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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1074315
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทไทย
(Montessori in the Thai Context)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา
กลุ่มวิชาเอกเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
ดร. จุฬินฑิพา นพคุณ
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 มกราคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ในบริบทไทย
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทไทย
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ใน
บริบทไทยไปใช้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประวัติความเป็นมาของการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในประเทศไทย การนาหลักการ
และแนวคิดของมอนเตสซอรี่สู่การปฏิบัติในบริบทไทย การผลิตสื่อท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการ
ของมอนเตสซอรี่และการนาไปใช้กับเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ความสอดคล้องของการศึกษาแบบมอนเตส
ซอรี่กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
Study the history Montessori education in Thailand. Implementing Montessori
education in the Thai context, Creating and using Montessori materials in the area of
Practical Life, Sensorial, Math and Language in the Thai context. Analysis of the
Montessori Method of education with the 21th century education.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะรายเพื่อทบทวน
ความรู้ความเข้าใจให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

-

60 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5) เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์
โดยใช้ ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีวินัย การรู้ถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร จัดกิจกรรมให้นักศึกษาทางานเป็นทีม เคารพในกฎกติกาของ
ห้องเรียนและส่วนรวม
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการความรับผิดชอบในการเข้าเรียน การส่งงานตรงต่อเวลา การแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย พูดจาไพเราะ มีบุคลิกเหมาะสมกับความเป็น
ครูปฐมวัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียน
2. ด้านความรู้
2.1 ด้านความรู้ ที่ต้องพัฒนา
1) มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็น
ระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการ ศาสตร์วิชาเฉพาะสาขา การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่ง
ความเป็นจริง
3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสาขาอย่าง
ลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาดูงานโรงเรียน
อนุบาลที่จัดตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนาเสนอรายงานด้วยรูปแบบที่ทันสมัยผ่าน
Application
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในห้องปฏิบัติการ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการมอบหมายให้ศึกษาเอกสาร ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การสรุป การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การนาเสนอ การร่วมแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่ม การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ด้านความรู้ ที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จาก แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์วิชาเฉพาะสาขาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
3.2 วิธีการสอน
จัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองโดยให้
ทากิจกรรมที่ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเอง และนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การทดสอบ การตอบคาถาม
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นใน
การทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธี
การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการParticipative
(
learning
through action) ที่เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดการทางานร่วมกัน ส่งเสริมการเป็นผู้นาแบบมีส่วน
ร่วมในการนาเสนองาน และให้นาเสนองานโดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนาซึ่งกันและกัน
ระหว่างกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การทางาน การนาเสนอผลงานกลุ่ม การรับ
ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้้ทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน การใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ การเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและ
กลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
ตระหนักถึงคุณค่า ในการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ คณิตศาสตร์
ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูล อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหาอย่างรวดเร็ว
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4) มีความสามารถในการบูรณาการข้อมูล เพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและ
เทคโนโลยีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีใ่ ห้ได้เขียนสะท้อนความคิด เขียนสรุปความ การอภิปราย
นาเสนอหน้าชั้นเรียน การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต ในการสืบค้น ค้นคว้า วิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูล และให้นาเสนอข้อมูลผ่าน Application ต่างๆที่ทันสมัยจาก I Pad
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินด้วยการดูผลการเขียนสะท้อนความคิด เขียนสรุปความ การอภิปราย การนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน การแสดงออกด้านการสื่อสารในการทางานกลุ่ม ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและ
ความถูกต้อง และรวบรวมผลการสืบค้นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอรายงาน
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบมอนเตสเซอรี่กับนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ ทั้งระดับ
บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล ณ ห้องปฏิบัติการสอนแบบมอนเตสซอรี่
6.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการสอนแบบมอนเตสเซอรี่กับนักเรียนอนุบาล
โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ ทั้งระดับบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล ณ ห้องปฏิบัติการสอนแบบ
มอนเตสซอรี่
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

3

หัวข้อ/
รายละเอียด
ปฐมนิเทศ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแนะนาตนเอง
2. ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ กิจกรรมการ
เรียนการสอน งานที่ต้องปฏิบัติและการประเมินผล
3. กาหนดข้อตกลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. จัดทาคู่มือครู และจัดทาอุปกรณ์
สื่อที่ใช้/ Application
1.แนวการสอน
ศึกษาประวัติความ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นมาของการ
1. แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกอุปกรณ์
สอนแบบมอนเตส
2. ทบทวนเนื้อหาโดยทั่วไปในวิชาการสอนแบบมอนเตส
ซอรี่ในประเทศไทย
ซอรี่ และทบทวนข้อสอบฝึกปฏิบัติในรายวิชาการสอน
แบบมอนเตสซอรี่
3. ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทครู บทบาทเด็ก และ
ความเชื่อของมอนเตสซอรี่ ลักษณะความแตกต่างของการ
สอนแบบมอนเตสซอรี่และการสอนแบบเดิม ทบทวน
คาศัพท์สาคัญ ได้แก่ Sensitive Period / The
Prepared Envirionment /The Absorbent Mind
และเพิ่มเติมคาศัพท์สาคัญ ได้แก่ Freedom within
Limits / Independence
4. จัดทาคู่มือครู และจัดทาอุปกรณ์
สื่อที่ใช้/ Application
1. Keynote
2. I Tunes U
ศึกษาประวัติความ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นมาของการ
1.ศึกษาประเภทโรงเรียนของมอนเตสซอรี่ สมาคม
สอนแบบมอนเตส
มอนเตสซอรี่แห่งประเทศไทย โรงเรียนมอนเตสซอรี่ใน
ซอรี่ในประเทศไทย
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ผู้สอน
อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/
จานวน
รายละเอียด
ชัว่ โมง
และวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของ
การศึกษาแบบ
มอนเตสซอรี่กับ
การศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21

4

การผลิตสื่อท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับ
หลักการของ
มอนเตสซอรี่

3

5

การผลิตสื่อท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับ
หลักการของ
มอนเตสซอรี่

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ประเทศไทย และต่างประเทศ โรงเรียนมอนเตสซอรี่ที่เป็น
เอกชน เด็กด้อยโอกาส มูลนิธิ
2. ศึกษาการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทไทยของ
โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว และการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน
ของโรงเรียน
3. กิจกรรม “คิดนอกกรอบ” ให้นักศึกษาออกแบบ
กิจกรรมมอนเตสซอรี่ในบริบทไทย ที่บูรณาการการจัด
กิจกรรมภาคฤดูร้อน (กิจกรรมกลุ่ม)
4. จัดทาคู่มือครู และจัดทาอุปกรณ์
สื่อที่ใช้/ Application
1. Keynote
2. youtube
3. I Tunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลกิจกรรมกลุ่มประสาทสัมผัส
2.ให้นักศึกษาวางแผนการทาอุปกรณ์กลุ่มประสาทสัมผัส
(กิจกรรมกลุ่ม)
3. จัดทาคู่มือครู และจัดทาอุปกรณ์
สื่อที่ใช้/ Application
1. Keynote
2. youtube
3. I Tunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ให้นักศึกษานาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์กลุ่ม
ประสาทสัมผัสที่ค้นคว้ามานาเสนอ (กิจกรรมกลุ่ม)
2.นาเสนอคู่มือครู การทาอุปกรณ์กลุ่มประสาทสัมผัส
(กิจกรรมกลุ่ม)
3. จัดทาคู่มือครู และจัดทาอุปกรณ์
สื่อที่ใช้/ Application
1. Keynote
2.อุปกรณ์มอนเตสซอรี่กลุ่มประสาทสัมผัส
9

ผู้สอน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน
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สัปดาห์ที่
6

จานวน
หัวข้อ/
ชั่วโมง
รายละเอียด
การผลิตสื่อท้องถิ่น
3
ให้สอดคล้องกับ
หลักการของ
มอนเตสซอรี่

7

การผลิตสื่อท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับ
หลักการของ
มอนเตสซอรี่

3

8

การผลิตสื่อท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับ
หลักการของ
มอนเตสซอรี่

3

9

การผลิตสื่อท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับ
หลักการของ
มอนเตสซอรี่

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์กลุ่มประสาทสัมผัสกับเด็กอายุ 3-4
ปี หรือศึกษาดูงานโรงเรียนมอนเตสซอรี่ในบริบทไทยที่
จังหวัดร้อยเอ็ด
2. จัดทาคู่มือครู และจัดทาอุปกรณ์
สื่อที่ใช้/ Application
1. อุปกรณ์มอนเตสซอรี่กลุ่มประสาทสัมผัส
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาดูงานการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทไทยของ
โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว
สื่อที่ใช้/ Application
1. วิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลกิจกรรมกลุ่มภาษา
2.ให้นักศึกษาวางแผนการทาอุปกรณ์กลุ่มภาษา
(กิจกรรมกลุ่ม)
3. จัดทาคู่มือครู และจัดทาอุปกรณ์
สื่อที่ใช้/ Application
1. Keynote
2. youtube
3. I Tunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลกิจกรรมกลุ่มคณิตศาสตร์
2.ให้นักศึกษาวางแผนการทาอุปกรณ์กลุ่มคณิตศาสตร์
(กิจกรรมกลุ่ม)
3. จัดทาคู่มือครู และจัดทาอุปกรณ์
สื่อที่ใช้/ Application
1. Keynote
2. youtube
3. I Tunes U
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ผู้สอน
อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน
อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน
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สัปดาห์ที่
10

หัวข้อ/
จานวน
รายละเอียด
ชัว่ โมง
การผลิตสื่อท้องถิ่น
3
ให้สอดคล้องกับ
หลักการของ
มอนเตสซอรี่

11

ทบทวนเตรียมสอบ
ปลายภาค

3

12

ทบทวนเตรียมสอบ
ปลายภาค

3

13

ทบทวนเตรียมสอบ
ปลายภาค

3

14

สอบปฏิบัติ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลกิจกรรมกลุ่มคณิตศาสตร์
และกิจกรรมกลุ่มเสริมทักษะประสบการณ์ (Cultural)
ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พฤกษศาสตร์
วิทยาศาสตร์
2.ให้นักศึกษาวางแผนการทาอุปกรณ์กลุ่มคณิตศาสตร์
และกิจกรรมกลุ่มเสริมทักษะประสบการณ์ (Cultural)
(กิจกรรมกลุ่ม)
3. จัดทาคู่มือครู และจัดทาอุปกรณ์
สื่อที่ใช้/ Application
1. Keynote
2. youtube
3. I Tunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ
สื่อที่ใช้/ Application
1. I Tunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ
สื่อที่ใช้/ Application
1. I Tunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ
สื่อที่ใช้/ Application
1. I Tunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
สอบปฏิบัติ
สื่อที่ใช้/ Application
อุปกรณ์มอนเตสซอรี่กลุ่มประสาทสัมผัส ภาษา
คณิตศาสตร์ และเสริมทักษะประสบการณ์ (Cultural)
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ผู้สอน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน
อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน
อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน
อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

มคอ. 3

สัปดาห์ที่
15

หัวข้อ/
รายละเอียด
สอบปฏิบัติ

16

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. สอบปฏิบัติ
2. ส่งงาน
สื่อที่ใช้/ Application
อุปกรณ์มอนเตสซอรี่กลุ่มประสาทสัมผัส ภาษา
คณิตศาสตร์ และเสริมทักษะประสบการณ์ (Cultural)
สอบปลายภาค

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
คะแนนความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ
คะแนนเก็บระหว่างภาค
ร้อยละ
คะแนนเก็บปลายภาค
ร้อยละ
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ผู้สอน
อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

50
20
30
สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1

1 : 1.1), 1.2),1.3)
1.4),1.5)

ความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน

1 - 15

10

2

1 : 1.1), 1.2),1.4)

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

1 - 15

10

3

2. : 2.1), 2.2), 2.4)
3 : 3.3), 3.4)

บันทึกการเรียนรู้

1 – 15

10

4

1 : 1.1), 1.2),1.4)
2. : 2.1), 2.2), 2.4)
3 : 3.3),3.4)
4 : 4.1), 4.2)
5 : 5.1),5.2)

งานกลุ่ม
-รายงานคู่มือครู
(ขั้นตอนการสาธิตอุปกรณ์)
- อุปกรณ์มอนเตสซอรี่กลุ่ม
ประสาทสัมผัส ภาษา คณิตศาสตร์
และเสริมทักษะประสบการณ์
(Cultural)

15

20
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

5

1 : 1.2),1.4)
2. : 2.1),2.2),2.4)
3 : 3.3),3.4)
4 : 4.1), 4.2)
5 : 5.1),5.2)
6 : 6.2)

สอบปฏิบัติ

6

1 : 1.2),1.4)
2. : 2.1),2.2),2.4)
3 : 3.3),3.4)
4 : 4.1), 4.2)
5 : 5.1),5.2)
6 : 6.2)

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

14-15

20

16

30

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ไม่สมบูรณ์
ถอน
ขาดสอบ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
w
M
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
คาแก้ว ไกรสรพงษ์. (2544). การสอนมอนเตสซอรี่ในบริบทสังคมไทย.กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้น
ส่วนจากัดพี
.ที.ครีเอทีฟ เฮ้าส์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จีระพันธ์ พูลพัฒน์.(2549).การจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย : ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่.
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จีระพันธ์ พูลพัฒน์.(2558). การสอนแบบมอนเตสซอรี่ จากทฤษฎีสู่แนวทางนาไปปฏิบัติ.
กรุงเทพมหานคร : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด.
จีระพันธ์ พูลพัฒน์.(2550).การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่.
กรุงเทพมหานคร
: ห้างหุ่นส่วนจากัด วี.ที.ซี คอมมิวนิเคชั่น.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินผลงานด้านความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลประเมินการเรียนรู้
- คณะผู้สอนร่วม
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้สัมมนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน มาปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียนและผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาผลการสอบ
- การนาเสนอรายงาน การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงาน
- การจัดกิจกรรรม โดยการให้คะแนนการจัดกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ในสถานศึกษา
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- การให้คะแนนพฤติกรรม
- แฟ้มสะสมผลงาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลชุดวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดชุดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพ ดังนี้
- ปรับปรุงชุดวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ ความคิด
กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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