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รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      คณะศึกษาศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 
ED 1010   การศึกษาแบบเรียนรวม  
              (Integrational  Inclusion Education)  

2. จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6)   บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง 

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
 ศาสนศาสตรบัณฑิต   เป็นกลุ่มวิชาชีพครู 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
นายทองค า  ถนอมผล 
โทร. 08-6852-0297 

5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556   ชั้นปีที่ 4 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีล้านช้าง   

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด 
1   พฤษภาคม   2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม 
2) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
3) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการปรับเปลี่ยนการจัดการแบบเรียนรวม 
4) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม 
5) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม 
6) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจบริการสนับสนุนส าหรับเด็กเรียนรวม 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
1) เพ่ือให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ  ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 

หมวดที ่3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ความมุ่งหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ 
และประเภทเด็กมีความต้องการพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การบริการและการ 
จัดพฤติกรรม นโยบายและการสนับสนุนของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ การฝึกปฏิบัติของผู้เรียนใน 
การแก้ปัญหาและค้นหาหลักวิชาและแนวคิดทฤษฎีเพ่ิมขึ้นด้วยตนเอง โดยใช้สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคการศึกษา   48  ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อภาคการศึกษา  ไม่มี 
จ านนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง    6 ชั่วโมง /สัปดาห์ 
จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือ
ทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (Ethics and Moral) 
  ปลูกฝังให้มีความตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย  มีความซื่อสัตย์ มี
มนุษย์สัมพันธ์ มีความเมตตากรุณา เห็น
อกเห็นใจ รู้รักสามัคคี มีน้ าใจและมีจิต
สาธารณะ เข้าใจยอมรับในคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ของผู้อ่ืนและยึดมั่นในวิชาชีพ 

-การศึกษาด้วยตนเอง 
-การท ารายงานเป็นกลุ่ม 
-สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมโดย
การพูดคุย 

-สังเกตพฤติกรรม 
-การสัมภาษณ์ 
-การประเมินตนเอง 
-การประเมินจากเพ่ือน 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา
แบบเรียนรวม ลักษณะ และประเภทเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยน
เพ่ือจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิค
การสอน  การจัดการพฤติกรรมและ
บริการสนับสนุน 

-บรรยาย 
-อภิปราย 
-การท างานกลุ่ม 
-การน าเสนอรายงาน 
-ค้นคว้าด้วยตนเอง 

-ทดสอบย่อย 
-สอบกลางภาค 
-น าเสนอสรุปจากการค้นคว้า 
-สังเกตการณ์รายงานหรือ
อภิปราย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(Cognitive Skills) 
-ศึกษาค้นคว้า  และวิเคราะห์ทฤษฎีการ
เรียนรู้และการประยุกต์ใช้ 
-สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ 
-สามารถประเมินผล  รายงานผลได้
ถูกต้อง 

-การท างานกลุ่ม 
-การอภิปราย 
-การวิเคราะห์ตนเอง 

-ทดสอบย่อย 
-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 
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มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือ
ทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1 มีความสามารถในการท างานเป็น
ทีม ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.2 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์ 
 

-กิจกรรม 
-งานกลุ่ม 
-ก าหนดความรับผิดชอบ 

-ประเมินตนเองและเพ่ือน 
-ประเมินพฤติกรรมนอกห้องเรียน 
-ประเมินพฤติกรรมการท างานเป็น
กลุ่ม 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical 
Analysis,Communication and 
Information Technology Skills) 
5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ
ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศใน
การสื่อสาร ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
และคัดเลือก ข้อมูลจากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

-ใช้ Power Point 
-มีการน าเสนอข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 
-การแนะน าเทคนิคการสืบค้น
ข้อมูล 
-การมอบหมายงานด้วย การ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 

-การน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
-การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
 

6. ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
(Psychomotor Skills) 
6.1 มีทักษะปฏิบัติ  และสามารถแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
ได้ 
 

 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1-2 -แนะน ารายวิชา 
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา
แบบเรียนรวม 
-วิวัฒนาการและปรัชญาเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
-กฎหมาย  นโยบาย  และแผนพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ 

6 -แนะน าแหล่งค้นคว้า 
-สร้างข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับ
การศึกษา 
-สนทนาและซักถาม
ประสบการณ์/เจตคติ 
-คอมพิวเตอร์ 
-โปรเจคเตอร์ 

ดร.ทองค า 
ถนอมผล 

3-4 บทที่ 2  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 
-ความหมาย  ประเภท ลักษณะของเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 
-การเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน
ปกติ 

6 -บรรยาย 
-แบบฝึกหัด 
-ศึกษาค้นคว้า และรายงานกลุ่ม 
-เขียนกระดาน 
-คอมพิวเตอร์ 
-โปรเจคเตอร์ 
 

ดร.ทองค า 
ถนอมผล 

5-6 บทที่ 3 การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
-ความจ าเป็น  หลักการพ้ืนฐาน การปรับ
จุดประสงค์  เป้าหมายและเกณฑ์การ
ประเมิน 
-การปรับเนื้อหาวิชา  วิธีสอน  วิธีการปรับ
สื่อ 

6 -บรรยาย 
-แบบฝึกหัด 
-ศึกษาค้นคว้า และรายงานกลุ่ม 
-เขียนกระดาน 
-คอมพิวเตอร์ 
-โปรเจคเตอร์ 
 

ดร.ทองค า 
ถนอมผล 

7 สอบกลางภาค 3  ดร.ทองค า 
ถนอมผล 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

8-9 บทที่ 4 เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม 
-ความจ าเป็นในการเลือกใช้เทคนิคการสอน
เด็กในชั้นเรียนรวม 
-การวิเคราะห์งาน การเรียนโดยร่วมมือกัน 

6 -บรรยาย 
-เขียนกระดาน 
-คอมพิวเตอร์ 
-โปรเจคเตอร์ 

ดร.ทองค า 
ถนอมผล 

10-11 บทที่  4  เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม 
-การสอนโดยเพ่ือนช่วยเพื่อน การสอนเด็ก
ต่างระดับในห้องเรียนเดียวกัน 
-แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

6 -บรรยาย 
-เขียนกระดาน 
-คอมพิวเตอร์ 
-โปรเจคเตอร์ 

ดร.ทองค า 
ถนอมผล 

12-13-14 บทที่ 5  การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียน
รวม 
-ปัญหา  เป้าหมาย ข้อค านึงในการจัดปรับ
พฤติกรรม 
-การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม 
-โปรแกรมการจัดการพฤติกรรม 

9 -บรรยาย 
-เขียนกระดาน 
-คอมพิวเตอร์ 
-โปรเจคเตอร์ 

ดร.ทองค า 
ถนอมผล 

15-16 บทที่ 6  บริการสนับสนุนส าหรับชั้นเรียน
รวม 
-บุคคลที่เกี่ยวข้องและบริการสนับสนุน  
ตลอดจนงบประมาณ 
-สื่อ  อุปกรณ์เครื่องช่วยพิเศษ และ
เครื่องช่วยฟื้นฟูพัฒนาการ 

6 -บรรยาย 
-แบบฝึกหัด 
-เขียนกระดาน 
-คอมพิวเตอร์ 
-โปรเจคเตอร์ 

ดร.ทองค า 
ถนอมผล 

17 สอบปลายภาค    
รวม 48  

 
 
 

  



8   มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 
วิธีการประเมินผลนักศึกษา 

สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

2.1,3.1 -ทดสอบย่อย 
-สอบกลางภาค 
-ทดสอบย่อย 
-สอบปลายภาค 

5 
7 
13 
17 

20% 
20% 
20% 
20% 

3.1,5.1,6.1 -การวิเคราะห์กรณีศึกษา  สถานการณ์  
ค้นคว้า  การน าเสนอรายงาน การท างาน
เป็นกลุ่มและผลงาน 

ตลอด
ภาค

การศึกษา 

10% 

4.1,6.1 การเข้าชั้นเรียน/การแต่งกาย/การมีส่วน
ร่วม  อภิปราย ภาวะผู้น า/ผู้ตามในชั้น
เรียน 

ตลอด
ภาค
ศึกษา 

10% 

 รวม  100% 
 

 
หมวดที ่6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
กมลรัตน์   หล้าสุวงษ์. จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา,คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2528. 
ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์. การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา,คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2536. 
พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์. ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2530. 
มาลินี  จุฑา. จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : อักษราการพิมพ์, 2542. 
สุรางค์  โค้วตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
-การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
-แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-แบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
-การสังเกตการสอน 
-การสัมภาษณ์นักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
-สัมมนาการจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย 
-การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
-การประชุมผู้สอนเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทางแก้ไข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
-การตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้สอน 
-มีคณะกรรมการวิทยาเขตตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 

รายงานการสอน  วิธีการให้คะแนนและการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-มีการปรับปรุงรายวิชาทุกปี   ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
-เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนบ้าง  เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ 


