
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

คระครศุาคะรค  
 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัคและชื่อรายวิชา  

1108201    จิะวิทยาเด็กพิเุษ 
      Speciad Child Psychology 

2.  จ านวนหน่วยกิะ 

 2 (1-2-3)  หน่วยกิต  

3.  หลักคูะรและประเภทของรายวิชา 
          เปิดสอนให้กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
          เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี) 
     ประเภทของรายวิชา 
           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                        บังคับ                            เลือก 
              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       
             แกน              บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
     พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
     ชีพ   บังคับ    เลือก 
     เอก   บังคับ    เลือก 
     โท    บังคับ    เลือก 
     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
            หมวดวิชาเลือกเสรี 
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4. อาจารยคผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยคผู้คอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์พุมพนิต  คงแสง 
 อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์  
 

5. ภาคการุึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา  2558  ชั้นปีที่ 2 สาขาการประถมศึกษา 
 

6. รายวิชาที่ะ้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   
  ไม่มี 

   มี     รายวชิา …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ะ้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    มี    รายวชิา…………………………………… 
 

8. คถานที่เรียน   
     อาคาร 24 ตึกสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรศงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าคศด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่  .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................... 
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่  15  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

หมวดที ่ 2   จศดมศ่งหมายและวัะถศประคงคค 
 

1.  จศดมศ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 
     1.1  ด้านคศรธรรม จริยธรรม 
   (1(  ปฏิบัะิะนะามจรรยาบรรรวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองคคกรวิชาชีพ คือ คศรศคภา 
      (2(  พัฒนาะนเองะามแนวพระราชด าริเุรษฐกิจพอเพียง 
      (3(  ด ารงะนในคังคมพหศวัฒนธรรมและร่วมคร้างคังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
คันะิคศข 
   (4(  มีคศรธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดี ค าหรับครูการประถมุึกษา 

     1.2  ด้านความรู้ 
            (1(  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัะิ ในรายวิชาชีพ
ครูและวิชาเอกอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและ
หลักการทางการประถมุึกษา ความรู้เบื้องะ้นเกี่ยวกับคมรรถนะและคศรธรรมค าหรับครูประถมุึกษา การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และทักษะชีวิะค าหรับครูประถมุึกษา นวัะกรรมการคอนระดับประถมุึกษา การ
เรียนรู้ด้วยการบริการคังคม  



 3 

                (2( การแคดงออกถึงความคามารถการบูรราการภายในวิชาชีพครู  วิชาชีพครูกับวิชาเอกะาม
มาะรฐานที่คศรศคภาก าหนด 

     (3( ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ในวิชาเอกและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     (4) การแคดงออกถึงความคามารถในการบูรราการความรู้ การประยศกะคความรู้ด้านการ

ประถมุึกษาที่ครอบคลศมคาระการเรียนรู้ะ่อไปนี้ 
4.1( หลักการและแนวคิดทางประถมุึกษา 
4.2( พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมุึกษา 
4.3( ภาษาไทยค าหรับนักเรียนประถมุึกษา 
4.4( คริะุาคะรคค าหรับนักเรียนประถมุึกษา 
4.5( วิทยาุาคะรคค าหรับนักเรียนประถมุึกษา 

    4.6( คังคมุึกษา ุาคนา และวัฒนธรรมค าหรับนักเรียน 
  1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1)  แคดงออกถึงความคามารถในการคิดวิเคราะหค คังเคราะหค ประเมินค่า ในการน าความรู้ด้าน
วิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช้ในการปฏิบัะิงานและการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมี
ประคิทธิภาพ 

    (2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้  
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการประถมศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์  
      (3( มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการประถมุึกษา อย่าง
คร้างครรคคและมีวิคัยทัุนค 

    (4) คามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลคารคนเทุ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

    (5( ความคามารถในการวิจัยะ่อยอดองคคความรู้ด้านการประถมุึกษาเพื่อะอบคนองความะ้องการ
และคภาพปัญหาของท้องถิ่นและคังคม 
       1.4  ด้านทักษะความคัมพันธคระหว่างะัวบศคคลและความรับผิดชอบ 
    (1) แคดงออกถึงการมีความ คัมพันธคที่ดี คามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในคังคมพหศวัฒนธรรม มีความ
รับผิดชอบะ่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชศมชน ทั้งด้านเุรษฐกิจ คังคมและคิ่งแวดล้อม  
             (2) เปิดโอกาคให้ผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชศมชน และนักคหวิชาชีพมีค่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้                                   
             (3( มีความไวในการรับรู้ความรู้คึกของผู้เรียน การประถมุึกษา มีความรู้คึกเชิงบวก มีวศฒิภาวะ
ทางอารมรคและคังคม เอาใจใค่ในการรับฟังและพัฒนาความคัมพันธคระหว่างบศคคล อย่างมีความรับผิดชอบ 

   (4( มีความรับผิดชอบะ่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการประถมุึกษาอย่างะ่อเนื่อง 
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       1.5  ด้านทักษะการวิเคราะหคะัวเลข การคื่อคาร และการใช้เทคโนโลยีคารคนเทุ 
     (1)  แคดงออกซึ่งความคามารถในการวิเคราะหคข้อมูล ข่าวคารที่เป็นะัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน 
เพื่อเข้าใจปัญหา การจัดการความรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
             (2) แคดงออกซึ่งความคามารถในการใช้เทคโนโลยีคารคนเทุในการจัดการเรียนรู้ และงานที่
รับผิดชอบ 
            (3) มีความไวในการวิเคราะหค ครศปความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวคารจากผู้เรียนด้านการ
ประถมุึกษา 
            (4) คามารถคื่อคาร มีดศลยพินิจในการเลือกใช้ และน าเคนอข้อมูลคารคนเทุค าหรับผู้เรียนการ
ประถมุึกษาอย่างเหมาะคม         
       1.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   (1) แคดงออกซึ่งความคามารถในการบูรราการความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้าน
การประถมุึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เะ็มุักยภาพ 
           (2) แคดงออกซึ่งความคามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การวัดผลประเมินผลและท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา  และพัฒนาผู้เรียนด้านการประถมุึกษา  อย่าง
บูรราการ 
           (3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้การประถมุึกษามีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างคร้างครรคค  
        (4)  มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัะกรรมการเรียนรู้ด้านการคอนการประถมุึกษา 
 
 
2.  วัะถศประคงคคในการพัฒนา/ปรับปรศงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.5   
     หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 
  - 
 

หมวดที่  3   ลกัษระและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  

 ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็ก
พิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 

 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ะ่อภาคการุึกษา 
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ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัะิ ุึกษาด้วยะนเอง 

15 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา 30 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา 45 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา 

 
3.  จ านวนชั่วโมงะ่อคัปดาหคที่อาจารยคให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักุึกษาเป็นรายบศคคล 

อาจารย์ประจ ารายวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง /
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักุึกษา 
 

ผลการเรียนรู้แะ่ละด้านที่มศ่งหวังจะพัฒนานักุึกษา 
1. ด้านคศรธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 
1.1 ปฏิบัะิะนะามจรรยาบรรร
วิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองคคกร
วิชาชีพ คือ คศรศคภา 
1.2 พัฒนาะนเองะามแนว
พระราชด าริเุรษฐกิจพอเพียง 
1.3  ด ารงะนในคังคมพหศ
วัฒนธรรมและร่วมคร้างคังคม
ปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่าง.คันะิคศข 
1.4 มีคศรธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี ค าหรับครูการ
ประถมุึกษา 
 

1.  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุก
คนมีวัฒนธรรมองค์กรตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง  การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา  เน้นเรื่อง
ศรัทธาต่อวิชาชีพ  ตั้งใจถ่ายทอด
วิชาการ  ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
3. ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร   
เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

1.  มีการประเมินระหว่างเรียนควบคู่ไป
กับการประเมินในทุกรายวิชา โดย
ผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่ม
เพ่ือน อาจารย์  และใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย  ได้แก่  การสังเกต  การ
สัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  แบบ
ประเมินตนเอง 
2.  ประเมินจากการร่วมกิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรมความเป็นครูและ
กิจกรรมสาขาวิชาการประถมศึกษาและ
การศึกษาพิเศษ 
3.  ตรวจผลงานการเรียนรู้โดยใช้การ
ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ การใช้
กรณีศึกษา 
4.  ประเมินการตรงต่อเวลาจากการเข้า
ชั้นเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียน และการ
แต่งกายของนักศึกษา การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียน และการส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดประเมินด้วย
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ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 
ตรงต่อเวลา การแต่งกายที่ถูก
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
การด ารงตนภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

วิธีการที่หลากหลาย   
 

 

2. ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 
2.1  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยว 
กับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและ
การปฏิบัะิ ในรายวิชาชีพครูและ
วิชาเอกอย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ ได้แก่ มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด
และหลักการทางการ
ประถมุึกษา ความรู้เบื้องะ้น
เกี่ยวกับคมรรถนะและคศรธรรม
ค าหรับครูประถม 
ุึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และทักษะชีวิะค าหรับครู
ประถมุึกษา นวัะกรรมการคอน
ระดับประถมุึกษา การเรียนรู้
ด้วยการบริการคังคม  
2.2 การแคดงออกถึงความ 
คามารถการบูรราการภายใน
วิชาชีพครู  วิชาชีพครูกับวิชาเอก
ะามมาะรฐานที่คศรศคภาก าหนด 
2.3 ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้ใน
วิชาเอกและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4 การแคดงออกถึง

1. ใช้การสอนหลายรูปแบบตาม
เนื้อหาสาระ ได้แก่ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การใช้กระบวนการกลุ่ม การ
แลก เปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน
ในแหล่งเรียนรู้  การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน การอภิปราย การฝึก
ปฏิบัติ สถานการณ์จ าลอง กรณี
ตัวอย่าง การสัมมนาโดยเน้นการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 
2. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือจากสื่อมวลชนใน
รูปแบบต่าง ๆ การเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาในชุมชนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.  การเรียนรู้ผ่านกระบวน การวิจัย 
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  การท า
โครงงานการถามตอบปัญหาทาง
วิชาการในห้องเรียน 
4. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
การฝึกงานในสถานศึกษา และเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็นวิทยากร 
และการเรียนรู้จากนักสหวิชาชีพ 

1.  การทดสอบย่อย 
2. ทดสอบกลางภาคการศึกษาปลาย
ภาคศึกษา 
3.ประเมินจากการ รายงาน
การศึกษาค้นคว้า การอภิปราย  การ
ทบทวน การฝึกปฏิบัติการ   การ
สัมมนาการใช้กระบวนการกลุ่ม การ
แลก เปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน
ในแหล่งเรียนรู้  การบรรยายพิเศษ
โดยวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญ  
4.  ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
หน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผลการเรียนรู้
จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
จากสื่อมวลชนในรูปแบบ   ต่าง ๆ 
การเรียนรู้จากภูมิปัญญาในชุมชน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
5. ประเมินจากการตรวจผลงานและ 
ประเมินตามสภาพจริง ทั้ง การใช้
แฟ้มสะสมงาน การประเมินการ
ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน 
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ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 
ความคามารถในการบูรราการ
ความรู้ การประยศกะคความรู้ด้าน
การประถม 
ุึกษาที่ครอบคลศมคาระการเรียนรู้
ะ่อไปนี้ 
  2.4.1 หลักการและแนวคิดทาง
ประถมุึกษา 
  2.4.2 พัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กระดับประถมุึกษา 
  2.4.3 ภาษาไทยค าหรับนักเรียน
ประถมุึกษา 
  2.4.4 คริะุาคะรคค าหรับ
นักเรียนประถมุึกษา 
  2.4.5 วิทยาุาคะรคค าหรับ
นักเรียนประถมุึกษา 
  2.4.6 คังคมุึกษา ุาคนา และ
วัฒนธรรมค าหรับนักเรียน 

 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 
3.1  แคดงออกถึงความคามารถ
ในการคิดวิเคราะหค คังเคราะหค 
ประเมินค่า ในการน าความรู้ด้าน
วิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช้ใน
การปฏิบัะิงานและการจัดการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน ได้อย่างมีประคิทธิภาพ 
3.2  แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนา
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการ

1.  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์ คิดประเมินค่า  และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้มี
กิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น  การ
อภิปรายกลุ่ม  การคิดวิเคราะห์  
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง  
กิจกรรมการแก้ปัญหากิจกรรมการ
วิเคราะห์จากการมองต่างมุม 
2.  การเรียนรู้ผ่านกระบวน การวิจัย 
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก

1. ประเมินจากผลงานการอภิปราย
กลุ่ม การคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหา
ในสถานการณ์จ าลอง  กิจกรรมการ
แก้ปัญหากิจกรรมการวิเคราะห์จาก
การมอง ต่างมุม 
 2. ประเมินความสามารถทางปัญญา
ทั้งการคิดที่เป็นนามธรรมและการ
แสดงออกท่ีเป็นรูปธรรม เช่น จาก
กระบวนการท างานของนักศึกษา  
กระบวนการคิด การสื่อ ความคิด  
ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 
ประถมศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์  
3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญา
ในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านการประถมุึกษา อย่าง
คร้างครรคคและมีวิคัยทัุนค 
3.4 คามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
คารคนเทุ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้
ในการวินิจฉัยและวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
3.5 ความคามารถในการวิจัยะ่อ
ยอดองคคความรู้ด้านการประถม 
ุึกษาเพื่อะอบคนองความ
ะ้องการและคภาพปัญหาของ
ท้องถิ่นและคังคม 

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่อ
เทคโนโลยี  การท าโครงงานและการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน 
3.  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติ  การฝึก
ทักษะการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
การสังเกตการสอน การสัมภาษณ์
หรือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์การ
สอนในชั้นเรียน และนักสหวิชาชีพ 
4. การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ (Research-based learning) 
5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อย่างมีวิสัยทัศน์  

ของผลงาน 
3. วัดและประเมินจากผลการท าวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  การ
น าเสนอผลงานการวิจัย  
4.  นักศึกษาประเมินกระบวน การ
พัฒนาความสามารถทางปัญญาของ
ตนเองในแต่ละขั้นตอน เช่น การ
สังเกต การตั้งค าถาม การสืบค้น การ
คิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
สะท้อนและสื่อความคิด 
 5.ประเมินจากการร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

 

 

4.  ด้านทักษะความคัมพันธคระหว่างบศคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 
4.1 แคดงออกถึงการมีความ 
คัมพันธคที่ดี คามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในคังคมพหศวัฒนธรรม มีความ
รับผิดชอบะ่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 
ชศมชน ทั้งด้านเุรษฐกิจ คังคมและ
คิ่งแวดล้อม  
4.2 เปิดโอกาคให้ผู้เรียนผู้ร่วมงาน 
ผู้ปกครอง ชศมชน และนักคห
วิชาชีพมีค่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้                                   
4.3 มีความไวในการรับรู้ความรู้คึก

1.กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียน
กับสังคม 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อการเรียนรู้
ทักษะความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการลงปฏิบัติในพ้ืนที่ในสถาน 
ศึกษา และหน่วยงานสหวิชาชีพ

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน   
2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ต่างๆ  
3. วัดและประเมินจากผลงาน 
- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียน
กับสังคม 
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ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 
ของผู้เรียน การประถมุึกษา มี
ความรู้คึกเชิงบวก มีวศฒิภาวะทาง
อารมรคและคังคม เอาใจใค่ในการ
รับฟังและพัฒนาความคัมพันธค
ระหว่างบศคคล อย่างมีความ
รับผิดชอบ 
4.4 มีความรับผิดชอบะ่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้าน
การประถมุึกษาอย่างะ่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการ
เรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(Participative learning through 
action) 
5. การจัดโอกาสให้เป็นผู้น าแบบมี
ส่วนร่วม (Shared leadership) 
ในการน าเสนองานวิชาการ 
6. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีการคิด การให้ความเห็น
และการรับฟังความเห็นแบบ
สะท้อนกลับ (Reflective 
thinking) 
7. ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูการ
ประถมศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใช้กระบวนการกลุ่มการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการลงปฏิบัติ
ในพ้ืนที่  ในสถานศึกษา  และ
หน่วยงานสหวิชาชีพ 
- การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการ
เรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
- ผลงานจากการเรียนแบบร่วมมือ 
4. วัดและประเมินจากผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้น าในการอภิปราย
ซักถาม 
5. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกต่อ
บุคคลรอบข้าง ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
6. ประเมินจากการท าชิ้นงานหรือ 
ภาระงาน 
7. ประเมินจากการท ากิจกรรม
ร่วมกับโรงเรียนหน่วยฝึกและ
หน่วยงานสหวิชาชีพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะหคเชิงะัวเลข  การคื่อคาร  และการใช้เทคโนโลยีคารคนเทุ 
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ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 
5.1  แคดงออกซึ่งความคามารถใน
การวิเคราะหคข้อมูล ข่าวคารที่เป็น
ะัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อ
เข้าใจปัญหา การจัดการความรู้ 
และพัฒนาผู้เรียน 
5.2 แคดงออกซึ่งความคามารถใน
การใช้เทคโนโลยีคารคนเทุในการ
จัดการเรียนรู้ และงานที่รับผิดชอบ 
5.3 มีความไวในการวิเคราะหค ครศป
ความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวคาร
จากผู้เรียนด้านการประถมุึกษา 
5.4 คามารถคื่อคาร มีดศลยพินิจใน
การเลือกใช้ และน าเคนอข้อมูล
คารคนเทุค าหรับผู้เรียนการ
ประถมุึกษาอย่างเหมาะคม 

1.จัดกจิกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ  โดยให้ผู้เรียนมีการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การ
ติดต่อสื่อสารทั้งระดับบุคคล และ
กลุ่มคน โดยได้สืบค้น วิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูลด้านการประถม 
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จ าลองและน าเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลาย        
สถานการณ์ 
4 .  จั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนรู้  ใน
รายวิชาที่ เ กี่ ยวข้องกับศาสตร์ 
ทางด้านการประถมศึกษาโดยจัด
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้การ
วิเคราะห์ การสื่อสาร การน าเสนอ  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนดขึ้น 
5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ สามารถ
น าไป ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

1. ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการสังเกต  ประเมิน
ทักษะการพูดการเขียน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ใช้การทดสอบที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3. วัดและประเมินจากผลงานการ
สืบค้นและการน าเสนอรายงาน  
ประเด็นส าคัญ ด้านการประถมศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์  การ
ทดสอบ การตรวจผลงาน การตรวจ
การปฏิบัติ  ประเมินโดยใช้แฟ้ม
สะสมงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
 

 

 

6.  ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
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ผลการเรียนรู้ กลยศทธคการคอน กลยศทธคการประเมิน 
6.1 แคดงออกซึ่งความคามารถใน
การบูรราการความรู้ด้านวิชาชีพ
ครูไปใช้ในการจัดการเรียนรูด้้าน
การประถมุึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เะ็มุักยภาพ 
6.2 แคดงออกซึ่งความคามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การ
วัดผลประเมินผลและท าวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนด้านการประถมุึกษา อย่าง
บูรราการ 
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้การประถมุึกษามี
ความหลากหลาย ทั้งรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็น
ทางการได้อย่างคร้างครรคค  
6.4  มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนานวัะกรรมการเรียนรู้ด้าน
การคอนการประถมุึกษา 
 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
เช่น การศึกษากรณีตัวอย่างจาก
ห้องเรียน การสังเกต การสอนแบบ
ต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับ
ผู้มีประสบการณ์  การท าแผนการ
สอน  การผลิตสื่อประกอบการ
สอนการประถมศึกษา การทดลอง
สอน การท าวิจัยในชั้นเรียน การ
ประเมินผู้เรียนและการจัดแหล่ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 
3.  การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น 
ผู้สอน เพ่ือน ครูประจ าชั้น ครู
ผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือครูต้นแบบและ
นักสหวิชาชีพ 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ เน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง การได้ปฏิบัติจริง
ในแหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้จาก
วิทยากรครูต้นแบบ/นักสหวิชาชีพ 
5. จัดกิจกรรมให้มีการฝึกทักษะ
การจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
ขั้นตอนต่างๆ ตามล าดับ 
6. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การ
สัมมนาทางการประถมศึกษา 
 

1. ตรวจผลงานการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้และการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ศูนย์การเรียน  สื่อการ
สอนด้านการประถมศึกษาสอดรับกับ
หลักสูตรและพัฒนาการตามวัยอย่าง
เป็นองค์รวมและสามารถบูรณการ
ไปสู่ศาสตร์อื่น ๆ ได้สอดรับกับ
พัฒนาการตามวัย 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และ
การพัฒนาการสอน  จากการสะท้อน
ความคิดในห้องเรียน และจากการ
สังเกต การสอนระหว่างทดลองสอน 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
เปรียบเทียบแผนการสอน สื่อการ
เรียนที่ท าส่งกับการปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียน 
3.  ประมวลพฤติกรรมการสอนและ
ทักษะการสอนของนักศึกษา จาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  เช่น จากนักเรียน 
ครูประจ าชั้น  ครูพ่ีเลี้ยง  เพ่ือน 
ผู้บริหารโรงเรียน และนักสหวิชาชีพ 
4. ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูทั้งระหว่างเรียนการสอน
เต็มเวลา 
5. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาชีพครูและสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 
 
 

หมวดที่    5  แผนการคอนและการประเมินผล 



 12 

 
1. แผนการคอน  

คัปดาหค
ที่ 

 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการคอน/ 
คื่อที่ใช ้

 

ผู้คอน 

1 ปฐมนิเทุ 3 - มคอ.3 
- อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น 
 

อ.จันจลี ถนอมลิขติวงศ ์

2 ความรู้เบื้องะ้นเกี่ยวกับเด็กพิเุษ 
- ความหมายของเด็กพิเศษ 
- ประเภทของเด็กพิเศษ 
- พรบ.การศึกษาเด็กพิเศษ 
- ลักษณะเด็กพิเศษแต่ละประเภท 

3 - เอกสารค าสอน 
- สื่อ PowerPoint  
- การท างานกลุ่ม 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.จันจลี ถนอมลิขติวงศ ์

3 บศคคลที่มีบกพร่องด้านการเห็น/บศคคลที่
บกพร่องทางการได้ยิน 
- ลักษณะและสาเหตุ 
- แนวการจัดการเรียนการสอน 

3 - เอกสารค าสอน 
- สื่อ PowerPoint  
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.จันจลี ถนอมลิขติวงศ ์

4 บศคคลที่มีบกพร่องด้านคะิปัญญา 
- ลักษณะและสาเหตุ 
- แนวการจัดการเรียนการสอน 

3 - เอกสารค าสอน 
- สื่อ PowerPoint  
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.จันจลี ถนอมลิขติวงศ ์

5 บศคคลที่มีบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือคศขภาพ 
- ลักษณะและสาเหตุ 
- แนวการจัดการเรียนการสอน 

3 - เอกสารค าสอน 
- สื่อ PowerPoint  
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.จันจลี ถนอมลิขติวงศ ์

6 บศคคลที่มีบกพร่องทางการเรียนรู้ 
- ลักษณะและสาเหตุ 
- แนวการจัดการเรียนการสอน 

3 - เอกสารค าสอน 
- สื่อ PowerPoint  
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.จันจลี ถนอมลิขติวงศ ์

7 บศคคลที่มีบกพร่องด้านการพูดและภาษา 
- ลักษณะและสาเหตุ 
- แนวการจัดการเรียนการสอน 
 

3 - เอกสารค าสอน 
- สื่อ PowerPoint  
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.จันจลี ถนอมลิขติวงศ ์

คัปดาหค  จ านวน กิจกรรมการเรียนการคอน/  
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ที่ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง คื่อที่ใช ้ ผู้คอน 

8 บศคคลที่มีบกพร่องทางพฤะิกรรมและ
อารมรค /คมาธิคั้น 
- ลักษณะและสาเหตุ 
- แนวการจัดการเรียนการสอน 

3 - เอกสารค าสอน 
- สื่อ PowerPoint  
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.จันจลี ถนอมลิขติวงศ ์

9 บศคคลออทิคะิก /บศคคลพิการซ้อน 
- ลักษณะและสาเหตุ 
- แนวการจัดการเรียนการสอน 

3 - เอกสารค าสอน 
- สื่อ PowerPoint  
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.จันจลี ถนอมลิขติวงศ ์

10 บศคคลที่มีความคามารถพิเุษ 
- ลักษณะและสาเหตุ 
- แนวการจัดการเรียนการสอน 

3 - เอกสารค าสอน 
- สื่อ PowerPoint  
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.จันจลี ถนอมลิขติวงศ ์

11 คอบกลางภาค 3   

12-14 ทฤษฎีจิะวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเุษ 
   - ความหมายของจิตวิทยา 
   - ทฤษฎีจิตวิเคราะห์     
   - ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม                      
   - ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง 
    - ทฤษฎีปัญญาสงัคม 
   - ทฤษฎีปัญญานิยม 

   - ทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์ 
   - ทฤษฎีทางสติปัญญา 
   - ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

9 - เอกสารค าสอน 
- สื่อ PowerPoint  
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.จันจลี ถนอมลิขติวงศ ์

15-16 การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ 
องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
เด็กพิเศษ 

6 - แสดงบทบาทสมมติการจัด
กิจกรรมส่งเสริมเด็กกลุ่ม
พิเศษ 
- ปฏิบัติการคัดกรองเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษใน     
โครงการบริการวิชา 
กิจกรรมคัดกรองเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในต าบล
ท่าสาป 

อ.จันจลี ถนอมลิขติวงศ ์

17 คอบปลายภาค    
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
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ที ่
 

ผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการประเมิน 
คัปดาหค  
ประเมิน 

คัดค่วนของการ
ประเมินผล 

1 
 
 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
 

- ประเมินจากการร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมความเป็นครู 
- ประเมินจากการร่วมกิจกรรมสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 
-  ประเมินจากการตรวจผลงาน  
- ประเมินจากการตรงต่อเวลาจากการเข้าชั้นเรียน  
- ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษา                    
- ประเมินจากการส่งงานตามก าหนดระยะเวลา  

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
 
 
 

2 
 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4  
 

- ประเมินจากทดสอบกลางภาคเรียน 
- ประเมินจากทดสอบปลายภาคเรียน 

10 
17 

20% 
30% 

3  3.1, 3.3, 3.4 ,3.5  - ประเมินจากกระบวนการท างานของนักศึกษา 
กระบวนการคิด  การสื่อ  ความคิด  ความเข้าใจ  
ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน                          
- ประเมินจากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
 
 

4 4.1 ,4.2 ,4.3 4.4 - ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการ
น าเสนองานกลุ่มในชั้นเรียน                             
- ประเมินจากผลงาน                                     
- ประเมินจากการลงปฏิบัติกิจกรรม ในสถานศึกษา       
- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกต่อบุคคลรอบข้าง 
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน                              

11-16 10% 
 
 
 

5 5.1, 5.2 ,5.3 ,5.4 - ประเมินจากการสังเกต ทักษะการพูดการเขียน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน             
- ประเมินจากการสืบค้นและการน าเสนองานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ                                     

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
 

 
 
   คัปดาหค  คัดค่วนของการ
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ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ประเมิน ประเมินผล 
6 6.1 ,6.2 ,6.3 ,6.4 - ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ จากการ

สะท้อนความคิดในห้องเรียน                            
- ประเมินจากจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน       
- ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพครูและ
สาขาวิชาการประถมศึกษา   

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
 

 

หมวดที ่ 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการคอน 
 

1. ะ าราและเอกคารหลัก 
รศ.ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาน.จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ.ภาควิชาจิตวิทยา.คณะศิลปศาสตร์.  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพ 
2.  เอกคารและข้อมูลค าคัญ 
 รศ.ดร. ศิริบูรณ์ สายโกสุม.จิตวิทยาการศึกษา. ภาควิชาจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์       
มหาวิทยาลัยรามค าแหง.กรุงเทพ.    
 จิราพร ศรีเจริญกาณจน์.แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมออทิซึ่ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพ.           
3.  เอกคารและข้อมูลแนะน า 
   - Website ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ จิตวิทยาเด็กพิเศษ  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  พัฒนาการ  
ธรรมชาติของผู้เรียน  เป็นต้น 
 

หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรศงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยศทธคการประเมินประคิทธิผลของรายวิชาโดยนักุึกษา 
1.1 ให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์จากเว็บไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
1.2 สัมภาษณ์นักศึกษาด้วยวาจาเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชานี้ 
1.3 ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนรายวิชานี้ 

 

2.  กลยศทธคการประเมินการคอน 
2.1 กลยุทธ์ประเมินการสอน มี 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ก่อนด าเนินการสอน อาจารย์ทุกคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ. 3 ที่ระบุ 
กลยุทธ์การสอนให้แล้วเสร็จก่อนด าเนินการสอน อย่างน้อย 15 วันและจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเสนอแนะการด าเนินการตลอดแนวทั้งภาคเรียนและด าเนินการปรับปรุงให้สมบูรณ์ จากนั้นน าเสนอ
คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ก่อน
น าไปด าเนินการสอนต่อไป 

    ระยะที่ 2 ระหว่างด าเนินการสอน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในรายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ.3  
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ก่อนสอน จากนั้นด าเนินการสอนตาม มคอ.3 ที่มีการปรับปรุงแล้ว สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ระหว่างด าเนินการ
สอนด าเนิน การประชุมอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง และรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาที่จะต้อง
มีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

    ระยะที่ 3 หลังด าเนินการสอน ด าเนินการโดยการสอบถามนักศึกษาตลอดเวลาที่ได้ด าเนินการ 
สอนที่ผ่านมา สรุปผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาตลอดเวลาที่ด าเนินการสอน ประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ
สรุปผลการด าเนินการสอนก่อนจัดท ารายงาน มคอ.5 ต่อไป 
 

3.  การปรับปรศงการคอน 
3.1 น าข้อมูลจากการประเมินโดยนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อ 2 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 

สรุปเป็นรายงาน 
3.2 ทบทวนการด าเนินการตาม มคอ.3 ที่ผ่านมา 
3.3 วิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
3.4 ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายงานผลตาม แบบ มคอ.5 
3.5 ด าเนินการประชุมคณาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยน าผลสรุปการด าเนินการ  

ตั้งแตข่้อ  3.1-3.4 ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการสอนในภาคเรียนต่อไป  
 

4.  การทวนคอบมาะรฐานผลคัมฤทธิ์ของนักุึกษาในรายวิชา 
4.1 ทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  
4.3 มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

 

5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรศงประคิทธิผลของรายวิชา 
การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ด าเนินการ ดังนี้ 

 5.1 อาจารย์ด าเนินการจัดท า มคอ.5 เพ่ือรายงานผลการสอนตาม มคอ.3 
 5.2 น าผลการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาเพื่อร่วมกันวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  5.3 ท าแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาเพ่ือเตรียมท าการสอนในภาคเรียนต่อไป 
 

หมวดอื่นๆ  
 

1.  การบูรราการกระบวนการวิจัยหรืองานคร้างครรคคกับกระบวนการจัดการเรียนการคอน    
    (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  
   -  
 

2.  การบูรราการงานบริการวิชาการแก่คังคมกับกระบวนการเรียนการคอน 
     (Integrating academic services to teaching and learning process) 
     โครงการบริการวิชาการ พัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษ กิจกรรมคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษใน
ต าบลท่าสาป 


