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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1074315 การสวนแบบ่วนเตสซวรีมในบริบล้ลย
Montessori in The Thai Context

2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หทูกสัตรศึกษาศาสตรบูณฑิต สาปาอิชาการศึกษาขฐ่อูย
3.2 ขระเภลรายอิชาเฉพาะดไาน

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
วาจารย์ ดร. จุฬินฑิพา นพคุณ
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผัชไ ่อยศาสตราจารย์ ดร.พรใจ สารยศ
กทุ่่เรียน A1
วาจารย์ ดร. จุฬินฑิพา นพคุณ
กทุ่่เรียน B1 , C1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาลีม 2 / ชู้นขีลีม 4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
1074314 การสวนแบบ่วนเตสซวรีม

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
้่่่ี

8. สถานที่เรียน
่หาอิลยาทูยสอนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
18 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพืมวใหไนูกศึกษา่ีคอา่รัไ คอา่เปไาใจเกีมยอกูบการสวนแบบ่วนเตสซวรีมในบริบล้ลย
2. เพืมวใหไนูกศึกษา้ดไตระหนูกถึงคอา่สาคูญปวงสวนแบบ่วนเตสซวรีมในบริบล้ลย
3. เพืมวใหไนูกศึกษาสา่ารถนาคอา่รัไ คอา่เปไาใจเกีมยอกูบการสวนแบบ่วนเตสซวรีมในบริบล้ลย
้ขใชไ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพืมวใหไสวดคทไวงกูบเกณฑ์่าตรฐานหทูกสัตรระดูบขริญญาตรีปวงสานูกงานคณะกรร่การ
วุด่ศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
1074315 การสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทไทย
3 (2-2-5)
(Montessori in The Thai Context)
ศึก ษาขระอู ติค อา่เข็น ่าปวงการสวนแบบ่วนเตสซวรีมใ นขระเลศ้ลย การน า
หทูกการแทะแนอคิดปวง่วนเตสซวรีมสั่การขฏิบูติในบริบล้ลย การผทิตสืมวลไวงถิมนใหไสวดคทไวงกูบ
หทูกการปวง่วนเตสซวรีมแทะการนา้ขใชไกูบเด็กขฐ่อูย อิเคราะห์คอา่สวดคทไวงปวงการศึกษาแบบ
่วนเตสซวรีมกูบการศึกษาในศตอรรษลีม 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

30 ชูมอโ่ง
สวนเสริ่ตา่คอา่ตไวงการ
ต่วภาคการศึกษา ปวงผัไเรียนเข็นรายบุคคท
หรืวรายกทุ่่ผ่านช่วงลาง
เลคโนโทยีสารสนเลศ
เพืมวลบลอนคอา่รัไคอา่เปไาใจ
ใหไ่ีคอา่ชูดเจนยิมงปึ้น

ฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชูมอโ่งต่วภาค
การศึกษา

75ชูมอโ่งต่วภาค
การศึกษาโดยศึกษา
คไนคอไาจากแหท่ง
เรียนรัไแทะสืมว
เลคโนโทยี
สารสนเลศต่างๆ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
วาจารย์ขระจารายอิชา ขระกาศเอทาใหไคาขรึกษา 1 ชูมอโ่ง ต่วสูขดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรร่ลีมตไวงพูฒนา
1.1.1 แสดงววกซึมงพฤติกรร่ดไานคุณธรร่จริยธรร่ แทะจรรยาบรรณอิชาชีพครั
1.1.2 ่ีคุณธรร่จริยธรร่ลีมเสริ่สรไางการพูฒนาลีมยูมงยืน
1.1.3 ่ีคอา่กทไาหาญลางจริยธรร่ ่ีคอา่เปไาใจในผัไวืมนแทะเปไาใจโทก
1.1.4 ่ีจิตสาธารณะ เสียสทะ แทะเข็นแบบวย่างลีมดี
1.1.5 เคารพแทะยึดถืวในกฎระเบียบแทะปไวบูงคูบต่างๆ ปวงวงค์กรแทะสูงค่
1.1.6 สา่ารถจู ด การแทะแกไ ขั ญ หาลางคุ ณ ธรร่จริ ย ธรร่ จรรยาบรรณอิ ช าชี พครั เ ชิ ง
สู่พูลธ์ โดยใชไ ดุทยพินิจลางค่านิย่ คอา่รัไสึกปวงผัไวืมน แทะขระโยชน์ปวงสูงค่ส่อนรอ่
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายแทะวภิขรายพรไว่ยกตูอวย่าง แบ่งกทุ่่กาหนดหนไาลีมในการร่อ่กิจกรร่
1.2.2 สวดแลรกคุณธรร่แทะจริยธรร่ในระหอ่างการเรียนการสวน
1.2.3 กาหนดเกณฑ์ในการเปไาชู้นเรียน การร่อ่กิจกรร่ระหอ่างเรียนแทะการส่งงาน
1.2.4 ขฏิบูติตนเข็นแบบวย่างลีมดีใหไกูบนูกศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในชู้นเรียน
1.3.2 ขระเ่ินจากการร่อ่กิจกรร่ คอา่สนใจ คอา่รูบผิดชวบในชู้นเรียน
1.3.3 ขระเ่ินจากการเปไาปู้นเรียน การส่งงานลีม้ดไรูบ่วบห่ายตา่เอทา แทะขระสิลธิภาพ
ปวงงานลีม้ดไรูบ่วบห่าย

2. ความรู้
2.1 คอา่รัไลีมตไวง้ดไรูบ
2.1.1 ่ีคอา่รวบรัไในดไานอิชาชีพครั แทะอิชาเฉพาะสาปาวย่างกอไางปอางทึกซึ้ง แทะเข็น
ระบบ
2.1.2 ่ีคอา่ตระหนูกรัไหทูกการแทะลฤษฎี ในวงค์คอา่รัไลีมเกีมยอปไวงวย่างบัรณาการ ลู้ง
การบัรณาการ ศาสตร์อิชาเฉพาะสาปา การบัรณาการปไา่ศาสตร์ แทะการบัรณาการกูบโทกแห่งคอา่
เข็นจริง
2.1.3 ่ีคอา่เปไาใจคอา่กไาอหนไาปวงคอา่รัไเฉพาะดไานในอิชาชีพครัแทะอิชาเฉพาะสาปา
วย่างทึกซึ้ง ตระหนูกถึงคอา่สาคูญปวงงานอิจูยแทะการอิจูยในการต่วยวดคอา่รัไ
2.1.4 ่ีคอา่สา่ารถในการอิเคราะห์ สูงเคราะห์ แทะขระเ่ินค่าวงค์คอา่รัไ แทะสา่ารถ
ขระยุกต์ใชไ ในการขฏิบูติงานอิชาชีพครัวย่าง่ีขระสิลธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย วภิขรายพรไว่ยกตูอวย่าง แทะศึกษาคไนคอไาดไอยตนเวง
2.2.2 ศึกษาเวกสารแทะปไว่ัทจากแหท่งการเรียนรัไ สรุข อิเคราะห์
2.2.3 แบ่งกทุ่่ศึกษาคไนคอไา อิเคราะห์แทกเขทีมยนเรียนรัไ วภิขราย แทะนาเสนวรายงาน
2.2.4 ศึกษาอิดิลูศน์แทะบูนลึกสิมงลีม้ดไเรียนรัไ
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2.2.5 การลางานกทุ่่แทะการลางานเดีมยอ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การแสดงพฤติกรร่เพืมวสะลไวนถึงคอา่รัไคอา่สา่ารถแทะการขระเ่ินตนเวงปวง
นูกศึกษา
2.3.2 ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการร่อ่กิจกรร่ในชู้นเรียน การวภิขราย แทะการคไนคอไา
2.3.3 ขระเ่ินจากรายงานลีมนาเสนว
2.3.4 ขระเ่ินจากการร่อ่แสดงคอา่คิดเห็น การแทกเขทีมยนเรียนรัไระหอ่างกทุ่่

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สา่ารถคิ ดคไน หาปไ วเล็จจริง ลาคอา่เปไ าใจ แทะขระเ่ินปไ ว่ัท สารสนเลศแทะ
แนอคิดจาก แหท่งปไว่ัทลีมหทากหทาย เพืมวใชไในการขฏิบูติงาน การอินิจฉูย แกไขัญหา แทะลาการอิจูย
เพืมวพูฒนางาน แทะพูฒนาวงค์คอา่รัไ้ดไดไอยตนเวง
3.1.2 สา่ารถคิดแกไขัญหาลีม่ีคอา่สทูบซูบซไวน เสนวลางววก แทะนา้ขสั่การแกไ้ป้ดไ
วย่างสรไางสรรค์ โดยคานึงถึงคอา่รัไลางภาคลฤษฎี ขระสบการณ์ภาคขฏิบูติ แทะผทกระลบจากการ
ตูดสินใจ
3.1.3 ่ีคอา่เข็นผัไนาลางขัญญาในการคิดพูฒนางานวย่างสรไางสรรค์ ่ีอิสูยลูศน์ แทะการ
พูฒนาศาสตร์ลางครุศาสตร์ รอ่ลู้งการพูฒนาลางอิชาชีพวย่าง่ีนอูตกรร่
3.1.4 การคิดอิเคราะห์ สูงเคราะห์ ขระเ่ินค่า แทะนาคอา่รัไเกีมยอกูบแนอคิด ลฤษฎีแทะ
หทูกการลีมเกีมยอปไวงในศาสตร์อิชาเฉพาะสาปา้ขใชไในการจูดการเรียนรัไ แกไขัญหาการพูฒนาผัไเรียน
แทะการอิจูยต่วยวดวงค์คอา่รัไ ่ีคอา่เข็นผัไนาในการขฏิบูติงานวย่าง่ีอิสูยลูศน์ในการพูฒนาการ
เรียนการสวน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กิจกรร่ลีมนูกศึกษา้ดไคไนพบวงค์คอา่รัไให่่ดไอยตนเวง
3.2.2 บรรยาย วภิขรายร่อ่กูนในชู้นเรียน แทะศึกษาคไนคอไาดไอยตนเวง
3.2.3 แบ่งกทุ่่ศึกษาคไนคอไาเวกสารแทะปไว่ัทจากแหท่งการเรียนรัไ สรุข อิเคราะห์
แทกเขทีมยนเรียนรัไ วภิขราย แทะนาเสนว
3.2.4 ใชไกระบอนการกทุ่่ในการวภิขราย คิดอิเคราะห์ สูงเคราะห์เกีมยอกูบแนอคิดในรายอิชา
เพืมวบัรณาการสั่การขฏิบูติจริงในสถานศึกษาขฐ่อูย
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สูงเกตพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในการวภิขรายในชู้นเรียน
3.3.2 ขระเ่ินจากการลารายงานเข็นรายบุคคท การลารายงานกทุ่่แทะการนาเสนวหนไา
ชู้นเรียน
3.3.3 ขระเ่ินจากการสวบขทายภาค โดยใชไปไวสวบเนไนการคิดอิเคราะห์ สูงเคราะห์ แทะ
นา้ขขระยุกต์ใชไในชีอิตขระจาอูน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ่ีคอา่รัไคอา่เปไาใจเกีมยอกูบบลบาลหนไาลีมแทะคอา่รูบผิดชวบปวงตนเวงแทะผัไวืมน
ในการลางานแทะการวยั่ร่อ่กูนวย่างเข็นกูทยาณ่ิตร แทะในการเรียนรัไพูฒนาตนเวงแทะอิชาชีพ
วย่างต่วเนืมวง
4.1.2 ่ีคอา่เวาใจใส่ช่อยเหทืวแทะเวื้วต่วการแกไขัญหาในกทุ่่แทะระหอ่างกทุ่่้ดไวย่าง
สรไางสรรค์
4.1.3 ่ี ภ าอะผัไ น าแทะผัไ ตา่ลีม ดี ่ี ค อา่สู ่ พู นธ์ ลีม ดี กู บผัไ เ รี ยน แทะ่ี ค อา่รู บ ผิ ดชวบต่ ว
ส่อนรอ่ลู้งดไานเศรษฐกิจ สูงค่ แทะสิมงแอดทไว่
4.1.4 ่ี คอา่้อในการรู บ รัไค อา่รัไ สึก ปวงผัไ วืมน ่ี ุ่่ ่วงเชิง บอก ่ี อุฒิ ภ าอะลางวาร่ณ์
แทะสูงค่ เวาใจใส่ในการรูบฟัง แทะพูฒนาคอา่สู่พูนธ์ระหอ่างบุคคทวย่าง่ีคอา่รูบผิดชวบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ่วบห่ายงานรายบุคคทแทะรายกทุ่่
4.2.2 นาเสนวรายงานหนไาชู้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน พฤติกรร่ในชู้นเรียน แทะคอา่รูบผิดชวบในการเรียน
4.3.2 ขระเ่ินจากรายงานลีมนาเสนว
4.3.3 ขระเ่ินจากการร่อ่แทกเขทีมยนเรียนรัไแทะการแสดงคอา่คิดเห็น
4.3.4 ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นกทุ่่แทะผทงานปวงกทุ่่
4.3.5 ขระเ่ินจากรายงานการศึกษาคไนคอไาดไอยตนเวง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 ่ีคอา่สา่ารถในการสืมวสารวย่าง่ีขระสิลธิภาพ ลู้งการพัด การเปียน การใชไ
เลคโนโทยี สารสนเลศ การเก็บปไว่ัทแทะนาเสนวปไว่ัทในรัขแบบลีมเห่าะส่สาหรูบบุคคทแทะกทุ่่
บุคคทลีม่ีคอา่แตกต่างกูน
5.1.2 ่ีคอา่สา่ารถในการใชไดุทยพินิจลีมดีในการขระ่อทผท แขทคอา่ห่าย แทะ
ตระหนูกถึงคุณค่า ในการใชไภาษาพัด ภาษาเปียน เลคโนโทยีสารสนเลศแทะสถิติเพืมวการสืมวสาร การ
เรียนรัไวย่างต่วเนืมวงแทะส่มาเส่ว
5.1.3 ่ีคอา่สา่ารถในการอิเคราะห์ปไว่ัท ป่าอสาร ลู้งลีมเข็นตูอเทปเชิงสถิติ หรืว
คณิตศาสตร์ ภาษาพัด ภาษาเปียน ในการเก็บปไว่ัทแทะนาเสนวปไว่ัท วูน่ีผทใหไสา่ารถเปไาใจวงค์
คอา่รัไหรืวขระเด็นขัญหาวย่างรอดเร็อ
5.1.4 ่ีคอา่สา่ารถในการบัรณาการปไว่ัท เพืมวการสืมวสารวย่างเข็นระบบดไอยสืมวแทะ
เลคโนโทยี้ดไ วย่าง่ีขระสิลธิภาพ
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มคอ. 3
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ่วบห่ายรายงานใหไนูกศึกษาคไนคอไาปไว่ัทจากเวกสารขระกวบการสวน เอ็บ้ซต์ลีม
เกีมยอปไวงแทะลารายงานโดยเนไนการนาตูอเทป หรืว่ีสถิติวไางวิง จากแหท่งลีม่าปวงปไว่ัทลีมน่าเชืมวถืว
้ดไ
5.2.2 ขฏิบูติกิจกรร่ตา่ลีม้ดไรูบ่วบห่าย ใหไฝึกลูกษะในการสืมวสารลู้งการพัด แทะการ
เปียน
5.2.3 นาเสนวผทงานโดยใชไรัขแบบแทะเลคโนโทยีลีมเห่าะส่
5.2.4 การส่งงานใหไวาจารย์แทะการแบ่งขันคอา่รัไใหไเพืมวนผ่านลางวีเ่ท์หรืวเฟซบุ๊ค
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ขระเ่ินลูกษะการพัด การเปียนแทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการนาเสนวผทงาน
5.3.2 ขระเ่ินลูกษะการเปียนรายงาน
5.3.3 ขระเ่ินจากผทงานลีมนาเสนวดไอยรัขแบบต่างๆ

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
6.1.1 ่ีคอา่เชีมยอชาญในการจูดการเรียนรัไลีม่ีรัขแบบหทากหทาย ลู้งรัขแบบลีมเข็น
ลางการ (Formal)รัขแบบกึมงลางการ (Non-formal) แทะรัขแบบ้่่เข็นลางการ (Informal)วย่าง
สรไางสรรค์
6.1.2 ่ีคอา่เชีมยอชาญในการจูดการเรียนรัไสาหรูบผัไเรียนลีมหทากหทาย ลู้งผัไเรียนลีม่ี
คอา่สา่ารถพิเศษ ผัไเรียนลีม่ีคอา่สา่ารถขานกทาง แทะผัไเรียนลีม่ีคอา่ตไวงการพิเศษวย่าง่ี
นอูตกรร่
6.1.3 ่ีคอา่เชีมยอชาญในการจูดการเรียนรัไในอิชาเฉพาะสาปาวย่างบัรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 นาคอา่รัไลีมเรียน้ขฝึกขฏิบูติในรายอิชา้ขทงฝึกขฏิบูติในโรงเรียนสาธิตทะวววุลิศ
ระดูบชู้นวนุบาท2 แทะ 3
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1ขระเ่ินผทจากนาคอา่รัไในรายอิชา้ข่ีส่อนร่อ่ในการฝึกขฏิบูติในโรงเรียนสาธิตทะวว
วุลิศระดูบชู้นวนุบาท2 แทะ 3
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/
ที่
รายละเอียด
1
ขฐ่นิเลศ

2-3

4-5

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผัไสวนแนะนาตนเวง
2. ชี้แจงคาวธิบายรายอิชา จุดขระสงค์ กิจกรร่การ
เรียนการสวน งานลีมตไวงขฏิบูติแทะการขระเ่ินผท
3.กาหนดปไวตกทงในการเรียนการสวน
4. ลบลอนขระอูติ ขรูชญา แนอคิดลฤษฎี หทูกการ
สวน การจูดสภาพแอดทไว่ สืมววุขกรณ์ในกทุ่่ต่างๆ
บลบาลครั บลบาลเด็ก การขระเ่ินผท การสาธิตสืมว
วุขกรณ์กทุ่่ขระสบการณ์ชีอิตตา่แนอคิด่วนเตสซวรีม
สื่อที่ใช้
1.แนอการสวน
2. เวกสารขระกวบการเรียน
3. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
4. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง
ศึกษาขระอูติคอา่ 8
กิจกรรมการเรียนการสอน
เข็น่าปวงการ
1. บรรยายพรไว่ยกตูอ วย่างขระกวบเกีมยอกูบ ขระอูติ
สวนแบบ่วนเตส
คอา่เข็น่าปวงการสวน่วนเตสซวรีมในขระเลศ้ลย
ซวรีมในขระเลศ้ลย
2. แบ่งกทุ่่ศึกษาคไนคอไาสถานศึกษาในขระเลศ้ลยลีม
น าการสวนแบบ่วนเตสซวรีม ่ าขระยุ ก ต์ ใ ชไ ้ดไ แ ก่
โรงเรียนรูฐ บาท โรงเรียนเวกชน ศันย์พูฒ นาเด็กเท็ ก
แทะ่ัทนิธิผ่านเวกสารแทะเอ็บ้ซต์
3. นูกศึกษานาเสนวผทการศึกษาคไนคอไา
4. วาจารย์ผัไสวนบรรยายสรุข
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง
การนาหทูกการ
8
กิจกรรมการเรียนการสอน
แทะแนอคิดปวง
1. แบ่งกทุ่่ศึกษาอิธีการนาหทูกการแทะแนอคิดปวง
่วนเตสซวรีมสั่การ
่วนเตสซวรีม่าขระยุกต์ใชไในบริบล้ลย ้ดไแก่ โรงเรียน
ขฏิบูติในบริบล
รูฐบาท โรงเรียนเวกชน ศันย์พูฒนาเด็กเท็ก แทะ่ัทนิธิ
้ลย
ผ่านเวกสารแทะเอ็บ้ซต์
2. ช่อิดิลูศน์ตูอวย่างโรงเรียนลีมนาหทูกการแทะแนอคิด
9

ผู้สอน
1.ผศ.ดร.
พรใจ สารยศ
กทุ่่เรียน A1
2. ว.ดร.
จุฬินฑิพา
นพคุณ
กทุ่่เรียน
B1 , C1

1.ผศ.ดร.
พรใจ สารยศ
กทุ่่เรียน A1
2. ว.ดร.
จุฬินฑิพา
นพคุณ
กทุ่่เรียน
B1 , C1

1.ผศ.ดร.
พรใจ สารยศ
กทุ่่เรียน A1

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

6-7

การนาหทูกการ
แทะแนอคิดปวง
่วนเตสซวรีมสั่การ
ขฏิบูติในบริบล
้ลย
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8

การนาหทูกการ
แทะแนอคิดปวง
่วนเตสซวรีมสั่การ
ขฏิบูติในบริบล
้ลย

4

9-10

การผทิตสืมวลไวงถิมน
ใหไสวดคทไวงกูบ
หทูกการปวง่วน
เตสซวรีม
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ปวง่วนเตสซวรีมสั่การขฏิบูติในบริบล้ลย
3. นูกศึกษานาเสนวผทการศึกษาคไนคอไา
4. วาจารย์ผัไสวนบรรยายสรุข
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นูกศึกษาศึกษาดังานโรงเรียนสาธิตทะวววุลิศ แผนก
วนุบาทชู้นขี 1 แทะ 2 ณ หไวงเรียน่วนเตสซวรีม
2. นูกศึกษาศึกษาดังานโรงเรียนวนุบาทกรแกไอ
สื่อที่ใช้
1. แหท่งการเรียนรัไโรงเรียนสาธิตทะวววุลิศ
2. แหท่งการเรียนรัไโรงเรียนวนุบาทกรแกไอ

ผู้สอน
2. ว.ดร.
จุฬินฑิพา
นพคุณ
กทุ่่เรียน
B1 , C1

1.ผศ.ดร.
พรใจ สารยศ
กทุ่่เรียน A1
2. ว.ดร.
จุฬินฑิพา
นพคุณ
กทุ่่เรียน
B1 , C1
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผศ.ดร.
1. นูกศึกษานาเสนวผทการศึกษาดังานเข็นอิดิลูศน์ผ่าน พรใจ สารยศ
สืมวเลคโนโทยี เช่น youtube
กทุ่่เรียน A1
2. ร่อ่กูนวภิขรายผทการศึกษาดังาน
2. ว.ดร.
3. วาจารย์ผัไสวนบรรยายสรุข
จุฬินฑิพา
สื่อที่ใช้
นพคุณ
1.เวกสารขระกวบการเรียน
กทุ่่เรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
B1 , C1
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผศ.ดร.
1. ศึกษาตูอวย่างสืมววุขกรณ์ แทะสภาพแอดทไว่ใน
พรใจ สารยศ
หไวงเรียน่วนเตสซวรีมในบริบลลไวงถิมนผ่านภาพถ่าย
กทุ่่เรียน A1
แทะอิดิโว
2. ว.ดร.
2. ร่อ่กูนวภิขรายถึงตูอวย่างสืมววุขกรณ์ตูอวย่างแทะ จุฬินฑิพา
สภาพแอดทไว่ในหไวงเรียน่วนเตสซวรีมในบริบล
นพคุณ
ลไวงถิมน
กทุ่่เรียน
3. แบ่งกทุ่่ศึกษาคไนคอไาเวกสารลีมเกีมยอปไวงกูบ
B1 , C1
อูฒนธรร่ คอา่เข็นวยั่ปวงบริบลลไวงถิมน 4 ภั่ิภาค
4. นาการศึกษาคไนคอไาอูฒนธรร่ คอา่เข็นวยั่ปวง
บริบล
10

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

11-13 การผทิตสืมวลไวงถิมน
ใหไสวดคทไวงกูบ
หทูกการปวง่วน
เตสซวรีม

จานวน
ชั่วโมง

12

14

อิเคราะห์คอา่
สวดคทไวงปวง
การศึกษาแบบ
่วนเตสซวรีมกูบ
การศึกษาใน
ศตอรรษลีม 21

4

15

ลบลอนเตรีย่สวบ
ขทายภาค

4

16

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ลไวงถิมน 4 ภั่ิภาค ่าววกแบบสืมววุขกรณ์ปวง่วนเตส
ซวรีมในกทุ่่ต่างๆ
5. นูกศึกษานาเสนวผทการศึกษาคไนคอไาแทะผทการ
ววกแบบสืมววุขกรณ์ปวง่วนเตสซวรีมในกทุ่่ต่างๆ
6. วาจารย์ผัไสวนบรรยายสรุข
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน
2. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นูกศึกษานาสืมววุขกรณ์การสวนแบบ่วนเตสซวรีมใน
บริบล้ลยลีมววกแบบ่าลดทวงสาธิตการสวน
2. นูกศึกษาลดทวงสาธิตการสวนณ โรงเรียนสาธิต
ทะวว วุลิศ ณ หไวงเรียน่วนเตสซวรีม
สื่อที่ใช้
1.สืมววุขกรณ์การสวนแบบ่วนเตสซวรีมในบริบล้ลย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาบลคอา่ลางอิชาการลีมเกีมยอปไวงกูบการสวน
แบบ่วนเตสซวรีมกูบการศึกษาในศตอรรษลีม 21
2. ร่อ่กูนวภิขรายแทะอิเคราะห์
3. วาจารย์ผัไสวนบรรยายสรุข
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.วาจารย์ผัไสวนลบลอนเนื้วหาลู้งห่ด
2.ส่งคั่่ืวครั
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
สวบขทายภาค
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ผู้สอน

1.ผศ.ดร.
พรใจ สารยศ
กทุ่่เรียน A1
2. ว.ดร.
จุฬินฑิพา
นพคุณ
กทุ่่เรียน
B1 , C1
1.ผศ.ดร.
พรใจ สารยศ
กทุ่่เรียน A1
2. ว.ดร.
จุฬินฑิพา
นพคุณ
กทุ่่เรียน
B1 , C1
1.ผศ.ดร.
พรใจ สารยศ
กทุ่่เรียน A1
2. ว.ดร.
จุฬินฑิพา
นพคุณ
กทุ่่เรียน
B1 , C1

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ วิธีการทวน
ประเมิน
การ
ประเมินผล

1

1.1.1, 1.1.2,1.1.3 - คอา่รูบผิดชวบในการเปไาเรียน
1.1.4 ,1.1.5
- การแต่งกายสุภาพเรียบรไวยถักตไวง
ตา่กฏระเบียบปวง่หาอิลยาทูย

1-15

10%

-การแสดง
คอา่
รูบผิดชวบ
ในการเปไา
เรียนแทะ
แต่งกาย
สุภาพ

2

2.1.1 , 2.1.2 ,
- การวภิขราย แทกเขทีมยนเรียนรัไ ่ี
2.1.4, 3.1.3, 3.1.4 ส่อนร่อ่ในชู้นเรียน

1-15

10%

-การ่ีส่อน
ร่อ่ในการ
ตวบคาถา่
เพืมวแสดง
คอา่คิดเห็น

3

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.3 , 3.1.4 ,
4.1.1 , 4.1.2 ,5.1.1
, 5.1.2 , 6.1.2

1-15

10%

11

10%

-ตรอจสวบ
บูนลึกการ
เรียนรัไ
-ตรอจ
ผทงานแทะ
การนาเสนว
ปวง
นูกศึกษา

15

10%

15

10%

งานเดี่ยว
1.การสะลไวนคอา่คิด อิเคราะห์
สูงเคราะห์ การตวบคาถา่ใน
เนื้วหาอิชาลีมเรียนในแต่ทะสูขดาห์
ผ่านสุ่ดบูนลึกการเรียนรัไ
2. การจูดลาสืมวการเรียนการสวน
ตา่แนอคิด่วนเตสซวรีมในบริบล้ลย
แทะนา้ขลดทวงใชไในโรงเรียนสาธิต
ทะวววุลิศ
งานกลุ่ม
1. การจูดลารายงานแทะนาเสนว
การศึกษาดังานโรงเรียนวนุบาทใน
ขระเลศ้ลยลีมใชไแนอคิด่วนเตสซวรีม
2. การจูดลาคั่่ืวครัตา่แนอคิดการ
สวนแบบ่วนเตสซวรีมในบริบล้ลย
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

4

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

2.1.1, 2.1.2, 3.1.4 สวบขทายภาค
, 5.1.1 , 5.1.2

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ วิธีการทวน
ประเมิน
การ
ประเมินผล
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3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
้่่ส่บัรณ์
ถวน
ปาดสวบ

40%

-อิเคราะห์
ปไวสวบแทะ
คอา่
เห่าะส่
ปวงการใหไ
คะแนนลู้ง
คะแนนดิบ
แทะระดูบ
คะแนนปวง
รายอิชา

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
w
M

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
พรใจ สารยศ แทะจุฬินฑิพา นพคุณ. (2562). เอกสารประกอบการเรียนวิชา การสอนแบบมอนเตส
ซอรี่ในบริบทไทย.กรุงเลพฯ : คณะครุศาสตร์ ่หาอิลยาทูยสอนดุสิต.
คาแกไอ ้กรสรพงษ์. (2544). เบื้องต้นการสอนแบบมอนเตสซอรี่.กรุงเลพฯ :หไางหุ่นส่อนจากูดพี.ลี.
ครีเวลีฟ เฮไาส์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จีระพูนธ์ พัทพูฒน์.(2549).การจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย :ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่.
กรุงเลพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาทงกรณ์่หาอิลยาทูย.
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จีระพูนธ์ พัทพูฒน์.(2558).การสอนแบบมอนเตสซอรี่ จากทฤษฎีสู่แนวทางนาไปปฏิบัติ.กรุงเลพฯ:
พูฒนาคุณภาพอิชาการ (พอ.) จากูด.
จีระพูนธ์ พัทพูฒน์.(2550).การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย :ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่.กรุงเลพฯ :
หไางหุ่นส่อนจากูด อี.ลี.ซี คว่่ิอนิเคชูมน.
3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
จีระพูนธุ์ พัทพูฒน์. (2541). บลคอา่ลีม 1 ชุดลีม 2 เรืมวง การสวนแบบ่วนเตสซวรีม. [Online].
Available:http://www.pecerathailang.org/2018/01/364.html [2561, กรกฎาค่ 15]
จุฬินฑิพา นพคุณ.(2560).การสวนแบบ่วนเตสซวรีมใหไกูบนูกศึกษาสาปาอิชาการศึกษาขฐ่อูย
่หาอิลยาทูยสอนดุสิต : วดีต ขัจจุบูน วนาคต.วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. 13 (3), 231-145.
จุฬินฑิพา นพคุณ.(2561). การพูฒนาลูกษะส่วงเพืมวชีอิตลีมสาเร็จในศตอรรษลีม 21 สาหรูบเด็ก
ขฐ่อูยผ่านการสวนแบบ่วนเตสซวรีม. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
16(1) , 75-90.
จุฬินฑิพา นพคุณ.(2561).การเตรีย่ฝึกขระสบการณ์อิชาชีพครัปวงนูกศึกษาสาปาอิชาการศึกษา
ขฐ่อูย ่หาอิลยาทูยสอนดุสติ ในศันย์การเรียนรัไ่วนเตสซวรีม.วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 16(2).
จุฬินฑิพา นพคุณ.(2562).ลูกษะการช่อยเหทืวตนเวงในชีอิตขระจาอูนปวงเด็กขฐ่อูยผ่านการสวน
แบบ่วนเตสซวรีมในกิจกรร่กทุ่่ขระสบการณ์ชีอิต. วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบัรพา. 30 (3).
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนลนากทุ่่ระหอ่างผัไสวนแทะผัไเรียน
- การสูงเกตจากพฤติกรร่ปวงผัไเรียน
- การขระเ่ินผทงานดไานคอา่เห่ืวนแทะคอา่แตกต่างระหอ่างผัไเรียนดไอยกูนเวง
- แบบขระเ่ินผัไสวนแทะแบบขระเ่ินรายอิชา
- ปไวเสนวแนะผ่านเอ็บ้ซต์ลีมวาจารย์ผัไสวน้ดไจูดลาเข็นช่วงลางการสืมวสารกูบนูกศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผทการเรียนปวงนูกศึกษา
- ผทขระเ่ินการเรียนรัไ
3. การปรับปรุงการสอน
นาผทงานลีม้ดไจากการตีพิ่พ์ผทงานลางอิชาการลีมเกีมยอปไวงกูบการสวนแบบ่วนเตสซวรีม่าใชไ
ในการจูดการเรียนการสวนเพืมวใหไผัไเรียน่ีุ่่่วงลางการเรียนลีมกอไางปอาง่ากยิมงปึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาผทการสวบ
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- การนาเสนวรายงานการสวบถา่นูกศึกษาหรืวการสุ่่ตรอจผทงาน
- การจูดกิจกรรร่
- การใหไคะแนนพฤติกรร่
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผทการขระเ่ินแทะลอนสวบผทสู่ฤลธิ์ขระสิลธิผทชุดอิชา้ดไ่ีการอางแผนการขรูบขรุงการสวน
แทะรายทะเวียดชุดอิชาเพืมวใหไเกิดคุณภาพดูงนี้
- ขรูบขรุงชุดอิชาลุก 5 ขีหรืวตา่ปไวเสนวแนะผทการลอนสวบ่าตรฐานผทสู่ฤลธิ์ตา่ปไว4
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