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ค าน า 
 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล  มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหลายประการ  ประการส าคัญคือนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบ
ตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง  แผนกิจกรรมการศึกษา
ในแต่ละชุดวิชาซึ่งแจกให้นักศึกษาทุกภาคเรียน  จึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก  เนื่องจากเป็นเอกสารที่
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องท ากิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ  ในการเข้าสัมมนาเสริม 
และรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ฉบับนี้ คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น  เพื่อเป็นกรอบในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ขณะเข้าสัมมนาเสริม  2  ครั้ง (เป็นการสัมมนาเสริมผ่าน 
e-Learning 1 ครั้ง และสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง)  นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
ตามท่ีระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน  หากนักศึกษามีข้อเสนอแนะใด ๆ  ส าหรับ
ปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป  ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561 
ชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 

15  มีนาคม  2562  วันเปิดภาคการศึกษา 
15  เมษายน  2562  วันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชา 
15  มีนาคม  2562  สัมมนาเสริมครั้งที่  1 (e-Learning) 
20  กรกฎาคม  2562  วันสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
วันอาทิตย์  21  กรกฎาคม 2562 
(13.30 – 16.30 น.) 

 วันสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
(โปรดตรวจสอบกับตารางสอบไล่อีกครั้ง) 

 
 
 หมายเหตุ       วันสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้    โปรดตรวจสอบก าหนดการ

สัมมนาเสริม/เข้ม ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-

504-8505-6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 
  การศึกษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร แสงและการเคลื่อนที่  
พลังงาน  การเปลี่ยนแปลงของโลก  และดาราศาสตร์กับอวกาศ 
 1.2  วัตถุประสงค์ 
  1.2.1  เพื่อให้มีความรู้เนื้อหาเรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แสงและการเคลื่อนที่  พลังงาน  การเปลี่ยนแปลงของโลก  และ
ดาราศาสตร์กับอวกาศ 
  1.2.2  เพื่อให้สามารถออกแบบ  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเนื้อหาสาระเรื่อง
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  ชวีิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร  แสงและการ
เคลื่อนที่  พลังงาน  การเปลี่ยนแปลงของโลก  และดาราศาสตร์กับอวกาศ 
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 1.3  รายช่ือหน่วย 
 หน่วยที่  1    สิ่งมีชีวิต 
 หน่วยที่  2    กระบวนการด ารงชีวิต 
 หน่วยที่  3    ชวีิตกับสิ่งแวดล้อม 
 หน่วยที่  4    สารและสมบัติของสาร 
 หน่วยที่  5    สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
 หน่วยที่  6    ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
 หน่วยที่  7    โลก 
 หน่วยที่  8    การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 หน่วยที่  9    พลังงานและพลังงานทดแทน 
 หน่วยที่  10  การเคลื่อนท่ี งาน ก าลัง และพลังงาน 
 หน่วยที่  11  แสง และทัศนูปกรณ์ 
 หน่วยที่  12  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ส าหรับเนื้อหาชีววิทยา 
 หน่วยที่  13  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ส าหรับเนื้อหาเคมี 
 หน่วยที่  14  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ส าหรับเนื้อหาฟิสิกส์ 
 หน่วยที่  15  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ส าหรับเนื้อหาเก่ียวกับโลก และดารา

ศาสตร์กับอวกาศ 
  



7 

 1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หน่วยท่ี  1    สิ่งมีชีวิต 
หน่วยท่ี  2    กระบวนการด ารงชีวิต 
หน่วยท่ี  3    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

หน่วยท่ี  4    สารและสมบัติของสาร 
หน่วยท่ี  5    สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

หน่วยท่ี  6    ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
หน่วยท่ี  7    โลก 
หน่วยท่ี  8    การเปลี่ยนแปลงของโลก 

หน่วยท่ี  9    พลังงานและพลังงานทดแทน 
หน่วยท่ี  10  การเคลื่อนที่ งาน ก าลัง และพลังงาน 
หน่วยท่ี  11  แสง และทัศนูปกรณ ์

หน่วยท่ี  12  การออกแบบและการจัดการเรยีนรู้
ส าหรับเนื้อหาชีววิทยา 

หน่วยท่ี  13  การออกแบบและการจัดการเรยีนรู้
ส าหรับเนื้อหาเคม ี

หน่วยท่ี  14  การออกแบบและการจัดการเรยีนรู้
ส าหรับเนื้อหาฟิสิกส ์

หน่วยท่ี  15  การออกแบบและการจัดการเรยีนรู้
ส าหรับเนื้อหาเกี่ยวกับโลก  
และดาราศาสตร์กับอวกาศ 

การจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้

วิทยาศาสตร ์

กลุ่มเนื้อหา 
วิชาชีววิทยา 

กลุ่มเนื้อหา 
วิชาเคม ี

กลุ่มเนื้อหา 
วิชาโลก และดารา
ศาสตร์กับอวกาศ 

กลุ่มเนื้อหา 
วิชาฟิสิกส ์

กลุ่มการออกแบบ
การจัดประสบการณ์

การเรยีนรู ้
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2.  วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นักศึกษา
จะต้องศึกษาจากสื่อการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

1) แผนกิจกรรมการศึกษา 
2) แนวการศึกษา 
3) ประมวลสาระชุดวิชา 
4) การสัมมนาเสริม 

 ส าหรับวิธีการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องท าความเข้าใจในประเด็นแต่ละประเด็นอย่าง
ชัดเจน และปฏิบัติตามวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
  2.1.1  วางแผนการศึกษาชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   1)  นักศึกษามีเวลาในการเรียนชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2  ตั้งแต่วันที่  15 มีนาคม 2562 ถึง 20 กรกฎาคม  2562 
   2)  นักศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมให้ครอบ คลุมการวางแผน
ด้านเวลา  การศึกษาแนวการศึกษาและประมวลสาระชุดวิชา และการศึกษาค้นคว้าจากศูนย์วิทย
บริการและแหล่งค้นคว้าอ่ืนๆ 
  2.1.2  วางแผนด้านเวลาส าหรับการศึกษาจากสื่อหลัก  คือ  แนวการศึกษา  และ
ประมวลสาระชุดวิชา 
  2.1.3  วางแผนการศึกษาค้นคว้างานวิจัยจากศูนย์วิทยบริการหรือแหล่งค้นคว้าอ่ืนๆ 
 2.2  การด าเนินการศึกษา 
  เพ่ือให้การเรียนมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาควรด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  2.2.1  ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
  2.2.2  ศึกษาแผนการสอนทั้ง  15  หน่วย 
  2.2.3  ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอน  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   1)  ศึกษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอน 
   2)  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยการสอน 
   3)  ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
   4)  ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 
   5)  ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
   6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 
   7)  ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
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  2.2.4  ท ากิจกรรมตามงานที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด (ตาม
รายละเอียดใน 2.3) 
  2.2.5  เข้าร่วมสัมมนาเสริมและเข้มตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  2.2.6  เข้าสอบไล่  ณ  สนามสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.3 งานที่ก าหนดให้ท า 
งานชิ้นที่ 1 
ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาหน่วยที่ 1-15 ส่งเป็นรายงาน ในวันที่มาสัมมนาเสริมแบบ

เผชิญหน้า 
งานชิ้นที่ 2 
งานชิ้นที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 2.1  
ให้นักศึกษาท ารายงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย

ด าเนินการ  ดังนี้ 
1. ให้นักศึกษาเลือกเนื้อหา ชีววิทยาหรือ เคมี หรือฟิสิกส์ หรือโลก ดาราศาสตร์กับ

อวกาศ มา 1 บทเรียน ใช้เวลาสอน 2 – 3 ชั่วโมง 
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดย

แสดงในแบบฟอร์มแผนผังและตัวอย่างต่อไปนี้ 
สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมตามข้ันตอนของวิธีสอน  5E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

สาระส าคัญที่ 1 จุดประสงค์ข้อ 1 

จุดประสงค์ข้อ 2 

จุดประสงค์ข้อ 3 

จุดประสงค์ข้อ 4 

กิจกรรมขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 

กิจกรรมขั้นที่  2  ส ารวจและค้นหา 

กิจกรรมขั้นที่  3  อธิบายและลงสรุป 

กิจกรรมขั้นที่  4  ขยายความรู้ 

กิจกรรมขั้นที่  5  การประเมินผล 

เครื่องมือวัด  1 เครื่องมือวัด  2 การวัดและประเมินผล 

สาระส าคัญที่ 2 
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างสาระส าคัญ  จุดประสงค์การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  และการวัดประเมินผลเรียนรู้เรื่องความหนาแน่นของวัตถุ  ชั้นประถมศึกษาปทที่    

สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 

1. มวลวัตถุหาได้จากการน าวัตถุไปชั่งและปริมาตร
วัตถุหาได้จากการค านวณตามรปูทรงทาง
เรขาคณิต 

2. ความหนาแนน่ของวัตถุ  หมายถึง  อัตราส่วน
ระหว่างมวลและปริมาตรของวัตถุ 

3. การค านวณหาความหนาแน่นของวัตถุสามารถ

ค านวณได้จากสตูร  D = 
M

V
  เมื่อ  D  คือ  

ความหนาแนน่ของวัตถุ  M  คือ  มวลของวัตถุ
และ  V  คือ  ปริมาตรของวัตถุ 

1. แสดงการทดลองเก่ียวกับความ
หนาแน่นของวัตถไุด ้

2. บอกความหมายของความหนาแน่น
ของวัตถุได้ 

3. ค านวณหาความหนาแน่นของวตัถุ
จากโจทย์ที่ก าหนดให้ได ้

1. ขั้นเร้าความสนใจ 
ครูน าแท่งไม้   แท่งโฟม  และแท่งเหล็ก  ท่ีตัดเป็นรูปลูกบาศก์ขนาดเท่าๆ กันอย่างละ  1  
ช้ินมาให้นักเรียนดูและตั้งค าถาม  ถ้าครูน าวัตถุท้ังสามชิ้นนีไ้ปใส่ในน้ าจะมีการจมและลอย
ต่างกันหรือไม่  ให้นักเรียนคาดคะเนล าดับการจมของวัตถุ  3  ชนิดนี้และให้แสดงเหตผุล
ประกอบค าตอบ 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
ครูแนะน าวิธีการใช้เครื่องช่ังน้ าหนักและให้นักเรียนช่ังน้ าหนักแท่งไม้  แท่งโฟมและแท่ง
เหล็กบันทึกข้อมูล  ใช้ไม้บรรทดัวัดระยะความกว้าง  ยาว  สูง  ของแท่งวัตถุทั้งสาม  
ค านวณหาปริมาตรแล้วบันทึกข้อมูล  จากนั้นให้นักเรยีนน าแท่งวัตถุแต่ละแท่งวางลงบนผิว
น้ าน้ าสังเกตลักษณะและล าดับการจมของวัตถุบันทึกผลในตาราง 

วัตถ ุ ล าดับที่และลักษณะการจมของวัตถุ มวล 
(กรัม) 

ปริมาตร 
(ซม3) 

ความหนาแน่น 
กรัม/ซม3 

ไม ้     
โฟม     
เหล็ก     

 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ครูใช้ค าถามน าทางให้นักเรียนบอกความหมาย  วิธีค านวณและหน่วยของความหนาแน่น
ของวัตถ ุ

4. ขั้นขยายความรู ้
ครูให้ค าอธิบายเพื่อเช่ือมโยงการเปรียบเทียบความหมายของความหนาแน่นของวัตถุเทียบ
กับความหนาแน่นของน้ าเพื่อเชื่อมโยงกับเหตุผลลักษณะและล าดับที่การจมของวัตถุ 

5. ขั้นประเมิน 
ครูให้นักเรียนบอกเล่าถึงวิธีการทีท่ าให้ตนเองเข้าใจความหมายของความหนาแน่นของวัตถุ
และท าแบบฝึกหัดการค านวณหาความหนาแน่นของวัตถุ 

การวัดและประเมินผล 

1.  ด้านความรู้  -  การตอบค าถามและท าแบบฝึกหัดของนักเรียน  (แบบทดสอบ) 
2. ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ -  การท าการทดลองการแก้ปัญหาโจทย์  การสังเกต  การ

สรุปลงความคิดเห็น  การค านวณ  (การสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน) 

3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์  -  การท างานอย่างมีระบบระเบยีบ  การใช้หลักเหตผุลในการ
แก้ปัญหา  (การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน) 
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3. น าข้อมูลในตารางออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในข้อ 2 มาเขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้  
ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่องความแน่นของวัตถุชั้น  ป.  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ 

1. แสดงการทดลองเกี่ยวกับความหนาแน่นของวัตถุได้ 
2. บอกความหมายของความหนาแน่นของวัตถุได้ 
3. ค านวณหาความหนาแน่นของวัตถุจากโจทย์ที่ก าหนดให้ได้ 

 

สาระส าคัญ 
 ความหนาแน่นของวัตถุ  หมายถึง  อัตราส่วนระหว่างมวลและปริมาตรของวัตถุ  ซึ่งมวลวัตถุ
หาได้จากการน าวัตถุไปชั่งและปริมาตรวัตถุหาได้จากการค านวณตามรูปทรงทางเรขาคณิต การ
ค านวณหาความหนาแน่นของวัตถุสามารถค านวณได้จากสูตร D = M

V
  เมื่อ D คือความหนาแน่นของ

วัตถุ  M  คือ มวลของวัตถุและ V คือปริมาตรของวัตถุกิจกรรมการเรียนรู้  (ตามขั้นตอนวิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้  5E) 

ขั้นตอนวิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นการสร้างความสนใจ 1. ครูน าแท่งไม้ แท่งโฟม และแท่งเหล็ก  ที่ตัดเป็นรูปลูกบาศก์ ขนาด

เท่าๆ กัน อย่างละ 1 ชิ้นมาให้นักเรียนดูและตั้งค าถาม ถ้าครูน า
วัตถุท้ังสามชิ้นนี้ ไปใส่ในน้ า จะมีการจมและลอยต่างกันหรือไม่ 
ให้นักเรียนคาดคะเนล าดับการจมของวัตถุ 3 ชนิดนี้  และให้แสดง
เหตุผลประกอบค าตอบ 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 2. ครูแนะน าและสอนวิธีการใช้เครื่องชั่งแล้วให้นักเรียนน าแท่งไม้ 
แท่งโฟมและแท่งเหล็กมาชั่งบนเครื่องชั่งบันทึกค่าตัวเลขในช่อง
ของมวลของวัตถุ ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะความกว้าง ความยาว และ
ความสูง ค านวณหาปริมาตรแล้วบันทึกตัวเลขในช่องปริมาตรของ
ตารางบันทึกข้อมูล 

 3. ครูให้นักเรียนท าการทดลองน าวัตถุ 3 ชิ้น คือ แท่งไม้ แท่งโฟม 
และแท่งเหล็ก วางลงในน้ าและสังเกตและจดบันทึกลักษณะและ
ล าดับการจมของวัตถุแต่ละชิ้น 
ครูให้นักเรียนค านวณโดยน าตัวเลขมวลของวัตถุเป็นตัวตั้งแล้วหาร
ด้วยตัวเลขปริมาตรของวัตถุ  น าตัวเลขใส่ลงในช่องความหนาแน่น
ของวัตถุในตารางบันทึกข้อมูลดังรูปตารางบันทึกข้อมูล 
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วัตถ ุ ล าดับที่และ
ลักษณะการจม 

มวล 
(กรัม) 

ปริมาตร 
(ซม3) 

 

ความหนาแน่น
กรัม/(ซม3) 

ไม ้     
โฟม     
เหล็ก      

3. ขั้นอธิบายและลงข้อมูล
สรุป 

ครูต้ังค าถามให้นักเรียนตอบโดยใช้ข้อมูลจากตารางบันทึกข้อมูล 
1) ตัวเลขในช่องข้อมูลใดมีค่าคงที 
2) ให้เรียงล าดับวัตถุท่ีมีมวลจากมากไปหาน้อย 
3) ให้เรียงล าดับและลักษณะการจมของวัตถุที่มีความหนาแน่นจาก

มากไปหาน้อย 
4) ล าดับและลักษณะการจมของวัตถุมีความสัมพันธ์กับล าดับความ

หนาแน่นของวัตถุหรือไม่อย่างไร 
5) ให้นักเรียนบอกความหมายของความหนาแน่นของวัตถุโดยใช้

ข้อมูลจากตารางบันทึกข้อมูลและระบุหน่วยของความหนาแน่น
ของวัตถุ 

4. ขั้นขยายความรู้ ครูเชื่อมโยงข้อมูลจากตารางบันทึกข้อมูลกับสูตรการค านวณค่าความ
หนาแน่นของวัตถุโดยใช้สูตร  D = M

V
  เมื่อ  D  คือความหนาแน่น

ของวัตถุ  M  คือ  มวลของวัตถุและ  V  คือปริมาตรของวัตถุ  ครู
เพ่ิมเติมการเชื่อมโยงความรู้  เรื่องความหนาแน่นของน้ ามีค่าเท่ากับ  
1  น ามาใช้เทียบกับค่าความหนาแน่นของวัตถุชนิดอื่นๆ ถ้าน้อยกว่า  
1  จะจมน้ า  ถ้ามากกว่า  1  จะลอยน้ าและให้นักเรียนน าความรู้นี้มา
อธิบายล าดับการจมของวัตถุ  3  ชนิด  ที่ใช้ในการทดลอง 

5. ขั้นประเมิน ให้นักเรียนบอกเล่าถึงวิธีการที่นักเรียนใช้ในการเรียนรู้เรื่องความ
หนาแน่นของวัตถุและวิธีการค านวณ  หาค่าความหนาแน่นของวัตถุ
จากการทดลองให้นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียน  และเสนอโจทย์
ในสถานการณ์ใหม่ให้นักเรียนหาค่าความหนาแน่นของวัตถุเมื่อ
ก าหนดค่ามวลและปริมาตรให้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1. วัตถุ  แท่งไม้  แท่งโฟม  และแท่งเหล็ก 
2. เครื่องชั่งและไม้บรรทัด 
3. ภาชนะบรรจุน้ า 
4. ตารางบันทึกข้อมูล 
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ระยะที่ 2.2 ให้นักศึกษาชุดฝึกการปฏิบัติการส าหรับครูเพ่ือสร้างกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีสาระส าคัญพอสังเขปดังต่อไปนี้  เพื่อน าไปปรับปรุง
รายละเอียดของแผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสนอไว้ในงานระยะท่ี 2.1 เพื่อให้มีกิจกรรม
สร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้น 

 
1. วัตถุประสงค์ส าคัญที่สุด ให้ครูแสดงวิธีการน าพาให้นักเรียนสร้างค าอธิบายความรู้ที่ตนเองได้
ค้นพบจากข้ันตอนที่ 2 ส ารวจและค้นหา เพ่ือตอบค าถามที่เกิดขึ้นในขั้นตอนที่ 1 เร้าความสนใจโดย
ใช้หลักการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ 

1) ข้อกล่าวอ้าง (claim) คือ ข้อยืนยัน หรือค าตอบของการศึกษาปรากฏการณ์ 
2) หลักฐาน (evidence) คือ ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง มีลักษณะเป็นข้อมูล

เชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพ 
3) การให้เหตุผล (resoning) คือข้อความที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานกับข้อกล่าวอ้าง 

2. วิธีคิดและด าเนินการของครู 
1) ทบทวน ค าถาม/ข้อสงสัยจากข้ันเร้าความสนใจ 
2) ระบุค าตอบ/ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมการส ารวจและค้นหา เพ่ือก าหนดเป็นข้อกล่าวอ้าง 
3) สร้างค าถามเพ่ือน าทางให้นักเรียนสร้างข้อความที่แสดงความเชื่อมโยง ข้อกล่าวอ้าง ที่มี

การระบุหลักฐาน และเหตุผลที่น ามาใช้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างนั้น 
3. ตัวอย่าง 

ข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การหาความหนาแน่นของวัตถุ 
1) ทบทวนค าถาม/ข้อสงสัยจากข้ันเร้าความสนใจ 
“ถ้าน าแท่งไม้ แท่งโฟม และแท่งเหล็ก ที่มีปริมาตรเท่ากันไปวางบนผิวน้ า จะมีการจมและ

ลอยต่างกันหรือไม่ และมีล าดับการจมของวัตถุทั้ง 3 ชนิดอย่างไร” เพราะอะไร 
2) ค าตอบที่ได้จากการทดลองในข้ันส ารวจและค้นหา 

วัตถ ุ ล าดับที่และลักษณะการจมของวัตถุ 
มวล 
(กรัม) 

ปริมาตร 
(ซม3) 

ความหนาแน่น 
กรัม/ซม3 

ไม้ 2  มีส่วนที่จมน้ ามากกว่าครึ่ง 2 8 2/8 = 0.25 

โฟม 3  มีส่วนที่จมน้ าน้อยกว่าครึ่ง 1 8 1/8 = 0.125 
เหล็ก 1  จมน้ าทั้งก้อนอย่างรวดเร็ว 6 8 6/8 = 0.75 

3) ตั้งค าถามเพ่ือน าทางให้นักเรียนสร้างข้อความที่แสดงความเชื่อมโยง ค าตอบ/ข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจและค้นหาเพื่อตอบค าถาม/ข้อสงสัย 
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ค าถาม 
(1) ในตารางบันทึกข้อมูล ตัวเลขในช่องข้อมูลใดมีค่าคงที่ หมายความว่าอย่างไร 
(2) ให้เรียงล าดับตัวเลขแสดงอัตราส่วนของมวล/ปริมาตรของวัตถุที่ทดลองจากมากไปหาน้อย 
(3) ล าดับตัวเลขในข้อ (2) มีความสัมพันธ์ อย่างไรกับล าดับที่การจมของวัตถุ 
(4) ให้นักเรียนสรุปความสัมพันธ์ในข้อ (3) โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับการให้ปริมาตรของวัตถุ

มีค่าคงที่ 
(5) จากข้อมูลในตารางบันทึกข้อมูล ให้นักเรียนบอกความหมายของความหนาแน่นของวัตถุ 
(6) ให้นักเรียนอธิบายผลล าดับการจมของวัตถุโดยให้อ้างอิงเหตุผลกับสมบัติความหนาแน่น

ของสาร 
 

งานชิ้นที่ 3 
ให้ส ารวจ clip video ที่จะน ามาใช้เป็นสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง มาน าเสนอพร้อมค าอธิบาย การน ามาใช้ในขั้นตอนการสอนเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่
ต้องการสอนเป็นตัวอย่างมาน าเสนอในการสัมมนาเข้ม วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม  2562 
  งานชิ้นที่ 4 
  เป็นการสัมมนา e-Learning ให้นักศึกษาท าตามค าสั่งโดยการตอบค าถาม และ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อค าตอบของเพ่ือน โดยแต่ละค าถามจะมีเวลาให้นักศึกษาตอบค าถาม
หลังจากการตั้งค าถามหนึ่งสัปดาห์ และมีเวลาในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อค าตอบของเพ่ือน
อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา โดยค าถามแรกจะเริ่มต้นวันที่ 15  มีนาคม  2562  เป็นต้นไป ตามปฏิทินดังนี้ 
 

สัปดาห์ที่ 1 (15 มี.ค. 62) 

ปฐมนิเทศและประเด็นตอบค าถามและอภิปรายเนื้อหาวิชาชีววิทยา สัปดาห์ที่ 2 (22 มี.ค. 62) 
สัปดาห์ที่ 3 (29 มี.ค. 62) 

สัปดาห์ที่ 4 (5 เม.ย. 62) 
ประเด็นตอบค าถามและอภิปรายเนื้อหาเคม ีสัปดาห์ที่ 5 (12 เม.ย. 62) 

สัปดาห์ที่ 6 (19 เม.ย. 62) 
สัปดาห์ที่ 7 (26 เม.ย. 62) 

ประเด็นตอบค าถามและอภิปรายเนื้อหาฟิสิกส ์สัปดาห์ที่ 8 (3 พ.ค. 62) 
สัปดาห์ที่ 9 (10 พ.ค. 62) 

สัปดาห์ที่ 10 (17 พ.ค. 62) ประเด็นตอบค าถามและอภิปรายเนื้อหาดาราศาสตร์และอวกาศ 
และเตือนการเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า  

25 – 26  พฤษภาคม 2562 
สัปดาห์ที่ 11 (24 พ.ค. 62) 
สัปดาห์ที่ 12 (31 พ.ค. 62) 

สัปดาห์ที่ 13 (7 มิ.ย. 62) ประเด็นตอบค าถามและอภิปรายเนื้อหาโลก 
และการเปลีย่นแปลงของโลก สัปดาห์ที่ 14 (14 มิ.ย. 62) 
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สัปดาห์ที่ 15 (21 มิ.ย. 62) 

สัปดาห์ที่ 16 (28 มิ.ย. 61) ประเด็นตอบค าถามและอภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีสอน 
และเตือนการเข้าร่วมสัมมนาเข้ม  

12 – 14  กรกฎาคม 2562 
สัปดาห์ที่ 17 (5 ก.ค. 61) 

สัปดาห์ที่ 18 (12 ก.ค. 61) 
สัปดาห์ที่ 19 (19 ก.ค. 61) 

เตรียมตัวสอบ 
สัปดาห์ที่ 20 (25 ก.ค. 61) 
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แบบฟอร์มใบปะหน้าชิ้นงาน 
 
สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์ 
 
แขนงวิชา  หลักสูตรและการสอน  (วิชาเอก  วิทยาศาสตร์) 
 
ชุดวิชา   22761  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 

งานชิ้นที่............................. 
 

ชื่องาน......................................................................... ................................ 
 
 
ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
ชื่อนักศึกษา................................................................................................................  
รหัสนักศึกษา.............................................................................................................  
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม..................................................................................  
 
 
 
 
 
ที่อยู่นักศึกษา……………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์……………………………………………………………………………. 
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 2.4  การส่งงาน 
  2.4.1  งานที่ก าหนดให้ท าท้ัง  2  ชิ้น  ให้ส่งดังนี้  คือ 
   1)  งานชิ้นที่  1-2  ให้ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้ารับการสัมมนาเสริมแบบ
เผชิญหน้า  วันที ่ 25 – 26   พฤษภาคม  2562 
   2)  งานชิ้นที่ 3 ให้ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้ารับการสัมมนาเข้ม 12 – 14 
กรกฎาคม  2562 
    
   เมื่อมีปัญหาโปรดติดต่อมาท่ีประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุด
วิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รศ.ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์  ทางจดหมาย หรือ  
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2504 8567 หรือ 08 9217 6980 หรือ e-mail; nuanjid@hotmail.com 
  2.4.2  ให้ท าส าเนางานแต่ละชิ้น  จ านวน  2  ชุด  เพ่ือส่งอาจารย์สัมมนาเสริม  1  
ชุด  และเพ่ือใช้ประกอบการสัมมนาเสริมของนักศึกษา  1  ชุด 
 
 2.5  การเตรียมตัวเสนอผลงาน 
  ให้นักศึกษาเตรียมสื่อเพ่ือน าเสนอผลงานทั้ง 3 ชิ้น เช่น PowerPoint โดยเตรียม
ประเด็นที่น าเสนอให้ชัดเจนพร้อมทั้งซักซ้อมตามเวลาที่ก าหนด  โดยน าเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน  15  
นาที  นักศึกษาต้องเตรียมตอบประเด็นค าถามที่คาดว่าอาจารย์สัมมนาเสริมและเพ่ือนนักศึกษาจะ
ซักถาม 
 
 
 
    
 
 
 
 2.6  การสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 
  ในการเรียนชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริม  1 ครั้ง   12  ชั่วโมง  และสัมมนาเข้ม  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ  ดังรายละเอียดของตารางสัมมนาเสริม  ดังนี้ 
 

 
มหาวิทยาลัยถือว่า  การเข้ารับการสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมบังคับ 

ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

เวลา/วันที ่ 09:00 – 16.00 น. 

25 พ.ค. 62 ส่งงานชิน้ที่ 1 และ  
น าเสนองานชิ้นที่ 2 

นักศึกษาเสนอผลงานชิน้ที่ 2 

26 พ.ค. 62 น าเสนองานชิ้นที่ 2 ฉบับแก้ไข 

ระยะที่ 2.1 และศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารที่ก าหนดให้ด้วยตนเองน าไป
ปรับปรุงงาน ระยะที่ 2.2 เพื่อน ามาสง่อีกคร้ังในวันสัมมนาเข้ม 

 
 

เวลา/วันที ่ 09:00 – 10:30 

12 ก.ค. 62 สรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหาวชิาชวีวิทยา เคมี ฟิสิกส์ 

13 ก.ค. 62 กิจกรรมเสรมิการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการใช้เทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที ่

14 ก.ค. 62 นักศึกษาน าเสนอผลงานชิน้ที่ 3 
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 2.7  การประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียนชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

จะประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริมและงานที่ก าหนดให้ท าร้อยละ  60  และจากการสอบไล่
ประจ าภาคการศึกษาร้อยละ  40  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  2.7.1  กิจกรรมระหว่างภาคการศึกษา  ก าหนดคะแนนร้อยละ  60  โดยจ าแนกเป็น 
   1)  การสัมมนาเสริมครั้งที่  1 (สัมมนาเสริมผ่าน e-Learning)  เป็นคะแนน
ร้อยละ  20  ของคะแนนรวมทั้งหมด 
   2)  การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (สัมมนาแบบเผชิญหน้า) เป็นคะแนนร้อยละ 20  
ของคะแนนรวมทั้งหมด 
   3)  การสัมมนาเข้มเป็นคะแนน ร้อยละ  20 
   การประเมินการเข้าร่วมสัมมนาและงานที่ก าหนดให้ท าส าหรับการสัมมนา
เสริมและสัมมนาเข้มแต่ละครั้ง  แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ 
   ก.  ประเมินการเข้าร่วมสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม  ในรายละเอียด  ดังนี้ 
    -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับสาระที่ได้ศึกษาจากประมวล
สาระชุดวิชา 
    -  การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น  การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อสรุปที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม 
    -  ผลที่ได้จากการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มที่ส่งเสริมพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวกับประเด็นการสัมมนา  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาแต่ละครั้ง 
   ข.  ประเมินงานที่ก าหนดให้ท า  ซึ่งประเมินจาก 
    -  เนื้อหาสาระ  พิจารณาจากความถูกต้อง  การจัดระบบการเสนอ
ความคิดท่ีต่อเนื่องมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  การค้นคว้าเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากประมวลสาระ 
    -  การน าเสนอ  พิจารณาจากความตรงตามสาระ  รูปแบบการน าเสนอที่
น่าสนใจ  ใช้เวลาเหมาะสม  และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น  ตลอดจน
การจับประเด็นในการตอบค าถาม 
  2.7.2  การประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาร้อยละ  40  จะประเมิน
โดยใช้แบบทดสอบ  ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัย 
 

3.  รายชื่อศูนย์สัมมนาเสริม  และจังหวัดในเขตบริการ 
 ชุดวิชา  22761  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 


