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หมวดที่ 1
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1082105 การศึกษาพิเศษ (Special Education)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครู
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรวิภาร์ หงส์งาม
อาจารย์ ดร.ดนยา อินจาปา
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ตอนเรียน A1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรวิภาร์ หงษ์งาม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา
พิเศษ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะ ธรรมชาติความต้องการจาเป็นพิเศษของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
พิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนมีความต้องการพิเศษ การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการจัดชั้นเรียนรวม การจัดชั้น
เรียนรวม (การนาแนวคิดสู่การปฏิบัติ) การส่งต่อ การจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดการ
และปรับปรุงสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกตามหลักสากลที่เป็นธรรม (Universal Design) บทบาทครู
และความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
จิตวิทยาการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และภาษามือขั้นพื้นฐาน
Study the definition, importance, philosophy, concepts and theories of
special educational management including laws and legislations for learners with
special needs, early intervention service for children with disabilities. Inclusive
education management, inclusive education classroom techniques (from concept into
action), transition process, making the Individual Education Program (IEP), improvement and
management of media assistive technology according to the Universal Design concept,
teachers’ roles and cooperation among teachers, parents, and relatives in disabled
child development, teaching psychology for children with special needs and
communicative with sign language.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม
ส อ น เ ส ริ ม ต า ม ค ว า ม
ต้ อ งการของผู้ เ รี ย นเป็ น
รายบุ ค คลหรื อ รายกลุ่ ม
ผ่ า นช่ อ งทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่ อ ทบทวนความรู้ ค วาม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่ ว โ ม ง ต่ อ ภ า ค
การศึ ก ษาโดยศึ ก ษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
แ ล ะ สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศต่าง ๆ

3. จ านวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจ
โลกและมีจิตสาธารณะ
4) มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
ใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสานโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีในประเด็นวิกฤตด้านจรรยาบรรณในการคัดกรองและเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
สัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action leaning) ได้เรียนรู้ ศึกษา สังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์
จากกรณีศึกษา (Case study) โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้การสนับสนุน (Facilitator) และเป็นต้นแบบที่ดี
ตลอดจนการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในระหว่างการเรียนการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน รวมทั้งผล
การวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่มีการนาเสนอชิ้นงานของนักศึกษาที่สะท้อนถึงจรรยาบรรณ พฤติกรรม
การอภิ ป ราย การแสดงความคิ ด เห็ น ความตรงต่ อ เวลาในการเข้ า ชั้น เรี ยน การส่ งงานที่ ไ ด้ รับ
มอบหมายตรงตามเวลาและประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการ
บูรณาการข้ามศาสตร์และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
3) มี ค วามเข้ า ใจความก้ า วหน้า ของความรู้ เฉพาะด้ านในสาขาวิช าที่จ ะสอนอย่ างลึ กซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบรรยาย อภิปรายพร้อมยกตัวอย่าง และศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการ
เรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน รวมถึงการใช้วิธีวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ในแต่ล ะประเด็น
ตลอดจนการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ (Collaborative learning) เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ในการจั ด
การศึกษาเพื่อทุกคน
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการสรุป วิเคราะห์ ศึกษาเอกสาร ข้อมูล สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องรวมถึงผลการวิเคราะห์ ประเมินผลจากการสังเกต การนาเสนอและแสดงความคิดเห็นการ
อภิปราย การร่วมแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ตลอดจนการตรวจประเมิน
จากแบบทดสอบ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหาและทาการวิจัยเพื่อ
พัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและนาไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่ างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม

4) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนและการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์
3.2 วิธีการสอน
จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการโดยใช้ปัญหา
เป็ น ฐาน (Problem-based learning) ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเองโดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลเด็กรายกรณีเพื่อนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินด้วยการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ และจากผลการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลเด็กรายกรณีรวมทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ตลอดจนการทดสอบและการตอบคาถาม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้ อื่นใน
การทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรและในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
2) มีความเอาใจใส่ ช่ว ยเหลื อและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ มและระหว่างกลุ่ ม ได้ อย่าง
สร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคมเอาใจใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
จั ดกิจ กรรมการเรี ย นการสอนโดยวิธีก ารเรี ยนแบบมีส่ ว นร่ว มปฏิบั ติ การ (Participative
learning through action) ที่เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดการทางานร่วมกัน ส่งเสริมการเป็น
ผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ และการคิดให้ความเห็นและ
การรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมิ น ด้ ว ยการสั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออก การท างาน การน าเสนอผลงานกลุ่ ม
การศึกษาค้นคว้าสังเกตพฤติกรรมเด็กรายกรณี การเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม ตลอดจนการ
ประเมินระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหา
ในการดารง ชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาใน
การดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อสื่ อสาร
การเรี ย นรู้ ก ารเก็ บ รวบรวมและการน าเสนอข้ อ มู ล และการแก้ ไ ขปั ญ หาในการด ารงชี วิ ต และ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบู ร ณาการข้ อ มู ล เพื่ อ การสื่ อ สารอย่ า งเป็ น ระบบด้ ว ยสื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่อ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า วิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลและการรวมคะแนนผลข้อมูลจากการใช้เครื่องมือคัดกรอง ตลอดจนนาเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึ กษาพิเ ศษที่ส่ งผลต่ อเด็ กที่ มี ความต้ องการพิเ ศษเป็น รายกรณีโ ดยใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินด้วยการสังเกตการแสดงออกด้านการสื่อสารในการทางานกลุ่ม ประเมินจากผล
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและความถูกต้องในการรวมคะแนนผลข้อมูลจากการแบบประเมินหรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรอง ผลการสืบค้นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้านการศึกษาพิเศษที่ส่งผลต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายกรณี
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ผู้ เ รี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลางและผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่า งมี
นวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพครูได้
6.2 วิธีการสอน
1) การฝึกปฏิบัติการสังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้แบบคัดกรองเบื้องต้น
2) การเข้าร่ ว มกิจ กรรมในการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ข้อมูล ทางด้านการศึกษาพิเศษเพื่ อ
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาในเด็กและในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ
6.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติการสังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการใช้แบบคัดกรอง
เด็กตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลทางพฤติกรรมของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในตนเองและในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
ปฐมนิเทศ
1) แนะนาผู้สอน
ผู้เรียน
2) แนวการสอน
3) ข้อตกลงในการ
เรียนรู้
4) ทดสอบก่อนเรียน
5) ดูวีดีทัศน์ เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ

2

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3 1. อาจารย์ ผู้ ส อนแนะน าตั ว อธิ บ ายเนื้ อ หา
รายวิชา จุดประสงค์และเป้าหมาย รายวิชา
เกณฑ์ ก ารวั ด ประเมิ น ผล แนะน าหนั ง สื อ
และแหล่งเรียนรู้
2. นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3. นักศึกษาและนาตนเองและทาแบบสารวจ
เพื่อ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4. นักศึกษาอภิปรายร่วมกันถึงเป้าหมาย
5. และความคาดหวังที่จะได้เรียนรู้ และสิ่งที่
อยากจะเรี ย นรู้ ใ นแนวทางการแสวงหา
ความรู้ และกาหนดข้อตกลงในการเรียนรู้
ร่วมกับผู้สอนในรายวิชานี้
6. ดู วี ดิ ทั ศ น์ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.youtube. com/ Disabilities
Presentation
บทที่ 1 ความหมาย
3 1. ฉลากหมายเลข 1-6
ความส าคั ญ ปรั ช ญา
2. เอกสารประกอบการสอนประจาสัปดาห์
แนวคิด และทฤษฎี
ที่ 2
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด
3. สไลด์ประกอบการสอน (Power Point)
การศึกษาพิเศษ
4. คาถามทบทวนประจาสัปดาห์ที่2
1) ความหมาย
ความสาคัญประวัติความ
เป็นมาของการศึกษา
พิเศษทั้งในและ
ต่างประเทศ

ผู้สอน
ดร.กรร
วิภาร์
หงษ์งาม

ดร.กรร
วิภาร์
หงษ์งาม

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
เวปไซด์
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สอน
ดร.กรร
วิภาร์ หงษ์
งาม

(http://special.obec.go.th/About/Structure
http://www.laorutis.dusit.ac.th/historySEC.php [Online
Available:21/06/2015]

3

4
5

บทที่ 2 กฎหมายและ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการ
1) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
2) พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ
ป ฏิ ญ ญ า ส า ก ล
เกี่ยวกับคนพิการ
3) พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
การจั ด การศึ ก ษา
สาหรับคนพิการ
น า เ ส น อ ง า น ก ลุ่ ม
เกี่ ย วกั บ เด็ ก ที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษ
บทที่ 3 การบริ ก า ร
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ข อ ง เ ด็ ก ที่ มี ค ว า ม
ต้องการพิเศษ

3

- ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ กฎหมายและ ดร.กรร
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ (งาน วิภาร์ หงษ์
กลุ่ม)
งาม
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ฉลากหมายเลข 1-6
2. เอกสารประกอบการสอนประจาสัปดาห์ที่
3
3. สไลด์ประกอบการสอน (Power Point)
4. แบบสรุปเนื้อหาและเปรียบเทียบกฎหมาย
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
5. คาถามทบทวนประจาสัปดาห์ที่ 3

3

ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้ องการ ดร.กรร
พิเศษ (งานกลุ่ม)
วิภาร์ หงษ์
งาม
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และสรุปการให้บริการ ดร.กรร
ช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม เด็ ก พิ ก ารและ วิภาร์ หงษ์
ครอบครัว (งานกลุ่ม)
งาม
- นาเสนองาน
- อภิปรายกลุ่ม
- สังเคราะห์องค์ความรู้

3

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
ที่
ชัว่ โมง
สื่อที่ใช้
6
บทที่ 4 การจั ด การ
3
ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป การจั ด ดร.กรร
ศึกษาแบบเรียนรวม
การศึกษาแบบเรียนรวม (งานกลุ่ม)
วิภาร์ หงษ์
สื่อและแหล่งเรียนรู้
งาม
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนประจาสัปดาห์ที่
6
2. สไลด์ประกอบการสอน
(Power Point)
3. แบบสรุปเนื้อหาการจัดการ
ศึกษาแบบเรียนรวม
4. คาถามทบทวนประจาสัปดาห์ที่ 6 เวปไซต์:
http://WWW.uni.edu//coe/
Inclusion/philosophy/ phosophy.
html. October15
7-8 บทที่ 5 เทคนิคการจัด
6
ร่วมกันอภิปรายถึงประเด็นต่อไปนี้
ดร.กรร
ชั้นเรียน
1. อธิบายถึง ถึงปรัช ญา แนวคิด หลั กการ วิภาร์ หงษ์
เทคนิ ค การจั ด ชั้ น เรี ย น และการส่ ง เสริม
งาม
กิจกรรมในชั้นเรียนของการจัดการศึ ก ษา
แบบเรียนรวม
2. วิ เ คราะห์ ถึ ง ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การ
เทคนิ ค การจั ด ชั้ น เรี ย น และการส่ ง เสริม
กิจกรรมในชั้นเรียนของการจัดการศึ ก ษา
แบบเรียนรวม

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

สอบกลางภาค
9

บทที่ 6 การเปลี่ ย น
ผ่าน

3

10

บ ท ที่ 7 ก า ร จั ด ท า
แผนการศึก ษาเฉพาะ
บุคคล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
3. สรุปประเด็นส าคัญของ ปรัช ญา แนวคิด
หลักการ เทคนิคการจัดชั้นเรียน และการ
ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย นของการจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวม
ท าข้ อ สอบกลางภาคแบบทดสอบกลางภาค ดร.กรร
เป็นแบบอัตนัย 1 ข้อใช้เวลาในการทาข้อสอบ วิภาร์ หงษ์
30 นาที นอกเวลาเรียน
งาม
ศึกษาค้นคว้า สรุป เนื้อหาสาระ การเปลี่ ยน ดร.กรร
ผ่ า น กระบวนการเปลี่ ย นผ่ า น และบุ ค คลที่ วิภาร์ หงษ์
เกี่ยวข้อง สังเคราะห์การทางานเพื่อการเปลี่ยน
งาม
ผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ (งานกลุ่ม)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. งานนาเสนอ
2. วี ดี โ อ ( เ ร า คื อ ค ร อ บ ค รั ว เ ดี ย ว กั น
http://m.youtube.com/
watch?v=DBwXCovwm
W8?List=PL8aYOIVpKPBZQqeP_E3MI
Qojhy-ufKssb&feature=
youtu.be)
3.เอกสารประกอบการสอน
บทที่ 6
1. ให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องแผนการจัด ดร.กรร
การศึกษาเฉพาะบุคคล จากแหล่งเรียนรู้อื่น วิภาร์ หงษ์
งาม
เช่น เอกสารประกอบการสอน สื่อออนไลน์
เป็นต้น

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

11-12 บทที่ 8 การจัดการและ
ปรับปรุงสื่อ สิ่งอานวย
ความสะดวกตามหลัก
สากลที่เป็นธรรม

จานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
2. นักศึกษาส่งตัวแทนมานาเสนอแผนการสอน
เรื่ อ งวิ ธี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การศึ ก ษา
เฉพาะบุคคล
3. ผู้สอนร่วมกับนักศึกษาให้ข้อเสนอแนะ การ
น าเสนอ และบรรยายเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่
นักศึกษายังไม่ชัดเจนในสาระ
4. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงสาระที่ได้
เรียนรู้ไปในสาระสัปดาห์นี้ และให้นักศึกษา
ทาแบบฝึกหัดประจาสัปดาห์ที่ 10
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. งานนาเสนอ
2. ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
3. เอกสารประกอบการสอน
4. มารู้จัก I E P กันเถอะ. [ระบบออนไลน์].
แหล่งที่มา:
http://www.autisticthailand.com/auc
ontents2008/auducument/audoconl
ine/audoaudocon 14auIEPHa.htm.
1. ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับการออกแบบที่เป็น ดร.กรร
สากล สังเคราะห์องค์ความรู้และจัดทาสื่ อ วิภาร์ หงษ์
งาม
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ (งานกลุ่ม)

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

13

บทที่ 9 บทบาทครูและ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ครูและผู้ปกครอง และ
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
พั ฒ นาเด็ ก ที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษ

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
14 บทที่ 10 จิตวิทยาการ
สอนเด็กพิเศษ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
1. http://www.pwdsthai.com/index.php
?option=com_content&view=categor
y&id=164&Itemid=558
2. http://www.pwdsthai.com/index.php
?option=com_content&view=categor
y&id=165&Itemid=559
3. http://www.pwdsthai.com/index.php
?option=com_content&view=categori
es&id=148&Itemid=479
4. http://www.braille-cet.in.th/Braillenew/?q=articles&field_article_type_ti
d=164
5. http://www.nkw.ac.th/courseware/w
ww.nectec.or.th/courseware/specialedu/0002.html
6. https://www.youtube.com/watch?v=
HOBKYyU53ks
3
ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับบทบาทของครูที่ทางาน ดร.กรร
ร่วมกับครู ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง วิภาร์ หงษ์
กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
งาม
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอนประจาสัปดาห์ที่
13
2. สไลด์ประกอบการสอน (Power Point)
3. คาถามทบทวนประจาสัปดาห์
ที่ 13
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กที่มีความ ดร.กรร
ต้องการพิเศษ (งานกลุ่ม)
วิภาร์ หงษ์
สื่อและแหล่งเรียนรู้
งาม
1. เอกสารประกอบการสอนประจาสัป ดาห์ ที่
14
2. สไลด์ประกอบการสอน (Power Point)

15

16

3. แบบสรุ ป เนื้ อ หาจิ ต วิ ท ยาเด็ ก ที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษ
4. คาถามทบทวนประจาสัปดาห์
ที่ 14
บทที่ 11 ทักษะการ
3
ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับ ทักษะการสื่อสารด้ว ย ดร.กรร
สื่อสารด้วยภาษามือ
ภาษามือ (งานกลุ่ม)
วิภาร์ หงษ์
สื่อและแหล่งเรียนรู้
งาม
1. เอกสารประกอบการสอนประจาสัป ดาห์ ที่
15
2. สไลด์ประกอบการสอน (Power Point)
3. แบบสรุปเนื้อหาการสื่อสารด้วยภาษามือ
4. คาถามทบทวนประจาสัปดาห์
ที่ 15
สอบปลายภาค ประกอบด้วย แบบปรนัย 30 คะแนน และ แบบอัตนัย 10 คะแนน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนเก็บระหว่างภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

ร้อยละ 60
ร้อยละ 40

กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1.
1.1(1), (2), 1.1(4), 1.1(5), 1. การทาแบบฝึกหัด
2.1(1),
ทบทวนท้ายบท
3.1(1),
2. รายงาน งานกลุ่ม
4.1 (1), (2), (3),(4)
งานเดี่ยว
5.1(1), (2), 5.1(3), 5.1(4)
6.1 (2)
2.

2.1(1), (2),
3.1(1),
3.1(2)

สอบกลางภาค

4.

1.1(1), (2), (4), (5),
2.1(1),
3.1(1),
4.1(1), (2), (3),(4)
5.1(1), (2), (3)

การมีส่วนร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล
2-14
40

9
นอกเวลา
เรียน

10

1-15

10

6.1 (1), (2)
5.

1.1 (1), (2), (4),(5)
2.1(1),
3.1(1),
4.1(1),(4)
5.1 (1), (2)
6.1 (1), (2)

สอบปลายภาค
ปรนัย 30 คะแนน
อัตนัย 10 คะแนน

16

40

2

1

การประเมินผล
เนื้อหา
5
กิจกรรม
ความถูกต้อง ทาแบบฝึก
และครบถ้วน ปฏิบัติได้
ถูกต้อง และ
ครบถ้วน
ทั้งหมด
การส่งงาน
การทาแบบฝึก
ตรงต่อเวลา ปฏิบัติครบตาม
รูปแบบทัง้ หมด
และส่งก่อน
หรือตรงตาม
กาหนดเวลา
การเข้าชั้น
เรียน
พฤติกรรม
ในชั้นเรียน

4

3

ทาแบบฝึก
ปฏิบัติได้
ถูกต้อง และ
ครบถ้วนเกือบ
ทั้งหมด
การทาแบบฝึก
ปฏิบัติเกือบ
ทั้งหมดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยและ
ส่งตรงตาม
กาหนดเวลา

ทาแบบฝึก
ปฏิบัติได้
ถูกต้อง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50

ทาแบบฝึก
ปฏิบัติได้
ถูกต้อง และ
ครบถ้วนน้อย
กว่าร้อยละ
การทาแบบฝึก การทาแบบฝึก
ปฏิบัติร้อยละ ปฏิบัติเกือบ
50 เป็น
เรียบร้อย
ระเบียบ
ทั้งหมดเป็น
เรียบร้อย และ ระเบียบ
ส่งตรงตาม
เรียบร้อยแต่ส่ง
กาหนดเวลา เลย
กาหนดเวลา
ขาดเรียนไม่
ขาดเรียนไม่
ขาดเรียน 4
ขาดเรียน 4
เกิน 2 ครั้ง
เกิน 3 ครั้งและ ครั้งหรือเข้าชั้น ครั้งขึ้นไปหรือ
และไม่เคยเข้า ไม่เคยเข้าชั้น เรียนสาย 1
มาสาย 2 ครั้ง
ชั้นเรียนสาย เรียนสาย
ครั้ง
มีส่วนร่วมใน มีส่วนร่วมใน มีส่วนร่วมใน มีส่วนร่วมใน
การตอบ
การตอบ
การตอบ
การตอบ
คาถาม
คาถาม
คาถาม
คาถาม
อภิปรายในชัน้ อภิปรายในชัน้ อภิปรายในชัน้ อภิปรายในชัน้
เรียนอย่าง
เรียนเป็นปกติ เรียนบ่อครั้ง เรียนเป็น
สม่าเสมอ และ และแต่งกาย และแต่งกาย บางครั้ง
แต่งกายสุภาพ สุภาพ
สุภาพ
และแต่งกาย
เรียบร้อยถูก เรียบร้อยถูก เรียบร้อยถูก สุภาพ
ระเบียบของ ระเบียบของ ระเบียบของ เรียบร้อยถูก

แบบฝึกปฏิบัติ
มีความถูกต้อง
น้อยมากและ
ทาไม่ครบถ้วน
การทาแบบฝึก
ปฏิบัติเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยเพียง
ส่วนน้อย
ทั้งหมดและส่ง
เลย
กาหนดเวลา
ขาดเรียน 4
ครั้งขึ้นไปหรือ
มาสาย 3 ครั้ง
ขึ้นไป
แทบไม่มีสว่ น
ร่วมในการ
ตอบคาถาม
อภิปรายในชัน้
เรียน และแต่ง
กายไม่สุภาพ
เรียบร้อยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
อย่างสม่าเสมอ เป็นปกติ

มหาวิทยาลัย ระเบียบของ
บ่อยครั้ง (ร้อย มหาวิทยาลัย
ละ 80)
เป็นบางครัง้

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2) การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียน
3) การประเมินผลงานด้านความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
4) แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การสังเกตการสอน การจัดตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการสอนในสาขาวิชา
2) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3) การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือวัดประเมินที่มีความหลากหลาย เช่น การถามตอบ
การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การประเมินชิ้นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการบันทึกหลังสอน การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดทาวิจัยในชั้น
เรี ย น มาปรั บ ปรุ งรู ปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยวิเคราะห์ ผู้เรียนตามความถนัดและความ
แตกต่างเป็นรายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัดและประเมินผล
รายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) ปรับปรุงรายระเอียดวิชาทุกปีการศึกษาหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2) การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ได้จากการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้สอนประจา
รายวิชาและการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานการวิจัย

