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1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
SPE   1101  ความรูเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ                                                                    3(3-0) 
                       Introduction  to Special  Education 
                       ความหมาย  ประวัติ   ปรัชญา นโยบาย   และความสําคัญของการศึกษาพิเศษ   
ลักษณะ  สาเหตุ  และการปองกันความพกิาร  ประเภทของความบกพรองและความผิดปกติ  บริการ
และการชวยเหลือที่รัฐจัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ  การจัดการศึกษาพิเศษของ
ไทยและของตางประเทศ  องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษสากลและในประเทศ  
 
SPE   1102      จิตวิทยาเพื่อเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ                                                          2(2-0) 
                     Psychological  Aspects  of  Children with  Special  Needs 
                      ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความตองการพิเศษ  ความบกพรองและความ
ตองการพิเศษที่สงผลกระทบตอพัฒนาการและพฤติกรรม  อุปสรรค  ความสําเร็จในการปรับตัวของ
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เด็กที่มีความตองการพิเศษ หลักการและวิธีการในการชวยเหลือสงเสริมพัฒนาการ  กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความเขาใจตนเอง และพัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 
SPE   1103      คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูการศึกษาพิเศษ                                   2(2-0) 
                      Ethics  and  Morale  for  Special   Education  Teachers 
                       คุณธรรม  หลักธรรมเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ  และทักษะในการคิดของครูการศึกษา
พิเศษ   คุณลักษณะพิเศษที่จําเปนสําหรับการสอนที่มีคุณภาพ  การวิเคราะหพฤติกรรมที่เหมาะสม          
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม และจริยธรรมของครู  กิจกรรม
เพื่อพัฒนาจิตใจ    
 
 
 
SPE   2101  พัฒนาการทางภาษาและการพูดของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ                     3(3-0) 
                         Language  and  Speech  Development  of  Children  with  Special  Needs 
                          ความสําคัญและพัฒนาการทางภาษา การไดมาซึ่งภาษาและการพดู ปญหาและ
พัฒนาการทางการพดู ความบกพรองทางภาษาและการพดู  การดํารงชีวติและผลกระทบตอการเรยีนรู  
ที่มีตอพัฒนาการดานอื่นๆ ของเด็ก ปจจัยทีส่งเสริมการเรียนรูภาษา  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาษา
และการพดูของเด็ก 
 
SPE   2102   การชวยเหลือระยะแรกเริ่ม                                                                             3(2-2) 
                         Early  Intervention 
                           ความหมาย   ความสําคัญ   ความจําเปนของการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  เหตุผล 
แนวคิด  และรูปแบบของการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  วิธีการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม    
แผนบริการครอบครัว (IFSP)   และแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล   การทํางานรวมกับครอบครัว   
บทบาทของครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 
SPE   2103      ดนตรี  ศิลปะ การเคล่ือนไหวและนันทนาการสําหรับเด็ก                       
                        ท่ีมีความตองการพิเศษ    2(1-2) 
                        Music , Art  and   Movement  for  Children with   Special  Needs  
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                       ขอบขายของพลศึกษา และนันทนาการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ หลักการ
และแนวทางในการจัด  ปรับและดัดแปลงกิจกรรม  ดนตรี  ศิลปะ เกม  กีฬา  และนันทนาการ  เครื่อง
เลนอุปกรณ  สถานที่ที่ เหมาะสม  เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็กที่มีความตองการพิเศษ             
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม 
 
SPE   2132 หลักการและแนวปฏิบตัิทางการศึกษาพิเศษ                                                   2(2-0) 
                           Principles  and  Practices  in  Special  Education 
                          ความเปนมา  ภูมิหลัง  และที่มาของหลักการตาง ๆ  ที่สําคัญและใชปฏิบัติในทาง
การศึกษาพิเศษ  วิเคราะห  สังเคราะหสวนที่ใชอยูในประเทศไทย  เทียบกับตนของหลักการและ
แนวทางตนแบบ  การนําใชสูการปฏิบัติที่สอดคลองกับสถานการณและสภาพทองถ่ิน 
 
 
 
SPE   2324 ภาษาองักฤษสาํหรับครูการศึกษาพิเศษ 1                                              3(3-0)
   English  for Special  Education  Teachers  I 
                           ความสําคัญ ความจําเปน และบทบาทของภาษาอังกฤษที่มีตอการเรียนรูดาน
วิชาการ  การศึกษาพิเศษในฐานะที่เปนวิชาสากลและมีความเคลื่อนไหว  เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
แหลงการเรียนรูและเอกสารตํารา  การขาดความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนอุปสรรคตอ
การสืบคน  บัญชีคําศัพท  อภิธานศัพท  ขอความหรือขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ  การฝกอาน    
จากสื่อจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  
 
SPE   3201 การจัดการพฤติกรรม                                                                                     3(3-0) 
                  Behavior  Management 
  ความหมาย   ความสําคัญ  ลักษณะของพฤติกรรมปญหา   สาเหตุและประเภทของ
พฤติกรรมปญหา  การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก  ปจจัยที่เพิ่มความรุนแรง
ของพฤติกรรมที่เปนปญหา  การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จ 
 
SPE   3221    การปรับหลักสูตร                                                                                    3(2-2) 
                          Curricular  Adaptations 



  
47 
 

 
  

                         ความหมาย  ความสําคัญ องคประกอบ  และหลักการในการปรับหลักสูตร  
บทบาทของการปรับหลักสูตร  ในการเรียนรวมช้ันและการเรียนรวม  ความจําเปนของการปรับ
หลักสูตรที่มีตอความสําเร็จทางวิชาการและสังคมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ  วิธีการปรับ
สภาพแวดลอม  เปาหมาย  จุดประสงค  ส่ือการเรียนการสอน ชวงชั้น/สาระการเรียนรู  กิจกรรม  
การประเมินผล วัดผล  ปฏิบัติการปรับ 
 
SPE   3302       เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ                                                    2(2-
0) 
                           Instructional  Techniques 
                          หลักและวิธีสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  การจดัทําโปรแกรมการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)  การใชส่ือและเทคโนโลยีในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
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SPE   2325 ภาษาองักฤษสาํหรับครูการศึกษาพิเศษ 2                                                       3(3-0) 
  English  for Special  Education  Teachers  II 
  การสะกดคําทีเ่ห็น  การสะกดจากเสยีงที่ไดยิน  การสะกดจากเสยีงในภาษาอื่นเปน
ภาษาอังกฤษ  การคัดลอก  การเขียน  การคนหา  คํา  ประโยค  และขอความ ที่มคีวามหมายตาม
ตองการ   การเขียนประโยค  ขอความหรือขาวในทางการศึกษาพเิศษตามที่กําหนด  หรือตามความ
ตองการในการสื่อความหมาย
 
SPE   3701     การตรวจสอบเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ                                                      3(2-2) 
                        Assessment  of  Children  with  Special  Needs 
                        ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการ  และกระบวนการตรวจสอบ  คุณธรรมใน        
การการตรวจสอบ  เคร่ืองมือในการตรวจสอบ  จุดเดนและจุดดอยของเครื่องมือแบบตาง ๆ  
ตลอดจนการใชเครื่องมือในการสงตอ  แหลงและขั้นตอนในการจัดรวบรวมขอมูล การแปลผล  และ
ประมวลผลขอมูลเพื่อเสนอแนวทางการใหบริการ  และเพื่อการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  
SPE   4140 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ                                                                           3(2-2) 
                           Research  in  Special  Education 
                           หลักการวิจัยเบื้องตน   การวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาพิเศษ   ระเบียบวิธีวิจัย     
การใชสถิติและการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษาพิเศษ   การเขียนรายงานการวิจัย   ทดลองปฏิบัติงาน 
วิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
 
SPE   4901  สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ                                                                             2(1-2) 
                          Seminar  in  Special  Education 
                          การศึกษาเชิงวิเคราะห   สังเคราะห    ที่เกิดขึ้นในปจจุบันและคนควาจากแหลง
ความรูหลากหลาย    เพื่อนําเสนอในชั้นเรียน   เพื่อใหผูเรียนอื่น ๆ   มีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น  อภิปรายซักถามและหาขอสรุปและทางออกของปญหาตามแนวทางเชิงวิชาการ 
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SPE   4902   การศึกษาเอกเทศทางการศึกษาพิเศษ                                                           1(60) 
                          Independent  Study  in  Special  Education 
                          การศึกษาเรื่อง หรือประเด็นปญหาตามความสนใจ  การเลือกหัวขอที่มีเนื้อหาสาระ
สมควรแกการศึกษาคนควาเปนพิเศษ  โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและรับคําแนะนํา
ปรึกษา  ตลอดจนโครงการเพื่อนําเสนอเปนโครงการศึกษาที่มีรูปแบบการเขียนที่ดี  และตรงแบบ
มาตรฐาน 
 
เลือก 
แขนงวชิาการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
SPE   2205 ความรูเก่ียวกับภาวะความบกพรองทางสตปิญญา                                          3(3-0) 
                           Introduction  to  Mental  Retardation 
                           ความหมาย   สาเหตุ    ประเภท    ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
การสังเกต  การคัดแยกเด็ก  การดูแลชวยเหลือเด็ก  การจัดการศึกษาและการใหบริการ 
 
SPE  2302  การจัดหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา                         3(3-0) 
                           Educational  Programming  for  Children  with  Mental  Retardation 
                           หลักการและโครงสรางของหลักสูตรโดยทั่วไป  แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ลักษณะและวิธีการจัด   และปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนที่เหมาะสม   เพื่อใหเกิดทักษะทางวิชาการ   และทักษะในการดํารงชีวิตประจําวัน               
(functional  skills)  ตามระดับพัฒนาการ  และความสามารถเฉพาะบุคคล 
 
SPE   3308     การเสริมสรางทักษะทางสังคมและทางการสื่อความหมายสําหรับเด็กท่ีมีความ 
  บกพรองทางสติปญญา 2(2-0) 
                 Social and Communication Skills for Children with  Mental Retardation 
                      ปญหา  ความสําคัญ  พัฒนาการในการสื่อความหมาย  การสังเกตพฤติกรรมการ
ส่ือความหมาย    และพฤติกรรมทางสังคมของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา   วิธีการ
เสริมสรางทักษะการสื่อความหมาย และทักษะทางสังคม 
 
 
 



  
50 
 

 
  

SPE   3309      การอาน และเลขคณิตสาํหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา                  3(3-
0) 
                       Reading  and  Mathematics  for  Children  with  Mental  Retardation 
                            ขั้นตอนของพัฒนาการไปสูการอานและการเรียนรูเลขคณิต   เทคนิคและวิธีการสอน
อาน    การสอนเลขคณิตสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  การฝกปฏิบัติการสอนสราง
ส่ือทักษะการอาน  และทักษะเลขคณิตเพื่อมุงเนนทักษะในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 
SPE   3402      การเตรียมอาชพีและการดํารงชีวติในชุมชนสําหรับบุคคลท่ีมีความ                
                        บกพรองทางสติปญญา 3(2-2) 
                        Vocational  Preparation  and  Community  Living          
                        ทักษะและการฝกนิสัยที่จําเปนสําหรับการนําไปสูอาชีพ   ขั้นตอนในการจัด
ประสบการณ  ฝกงานอาชีพ  ปญหาอุปสรรคของการเขาทํางาน  ผลของการมีงานทํา การดํารงชีวิต
ในชุมชนของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา  การเดินทาง  รูปแบบการพักอาศัย เพศศึกษา  
การมีครอบครัว  การดูแลตนเอง  การปองกันอันตราย   การฝกปฏิบัติวิเคราะหงาน และคุณภาพของ
การดํารงชีวิตในชุมชน
 
SPE   3503    สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง     
                          ทางสตปิญญา                                  2(1-2)                  
                          Materials  and  Learning  Activities  
                             ความหมาย ความสําคัญ การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
วัสดุ   อุปกรณพิเศษที่ใชในการเสริมสรางทักษะและพัฒนาการ  การดัดแปลง   การผลิต  การฝก  
การจัดระบบ  และการประเมินผลการใช 
 
แขนงวชิาการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยนิ 
SPE   2126 การศึกษาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน                                     3(3-0) 
  Education  for  Children  with  Hearing  Impairments 
                           กลไกของการไดยิน  สาเหตุของความบกพรองทางการไดยิน  ลักษณะ  ประเภท  
การจัดการศึกษา  การใหการชวยเหลือและบริการสนับสนุน 
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SPE   3127 ภาษามือ                                                                                                          2(1-2) 
                        Sign   Language  
                  ความหมาย  ความเปนมา  ประเภทและลักษณะที่แตกตางกันของภาษามือไทย       
สวนเดน   สวนดอยแตละประเภท    โครงสรางพื้นฐานของภาษามือไทย     การจัดสภาพแวดลอมที่
สงเสริมการใชภาษามือ  ฝกปฏิบัติการสื่อสารดวยภาษามือในชีวิตประจําวัน     
 
SPE   3401  การฝกฟง  ฝกพูด  และแกไขการพูดสําหรบัเด็กท่ีมีความบกพรองทาง 
   การไดยนิ        3(2-2) 
                        Auditory  and  Speech Training   
                        ความหมาย   องคประกอบของการฟงและการพูด  อวัยวะที่เกี่ยวของ   การสังเกต  
การประเมินความผิดปกติทางการพูด  หลัก  วิธีการและฝกปฏิบัติการฝกฟง  ฝกพูดและแกไข      
การพูด 
 
SPE   3501 สื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษาสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพรอง                       
  ทางการไดยิน               2(1-2) 
                           Teaching  Aids  and  Educational   Technology  for  Children  with  Hearing     
                            Impairments 
                            ความหมาย  บทบาท  ความสําคัญของสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับเด็ก
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน   ประเภท   การใช   การจัดหา  และบํารุงรักษาสื่อ   อุปกรณ  
เครื่องชวยและเทคโนโลยี  การฝกปฏิบัติการใชส่ือและเทคโนโลยี 
 
SPE   4228    การสอนภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยนิ                             3(2-2) 
                         Teaching  Language  to  Children  with  Hearing  Impairments 
                        ความหมายและความสําคัญของภาษา  พัฒนาการและปญหาทางภาษาของเด็กที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนในการสอนและสงเสริมพัฒนา      
การทางภาษา  หลักและวิธีการสอน  การฝกปฏิบัติการสอนภาษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน  ในระดับชั้นตาง ๆ 
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SPE   4229    การสอนกลุมสาระการเรียนรูสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน     3(2-2) 
                          Teaching  School  Subjects  to  Children  with  Hearing  Impairments 
                          ทฤษฎี  หลักการสอน  รูปแบบการสอนในแตละกลุมสาระวิชา  เทคนิคการสอน
กลุมสาระวิชาตามหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน
การสอนกลุมสาระวิชา  การประเมินผลตามกลุมสาระวิชา 
 
แขนงวชิาการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 
SPE   2203  ความรูเก่ียวกับความบกพรองทางการเหน็                                                      3(3-0) 
                           Introduction  to  Visual  Impairments 
                          โครงสรางและหนาที่ของตา  สาเหตุ  และการปองกันความบกพรอง  คําจํากัด
ความ  ความบกพรองที่มีผลตอการดํารงชีวิตและการศึกษา  การตรวจวัดการเห็น  กิจกรรมสงเสริม
การเห็นสําหรับเด็กที่เห็นเลือนลาง 
 
SPE   2204     ทักษะการทําความคุนเคยสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหวของเด็กท่ีมี                                 

ความบกพรองทางการเห็น 3(3-0)           
                          Orientations  and  Mobility  for Children  with  Visual  Impairments 
                          ความหมาย  ปรัชญา  การพัฒนาทักษะกลามเนื้อ  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง 
และการใชประสาทสัมผัส   หลักและวิธีการสอนทักษะการสํารวจและรับรูส่ิงแวดลอม  การใช
อุปกรณชวย  การฝกปฏิบัติการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหวไดดวยตนเอง 
 
SPE   2231  การศึกษาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น                                           2(2-0) 
                          Education  of  Children  with Visual  Impairments 
                         รูปแบบของการใหการศึกษาและวิธีการ การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม  การมีสวน
รวมทางการศึกษาของบาน  โรงเรียน ชุมชน  การวางแผนพัฒนาเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น  
การสงเสริมการเรียนรู  การสงเสริมทักษะของครูและผูปกครองในการดูแลและจัดการเรียนรู 
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SPE 3230 การชวยเหลือเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น                                            3(3-0) 
                           Intervention  for  Children  with  Visual  Impairments 
                           ปญหาและความตองกรเฉพาะของเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น ความสําคัญ 
หลักการและกระบวนการใหความชวยเหลือ  วิธีการพัฒนาเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น      
การใหคําปรึกษาและการทํางานรวมกับผูปกครอง ครอบครัว  องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การใหความชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น 
 
SPE   3304   การสอนทักษะการดํารงชีวติสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเหน็         2(1-2) 
                          Community Living  Skills  for  Children  with  Visual  Impairments 
                         ทักษะการดํารงชีวิตของเดก็ที่มีความบกพรองทางการเหน็  การสอนทกัษะทีใ่ชใน
ชีวิตประจําวันและการดํารงชีวิตในชมุชน  การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝกปฏบิัติการใชเครือ่งมือเครื่องใช
ในชีวิตประจําวัน 
 
SPE   3305 อักษรเบรลล                                                                                                 2(1-2) 
                           Braille 
                           ประวัติความเปนมาของอักษรเบรลลไทย   การใชอักษรเบรลลเปนเครื่องมือส่ือ
ความหมายในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร   วิทยาศาสตร  ดนตรี   และธรรมชาติศึกษา  
รูปแบบการอาน  การเขียน  และการพิมพอักษรเบรลลอังกฤษ  รูปแบบหนังสือเบรลลอังกฤษ
มาตรฐาน  การใชเครื่องเขียน  และเครื่องพิมพดีดเบรลล  การฝกปฏิบัติอาน เขียน พิมพ  หนังสือ
เบรลลภาษาอังกฤษ 
 
SPE   3502      สื่อและอุปกรณพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น                    2(1-2) 
                         Materials  and  Special  Devices  for  Children  with  Visual  Impairments  
                         ส่ือการเรียนการสอน    ส่ือที่ใชดํารงชีวิต   การผลิต   จัดหา   ดัดแปลงสื่อ   การใช  
การเก็บ  การบํารุงรักษา  ฝกปฏิบัติการใชส่ือและอุปกรณพิเศษ  
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แขนงอื่น 
SPE   1135       หลักการจดัการเรียนรวมชัน้                                                              3(3-0) 
                       Educational   Integration 
                       ความหมาย  ความสําคัญ  ทฤษฎีแนวคิด  รูปแบบ  กระบวนการ  การวางแผน         
การบริหาร  การจัดองคกร  การประสานความรวมมือ การปรับเปลี่ยนทางกายภาพ  การจัดบริการและ
การสนับสนุน การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการ  การจัดทําโครงการเพื่อการพัฒนา 
 
SPE   2136    การศึกษาของเด็กปญญาเลิศ                                                                           3(3-0) 
                           Gifted   Education 
                           ศึกษาขั้นตอนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถ
เฉพาะทาง  รูปแบบตาง ๆ  ของการสอนเรง  การสอนเสริม  การปรับปรุงหลักสูตร  เครื่องมือและ
อุปกรณสําหรับเด็กปญญาเลิศในระดับประถมและมัธยมศึกษา  ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
 
SPE   2137    การศึกษาของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู                                                    3(3-0) 
                           Education  of  Children with  Learning  Disabilities 
                           ศึกษาถึงลักษณะการจําแนกประเภท สาเหตุปญหาและพฤติกรรมของเด็กที่มี
ปญหาในการเรียนรู  การทํางานของสมองเบื้องตน  การคัดแยก  การปองกันและการแกไขเบื้องตน  
แนวทางในการจัดการศึกษาใหแกเด็กประเภทนี้  ตลอดจนศึกษาผลงานวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของ 
 
SPE   2138  การศึกษาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางประสาทสัมผัส                                 3(3-0) 
                    Education  of  Children with  Sensory  Impairments 
  คําจํากัดความ  สาเหตุ  ประเภทของปญหาและความตองการพิเศษของเด็กที่มี
ความบกพรองทางประสาทสัมผัส  การตรวจสอบ  การคัดแยกและการประเมิน  ความสามารถ    
การปรับหลักสูตร  การทํางานรวมกับพอแม  นักวิชาการที่เกี่ยวของ  การสงตอเพื่อรับการชวยเหลือ 
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SPE   2139  การศึกษาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางอารมณและพฤติกรรม                     3(3-0) 
                     Education  of  Children with  Emotional  and  Behavior  Disorder 
  ความหมาย สาเหตุ  ประเภท  ลักษณะปญหาพฤติกรรมและอารมณ รูปแบบ       
การชวยเหลือ บทบาทสภาพแวดลอม การจัดสภาพแวดลอมเชิงบวก การสงเสริมความสําเร็จทาง
วิชาการสังคม   การประสานงานกับผูปกครองและผู เกี่ยวของ   การใหการศึกษาพอแม                   
การชวยเหลือเร่ืองการเปนพอแมที่ดี  การวิเคราะหแผนการชวยเหลือครอบครัว  วิธีการแสดงความ
รวมมือจากครอบครัว 
 
SPE   2202   การสื่อความหมายสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน                      3(3-0) 
                          Communication  Skills  for   Children  with Hearing  Impairments                                  
                           ความหมาย   ลักษณะ  และความจําเปนของการสื่อความหมายสําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน วิธีการสื่อความหมาย  การฟง การพูด การอานริมฝปาก การใชทาแนะคาํพดู  
ภาษาทาทาง  ภาษามือ  การสะกดนิ้วมือ และการสื่อความหมายระบบรวม 
 
SPE   3233       การเตรียมตัวเขาสูวัยผูใหญ                                                                            3(2-2) 
                           Transitional  Preparation  for  Persons  with  Intellectual  Disabilities 
                            ความตองพิเศษของบุคคลที่มีภาวะความบกพรองทางสติปญญา    การชวยเหลือที่
จําเปน  การสนับสนุนที่ตองการ  ความหมาย  ความสําคัญและความจําเปนของการเตรียมบุคคลที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาเขาสูวัยผูใหญ  หลักการและวิธีการฝกทักษะทางสังคม  ทักษะทาง   
การสื่อความหมาย  ทักษะการคิด  และทักษะการดูแลตนเอง  การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต  การพิทักษสิทธิของตนเองและผูอ่ืน 
 
SPE   3241      การทํางานรวมกับพอแม                                                                                2(2-0) 
                           Parental   Partnership 
                           ความหมาย  ความสําคัญ  เหตุผลและรูปแบบของการใหการศึกษาพอแม  
ผลกระทบ  ของความพิการของเด็กที่มีตอพอแมและครอบครัว  ความชวยเหลือท่ีจําเปนตองไดรับ  
บทบาทของพอแมและครอบครัวในการใหการชวยเหลือและเล้ียงดู  หลักการทํางานรวมกับพอแม  
สิทธิของพอแมที่มีลูกพิการ   ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการดานตาง  ๆ     การจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริม
พัฒนาการ  การพิทักษสิทธิและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก / บุคคลที่มีความพิการ 
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SPE   3406     การฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนสําหรับบุคคลพิการ                                         2(1-2) 
                          Community   Rehabilitation   
                          ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการฟนฟสูมรรถภาพในชุมชนสําหรับบุคคลพิการ  
กฎหมายและแผนพัฒนาเกีย่วกับบุคคลพิการ  ฝกปฏิบัติการจัดกจิกรรม 
 
SPE   4134 กฎหมายที่เก่ียวของกับการศกึษาพิเศษ 2(2-0) 
                           Legislation  in  Special  Education 
                           กฎหมายทีเ่กีย่วของกับสิทธิมนุษยชน  กฎหมายเกี่ยวกบัคุณภาพชวีิต  การอาชีพ  
สังคมและการศึกษาสําหรับคนพิการ  การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาพเิศษ
ในและตางประเทศ  แนวโนมของกฎหมายทางการศึกษาพิเศษ 
 
2.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาชีพครู 
บังคับ 
FE   1106 ความเปนคร ู 3(3-0) 
  Self-actualization for Teachers 
  ความหมาย  และความสําคัญของครู  การพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนครู 
แบบองครวม  สภาวะและสถานการณทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และปจจัยอ่ืน ๆ     ซ่ึงมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู  บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย 
 
FE   3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0) 
  Learning Resources and Local Wisdom 
  ความหมาย ความสําคัญ  ขอบขายของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถ่ิน โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถ่ินในฐานะทรัพยากรการเรียนรู 
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู    จุดมุงหมาย  และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถ่ิน   การใชแหลงการเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
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CI   1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร 3(3-0) 
  Principles of Education and Curriculum 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความมุงหมายของการศึกษา  ปรัชญาการศึกษา  
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร            
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร  
หลักการ  จุดหมาย  และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร  แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน  การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร    การบริหารหลักสูตร  และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 
CI   2303 หลักการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Management 
  ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู  ระบบการเรียนรู กระบวน     
การจัดการเรียนรู  รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการจัดการเรียนรู   กิจกรรมการเรียนรู     การจัดบรรยากาศ    
การเรียนรู   ส่ือการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล   การวางแผนการจัดการเรียนรู  
 
ETI   2101 เทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0) 
  Educational Technology 
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประโยชน และพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา   นวัตกรรมการศึกษา   กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู   ส่ือการสอนประเภท
ตาง ๆ     การเลือก   การแสวงหา  การผลิต การใช  การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู   การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 
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ER   2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Measurement and Evaluation 

 ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู   เครื่องมือท่ีใชในการวัดผล    
การเรียนรู   ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง   การสรางเครื่องมือชนิด
ตาง ๆ  สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู     การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ     
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู      การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา    การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน 
 
ER   3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 
  Research for Teaching and Learning Development 
  ความหมายและลักษณะของการวิจัย  วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู 
ประโยชนความสําคัญ  และประเภทของการวิจัย     ขั้นตอนการวิจัย     จรรยาบรรณของนักวิจัย   
ฝกปฏิบัติ    การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน      
ช้ันเรียน  การเขียนรายงานการวิจัย   การนําเสนอผลการวิจัย    การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
 
PG   1203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
  Applied Psychology for Learning  

 ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย    ทฤษฎี   
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู  ปจจัยที่สงผลตอ 
การเรียนรู      การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนให เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ                  
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน  
 
PG   3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 3(3-0) 
  Activity Organization for Student Development 
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  ความหมาย   หลักการ   ความสําคัญ   และจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม                   
เพื่อพัฒนาผูเรียน  หลักการ  และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน     
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม  และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
EA   3305 การประกันคณุภาพการศึกษา 2(2-0)  
  Educational Quality Assurance  

 ความหมาย ความสําคัญ  จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา  องคกร  สถาบัน  ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   ปจจัย  ตัวช้ีวัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา   ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย 
 
SPE   3601 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0) 
  Inclusive Education 
  ความหมาย  ปรัชญา หลักการ  ประเภท  ลักษณะ  และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ  ความหมายและความมุงหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม   การปรับเปลี่ยน
หลักสูตร  ส่ือและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอนและ    
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม   ความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 
เลือก 
FE   3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0) 
  Education and  Development of the Country 
  ความสัมพันธ ระหว างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ   การศึกษากับ                  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคมและวัฒนธรรม 
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน  ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 

FE   3204   กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น               2(2-0) 
 Educational Activity for Local  
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  โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถ่ิน  บทบาทของคนและองคกรชุมชน 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถ่ิน    กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
FE   4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0) 
  Independent Study in Education 
  นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา  โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน 
 
FE   4902 สัมมนาปญหาการศึกษา            3(3-0) 
  Seminar in Educational Problems 
  ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิารสัมมนาปญหาการศึกษา 
 
CI   3201   กิจกรรมรวมหลักสูตร     2(2-0) 
  Co-curriculum Activities 

  ศึกษาเกี่ ยวกับความหมายและความมุ งหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร  
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร  ลักษณะของผูนําและผูตาม  ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย  หลักการจัดกจิกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร  
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร 
 
CI   3210 การพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น            2(2-0) 
  Curriculum Development for Local 
  ความรูทั่ วไปเกี่ ยวกับหลักสูตร   กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร              
การประเมินผลหลักสูตร   ความเปนมา    และความสําคัญของหลักสูตร       หลักการ    จุดหมาย   
โครงสรางของหลักสูตร   การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร    หลักการ     
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถ่ิน 
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CI   3301 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching 
  ความหมาย   ขอบขาย  และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน    ทักษะ
การนําเขาสูบทเรียน    การเราความสนใจ    การตั้งคําถาม     การใชส่ือการเรียนการสอน   
การเลาเรื่อง   การเสริมแรง   การใชกิริยาทาทางและวาจา  การใชกระดานดํา   การอธิบาย
ยกตัวอยาง   และสรุปบทเรียน   การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใช
เพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอน
โดยใชกระบวนการคิด 
 
CI   3302 การนิเทศการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Supervision 
  ความหมาย     ความสําคัญ    และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา  ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา       หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา     การพัฒนาการเรียนการสอน     
การนิเทศการสอน      การนิเทศภายใน 
 
CI   4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร            3(2-2) 
  Teaching Skills for Science Teachers 
  วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร   ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร     ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี   โครงงาน
วิทยาศาสตร    การออกแบบและการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร     การจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ   ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน   ทักษะอื่น ๆ 
ที่จําเปน   การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
 
ETI   1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
          Utilization of Mass Mia in Education  
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          ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และส่ือสาร
สารสนเทศในรูปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ      
การเรียนรู   การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู  
ETI   3301 การผลิตวัสดุกราฟก 3(2-2) 
          Production of Graphic Materials  
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดษิฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต 
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก  ฝกปฏิบัติการเขยีน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร          
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน 
 
ETI   4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 2(2-0) 
          Telecommunications and Distance Learning  
  แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชเครือขายสากล 
(Internet) ในการสืบคน การติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ         
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล 
 
ER   4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0) 
  Project Analysis and Project Evaluation in Education 
  องคประกอบที่ สําคัญของโครงการและการเขียนโครงการทางการศึกษา           
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility 
Study)  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ  
 
PG   2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0) 
  Human Relations for Teachers 
  ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการ  องคประกอบ  
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการฝกปฏิบัติสราง
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มนุษยสัมพันธ   เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน 
 
 
PG   3101 ความคิดสรางสรรค                         2(2-0) 
  Creative Thinking 
  ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท   ประโยชนของความคิดสรางสรรค      ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค      การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ    
การประเมินความคิดสรางสรรค 
 
PG   3302 ทฤษฎีและปฏบิัติการทางจติวิทยาสังคม   2(2-0) 
  Theories and Practice in Social Psychology 
  ความหมาย    ความสําคัญ   ประโยชนของจิตวิทยาสังคม กลุมและกระบวน       
การกลุม  กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาท และการคลอยตาม                  
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน)   จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม  เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม  การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ   
แรงจูงใจในทางสังคม  การรวมมือ     การแขงขัน   การแกปญหาความขัดแยง   ความเปนผูนํา    
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน  
 
PG   3501     จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                     3(3-0) 
  Adolescence Guidance Psychology 
  วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน    ปจจัยที่
สงผลตอพัฒนาการ   ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน          
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน    แกไขปญหา  และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา  อาชีพ  สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา    ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว 

 
PG   3502      จิตวิทยาการแนะแนว                      2(2-0) 
  Guidance Psychology 
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  ความหมาย   ความสําคัญ   ปรัชญาและหลักการแนะแนว    ประเภทของการแนะแนว  
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา   การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว   กลไกความสําเร็จของการแนะแนว     การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน 
PG   3603 เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0) 
  Tools and Techniques in Guidance 
  หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว     การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว   ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน 
 
EA   1101  หลักการบริหารการศึกษา  2(2-0) 
  Principles of Educational Administration 
  ศึกษาความหมายการบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ      
การบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา   การนิเทศการศึกษา   การพัฒนาหลักสูตร  ปญหาตาง  ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย 
 
EA   1102  ภาวะผูนาํ               2(2-0)  
  Leadership 
  ความหมายและความสําคัญของผูนํา     แบบของผูนํา     บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุณลักษณะของผูนําที่ดี  การเสริมสรางภาวะผูนํา  จิตวิทยาผูนํา  การพัฒนาความสรางสรรค       
ของผูนํา  ผูนํากับการตัดสินใจ  ฝกทักษะการเปนผูนํา 
 
EA   2104  คุณธรรมสําหรับผูบริหาร   2(2-0) 
  Ethics for Administrators                
  ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาทหนาที่ 
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
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ผูบริหาร  การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน  ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
 
 
 
EA   3101  ธุรกิจการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Business                   
  ศึกษาความหมาย   ขอบขาย   ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา     ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา  การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา  ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ  การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา             
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา     
การควบคุม   การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา  การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา 
 
EA   4301  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสด ุ        2(2-0) 
  Executive Fiscal and Commodity Administration 
  ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ   แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ 
 
EC   1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย 3(3-0) 
  Child Care and Child Development 
  ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการอบรม
เล้ียงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  หลักการและวิธีอบรม   การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย   
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย      มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 
EC   2101 การศึกษาปฐมวัย 2(2-0) 
  Pre-school  Education 



  
66 
 

 
  

  ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา  แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา     ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึกษาของตางประเทศ   ประวัติความเปนมาของการอนุบาล      การศึกษาไทยและรูปแบบ           
การจัดการอนุบาลไทย    หนวยงานที่จัดลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา      นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ 
 
EC   3501 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Parents  Guidance for Pre-school  Children 
  ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึกษา  สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนวผูปกครอง  ธรรมชาติของ 
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย  อารมณ  สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน  ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม 
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท 
 
EC   4501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Education for Parents of Pre-school Children 
  ความสําคัญของพอแม   ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ความจําเปนที่จะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม   หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน  เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม 
 
3. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี    
GED  3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา 1(60) 
  Study   and  Participation   in  School 
  ศึกษา   สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ   และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย           
2  สัปดาห 
 
CI 4605 วิธีสอนการศึกษาพิเศษ  1  2(1-2)  
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Methods   of   Teaching   Special    Student  1 
  หลักสูตรและการประเมินผล  การปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับ  ความตองการ
พิเศษ  องคประกอบและรูปแบบของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผน     การสอนเฉพาะ
บุคคลประจําวัน (IIP) การสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษา ตางประเทศ   การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะในชวงชั้นที่ 1 - 3 และการจัดทําแผนการสอน 
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่จําเปนสําหรับความตองการพิเศษ  การจัดกิจกรรมการเรียน
และส่ือเพื่อพัฒนาทักษะดานตาง ๆ การจัดบรรยากาศการเรียนรู  เพื่อสงเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค  การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาพในกลุมสาระการเรียนรู 
CI 4606 วิธีสอนการศึกษาพิเศษ  2           2(1-2)  
  Methods  of    Teaching   Special   Student 2 
  การเสริมสรางทักษะความพรอมดานวิชาการ และดานการสื่อความหมายและ
สังคม  หลักการสอน  รูปแบบการสอน  วิธีสอน  การสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  ภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชวงชั้นที่ 1 - 3 การปรับ
หลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการพิเศษ       การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
การจัดกิจกรรมและสื่อตามความตองการพิเศษของผู เ รียน  การจัดสภาพแวดลอมเชิงบวก             
การแกไขพฤติกรรม     การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในกลุมสาระการเรียนรู 

 
CI   4801 การทดลองสอน  1    1(60) 
  Teaching Practice   1 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2        แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู 
หมายเหต ุ 1.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี ้
    ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ  ทดลองสอนใน 

  ช้ันเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ 
  หรือเอกชนที่จดัการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ  3 - 6  ป 

  2.  สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง 
  3.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี    
    การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 



  
68 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
CI   4802 การทดลองสอน  2 1(60) 
  Teaching Practice 2 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห  อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4   แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใต การนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู 
หมายเหตุ      1.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้ 

ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ตอจากการทดลองสอน 1 
    ทดลองสอนในชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับ   

     การศึกษาปฐมวัยของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป  
     หรือ  3 - 6  ป 

   2.   สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหทดลองสอนในชวงชั้นที่ 1 -  2 และ 
     เนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่สอง 

  3.   สําหรับสาขาวชิาการศกึษาพเิศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศกึษาพเิศษ 
 
 
GED  5801 การปฏิบตัิการวิชาชพีครู  1      5(450)                           
   Teaching  Professional  Externship 1 
   ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา  ฝกแกปญหา   ประเมินผล  และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง 
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GED  5802 การปฏิบตัิการวิชาชพีครู  2              5(450)                           
  Teaching  Professional  Externship  2 
  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1  นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   สรุป  และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ 
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