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1. ความมุงหมาย
เพ่ือจัดหลักสูตรการฝกอบรม

การเรียนรู และสมาธิส้ัน ในสถาบัน
สําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ส
เจตคติที่ดี มีความรูความเขาใจ และ
พรองทางการเรียนรู และสมาธิส้ันไดอย

2. วัตถุประสงค
เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรม

เด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพรองทา
ภาคทฤษฎี และฝกปฏิบัติในสถานที่จริง

3. คุณสมบัติผูสมัคร
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาต

4. ชวงเวลาการฝกอบรมแตละโครงก
4.1  ภาคทฤษฎี (72 ช่ัวโมง)

• วันที่ 25 –
• วันที่ 2 –

4.2  ภาคปฏิบัติ (18 ช่ัวโมง)
• วันที่ 6 –

โครงการฝกอบรมบ
โครงการฝกอบรมบุค

ทา
………………

โดย ศูนยศึกษาแล
สํานักงานอธ
ระเบียบการรับสมัคร
ุคลากรเพื่อการพัฒนาเด็กออทิสติก และ
ลากรเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความบกพรอง
งการเรียนรู และสมาธิส้ัน
………………………………………………………
ะพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม”
ิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บุคลากรเพื่อการพัฒนาเด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพรองทาง  
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2549 ใหมี  
สามารถใหบริการทางการศึกษาแกเด็กออทิสติก เด็กที่มีความบก
างมีประสิทธิภาพ

ไดรับความรูความเขาใจ และประสบการณในการทํางานกับ          
งการเรียนรู และสมาธิส้ัน ตามที่จําเปน โดยเนนพื้นฐานการเรียนรู
 สําหรับเพิ่มพูนความชํานาญตอไป

รี  หรือผูที่คณะกรรมการดําเนินงาน พิจารณาเห็นสมควร

าร

  12  วัน  วันจันทร ถึง วันเสาร  วันละ 6 ช่ัวโมง
 30 กันยายน 2549 เวลา 9.00 – 16.00 น.

 7 ตุลาคม  2549 เวลา 9.00 – 16.00 น

  3  วัน  วันจนัทร ถึง วันพุธ  วันละ 6 ช่ัวโมง
 8 พฤศจิกายน 2549    เวลา 9.00 – 16.00 น
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5. จาํนวนผูฝกอบรม 40 คน

5.1 ผูแจงความประสงคกอน จะไดรับการพิจารณากอน

5.2 กรณีมีปญหาใดๆ คณะกรรมการดําเนินงานจะเปนผูช้ีขาด

6. หลักสูตรการฝกอบรมแตละโครงการ

6.1 ความรูเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (Field of special Education)               (12 ช่ัวโมง)

6.2 การประเมินเด็กพิเศษ  (Assessment of Exceptional Individuals) (12 ช่ัวโมง)

6.3 พฤติกรรมมนุษย และการจัดการพฤติกรรม (12 ช่ัวโมง)
(Human Behavior and Behavior Management)

6.4 วิธีสอนสาํหรับนักเรียนที่มีความบกพรองเล็กนอย (18 ช่ัวโมง)
 (Methods for Teaching Students with Mild Disabilities)

6.5 วิธีสอนสาํหรับนักเรียนที่มีความบกพรองปานกลาง และรุนแรง (18 ช่ัวโมง)
(Methods for Teaching Students with Moderate to Severe Disabilities)

6.6 ประสบการณวิชาชีพ  (Field Based Internship) (18 ช่ัวโมง)

7. ประกาศนียบัตร
ผูเขารับการฝกอบรมครบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

8. สถานที่เรียน
อาคาร 7 ช้ัน 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

9. สถานที่ฝกปฏิบัติ

9.1 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
9.2 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ

10. การยื่นแบบแจงความประสงค

10.1 ทางไปรษณีย  ตามที่อยูของสถานที่รับสมัครที่ระบุไว
10.2 ทางโทรสาร  ตามหมายเลขโทรสารที่ระบุไว
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11. สถานที่รับสมัคร

• ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ตู ปณ. 1050 ปณฝ.เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท  0 – 2942 – 8800 – 9  ตอ 711

0 – 2942 – 8200        ตอ 1729 
โทรสาร 0 – 2942 – 8420

ติดตอ นางสาวฐาปณีย  แสงสวาง
นางสาวชนิกานต  วังวิเศษกุศล
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1.ขอมูลผูสมัคร
ช่ือ …………………………………………………………….….. สกุล ……………………………………………………………..………….……
ตําแหนง ………………………………………….…………… โรงเรียน …………………………………………….……………………………
ทานมีประสบการณการทํางานกับเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือไม?

 ไมมี
  มี ไดแก  เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู     เด็กออทิสติก   เด็กสมาธิส้ัน

ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก  เลขที่ ………………..….. หมู …………………………..……ถนน ……………….………….…………
เขต/อําเภอ ………..………………………………………………………. จังหวัด ………..……………………………………………………
รหัสไปรษณีย ………..……………………………………..……………. โทรศัพท ……………………….………………….………………

โทรศัพทเคลื่อนที่ …..……………………….………………………… โทรสาร ………………………..…….…………….……………
E - mail address …………………………………………………….………..…………………………………………………………

2.เหตุผลที่แจงความประสงคเขารับการฝกอบรม
…………………………………………………….………..…………………………………………….…………………………………………………….
………..…………………………………………….…………………………………………………….………..…………………………………………
….…………………………………………………….………..………………………………….………..…………………………………………………

อนึ่งขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขทุกประการของโครงการฝกอบรมบุคลากรเพื่อ  
การพัฒนาเด็กออทิสติก โดย ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งที่มีอยูในปจจุบันหรือที่จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต และยินดีรับผล
การพิจารณาของโครงการฝกอบรมฯ เปนที่ส้ินสุด โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน

หมายเหตุ กรุณาสงแบบแจงความประสงค

แบบแจงความประสงคเขารับการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนาเด็กออทิสติก
ลงนามผูสมัคร   ……………………………………………………………

(………………………………………………………..)

        วันที่ …………./…………………./………………….
นี้กลับคืน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2549
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โค ี

1. ขอมูลผูสมัคร
ช่ือ …………………………………
ตําแหนง ………………………
ทานมีประสบการณการท

 ไมมี
  มี ไดแก

ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 
เขต/อําเภอ ………..………
รหัสไปรษณีย ………..……

โทรศัพทเคลื่อนที่ …..…
E - mail address ………

2. เหตุผลที่แจงความป
………………………………………
………..……………………………
….……………………………………

อนึ่งขาพเจายินดีปฏ
การพัฒนาเด็กที่มีความบกพร
“คุณพุม” สํานักงานอธิการบด
ในอนาคต และยินดีรับผลการ

หมายเหตุ   กรุณาส
แบบแจงความประสงคเขารับการฝกอบรม
รงการฝกอบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนาเด็กที่ม
ความบกพรองทางการเรียนรู และสมาธิสั้น
………………………….….. สกุล ……………………………………………………………..………….……
………………….…………… โรงเรียน …………………………………………….……………………………
ํางานกับเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือไม?

 เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู     เด็กออทิสติก   เด็กสมาธิส้ัน

 เลขที่ ………………..….. หมู …………………………..……ถนน ……………….………….…………
………………………………………………. จังหวัด ………..……………………………………………………
………………………………..……………. โทรศัพท ……………………….………………….………………

…………………….………………………… โทรสาร ………………………..…….…………….……….…
…………………………………………….………..………………………………………………………………...

ระสงคเขารับการฝกอบรม

…………….………..…………………………………………….…………………………………………………….
……………….…………………………………………………….………..…………………………………………
……………….………..………………………………….………..…………………………………………………

ิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขทุกประการของโครงการฝกอบรมบุคลากรเพื่อ        
องทางการเรียนรู และสมาธิสั้น โดย ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ   
ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งที่มีอยูในปจจุบันหรือที่จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
พิจารณาของโครงการฝกอบรมฯ เปนที่สิ้นสุด โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

งแบบแจงความประ
ลงนามผูสมัคร   ……………………………………………………………

(………………………………………………………..)

        วันที่ …………./…………………./………………….
สงคนี้กลับคืน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2549
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