
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ .......................... ครุศาสตร์ ................. สาขา……….วิชาการศึกษาปฐมวัย………… 

 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 …………1108201………จิตวิทยาเด็กพิเศษ……………………………………………………………… 
 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
 ………………………2(1-2-3)……………………………………………………………………………………………… 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

              เปิดสอนให้กับหลักสูตร….. ปริญญาตรี5ปี…. สาขาวิชา…..การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา… 
              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) …………………..……………… 
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          หมวดวชิาเลือกเสรี 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  1.  อ. พุมพนิต คงแสง 

อาจารย์ผู้สอน   1.  อ. พุมพนิต คงแสง 
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที.่...2..../ .....2557   ชั้นปีที่ .3 สาขาการศึกษาปฐมวัย  

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

   มี     รายวชิา …………………………………..  
 

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

8. สถานที่เรียน   
     คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่   ... 15 .... เดือน ........ธันวาคม ...... พ.ศ. 2557   .  
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่  .....เดือน .............พ.ศ....... . 
 

หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

 1. นักศึกษามจีรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
 2. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีสามารถบูรณาการน าไปใช้ได้ในสถานะการณ์จริง 

3. นักศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ได้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
(ภาษาไทย) ความส าคัญ ความหมาย ลักษณะ การวินิจฉัย และแนวทางบ าบัดรักษาเด็กพิเศษ ประวัติ

การศึกษาด้านจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการรู้คิดเก่ียวกับความบกพร่องในด้าน
ต่างๆ และความยากล าบากในการเรียนรู้ รวมถึงจิตวิทยาสังคมของการมีปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียนและสังคม และการ
เตรียมพร้อมของผู้ปกครองและคร ู      

 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 15 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

สอน เสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

ศึ กษาด้ ว ยตน เ อ ง  3 
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ รวม
เป็น 45 ชั่วโมง 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
      1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล  
1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
การปฏิบัติงาน 
1.2 ซื่อสัตย์ มีวินัย 
1.3 มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
1.4 เคารพในคณุค่าและศักดิศ์รี
ความเป็นมนุษย์ 
1.5 เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อ่ืนทั้งใน
การด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
1.6 มีจิตส านึกสาธารณะ 

1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี ใน
ประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้ง
ประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ 
3.การใช้กรณีศึกษา 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

1. วัดและประเมินผลจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
2.วัดและประเมินผลจากกลุ่มเพ่ือน 
3.วัดและประเมินผลจากกรณีศึกษา 
4.วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
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2. ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

2.1 มีความรู้ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ
ปรัชญาด้านการศึกษาปฐมวัย 
2.2 บูรณาการความรู้การศึกษา
ปฐมวัยจากหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
ดังนี้ 
  2.2.1 หลักการและแนวคิด
การศึกษาปฐมวัย 
 2.2.2 พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ฏ
ปฐมวัย 
 2.2.3 ภาษาและการรู้หนังสือของ
เด็กปฐมวัย 
 2.2.4 คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 2.2.5 วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 2.2.6 สังคมศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
  2.2.7 ศิลปะและดนตรีส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
  2.2.8 สุขศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
3. ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงาน
ในฐานะครูปฐมวัยในสถานศึกษา 
4.มีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจารณื
งานศึกษาค้นคว้าด้านการศึกษา
ปฐมวัยได้ 
5.มีความรู้ในการวิจัยด้านการศึกษา
ปฐมวัย 
6. มีความรู้ในการสื่อสารความรู้ 
ด้านการศึกษาปฐมวัยสู่ท้องถิ่น 
 
 
 

1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสวน 
2.การทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานะขององค์ความรู้ 
3. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์
ความรู้และทฤษฎี 
4. การเรียนรู้ร่วมมือ เพ่ือประยุกต์
และประเมินค่าองค์ความรู้ใน
สถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
5.การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

1. วัดและประเมินผลการวิเคราะห์
และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
2.วัดและประเมินผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์
ความรู้ 
3.วัดและประเมินผลจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
4.วัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
5.วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
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3 .ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3.1 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้
3.2 แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน 
3.3 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
3.4 มีความเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 

1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพ และทางสังคม 
2. การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ 
3.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อย่างมีวิสัยทัศน์ 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

1. วัดและประเมินผลจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ 
และทางสังคม 
2.วัดและประเมินผลจากการท าวิจัย
เพ่ืองสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3.วัดและประเมินผลจากการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
4.วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
5.วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

4.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึก
ของเด็กปฐมวัย 
4.2 เอาใจใส่ในการรับฟัง 
4.3 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 
4.4 ท างานเป็นทีมสวมบทบาทความ
เป็นผู้น าและผู้ตาม 
4.5 ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน 
 

1. การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ 
2. การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
3. การคิดให้ความเห็นและการ
รับฟังความเห็นแบบสะท้อน
กลับ 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 

1. วัดและประเมินผลการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
2. วัดและประเมินผลการศึกษา
ค้นคว้า/แก้โจทย์ 
3. วัดและประเมินผลการน าเสนอ
งานกลุ่ม การเป็นผู้น าการอภิปราย
การซักถาม 
4. วัดและประเมินผลจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปีตลอดหลักสูตร 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

5.1 มีความไวในการวิเคราะห์สรุป
ความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจาก
เด็กปฐมวัย 
5.2 สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม 
5.3 สื่อสารกับเด็กปบมวัยที่ไม่ได้ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 1ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์บุคคลและกลุ่ม
บุคคล 
5.4 สื่อสารทางบวกได้กับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการศึกษาปฐมวัย 
 
 

1. การติดตามวิเคราะห์ และ
น าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษาจาก
หนังสือพิมพ์ 

2.การสืบค้นและน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

1. วัดและประเมินผลการติดตามวิ 
เคราะห์ และน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้านการศึกษา 
2.วัดและประเมินผลการสืบค้นและ
น าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3.วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 

 
6.ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยที่หลากหลายทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ รูปแบบกึ่ง
ทางการ และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
อย่างสร้างสรรค์ 
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยที่หลากหลายทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามรถ
ปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัด
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอย่างบูรณา
การ 
6.4 มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในสังคม
พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้ 

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูก่อนปฏิบัติการสอน 

2. การปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
ในสถานศึกษา 

3.การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

1. วัดและประเมินผลจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอน 
2.วัดและประเมินผลจากการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
3.วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน /สื่อที่ใช้ 
 

ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน แนะน าวิชาและรายละเอียด
ต่างๆ ในการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล 
 

2 นักศึกษาซักถาม แสดง
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

อ.พุมพนิต 

2  สัปดาห์ที่ 2  
บทที่ 1 เด็กพิเศษ 
-ความหมายของเด็กพิเศษ 
-ประเภทของเด็กพิเศษ 
-ความหมายของเด็กพิเศษทั้ง 9 
ประเภท 
-สาเหตุ 
-ลักษณะเด็กพิเศษท้ัง 9 ประเภท 

2 ทบทวนเกี่ยวกับ
ประเภทเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
(นักศึกษาเคยเรียน
มาแล้วจากวิชา
การศึกษาแบบเรียน
รวม) 
-Power Point เรื่อง
ความหมายของเด็ก
พิเศษ 
-ประเภทของเด็กพิเศษ 
-ความหมายของเด็ก
พิเศษทั้ง 9 ประเภท 
-สาเหตุ 
-ลักษณะเด็กพิเศษท้ัง 9 
ประเภท 
-การยกกรณีศึกษา 
 
 

อ.พุมพนิต 
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3  สัปดาห์ที่ 3-4-5   
บทที่ 2 จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับ
เดก็พิเศษ 
-ความหมายของจิตวิทยา 
-ทฤษฎีพัฒนาการ 
-ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพุทธนิยม
และการแก้ปัญหา 
-ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (ส าคัญ
ที่สุดในเด็กพิเศษ) 
-ทฤษฎีมนุษย์นิยม 

2 -ซักถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
นักศึกษาเก่ียวกับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ 
ทบทวนทฤษฎีทฤษฎี
พัฒนาการ ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบพุทธนิยม
และการแก้ปัญหา 
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
(ส าคัญท่ีสุดในเด็ก
พิเศษ)ทฤษฎีมนุษย์นิยม 
และร่วมกันวิเคราะห์
กรณีศึกษษ 

อ.พุมพนิต 

4 
 

สัปดาห์ที่ 5-6  
บทที่ 3 เด็กปัญญาอ่อน-เด็ก
ปัญญาเลิศ 

2 - Power Point เรื่อง
เด็กปัญญาอ่อน-เด็ก
ปัญญาเลิศ 
-การยกตัวอย่างจาก
สถานการณ์จริง 
นักศึกษาร่วมกันแชร์
ประสบการณ์ 

อ.พุมพนิต 

5 สัปดาห์ที่ 7-8  
บทที่ 4 เด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์
และพฤติกรรมความฉลาดทาง
อารมณ์ 

2 - Power Point เรื่อง
เด็กท่ีมีปัญหาทาง
อารมณ์และพฤติกรรม
ความฉลาดทางอารมณ์ 
-การยกตัวอย่างจาก
สถานการณ์จริง 
นักศึกษาร่วมกันแชร์
ประสบการณ์ 
-แบบทดสอบความ
ฉลาดทางอารมณ์ 

อ.พุมพนิต 
 

6 
 

 
สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค 
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7 
 
 

สัปดาห์ที่ 10-11-12 
 บทที่ 5 เด็กท่ีอยู่ในโลกส่วนตัว-
ออทิสติก 

2 -Power Point เรื่อง
เด็กที่อยู่ในโลกส่วนตัว-
ออทิสติก 
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
และร่วมกันวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็น 

อ.พุมพนิต 

9 

 

สัปดาห์ที่ 13-14  

บทที่ 6 เด็กบกพร่องทางการ
เรียนรู้และภาษา 

 

2 -Power Point เรื่อง
เด็กบกพร่องทางการ
เรียนรู้และภาษา 

-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
และร่วมกันวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็น 

อ.พุมพนิต 

10 สัปดาห์ที่ 15   นักศึกษาน าเสนอ
รายงานเดี่ยว/กลุ่ม และร่วมกัน
อภิปราย 

 

2 ร่วมกันวิเคราะห์ 
วิจารณ์งานกลุ่ม ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น 

อ.พุมพนิต 

12 สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

2.1,3.1 
 
 
 
 

- ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 
สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค 

4 
6 
9 
16 

5% 
5% 
20% 
20% 

1.1,2.1,3.14.1,5.1,6.1 
 

- ตรวจรายงาน 
-ตรวจผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 30% 

1.1,4.1,5.1,6.1 
 
 

-สังเกตพฤติกรรม(ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล และส่วนร่วมใน
กิจกรรมในชั้นเรียน) 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 

 
 

หมวดที ่ 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
 รศ.ดร. ศิริบูรณ์ สายโกสุม.จิตวิทยาการศึกษา. ภาควิชาจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์       
มหาวิทยาลัยรามค าแหง.กรุงเทพ.    
 จิราพร ศรีเจริญกาณจน์.แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมออทิซึ่ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพ.           
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

รศ.ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาน.จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ.ภาควิชาจิตวิทยา.คณะศิลปศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพ 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 http:// www.slideshare.net/pomtheeratorn/160454-8970387 
   http:// www.l3nr.org/posts/239764 
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หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 -  ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ 
 -  ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผ่านการประเมินรายวิชา, การประเมินการสอนของอาจารย์ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา 
 -  การสะท้อนคิดของนักศึกษา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 -  อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง 
 -  การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ 
 -  การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 -  ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค เพ่ือเป็นข้อมูลใน 
   การปรับปรุงการสอน 
 -  การวิจัยในชั้นเรียน 
 -  การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา 
 -  การประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 -  มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 -  ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 -  น าผลการประเมินโดยนักศึกษาจากข้อ 1 และการประเมินการสอนจากข้อ 2 มาประมวลเพื่อปรับปรุง
รายวิชา การจัดการเรียนการสอน 
 -  จัดประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือทบทวนและปรับปรุงรายวิชา 

 -  ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมินหมวดอื่นๆ  
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หมวดอื่นๆ  (ถ้ามี( 
1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
     (Integrating academic services to teaching and learning process) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


