P., Suparos, W., Pijai, R., Chaichompu, R., Yokavin, P., 2016. 

“Inclusive Education Challenges for Students with Hearing Impairments : Case Study 
at Chiang Mai University”. Paper presented at The 6th Joint Symposium between 
Kagawa University - Chiang Mai University 2016, 26-31 August 2016, Kagawa University, 
Japan. pp 123-125. 
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
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จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            ไม่น้อยกว่า            40  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            ไม่น้อยกว่า           42  หน่วยกิต     

 

     เพิ่มเน้ือหาด้านกายภาพบ าบัดและพิการซ้อน 

ก. กระบวนวิชาเรียน                             ไม่น้อยกว่า             28  หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน                             ไม่น้อยกว่า            30  หน่วยกิต 

 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา            ไม่น้อยกว่า              34 หน่วยกิต                              1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา            ไม่น้อยกว่า            30 หน่วยกิต                                      

 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า              23 หน่วยกิต                                 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า            24 หน่วยกิต                                                

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                                  14 หน่วยกิต 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                                 17 หน่วยกิต 

070711           นโยบายและการปฏิบัติในการศึกษา                 3 หน่วยกิต 

                     พิเศษ 

  070711           นโยบายและการปฏิบัติใน                          2 หน่วยกิต
          การศึกษาพิเศษ 

 

ลดหน่วยกิตและเน้ือหาด้านกฎหมาย 

 เน่ืองจากปัจจุบันผู้เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงเน้ือหา
น้ีได้ด้วยตนเองและกระทรวงศึกษาธิการจัดอบรม
เป็นประจ า 

   070720           การประเมินในการศึกษาพิเศษ                       3 หน่วยกิต เปิดใหม ่

 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคัดกรองเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นรายบุคคลได้เหมาะสมขึ้น 

070721           การพัฒนาและออกแบบ                             2 หน่วยกิต                        
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 

 070721            การพัฒนาและออกแบบ                              3 หน่วยกิต
          หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 

เพิ่มหน่วยกิต 

   โดย เพิ่มเน้ือหา การวางแผนการให้บริการ
เฉพาะครอบครัว และปรับเน้ือหาที่มีอยู่ให้
ครอบคลุมขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบัน มีการ
ปรับภาษาอังกฤษให้เป็นสากล  
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070723            บริบทการเรียนรู้ในการศึกษาพิเศษ                   3 หน่วยกิต 070723            บริบทการเรียนรู้ในการศึกษาพิเศษ                  3 หน่วยกิต ปรับเน้ือหา การวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล และเพิ่มเน้ือหาการวาง
แผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว  ระบบการ
กระจายสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา   

 

070737         เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก                        3 หน่วยกิต  070737         เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก                      3 หน่วยกิต คงเดิม 
 

070791        สัมมนาการวิจัยการศึกษาพิเศษ                          3 หน่วยกิต   ยกเลิก 
 

  070792          การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษา                3 หน่วยกิต 
                      พิเศษ   

เปิดใหม่  
แทน กระบวนวิชา 070791 เพื่อให้ตรงกับการ
จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษที่เน้นเป็นรายบุคคลและกลุ่มเล็กมากย่ิงขึ้น 
 
 
 

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า                  9 หน่วยกิต 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า                    7 หน่วยกิต เพื่อเปิดโอกาสให้เลือกเน้ือหาที่สนใจและตรงกับ
ความต้องการมากขึ้น 
 
 
 

 070700           การศึกษาพิเศษ                                          3 หน่วยกิต เปิดใหม่                                       
ส าหรับนักศึกษาทีมีฐานความรู้ด้านการศึกษา
พิเศษน้อยและอาจเป็นอุปสรรคในการเรียนการ
สอน 
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   070725           การสอนผู้เรียนที่มีภาวะพิการซ้อน                  2 หน่วยกิต เปิดใหม่   
เน่ืองจากเพิ่มเน้ือหาด้านภาวะความพิการซ้อน 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

   070726          การสื่อสารส าหรับผู้เรียนที่มีภาวะ                    3 หน่วยกิต 
                      พิการซ้อน 
 

เปิดใหม่   
เน่ืองจากเพิ่มเน้ือหาด้านภาวะความพิการซ้อน 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

   070727         การใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาส าหรับ                       3 หน่วยกิต 
                     บคุคลที่มีภาวะพิการซ้อน 

 

เปิดใหม่   
เน่ืองจากเพิ่มเน้ือหาด้านภาวะความพิการซ้อน 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
070731            การมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษา                3 หน่วยกิต            

พิเศษ 
 

070731         การมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษา                 3 หน่วยกิต 
พิเศษ 

 

ปรับเน้ือหา  
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน ศูนย์บริการในชุมชน และศูนย์การเรียนรู้
เฉพาะความพิการเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสงัคมไทยและสากล
มากย่ิงขึ้น 

 
070732            การสร้างองค์ความรู้การศึกษา                       3 หน่วยกิต                       

                        พิเศษ 
- ยกเลิก                                                   

มีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชา 070738 
070733            บริบททางจิตสังคมของเด็กที่มีความ                3 หน่วยกิต               

                        ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
- ยกเลิก                                                   

มีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชา 070723 
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070734                 การบริหารและการนิเทศ                        3 หน่วยกิต 
                             การศึกษาพิเศษ   

- 
 

ยกเลิก   
เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรคือ ครูและ
นักวิชาการ และได้ปรับเน้ือหาบางส่วนที่จ าเป็นไว้
ในกระบวนวิขา 070711 
 
 

070735                  โภชนาการในเด็กที่มีความต้องการ            3 หน่วยกิต 
                             จ าเป็นพิเศษ 

070735               โภชนาการในเด็กที่มีความต้องการ              3 หน่วยกิต 
                           จ าเป็นพิเศษ  
 

 คงเดิม 
           

070736                   ศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์                 3 หน่วยกิต 
                             ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น 

                              พิเศษ 

070736               ศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์                    3 หน่วยกิต 
                         ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น  

                          พิเศษ   

คงเดิม 
              

070738                  หัวข้อเฉพาะที่เก่ียวข้องกับ                      3 หน่วยกิต 
                              การศึกษาพิเศษ 

 ยกเลิก 

  070739              การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของครอบครัว            3 หน่วยกิต 
                        และผู้ดูแลบุคคลตาบอด-หูหนวก 

 

เปิดใหม ่
เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่เน้นภาวะพิการซ้อน 
 

 070740               สัมมนาการศึกษาพิเศษ 1                           1 หน่วยกิต เปิดใหม ่
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการท าวิทยานิพนธ์
ให้แก่นักศึกษา  
 

 070741             สัมมนาการศึกษาพิเศษ 2                             2 หน่วยกิต เปิดใหม ่
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการท าวิทยานิพนธ์
ให้แก่นักศึกษา 
 

 070742            จริยธรรมส าหรับครูการศึกษาพิเศษ                   2 หน่วยกิต เปิดใหม่                                              
เพื่อสร้างความตะหนักในวิชาชีพครูและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการท างานด้านการศึกษา
พิเศษ 
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 513701             หลักการทางกิจกรรมบ าบัดในยุค                   3 หน่วยกิต 
                       ปัจจบุัน    

 

คงเดิม 
เดิมเป็นกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (วิชา
บังคับ) ย้ายเป็น กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

070789          การค้นคว้าแบบอิสระ  ยกเลิก 
 

 070799             วิทยานิพนธ์                                          12 หน่วยกิต เปิดใหม ่
เพื่อการค้นคว้าและศึกษาที่มีความลึกซึ้งทาง
การศึกษาพิเศษมากขึ้น 
 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า                11   หน่วยกิต                 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า               6 หน่วยกิต ปรับลดหน่อยกิต เน่ืองจากมีการเพิ่มศาสตร์    
ด้านกายภาพบ าบัดให้มี เพื่อให้มคีวามเป็น       
สหวิทยาการมากขึ้น และเพื่อให้ครูการศึกษา
พิเศษมีความรู้และทักษะที่ครอบคลุมในการ
ช่วยเหลือเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล 

1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                                                     9 หน่วยกิต 1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                                                     6 หน่วยกิต                                                     

 055771                  การวิจัยทางศึกษาศาสตร์                        3 หน่วยกิต  ยกเลิก 
 เน่ืองจากการวิจัยทางการศึกษาพิเศษหลักสูตรน้ี
เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพและสาขาวิชาฯ จะเปิด
อบรมระยะสั้นพื้นฐานวิจัยทางการศึกษา 
 

513701                หลักการทางกิจกรรมบ าบัดในยุค                 3 หน่วยกิต 
                            ปัจจบุัน                                

 

 คงเดิม 
เดิมเป็น กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (วิชา
บังคับ) ย้ายเป็น กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 
 

 513702               การดัดแปรสภาพแวดล้อม              1 หน่วยกิต
                          และอุปกรณ์ช่วยส าหรับผู้พิการ 
 

  

 
 

ยกเลิก  
บูรณาการอยู่ในวิชากิจกรรมบ าบัด ในเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ (513716 
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513716                   กิจกรรมบ าบัดในเด็กส าหรับครู              3 หน่วยกิต 

                              การศึกษาพิเศษ 

 

เปิดใหม ่

เพื่อให้ครูมีความรู้และ ทักษะ เบื้องต้นในการ
ช่วยเหลือ ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผู้เรียนที่มีภาวะพิการซ้อน 
(Multiple Disabilities) บนฐานการบูรณาการ
ความรู้ทางกิจกรรมบ าบัดเช่น ด้านพัฒนาการ
ทางการช่วยเหลือตนเอง กล้ามเน้ือมัดเล็ก มัดใหญ่ 
การรับรู้และการเรียนรู้ 

 514701                   กายภาพบ าบัดในเด็กส าหรับครู              3 หน่วยกิต             

                             การศึกษาพิเศษ 

 

 เปิดใหม ่

เพื่อให้ครูมีความรู้และ ทักษะ เบื้องต้นในการ
ช่วยเหลือ ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผู้เรียนที่มีภาวะพิการซ้อน 
(Multiple Disabilities) บนฐานการบูรณาการ
ความรู้ทางกายภาพบ าบัด ความต้องการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงสร้างหลักสูตร  แผน ข 

หลักสูตร พ.ศ.2547 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

โครงสร้างหลักสูตร  แผน ข 
  จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร                              ไม่น้อยกว่า     40   หน่วยกิต 
    ก.กระบวนวิชาเรียน                                                ไม่น้อยกว่า     34   หน่วยกิต 
      1.กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา                           ไม่น้อยกว่า     34   หน่วยกิต 
          1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า     23   หน่วยกิต 
 1.1.1กระบวนวิชาบังคับ                                                  14    หน่วยกิต 
                 ศ. กพ. (070) 711 นโยบายและการปฏิบัติในการศึกษาพิเศษ    3    หน่วยกิต 
                 ศ. กพ. (070) 721 การพัฒนาและออกแบบหลักสูตร 
 การศึกษาพิเศษ                           2    หน่วยกิต 
                 ศ. กพ. (070) 723 บริบทการเรียนรู้ในการศึกษาพิเศษ           3    หน่วยกิต 
                 ศ. กพ. (070) 737 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ในการศึกษาพิเศษ                           3    หน่วยกิต 
                 ศ. กพ. (070) 791 สัมมนาการวิจัยการศึกษาพิเศษ               3    หน่วยกิต 
 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                              ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต 
                 ศ. กพ. (070) 731 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ในการศึกษาพิเศษ                           3     หน่วยกิต 
                 ศ. กพ. (070) 732 การสร้างองคค์วามรู้การศึกษาพิเศษ         3     หน่วยกิต 
                 ศ. กพ. (070) 733 บริบททางจิตสังคมของเด็ก 
 ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ                 3     หน่วยกิต 
                ศ. กพ. (070) 734 การบริหารและการนิเทศการศึกษาพิเศษ    3     หน่วยกิต 
                ศ. กพ. (070) 735 โภชนาการในเด็กที่มีความต้องการ 
  จ าเป็นพิเศษ                            3    หน่วยกิต 
               ศ. กพ. (070) 736 ศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับ 
  เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ               3   หน่วยกิต 
               ศ. กพ. (070) 738 หัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ    3    หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ยกเลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ยกเลิกหลักสูตร แผน ข เน่ืองจาก ไม่มี
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้ังแต่ปี 2555 และผลการ
สัมมนาบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตทางสาขาการศึกษา
พิเศษต้องการให้ผู้ที่เป็นครู หรือนักวิชาการศึกษา 
เข้าศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้ลึกซึ้ง โดยการ
จัดท าวิทยานิพนธ์  
          นอกจากน้ีแนวโน้มของสถานศึกษาท่ี
ท างานเก่ียวกับคนพิการและสถาบันอุดมศึกษามี
แนวโน้มต่อการไม่รับบัณฑิตที่จบการศึกษา
ปริญญาโท ที่ส าเร็จจากหลักสูตรแผน ข 
(ท าการค้นคว้าอิสระ) ท าให้นักศึกษาเสียโอกาส  
ในการท างานและพัฒนาบัณฑิต เพ่ือเป็นบุคลากร
สายวิชาการในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป 
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      1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า   11   หน่วยกิต 
           1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ     9   หน่วยกิต 
                ศ.ว. (055) 771 การวิจัยทางศึกษาศาสตร ์                       3    หน่วยกิต 
            ทน.กบ. (513) 701 หลักการทางกิจกรรมบ าบัด 
 ในยุคปัจจุบัน                            3    หน่วยกิต 
            ทน.กบ. (513) 702 การดัดแปรสภาพแวดล้อมและ 
 อุปกรณ์ช่วยส าหรับผู้พิการ                      1    หน่วยกิต 
            ทน.กบ. (513) 711 กิจกรรมบ าบัดในเด็ก 
 ที่มีความจ าเป็นพิเศษ                             2    หน่วยกิต 
          1.2.2 กระบวนวิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า  2   หน่วยกิต หน่วยกิต 
              ม. จว. (013) 721 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                             3   หน่วยกิต 
 ม. จว. (013) 735 ครอบครัวบ าบัด                                 3   หน่วยกิต 
 ศ. สส. (057) 712 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                    3  หน่วยกิต 
 ศ. สส. (057) 751 สุขภาพของบุคคลในสภาวะสุขภาพต่าง ๆ      3   หน่วยกิต 
 ศ.ว. (055) 728 การประเมินตามสภาพจริงและ 
  แฟ้มสะสมผลงาน                               2   หน่วยกิต 
 ศ.ว. (055) 729 การวัดเชาวน์ทางอารมณ์                         2   หน่วยกิต 
 หรือเลือกจากกระบวนวิชาอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
   2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง                   ไม่มี 
 ข. การค้นคว้าแบบอิสระ 
  ศ. กพ.  (070) 798                                                       6  หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย -  ภาษาอังกฤษ 
   2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  -  ไม่ม ี
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                      ไม่น้อยกว่า  40   หน่วยกิต 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ยกเลิก 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

แผนการศึกษาเดิม (แผน ข)  แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
ชั้นปีที่  1 ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
070711   นโยบายและการปฏิบัติใน

การศึกษาพิเศษ                 
3 070711   นโยบายและการปฏิบัติในการศึกษาพิเศษ                 2 

070721  
 
070723  
 

การพัฒนาและการออกแบบ
หลักสูตร 
การศึกษาพิเศษ 
บริบทการเรียนรู้ในการศึกษาพิเศษ 
วิชาเลือกในสาขา 

2 
 
3 
 
3 
 

070720  
070721  
 
 

การประเมินในการศึกษาพิเศษ 
การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ 
วิชาเลือกในสาขา 

3 
3 
 
3 

 รวม 11  รวม 11 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หน่วยกิต 

055771   การวิจัยทางศึกษาศาสตร ์ 3 070792  การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษาพิเศษ 3 
070737  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

ในการศึกษาพิเศษ 
3 070737  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  

ในการศึกษาพิเศษ 
3 

513701  หลักการทางกิจกรรมบ าบัดในยุค
ปัจจุบัน 
วิชาเลือกในสาขา 

3 
 
3 

070723  
 

บริบทการเรียนรู้ในการศึกษาพิเศษ 
วิชาเลือกในสาขา 

3 
2 

 รวม 12  รวม 11 

ชั้นปีที่  2 ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

070751  
513702  

สัมมนาวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
การดัดแปลงสภาพแวดล้อมและ
อุปกรณ์ช่วยส าหรับผู้พิการ 

3 
1 

513716  กายภาพบ าบัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
วิชาเลือกในสาขาการศึกษาพิเศษ 

3 
      2 

 

513711  กิจกรรมบ าบัดในเด็กที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
วิชาเลือกในสาขาการศึกษาพิเศษ 
วิชาเลือกนอกสาขาการศึกษา
พิเศษ 

          2 
        

3 
2 

070799  วิทยานิพนธ์ 
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

6 
 

 รวม 11  รวม 11 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หน่วยกิต 

070799  
 
            

วิทยานิพนธ์ 
 

6 
 

514701   
 
070799  

กายภาพบ าบัดในเด็กส าหรับ 
ครูการศึกษาพิเศษ 
วิทยานิพนธ์ 
สอบวิทยานิพนธ์ 

3 
 
6 

 รวม 6  รวม 9 
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6. ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับตามข้อคิดเห็น 
1. เหตุและความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตร
เพิ่มเติม ความส าคัญของพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับ คนพิการ  และระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนร่วม 
 

- ปรับตามข้อคิดเห็น โดย เพิ่มเติม ความส าคัญ
ของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับ 
คนพิการ พ.ศ. 2551 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553  

- ปรับตามข้อคิดเห็น โดย เพิ่มระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนร่วม 

2.ด้านโครงสร้างหลักสูตร 
- รายวิชา 070 ศ.กพ.724 เป็น 070 ศ.กพ.720 

 
 

- เพิ่มเนื้อหา 070 ศ.กพ.721 
 
 
 
 

- วิชา 070 ศ.กพ.731 
เพิ่มเติมเนื้อหา การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ
ครอบครัวและชุมชน 

 
 
- วิชา 070 ศ.กพ.736 จัดท าค าอธิบายให้ถูกต้อง 

- ปรับตามข้อคิดเห็น โดย ปรับเปล่ียนรายวิชา 070 
ศ.กพ.724 เป็น 070 ศ.กพ.720และปรับตาม
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

 
- ปรับตามข้อคิดเห็น โดย เพิ่มเนื้อหา 070 ศ.กพ.

721 ให้มีการวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การ
วางแผนการสอนเฉพาะบุคคล และ  การวางแผน
การให้บริการเฉพาะครอบครัว รวมถึงการเตรียม
ผู้เรียนเพื่อการส่งต่อ 

- ปรับตามข้อคิดเห็น โดย วิชา 070 ศ.กพ.731 
เพิ่มเติมเนื้อหา การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ
ครอบครัวและชุมชน ในการจัดการศึกษาพิเศษ 
รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชนเป็น
ฐาน ศูนย์บริการคนพิการในชุมชน  ศูนย์การ
เรียนรู้เฉพาะความพิการ 

- ปรับตามข้อคิดเห็น โดย วิชา 070 ศ.กพ.736 
จัดท าค าอธิบายให้ถูกต้อง 
 



 

 


