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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วิทยาเขตศรลีา้นช้าง   

คณะ/ภาควชิา :  ศกึษาศาสตร ์/ การศกึษาปฐมวยั (เทยีบโอน) 

. 

 

หมวด 1 ขอ้มลูทัว่ไป 
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1. รหสัและชื่อวิชา  

ED 1010   การศึกษาแบบเรียนรวม 

(Inclusive Study) 

2. จ านวนหน่วยกติ  

3(3-0-6)  บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา : 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)  เป็นวิชาเอก 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน :  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

1) นายสุนทร  สมลือแสน 

     สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : 186 ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขา

สวนกวาง จ.ขอนแก่น  

     โทร.08-1872-0902, 08-4789-6727  E-mail.  

Somluesaen@gmail.com 

5. ภาคการศกึษา/ ชั้นปทีี่เรยีน 

ภาคการศึกษา 3/2555 ชั้นปีที่ 3 (เทียบโอน)   

6. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น 

 ไม่มี 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนควบคู่กนั  

 ไม่มี 

8. สถานที่เรยีน  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง   

9. วันที่จดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ :   

2555 
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   หมวดที ่2 จดุมุง่หมายและวตัถุประสงค ์

 

1.  จดุมุง่หมายของรายวชิา  

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม  

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ  

3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการปรับเปลี่ยน

การจัดการแบบเรียนรวม  

4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนในชั้น

เรียนรวม  

5. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

พฤติกรรมในชั้นเรียนรวม  

6. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจบริการสนับสนุนส าหรับ

เด็กเรียนรวม  

2. วัตถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรงุรายวชิา  
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1)  เพ่ือให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษา

วิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2)  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 

 

หมวด 3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธบิายรายวชิา 

                   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม 

ลักษณะ และประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยน

เพ่ือจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการ

พฤติกรรมและบริการสนับสนุน 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

     จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคการศึกษา  48  ชั่วโมง 

 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อภาคการศึกษา ไม่มี   

 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง   6 

ชั่วโมง / สัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา     ตามความต้องการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย   

 3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน า

ทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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หมวด 4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

 

มาตรฐานการเรยีนรู้ 

และเนือ้หาหรอืทักษะรายวิชา 

  
 วิธกีารสอน 

 

วธิีการวดัและ

ประเมนิผล 

1) ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

     (Ethics and Moral) 

     ปลูกฝังให้มีความตรงต่อเวลา 

มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความ

ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความ

เมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจ รู้รัก

สามัคคี มีน้ าใจและมีจิต

สาธารณะ เข้าใจยอมรับใน

คุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

และยึดมั่นในวิชาชีพ 

- การศึกษาด้วย

ตนเอง 

-  การท ารายงาน

เป็นกลุ่ม 

-  สอดแทรก

คุณธรรม  

   จริยธรรม  โดย

การพูดคุย 

 

 -  สังเกต

พฤติกรรม 

 -  การสัมภาษณ์ 

 -  การประเมิน

ตนเอง 

 -  การประเมิน

จากเพ่ือน 

 

2) ดา้นความรู ้ (Knowledge) 

      ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ

การศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ 

และประเภทเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือจัด

การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิค

การสอน การจัดการพฤติกรรม

และบริการสนับสนุน 

 

-  บรรยาย 

-  อภิปราย 

-  การท างานกลุ่ม 

-  การน าเสนอ

รายงาน 

-  ค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

 

 

 

-  ทดสอบย่อย 

-  สอบกลางภาค 

-  น าเสนอสรุป

จากการค้นคว้า 

-  สังเกตการณ์

รายงาน หรือ

อภิปราย 

 

3)  ดา้นทกัษะทางปญัญา    

        (Cognitive Skills)  

     -  ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์

ทฤษฎีการเรียนรู้และการ

 

 

-  การท างานกลุ่ม 

-  การอภิปราย 

 

 

-  ทดสอบย่อย 

-  สอบกลางภาค 
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มาตรฐานการเรยีนรู้ 

และเนือ้หาหรอืทักษะรายวิชา 

  
 วิธกีารสอน 

 

วธิีการวดัและ

ประเมนิผล 

ประยุกต์ใช้ 

     - สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ 

     - สามารถประเมินผล 

รายงานผลได้ถูกต้อง 

-  การวิเคราะห์

ตนเอง 

-  สอบปลาย

ภาค 

4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่ง 

    บคุคลและความรบัผดิชอบ  

    (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

4.1  มีความสามารถในการ

ท างาน 

       เป็นทีม  ปรับตัวให้เข้ากับ 

       วัฒนธรรมองค์กร  สามารถ 

       ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง

และ 

       ผู้อื่น และยอมรับในความ 

       แตกต่างหลากหลายของ

มนุษย์   

 

-  กิจกรรม 

-  งานกลุ่ม 

-  ก าหนดความ

รับผิดชอบ 

 

-  ประเมิน

ตนเอง และ

เพ่ือน 

-  ประเมิน

พฤติกรรมนอก 

    ห้องเรียน 

-  ประเมิน

พฤติกรรมการ 

    ท างานเป็น

กลุ่ม 

  

5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ

ตัวเลข การสือ่สาร  และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Numerical  Analysis, 

Communication  and 

Information Technology 

Skills) 

 

-  ใช้ Power point   

-  มีการน าเสนอ

ข้อมูลทาง   

อินเตอร์เน็ต 

-  การแนะน า

เทคนิคการ   สืบค้น

 

 

 

-  การน าเสนอ

ด้วยส่ือ   

เทคโนโลยี 

-  การมีส่วนร่วม
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มาตรฐานการเรยีนรู้ 

และเนือ้หาหรอืทักษะรายวิชา 

  
 วิธกีารสอน 

 

วธิีการวดัและ

ประเมนิผล 

5.1 สามารถใช้ภาษาในการ

ติดต่อส่ือ 

      ความหมายได้ดี ท้ังการฟัง 

พูด  

      อ่าน เขียน 

5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข    

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี 

      สารสนเทศในการสื่อสาร  

ศึกษา 

      ค้นคว้า วิเคราะห์และ

คัดเลือก 

      ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง 

ๆ ได้ 

      อย่างเหมาะสม 

ข้อมูล 

-  การมอบหมาย

งานด้วย   การ

สืบค้นข้อมูลด้วย   

เทคโนโลยี 

 

ในการ   

อภิปราย 

 

6)  ดา้นทกัษะปฏบิตัิ  

     (Psychomotor Skill) 

6.1 มีทักษะปฏิบัติ  และสามารถ 

      แก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

      ตามสภาพจริงได ้

 

 

ไม่มี 

 

 

ไม่มี 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห ์

ที่ 

 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรียน การสอน 

สื่อทีใ่ช ้

 

ผู้สอน 

1-2 - แนะน ารายวิชา 6 - แนะน าแหล่ง นาย
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บทท่ี 1 ความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับ

การศึกษาแบบเรียน

รวม  

*วิวัฒนาการและ

ปรัชญาเก่ียวกับการ

จัดการศึกษา

แบบเรียนรวม - 

*กฎหมาย นโยบาย 

และแผนพัฒนาท่ี

เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาพิเศษ  

 

ค้นคว้า 

- สร้าง

ข้อตกลง

ร่วมกัน

เกี่ยวกับ

การศึกษา  

- สนทนาและ

ซักถามระสบ

การณ์/เจตคติ 

- คอมพิวเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

 

 

สุนทร  

สมลือ

แสน 

3-4 บทท่ี 2 ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ  

*ความหมาย ประเภท 

ลักษณะของเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ  

*การเรียนรู้ของเด็ก

ท่ีมีความต้องการ

พิเศษและเด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษ

ในชั้นเรียนปกติ  

 

6 -  บรรยาย 

-  แบบฝึกหัด 

-  ศึกษา

ค้นคว้าและ

รายงานกลุ่ม 

-  เขียน

กระดาน 

-  คอมพิวเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

นายสนุทร  

สมลือแสน 

5-6 บทท่ี 3 การ

ปรับเปลี่ยนเพ่ือการ

จัดการศึกษา

6 -  บรรยาย 

-  ศึกษา

ค้นคว้าและ

นายสนุทร  

สมลือแสน 
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แบบเรียนรวม  

*ความจ าเป็น 

หลักการพ้ืนฐาน การ

ปรับจุดประสงค์ 

เป้าหมายและเกณฑ์

การประเมิน  

*การปรับเนื้อหาวิชา 

วิธีสอน วิธีการปรับ

สื่อ  

 

รายงานกลุ่ม 

-  เขียน

กระดาน 

-  คอมพิวเตอร์ 

-  

โปรเจคเตอร์ 

7 สอบกลางภาค 3  
นายสุนทร 

สมลือแสน 

 

8-9 บทท่ี 4 เทคนิคการ

สอนในชั้นเรียนรวม  

*ความจ าเป็นในการ

เลือกใช้เทคนิคการ

สอนเด็กในชั้นเรียน

รวม  

*การวิเคราะห์งาน 

การเรียนโดยร่วมมือ

กัน  

 

6 -  บรรยาย 

-  เขียน

กระดาน 

-  คอมพิวเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

นายสนุทร   

สมลือแสน 

10-11 บทท่ี 4 เทคนิคการ

สอนในชั้นเรียนรวม  

*การสอนโดยเพ่ือน

ช่วยเพ่ือน การสอน

6 -  บรรยาย 

-  เขียน

กระดาน 

- คอมพิวเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

นายสนุทร 

สมลือแสน 
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เด็กต่างระดับใน

ห้องเรียนเดียวกัน  

*แผนการจัดการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

  

 

12-13-

14 

บทท่ี 5 การจัดการ

พฤติกรรมในชั้น

เรียนรวม  

*ปัญหา เป้าหมาย 

ข้อค านึงในการจัด

ปรับพฤติกรรม 

*การจัดการ

พฤติกรรมในชั้น

เรียนรวม  

*โปรแกรมการ

จัดการพฤติกรรม

เฉพาะบุคคลในชั้น

เรียนรวม  

9 -  บรรยาย 

-  เขียน

กระดาน 

-  คอมพิวเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

นายสนุทร 

สมลือแสน 

15-16 บทท่ี 6 บริการ

สนับสนุนส าหรับชั้น

เรียนรวม  

*บุคคลทีเก่ียวข้อง

และบริการสนับสนุน 

ตลอดจนงบประมาณ  

*สื่อ อุปกรณ์

เครื่องช่วยพิเศษ 

6 -  บรรยาย 

-  เขียน

กระดาน 

-  คอมพิวเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

นายสนุทร  

สมลือแสน 
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และเครื่องช่วยฟ้ืนฟู

พัฒนาการ  

 

17 สอบปลายภาค    

 รวม 48   

 

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้ 

ผลการเรยีนรู ้

Learning 

Outcome 

 

วธิีการประเมนิผลนกัศึกษา 

 

สัปดาห์ที่

ประเมนิ 

 

สดัสว่นของ

การ

ประเมนิผล 

2.1, 3.1 ทดสอบย่อย  

สอบกลางภาค 

ทดสอบย่อย  

สอบปลายภาค 

 

5 

7 

13 

17 

20% 

20 % 

20 % 

20 % 

3.1, 5.1, 6.1 การวิเคราะหก์รณีศึกษา 

สถานการณ ์ค้นควา้ 

การน าเสนอรายงาน 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

ตลอดภาค

การศกึษา 
 

10 % 

4.1, 6.1 การเขา้ชั้นเรยีน/การแต่งกาย/

การมีสว่นรว่ม อภิปราย ภาวะ

ผู้น า/ผู้ตามในชั้นเรียน 

ตลอดภาค

การศกึษา 

10 % 

 รวม  100% 

 

 

 

หมวด 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
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1. ต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน  

กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาค

วิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา,  

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน

มิตร, 2528. 

ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์. การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : 

ภาควิชาการแนะแนว 

และจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ประสานมิตร, 2536. 

พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์. ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

 2530.  

มาลินี  จุฑา. จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : อักษราการ

พิมพ์, 2542. 

สุรางค์  โค้วตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 

 

หมวด 7 การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของ

รายวชิา 
 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

 -  การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

 -  แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. การประเมนิการสอน 

 -  แบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
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 -  การสังเกตการสอน 

 -  การสัมภาษณ์นักศึกษา 

3. การปรบัปรงุการสอน  

 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย 

 -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

 -  การประชุมผู้สอนเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษา

และหาแนวทางแก้ไข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา  

 -  การตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดย

อาจารย์อื่นท่ีไม่ใช่ผู้สอน 

 -  มีคณะกรรมการวิทยาเขตตรวจสอบผลการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา  โดย ตรวจสอบข้อสอบ  รายงานการสอน  

วิธีการให้คะแนนและการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิล

ของรายวชิา 

 -  มีการปรับปรุงรายวิชาทุกปี  ตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนบ้าง  เพ่ือให้นักศึกษามี

มุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ 


