
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกิจกรรมการศึกษา 
 

ชุดวิชา 22761 การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

 

 

 

 

 

ภาคปลาย  ปการศึกษา 2560 
 

 

 

 

 

 

 

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  วิชาเอกวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

  



2 

คํานํา 

 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล  มีลักษณะท่ีแตกตางจากการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีหลายประการ  ประการสําคัญคือนักศึกษาตองศึกษาคนควาดวยตนเองเกือบ

ตลอดเวลา และจะตองเขารวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวทุกครั้ง  แผนกิจกรรมการศึกษา

ในแตละชุดวิชาซ่ึงแจกใหนักศึกษาทุกภาคเรียน  จึงเปนเอกสารท่ีสําคัญมาก  เนื่องจากเปนเอกสารท่ี

ใหรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ีนักศึกษาตองทํากิจกรรมท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติ  ในการเขาสัมมนาเสริม 

และรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 

 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร  

ฉบับนี้ คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุดวิชาไดจัดทําข้ึน  เพ่ือเปนกรอบในการทํางานท่ีไดรับ

มอบหมายและการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ขณะเขาสัมมนาเสริม  2  ครั้ง (เปนการสัมมนาเสริมผาน 

e-Learning 1 ครั้ง และสัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา 1 ครั้ง)  นักศึกษาตองปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  

ตามท่ีระบุไวในแผนกิจกรรมการศึกษาอยางครบถวน  หากนักศึกษามีขอเสนอแนะใด ๆ  สําหรับ

ปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาตอไป  ขอไดโปรดแจงใหคณะกรรมการทราบดวย 

 

 

 

คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหาร 

ชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคปลาย  ปการศึกษา  2560 

ชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 

15  มีนาคม  2561  วันเปดภาคการศึกษา 

15  เมษายน  2561  วันสุดทายของการขอถอนชุดวิชา 

15  มีนาคม  2561  สัมมนาเสริมครั้งท่ี  1 (e-Learning) 

20  กรกฎาคม  2561  วันสุดทายของการศึกษาประจําภาคการศึกษา 

วันอาทิตย  22  กรกฎาคม 2561 

(13.30 – 16.30 น.) 

 วันสอบไลประจําภาคการศึกษา 

(โปรดตรวจสอบกับตารางสอบไลอีกครั้ง) 

 

 

 หมายเหตุ       วันสัมมนาเสริม/เขม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได    โปรดตรวจสอบ

กําหนดการสัมมนาเสริม/เขม ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร  หรือสอบถามไดทางโทรศัพท 

เบอร 02-504-8505-6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 

ชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณการเรยีนรูวิทยาศาสตร 
 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 

 

 1.1  คําอธิบายชุดวิชา 

  การศึกษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  สารและสมบัติของสาร แสงและการเคลื่อนท่ี  

พลังงาน  การเปลี่ยนแปลงของโลก  และดาราศาสตรกับอวกาศ 

 1.2  วัตถุประสงค 

  1.2.1  เพ่ือใหมีความรูเนื้อหาเรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม สารและสมบัติของสาร แสงและการเคลื่อนท่ี  พลังงาน  การเปลี่ยนแปลงของโลก  และ

ดาราศาสตรกับอวกาศ 

  1.2.2  เพ่ือใหสามารถออกแบบ  และจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเนื้อหาสาระเรื่อง

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  ชวีิตกับสิ่งแวดลอม  สารและสมบัติของสาร  แสงและการ

เคลื่อนท่ี  พลังงาน  การเปลี่ยนแปลงของโลก  และดาราศาสตรกับอวกาศ 
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 1.3  รายช่ือหนวย 

 หนวยท่ี  1    สิ่งมีชีวิต 

 หนวยท่ี  2    กระบวนการดํารงชีวิต 

 หนวยท่ี  3    ชวีิตกับสิ่งแวดลอม 

 หนวยท่ี  4    สารและสมบัติของสาร 

 หนวยท่ี  5    สารเคมีในชีวิตประจําวัน 

 หนวยท่ี  6    ดาราศาสตร และอวกาศ 

 หนวยท่ี  7    โลก 

 หนวยท่ี  8    การเปลี่ยนแปลงของโลก 

 หนวยท่ี  9    พลังงานและพลังงานทดแทน 

 หนวยท่ี  10  การเคลื่อนท่ี งาน กําลัง และพลังงาน 

 หนวยท่ี  11  แสง และทัศนูปกรณ 

 หนวยท่ี  12  การออกแบบและการจัดการเรียนรูสําหรับเนื้อหาชีววิทยา 

 หนวยท่ี  13  การออกแบบและการจัดการเรียนรูสําหรับเนื้อหาเคมี 

 หนวยท่ี  14  การออกแบบและการจัดการเรียนรูสําหรับเนื้อหาฟสิกส 

 หนวยท่ี  15  การออกแบบและการจัดการเรียนรูสําหรับเนื้อหาเก่ียวกับโลก และดารา

ศาสตรกับอวกาศ 
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 1.4  โครงสรางเนื้อหาชุดวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนวยท่ี  1    สิ่งมีชีวิต 

หนวยท่ี  2    กระบวนการดํารงชีวิต 

หนวยท่ี  3    ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

หนวยท่ี  4    สารและสมบัติของสาร 

หนวยท่ี  5    สารเคมีในชีวิตประจําวัน 

หนวยท่ี  6    ดาราศาสตร และอวกาศ 

หนวยท่ี  7    โลก 

หนวยท่ี  8    การเปลี่ยนแปลงของโลก 

หนวยท่ี  9    พลังงานและพลังงานทดแทน 

หนวยท่ี  10  การเคลื่อนท่ี งาน กําลัง และพลังงาน 

หนวยท่ี  11  แสง และทัศนูปกรณ 

หนวยท่ี  12  การออกแบบและการจัดการเรยีนรู

สําหรับเน้ือหาชีววิทยา 

หนวยท่ี  13  การออกแบบและการจัดการเรยีนรู

สําหรับเน้ือหาเคม ี

หนวยท่ี  14  การออกแบบและการจัดการเรยีนรู

สําหรับเน้ือหาฟสิกส 

หนวยท่ี  15  การออกแบบและการจัดการเรยีนรู

สําหรับเน้ือหาเก่ียวกับโลก  

และดาราศาสตรกับอวกาศ 

การจัดประสบการณ

การเรยีนรู

วิทยาศาสตร 

กลุมเน้ือหา 

วิชาชีววิทยา 

กลุมเน้ือหา 

วิชาเคม ี

กลุมเน้ือหา 

วิชาโลก และดารา

ศาสตรกับอวกาศ 

กลุมเน้ือหา 

วิชาฟสิกส 

กลุมการออกแบบ

การจัดประสบการณ

การเรยีนรู 
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2.  วิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร  นักศึกษา

จะตองศึกษาจากสื่อการศึกษาตางๆ ดังนี้ 

1) แผนกิจกรรมการศึกษา 

2) แนวการศึกษา 

3) ประมวลสาระชุดวิชา 

4) การสัมมนาเสริม 

 สําหรับวิธีการศึกษานั้น นักศึกษาจะตองทําความเขาใจในประเด็นแตละประเด็นอยาง

ชัดเจน และปฏิบัติตามวิธีการศึกษาดังตอไปนี้ 

 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

  2.1.1  วางแผนการศึกษาชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร 

   1)  นักศึกษามีเวลาในการเรียนชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรู

วิทยาศาสตร ภาคการศึกษาท่ี 2  ตั้งแตวันท่ี  15 มีนาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม  2561 

   2)  นักศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมใหครอบ คลุมการวางแผน

ดานเวลา  การศึกษาแนวการศึกษาและประมวลสาระชุดวิชา และการศึกษาคนควาจากศูนยวิทย

บริการและแหลงคนควาอ่ืนๆ 

  2.1.2  วางแผนดานเวลาสําหรับการศึกษาจากสื่อหลัก  คือ  แนวการศึกษา  และ

ประมวลสาระชุดวิชา 

  2.1.3  วางแผนการศึกษาคนควางานวิจัยจากศูนยวิทยบริการหรือแหลงคนควาอ่ืนๆ 

 2.2  การดําเนินการศึกษา 

  เพ่ือใหการเรียนมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาควรดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

  2.2.1  ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 

  2.2.2  ศึกษาแผนการสอนท้ัง  15  หนวย 

  2.2.3  ศึกษารายละเอียดของแตละหนวยการสอน  โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

   1)  ศึกษาแผนผังแนวคิดของหนวยการสอน 

   2)  อานแผนการสอนประจําหนวยการสอน 

   3)  ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน 

   4)  ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 

   5)  ปฏิบัติกิจกรรมในแตละเรื่อง 

   6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 

   7)  ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

  2.2.4  ทํากิจกรรมตามงานท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชากําหนด (ตาม

รายละเอียดใน 2.3) 
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  2.2.5  เขารวมสัมมนาเสริมและเขมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  2.2.6  เขาสอบไล  ณ  สนามสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2.3 งานท่ีกําหนดใหทํา 

งานชิ้นท่ี 1 

ใหนักศึกษาสรุปเนื้อหาหนวยท่ี 1-15 สงเปนรายงาน ในวันท่ีมาสัมมนาเสริมแบบ

เผชิญหนา 

งานชิ้นท่ี 2 

ใหนักศึกษาทํารายงานเก่ียวกับการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร โดย

ดําเนินการ  ดังนี้ 

1. ใหนักศึกษาเลือกเนื้อหา ชีววิทยาหรือ เคมี หรือฟสิกส หรือโลก ดาราศาสตรกับ

อวกาศ มา 1 บทเรียน ใชเวลาสอน 2 – 3 ชั่วโมง 

2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามข้ันตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E โดย

แสดงในแบบฟอรมแผนผังและตัวอยางตอไปนี้ 

สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมตามข้ันตอนของวิธีสอน  5E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

สาระสําคัญท่ี 1 จุดประสงคขอ 1 

จุดประสงคขอ 2 

จุดประสงคขอ 3 

จุดประสงคขอ 4 

กิจกรรมข้ันท่ี  1  สรางความสนใจ 

กิจกรรมข้ันท่ี  2  สํารวจและคนหา 

กิจกรรมข้ันท่ี  3  อธิบายและลงสรุป 

กิจกรรมข้ันท่ี  4  ขยายความรู 

กิจกรรมข้ันท่ี  5  การประเมินผล 

เครื่องมือวัด  1 เครื่องมือวัด  2 การวัดและประเมินผล 

สาระสําคัญท่ี 2 
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางสาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  และการวัดประเมินผลเรียนรูเรื่องความหนาแนนของวัตถุ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

สาระสาํคัญ จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 

1. มวลวัตถุหาไดจากการนาํวตัถุไปชั่งและปริมาตร

วัตถุหาไดจากการคํานวณตามรูปทรงทาง

เรขาคณิต 

2. ความหนาแนนของวัตถุ  หมายถึง  อัตราสวน

ระหวางมวลและปริมาตรของวัตถุ 

3. การคํานวณหาความหนาแนนของวัตถุสามารถ

คํานวณไดจากสตูร  D = 
M
V

  เมื่อ  D  คือ  

ความหนาแนนของวัตถุ  M  คือ  มวลของวัตถุ

และ  V  คือ  ปริมาตรของวัตถุ 

1. แสดงการทดลองเก่ียวกับความ

หนาแนนของวัตถุได 

2. บอกความหมายของความหนาแนน

ของวัตถุได 

3. คํานวณหาความหนาแนนของวตัถุ

จากโจทยที่กําหนดใหได 

1. ข้ันเราความสนใจ 

ครูนําแทงไม   แทงโฟม  และแทงเหล็ก  ท่ีตัดเปนรูปลูกบาศกขนาดเทาๆ กันอยางละ  1  

ช้ินมาใหนักเรียนดูและตั้งคําถาม  ถาครูนําวัตถุท้ังสามช้ินน้ีไปใสในนํ้าจะมีการจมและลอย

ตางกันหรือไม  ใหนักเรียนคาดคะเนลําดับการจมของวัตถุ  3  ชนิดน้ีและใหแสดงเหตผุล

ประกอบคําตอบ 

2. ข้ันสํารวจและคนหา 

ครูแนะนําวิธีการใชเครื่องช่ังนํ้าหนักและใหนักเรียนช่ังนํ้าหนักแทงไม  แทงโฟมและแทง

เหล็กบันทึกขอมูล  ใชไมบรรทัดวัดระยะความกวาง  ยาว  สูง  ของแทงวัตถุท้ังสาม  

คํานวณหาปริมาตรแลวบันทึกขอมูล  จากน้ันใหนักเรยีนนําแทงวัตถุแตละแทงวางลงบนผิว

นํ้านํ้าสังเกตลักษณะและลําดับการจมของวัตถุบันทึกผลในตาราง 

วัตถุ ลําดับท่ีและลักษณะการจมของวัตถุ มวล 

(กรัม) 

ปริมาตร 

(ซม3) 

ความหนาแนน 

กรัม/ซม3 

ไม     

โฟม     

เหล็ก     

 
3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

ครูใชคําถามนําทางใหนักเรียนบอกความหมาย  วิธีคํานวณและหนวยของความหนาแนน

ของวัตถุ 

4. ข้ันขยายความรู 

ครูใหคําอธิบายเพ่ือเช่ือมโยงการเปรียบเทียบความหมายของความหนาแนนของวัตถุเทียบ

กับความหนาแนนของนํ้าเพ่ือเช่ือมโยงกับเหตุผลลักษณะและลาํดับท่ีการจมของวัตถุ 

5. ข้ันประเมิน 

ครูใหนักเรียนบอกเลาถึงวิธีการท่ีทําใหตนเองเขาใจความหมายของความหนาแนนของวัตถุ

และทําแบบฝกหัดการคํานวณหาความหนาแนนของวัตถุ 

การวัดและประเมินผล 

1.  ดานความรู  -  การตอบคําถามและทําแบบฝกหัดของนักเรียน  (แบบทดสอบ) 

2. ดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร  -  การทําการทดลองการแกปญหาโจทย  การสังเกต  การ

สรุปลงความคิดเห็น  การคํานวณ  (การสังเกต

พฤติกรรมนักเรียน) 

3. เจตคติทางวิทยาศาสตร  -  การทํางานอยางมีระบบระเบียบ  การใชหลักเหตผุลในการ

แกปญหา  (การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน) 
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3. นําขอมูลในตารางออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในขอ 2 มาเขียนเปนแผนการจัดการเรียนรู  

ดังตัวอยาง 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

เรื่องความแนนของวัตถุชั้น  ป.6 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

 เม่ือจบบทเรียนแลวนักเรียนสามารถ 

1. แสดงการทดลองเก่ียวกับความหนาแนนของวัตถุได 

2. บอกความหมายของความหนาแนนของวัตถุได 

3. คํานวณหาความหนาแนนของวัตถุจากโจทยท่ีกําหนดใหได 
 

สาระสําคัญ 

 ความหนาแนนของวัตถุ  หมายถึง  อัตราสวนระหวางมวลและปริมาตรของวัตถุ  ซ่ึงมวลวัตถุ

หาไดจากการนําวัตถุไปชั่งและปริมาตรวัตถุหาไดจากการคํานวณตามรูปทรงทางเรขาคณิต การ

คํานวณหาความหนาแนนของวัตถุสามารถคํานวณไดจากสูตร D = M
V
  เม่ือ D คือความหนาแนนของ

วัตถุ  M  คือ มวลของวัตถุและ V คือปริมาตรของวัตถุกิจกรรมการเรียนรู  (ตามข้ันตอนวิธีสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู  5E) 

ข้ันตอนวิธีสอน กิจกรรมการเรยีนการสอน 

1. ข้ันการสรางความสนใจ 1. ครูนําแทงไม แทงโฟม และแทงเหล็ก  ท่ีตัดเปนรูปลูกบาศก ขนาด

เทาๆ กัน อยางละ 1 ชิ้นมาใหนักเรียนดูและตั้งคําถาม ถาครูนํา

วัตถุท้ังสามชิ้นนี้ ไปใสในน้ํา จะมีการจมและลอยตางกันหรือไม 

ใหนักเรียนคาดคะเนลําดับการจมของวัตถุ 3 ชนิดนี้  และใหแสดง

เหตุผลประกอบคําตอบ 

2. ข้ันสํารวจและคนหา 2. ครูแนะนําและสอนวิธีการใชเครื่องชั่งแลวใหนักเรียนนําแทงไม 

แทงโฟมและแทงเหล็กมาชั่งบนเครื่องชั่งบันทึกคาตัวเลขในชอง

ของมวลของวัตถุ ใชไมบรรทัดวัดระยะความกวาง ความยาว และ

ความสูง คํานวณหาปริมาตรแลวบันทึกตัวเลขในชองปริมาตรของ

ตารางบันทึกขอมูล 

 3. ครูใหนักเรียนทําการทดลองนําวัตถุ 3 ชิ้น คือ แทงไม แทงโฟม 

และแทงเหล็ก วางลงในน้ําและสังเกตและจดบันทึกลักษณะและ

ลําดับการจมของวัตถุแตละชิ้น 

 

 

 

ครูใหนักเรียนคํานวณโดยนําตัวเลขมวลของวัตถุเปนตัวตั้งแลวหาร

ดวยตัวเลขปริมาตรของวัตถุ  นําตัวเลขใสลงในชองความหนาแนน

ของวัตถุในตารางบันทึกขอมูลดังรูปตารางบันทึกขอมูล 
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วัตถุ ลําดับท่ีและ

ลักษณะการจม 

มวล 

(กรัม) 

ปริมาตร 

(ซม3) 

 

ความหนาแนน

กรัม/(ซม3) 

ไม     

โฟม     

เหล็ก      

3. ข้ันอธิบายและลงขอมูล

สรุป 

ครูตั้งคําถามใหนักเรียนตอบโดยใชขอมูลจากตารางบันทึกขอมูล 

1) ตัวเลขในชองขอมูลใดมีคาคงที 

2) ใหเรียงลําดับวัตถุท่ีมีมวลจากมากไปหานอย 

3) ใหเรียงลําดับและลักษณะการจมของวัตถุท่ีมีความหนาแนนจาก

มากไปหานอย 

4) ลําดับและลักษณะการจมของวัตถุมีความสัมพันธกับลําดับความ

หนาแนนของวัตถุหรือไมอยางไร 

5) ใหนักเรียนบอกความหมายของความหนาแนนของวัตถุโดยใช

ขอมูลจากตารางบันทึกขอมูลและระบุหนวยของความหนาแนน

ของวัตถุ 

4. ข้ันขยายความรู ครูเชื่อมโยงขอมูลจากตารางบันทึกขอมูลกับสูตรการคํานวณคาความ

หนาแนนของวัตถุโดยใชสูตร  D = M
V
  เม่ือ  D  คือความหนาแนน

ของวัตถุ  M  คือ  มวลของวัตถุและ  V  คือปริมาตรของวัตถุ  ครู

เพ่ิมเติมการเชื่อมโยงความรู  เรื่องความหนาแนนของน้ํามีคาเทากับ  

1  นํามาใชเทียบกับคาความหนาแนนของวัตถุชนิดอ่ืนๆ ถานอยกวา  

1  จะจมน้ํา  ถามากกวา  1  จะลอยน้ําและใหนักเรียนนําความรูนี้มา

อธิบายลําดับการจมของวัตถุ  3  ชนิด  ท่ีใชในการทดลอง 

5. ข้ันประเมิน ใหนักเรียนบอกเลาถึงวิธีการท่ีนักเรียนใชในการเรียนรูเรื่องความ

หนาแนนของวัตถุและวิธีการคํานวณ  หาคาความหนาแนนของวัตถุ

จากการทดลองใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน  และเสนอโจทย

ในสถานการณใหมใหนักเรียนหาคาความหนาแนนของวัตถุเม่ือ

กําหนดคามวลและปริมาตรให 
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สื่อและแหลงเรียนรู 

1. วัตถุ  แทงไม  แทงโฟม  และแทงเหล็ก 

2. เครื่องชั่งและไมบรรทัด 

3. ภาชนะบรรจุน้ํา 

4. ตารางบันทึกขอมูล 

งานชิ้นท่ี 3 

ใหสํารวจ clip video ท่ีจะนํามาใชเปนสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร 1 เรื่อง มานําเสนอพรอมคําอธิบาย การนํามาใชในข้ันตอนการสอนเชื่อมโยงกับเนื้อหาท่ี

ตองการสอนเปนตัวอยางมานําเสนอในการสัมมนาเขม วันท่ี 13 – 15 กรกฎาคม  2561 

  งานชิ้นท่ี 3 

  เปนการสัมมนา e-Learning ใหนักศึกษาทําตามคําสั่งโดยการตอบคําถาม และ

อภิปรายแสดงความคิดเห็นตอคําตอบของเพ่ือน โดยแตละคําถามจะมีเวลาใหนักศึกษาตอบคําถาม

หลังจากการตั้งคําถามหนึ่งสัปดาห และมีเวลาในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอคําตอบของเพ่ือน

อีกหนึ่งสัปดาหตอมา โดยคําถามแรกจะเริ่มตนวันท่ี 15  มีนาคม  2561  เปนตนไป ตามปฏิทินดังนี้ 

 

สัปดาหท่ี 1 (15 มี.ค. 61) 

ปฐมนิเทศและประเด็นตอบคําถามและอภิปรายเน้ือหาวิชาชีววิทยา สัปดาหท่ี 2 (22 มี.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 3 (29 มี.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 4 (5 เม.ย. 61) 

ประเด็นตอบคําถามและอภิปรายเน้ือหาเคม ีสัปดาหท่ี 5 (12 เม.ย. 61) 

สัปดาหท่ี 6 (19 เม.ย. 61) 

สัปดาหท่ี 7 (26 เม.ย. 61) 

ประเด็นตอบคําถามและอภิปรายเน้ือหาฟสิกส สัปดาหท่ี 8 (3 พ.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 9 (10 พ.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 10 (17 พ.ค. 61) ประเด็นตอบคําถามและอภิปรายเน้ือหาดาราศาสตรและอวกาศ 

และเตือนการเขารวมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา  

26 – 27 พฤษภาคม 2561 

สัปดาหท่ี 11 (24 พ.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 12 (31 พ.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 13 (7 มิ.ย. 61) 
ประเด็นตอบคําถามและอภิปรายเน้ือหาโลก 

และการเปลีย่นแปลงของโลก 
สัปดาหท่ี 14 (14 มิ.ย. 61) 

สัปดาหท่ี 15 (21 มิ.ย. 61) 

สัปดาหท่ี 16 (28 มิ.ย. 61) ประเด็นตอบคําถามและอภิปรายเน้ือหาเก่ียวกับวิธีสอน 

และเตือนการเขารวมสัมมนาเขม  

13 – 15 กรกฎาคม 2561 

สัปดาหท่ี 17 (5 ก.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 18 (12 ก.ค. 61) 

สัปดาหท่ี 19 (19 ก.ค. 61) 
เตรียมตัวสอบ 

สัปดาหท่ี 20 (25 ก.ค. 61) 
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แบบฟอรมใบปะหนาช้ินงาน 

 

สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร 

 

แขนงวิชา  หลักสูตรและการสอน  (วิชาเอก  วิทยาศาสตร) 

 

ชุดวิชา   22761  การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 

งานช้ินท่ี............................. 

 

ช่ืองาน......................................................................................................... 

 

 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2560 

 

 

 

 

ช่ือนักศึกษา................................................................................................................ 

รหัสนักศึกษา............................................................................................................. 

สถานท่ีเขารับการสัมมนาเสริม.................................................................................. 

 

 

 

 

 

ท่ีอยูนักศึกษา……………………………………………………………………….. 

โทรศัพท……………………………………………………………………………. 
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 2.4  การสงงาน 

  2.4.1  งานท่ีกําหนดใหทําท้ัง  2  ชิ้น  ใหสงดังนี้  คือ 

   1)  งานชิ้นท่ี  1-2  ใหสงดวยตนเองในวันท่ีเขารับการสัมมนาเสริมแบบ

เผชิญหนา  วันท่ี  26 – 27  พฤษภาคม  2561 

   2)  งานชิ้นท่ี 3 ใหสงดวยตนเองในวันท่ีเขารับการสัมมนาเขม 13 – 15 

กรกฎาคม  2561 

    

   เม่ือมีปญหาโปรดติดตอมาท่ีประธานคณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุด

วิชาการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร  รศ.ดร.นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ  ทางจดหมาย หรือ  

ทางโทรศัพท หมายเลข 0 2504 8567 หรือ 08 9217 6980 หรือ e-mail; nuanjid@hotmail.com 

  2.4.2  ใหทําสําเนางานแตละชิ้น  จํานวน  2  ชุด  เพ่ือสงอาจารยสัมมนาเสริม  1  

ชุด  และเพ่ือใชประกอบการสัมมนาเสริมของนักศึกษา  1  ชุด 

 

 2.5  การเตรียมตัวเสนอผลงาน 

  ใหนักศึกษาเตรียมสื่อเพ่ือนําเสนอผลงานท้ัง 3 ชิ้น เชน PowerPoint โดยเตรียม

ประเด็นท่ีนําเสนอใหชัดเจนพรอมท้ังซักซอมตามเวลาท่ีกําหนด  โดยนําเสนอผลงานชิ้นละไมเกิน  15  

นาที  นักศึกษาตองเตรียมตอบประเด็นคําถามท่ีคาดวาอาจารยสัมมนาเสริมและเพ่ือนนักศึกษาจะ

ซักถาม 

 

 

 

    

 

 

 

 2.6  การสัมมนาเสริมและสัมมนาเขม 

  ในการเรียนชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร  นักศึกษา

จะตองเขารวมการสัมมนาเสริม  1 ครั้ง   12  ชั่วโมง  และสัมมนาเขม  ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดและไดแจงใหนักศึกษาทราบ  ดังรายละเอียดของตารางสัมมนาเสริม  ดังนี้ 

 

 

มหาวิทยาลัยถือวา  การเขารับการสัมมนาเสริมเปนกิจกรรมบังคับ 

ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชาการจัดประสบการณการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

 

เวลา/วันที ่ 09:00 – 16.00 น. 

26 พ.ค. 61 การสัมมนาเสริมเนื้อหาวชิา นักศึกษาเสนอผลงานชิน้ที่ 1 

27 พ.ค. 61 นักศึกษาเสนอผลงาน

ชิ้นที่ 1 

นักศึกษาเสนอผลงานชิน้ที่ 2 

 

 

เวลา/วันที ่ 09:00 – 10:30 

13 ก.ค. 61 สรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหาวชิาชวีวิทยา เคมี ฟสิกส 

14 ก.ค. 61 กิจกรรมเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยของเลน 

รศ.ดร.จันทรชัย  หญิงประยูร 

15 ก.ค. 61 นักศึกษานาํเสนอผลงานชิน้ที่ 3 
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 2.7  การประเมินผลการเรียน 

  การประเมินผลการเรียนชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร   

จะประเมินจากการเขารวมสัมมนาเสริมและงานท่ีกําหนดใหทํารอยละ  60  และจากการสอบไล

ประจําภาคการศึกษารอยละ  40  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  2.7.1  กิจกรรมระหวางภาคการศึกษา  กําหนดคะแนนรอยละ  60  โดยจําแนกเปน 

   1)  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี  1 (สัมมนาเสริมผาน e-Learning)  เปนคะแนน

รอยละ  20  ของคะแนนรวมท้ังหมด 

   2)  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี  2 (สัมมนาแบบเผชิญหนา) เปนคะแนนรอยละ  

20  ของคะแนนรวมท้ังหมด 

   3)  การสัมมนาเขมเปนคะแนน รอยละ  20 

   การประเมินการเขารวมสัมมนาและงานท่ีกําหนดใหทําสําหรับการสัมมนา

เสริมและสัมมนาเขมแตละครั้ง  แบงเปน  2  สวน  คือ 

   ก.  ประเมินการเขารวมสัมมนาเสริมและสัมมนาเขม  ในรายละเอียด  ดังนี้ 

    -  การมีสวนรวมในการอภิปรายเก่ียวกับสาระท่ีไดศึกษาจากประมวล

สาระชุดวิชา 

    -  การมีสวนรวมใหขอคิดเห็น  การวิเคราะหขอคิดเห็นและขอสรุปท่ีเปน

ประโยชนตอกลุม 

    -  ผลท่ีไดจากการสัมมนาเสริมและสัมมนาเขมท่ีสงเสริมพฤติกรรมการ

เรียนรูท่ีเก่ียวกับประเด็นการสัมมนา  และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสัมมนาแตละครั้ง 

   ข.  ประเมินงานท่ีกําหนดใหทํา  ซ่ึงประเมินจาก 

    -  เนื้อหาสาระ  พิจารณาจากความถูกตอง  การจัดระบบการเสนอ

ความคิดท่ีตอเนื่องมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน  การคนควาเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากประมวลสาระ 

    -  การนําเสนอ  พิจารณาจากความตรงตามสาระ  รูปแบบการนําเสนอท่ี

นาสนใจ  ใชเวลาเหมาะสม  และการเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาไดแสดงความคิดเห็น  ตลอดจน

การจบัประเด็นในการตอบคําถาม 

  2.7.2  การประเมินจากการสอบไลประจําภาคการศึกษารอยละ  40  จะประเมิน

โดยใชแบบทดสอบ  ซ่ึงเปนขอสอบแบบอัตนัย 

 

3.  รายช่ือศูนยสัมมนาเสริม  และจังหวัดในเขตบริการ 

 ชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร  จะแจงใหทราบภายหลัง 

 

 


