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ค าน า 
 
 การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีหลายประการ ประการท่ีส าคญั คือ นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเกือบตลอดเวลา
และจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุดวิชา ซ่ึงแจก
ให้นกัศึกษาทุกภาคเรียนจึงเป็นเอกสารท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ีให้รายละเอียดเก่ียวกบังาน
ท่ีนกัศึกษาตอ้งท ากิจกรรมท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติั ในการเขา้สัมมนาเสริม สัมมนาเขม้ และรวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในการศึกษาชุดวชิา 
 แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา  29703 สารัตถะ วิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฉบบัน้ี 
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ส าหรับปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอไดโ้ปรดแจง้ให้ประธานกรรมการ
กลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิาทราบดว้ย เบอร์โทรศพัท ์02-5048566 หรือ 086-531-6994  
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
29703 สารัตถะ วทิยวธีิและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

Foundations, Methodologies, and Nature of Science Education 

 

1.  รายละเอยีดชุดวชิา 

 1.1 ค าอธิบายชุดวชิา 

 ประวติั ปรัชญา วฒันธรรมทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและบทบาทของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ เป้าหมายและลักษณะเฉพาะของการสอนวิทยาศาสตร์ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
และแกปั้ญหาได ้การเลือกใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ และการวดัประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ส าหรับผูเ้รียนระดบัต่างๆ หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ แนวโนม้
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การวิจยัทางหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในอนาคต การออกแบบหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ท่ี
ส่งเสริมการพฒันาความรู้วิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ วิธีสอน 
เทคนิคการสอน การพฒันาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ใน
และนอกสถานศึกษา การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน การจดัการชั้น
เรียน การจดัห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ หลกัการ แนวคิดและแนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผล 
การสร้างและใช้เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ หลกัการ แนวคิด 
การออกแบบ การประยุกต ์และการประเมินส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิจยั
ทางหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ความส าคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี
ต่อสังคม 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สามารถอธิบายประวติั ปรัชญา วฒันธรรมทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและบทบาท
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพฒันาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ แนวคิดเก่ียวกับเป้าหมาย และ
ลกัษณะเฉพาะของการสอนวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกใชส่ื้อ
และแหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบั
ต่าง ๆ รวมถึงแนวโนม้การพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์และการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การ
วจิยัทางหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ในอนาคต 
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2. เพื่อให้สามารถออกแบบหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการ
พฒันาความรู้วิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์  การคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค ์และแกปั้ญหา สามารถเลือกและใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน ตลอดจนส่ือการสอนและแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ิน การจดัห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างและใช้เคร่ืองมือในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอนทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียน การวจิยัทางหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีความตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อสังคม 
ความส าคญัของการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้จิตวิทยาศาสตร์ และเป็นพลเมืองท่ีสามารถปรับตวัให้
เหมาะสมกบัความเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อใหเ้ป็นพลเมือง
ท่ีมีคุณภาพ สามารถแกปั้ญหา และด ารงชีวติอยูใ่นสังคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีความสุข 

 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 

หน่วยท่ี  1 ประวติั ปรัชญา และวฒันธรรมทางวทิยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  2 วทิยาศาสตร์กบัศาสตร์ต่าง ๆ 

หน่วยท่ี  3 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัการพฒันาสังคม 

หน่วยท่ี  4 การรู้วิทยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  5 การพฒันาการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  6 พื้นฐานทางจิตวทิยาของการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  7 การพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  8 การสอนวทิยาศาสตร์  (1) 

หน่วยท่ี  9 การสอนวทิยาศาสตร์  (2) 

หน่วยท่ี  10 การจดัส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  11 การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  12 แหล่งวทิยาการดา้นการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  13 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  14 การวจิยัเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  15 ววิฒันาการและแนวโนม้ของหลกัสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 
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1.4  โครงสร้างเนือ้หาชุดวชิา 
 

 
 
 

 
 

สารัตถะ วทิยวธีิและ
ธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์ 

ลกัษณะวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

พ้ืนฐานทาง 
จิตวิทยาและ 
หลกัสูตร 

การเรียน 
การสอน 

การวิจยัและ
แนวโนม้ของ
หลกัสูตรและ 
การเรียน 
การสอน
วิทยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  1  ประวติั ปรัชญา และ 
                    วฒันธรรมทางวิทยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี  2  วิทยาศาสตร์กบัศาสตร์ต่าง ๆ  
หน่วยท่ี  3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัการ

พฒันาสังคม 
หน่วยท่ี  4  การรู้วิทยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี  5  การพฒันาการแสวงหาความรู้ 
                  ทางวิทยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  6  พ้ืนฐานทางจิตวิทยาของการเรียน 
                    การสอนวิทยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี  7  การพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ 
 

หน่วยท่ี  8  การสอนวิทยาศาสตร์  (1) 
หน่วยท่ี  9  การสอนวิทยาศาสตร์  (2) 
หน่วยท่ี  10 การจดัส่ือและนวตักรรม 
                    การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี  11  การจดัสภาพแวดลอ้มการ 
                     เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี  12  แหล่งวิทยาการดา้นการจดัการ 
                     เรียนการสอน วิทยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี  13  การวดัและประเมินผล 
                   การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

หน่วยท่ี  14   การวิจยัเก่ียวกบัหลกัสูตรและการ    
                     เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี  15 วิวฒันาการและแนวโนม้ 
                     ของหลกัสูตรและการ เรียนการ 
                     สอน วิทยาศาสตร์ 
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2.  วธีิการศึกษา 

ในการศึกษาชุดวิชา  29703 สารัตถะ วิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นกัศึกษาจะตอ้ง
ศึกษาจากส่ือการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 

1)  แผนกิจกรรมการศึกษา 
2)  แนวการศึกษา 
3)  ประมวลสาระชุดวชิา 
4)  e-Learning 
5)  การสัมมนาเสริม 
6)  การสัมมนาเขม้ 
ส าหรับวิธีการศึกษานั้น นกัศึกษาจะตอ้งท าความเขา้ใจในประเด็นแต่ละประเด็นอยา่งชัดเจน 

และปฏิบติัตามวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
การวางแผนการศึกษาชุดวชิาสารัตถะ วทิยวธีิและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
1)  นกัศึกษามีเวลาในการเรียนชุดวชิาสารัตถะ วทิยวธีิและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2561 ถึง 20 มกราคม 2562 
2)  นกัศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมให้ครอบคลุมการวางแผนดา้นเวลา 

การศึกษาแนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา และการศึกษาจาก e-Learning รวมถึงการศึกษาคน้ควา้
จากศูนยว์ทิยบริการและแหล่งคน้ควา้อ่ืน ๆ 

2.2  การด าเนินการศึกษา 
2.2.1  การศึกษาจากประมวลสาระชุดวชิา และเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใหก้ารเรียนมี

ประสิทธิภาพ  นกัศึกษาควรด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1)  ศึกษารายละเอียดชุดวชิา 
2)  ศึกษาแผนการสอนทั้ง 15  หน่วย 
3)  ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอน โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

- ศึกษาแผนผงัแนวคิดของหน่วยการสอน 
- อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยการสอน 
- ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
- ศึกษาเน้ือหาสาระจากประมวลสาระชุดวชิา และเอกสารเพิ่มเติม 
- ปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
- ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 
- ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
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2.2.2 ศึกษา e-Learning ของชุดวชิาสารัตถะ วทิยวธีิและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
2.2.3 ท ากิจกรรมตามงานท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาก าหนด  
2.2.4 เขา้ร่วมสัมมนาเสริม และสัมมนาเขม้ ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยั

ก าหนดให ้ 
2.2.5 เขา้สอบไล่ ณ สนามสอบตามวนัเวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  

2.3 งานทีก่ าหนดให้ท า 

งานท่ีก าหนดให้ท าเป็นการท างานทั้งแบบรายบุคคลและการท างานเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะมีการส่ง
งานเป็นระยะ ทั้งในการสัมมนาเสริม สัมมนาเขม้ และผา่นระบบ e-Learning เป้าหมายเพื่อใหน้กัศึกษา
เช่ือมโยงเน้ือหาสาระในประมวลสาระชุดวิชากบัการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน
และการวิจยัส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาแต่ละคน ดงันั้น ขอให้นกัศึกษาศึกษาท างานท่ี
ก าหนดใหเ้ช่ือมโยงกบัการเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ งานแต่ละงาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

งานที ่1  แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ให้นกัศึกษาท ารายงานสรุปสาระส าคญัของแนวทางการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ

น าเสนอในการเข้าสัมมนาเสริม (วนัท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2561) ด าเนินการดงัน้ี 
1. เลือกหัวข้อการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์จ านวน 2 หวัขอ้ จากหวัขอ้ท่ีก าหนดใหเ้ลือก 

มีดงัน้ี  
1) การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เช่น 3E, 5E, 7E, learning cycle 
2) การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการแกปั้ญหา เช่น การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน หรือ การจดัการเรียนรู้โดยการแกปั้ญหา หรือ การจดัเรียนรู้โดยใชก้ารวจิยั 
3) การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่น การจดัการเรียนรู้แบบโครงการ หรือ การ

จดัการเรียนรู้ STEM, Phenomenon Based Learning 
4) การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เช่น e-Learning  หรือ Flipped classroom หรือ ICT หรือ Blended-learning  
5) การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามโนมติ หรือ การคิด หรือ การโต้แย ้งทาง

วทิยาศาสตร์ (Scientific argumentation) เช่น การจดัการเรียนรู้เพื่อเปล่ียนแปลง
มโนมติ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน (Model-based learning) 

6) การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้บริบท เช่น การจดัการเรียนรู้แบบ STS หรือ STSE 
7) การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ (NOS) 
8) การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
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2. ศึกษาการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิธีการสอนภายใตห้ัวขอ้การจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ท่ีตนเองเลือก โดยให้ศึกษาในรายละเอียดวิธีการสอน 1 วีธี ต่อ 1 หวัขอ้การจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ท่ีตนเองเลือก (บางหัวขอ้มีมากกว่า 1 วิธี ให้นกัศึกษาเลือกเพียง 1 วิธี) สรุปเนื้อหาการ
จัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในประเด็นต่อไปน้ี (แยกแต่ละหวัขอ้) 

1) ความหมายของการจดัการเรียนรู้ ลกัษณะส าคญัหรือแนวทางการจดัการเรียนรู้หรือ
หลกัการจดัการเรียนรู้ 

2) ทฤษฎีการเรียนรู้และ/หรือทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
3) ส่ิงท่ีเป็นจุดเน้นในการพฒันานกัเรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้นั้น เช่น ทกัษะการ

แก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์ ทกัษะการโตแ้ยง้ 

4) วธีิการสอนท่ีเลือกลงรายละเอียดใหส้รุปประเด็นดงัน้ี 
 4.1) ความหมายของวธีิการสอน (ท่ีเลือกลงรายละเอียด) 
     4.2) ลกัษณะส าคญัของวธีิการสอน 
     4.3) ขั้นตอนการสอน (ถา้มี) 
     4.4) บทบาทครู บทบาทนกัเรียน และบรรยากาศการจดัการชั้นเรียนท่ีสอดคลอ้งกบั

วธีิการจดัการเรียนรู้ 
      4.5) ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 

3. เขียนรายงานแนวทางการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
น าเสนอเนื้อหาสาระที่ศึกษาตามประเด็นในขอ้ท่ี 2 ประกอบดว้ย การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเลือก 
2 หัวขอ้ ส่วนที่ 2 เสนอเป็นบทความท่ีเป็นการเรียบเรียงเน้ือหาและประเด็นท่ีได้จากการศึกษาการ
จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในส่วนท่ี 1 โดยก าหนดช่ือบทความตามประเด็นท่ีนกัศึกษาตอ้งการน าเสนอ 
เช่น บทบาทครูวิทยาศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หรือ จุดเน้นของการจดัการ
เรียนรู้แบบบูรณาการโดยการจดัการเรียนรู้แบบ STEM หรือ การเรียนการสอนแบบแกปั้ญหาต่อการ
พฒันาผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 โดยบทความมีความยาวไมเ่กิน 15 หนา้ บทความควรมี 3 ส่วน คือ ส่วน
น า เน้ือหา และสรุป ทั้งน้ีนกัศึกษาสามารถก าหนดหัวขอ้ย่อยในบทความไดต้ามความเหมาะสมของ
เน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอ 

4. น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้จากรายงานเป็น PPT โดยส่วนท่ี 1 สรุปให้เขา้ใจ
การจดัการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี และควรมีการน าเสนอตวัอยา่งการสอนใชเ้วลาไม่เกิน 15 นาที และน าเสนอ
ส่วนท่ี 2 ใชเ้วลาน าเสนอไม่เกิน 10 นาที  
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งานที ่ 2  เป็นงานท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเขา้ไปศึกษาและส่งงานผา่นระบบ e-Learning  มีดงัน้ี 
1) กิจกรรมการแนะน าตนเอง เม่ือเร่ิมเขา้ระบบ e-Learning นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ไปแนะน า

ตนเอง โดยระบุช่ือ นามสกุล รูปถ่าย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีก าหนด ก่อนเร่ิมตน้ท ากิจกรรมต่างๆ ใน
ระบบ e-Learning  

2) กิจกรรมการตอบค าถามและการอภิปรายกลุ่มย่อย  กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมกลุ่ม โดย
นักศึกษาจะต้องตอบค าถามท่ีก าหนดให้ในแต่ละสัปดาห์ และเพื่อนสมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกนั
อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อค าตอบของเพื่อน โดยแต่ละค าถามจะมีก าหนดเวลาให้นกัศึกษาตอบ
ค าถาม และมีเวลาในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อค าตอบเพื่อน เป็นไปตามปฏิทินการเรียน         
e-Learning  

3) กิจกรรมการศึกษาโมดูล    
4) กิจกรรมสนทนาออนไลน์ กิจกรรมน้ีจะมีการนดัหมายการพูดคุย ปรึกษา ตอบปัญหา 

และร่วมแสดงความคิดเห็นระหวา่งเพื่อนนกัศึกษากบัอาจารย ์โดยการนดัหมายวนัสนทนาออนไลน์จะ
นดัหมายกนัในวนัสัมมนาเสริม 

5) กิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส่งแผนการจดัการเรียนรู้และตารางสรุปแผนการจดัการเรียนรู้ในระบบ e-Learning โดย

ให้นกัศึกษาเลือกมาตรฐาน ตวับ่งช้ีในหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ชั้นหรือระดบัใดก็ได ้เพื่อน ามาก าหนด
เร่ืองท่ีสามารถออกแบบและเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามที่เลอืกไว้ในงาน
ที ่1 โดยแผนการจดัการเรียนรู้ควรประกอบดว้ย 

  1) ช่ือวชิา     ชั้น     เร่ือง     เวลา 
  2) หวัเร่ือง (เร่ืองยอ่ยของเน้ือหาท่ีเลือกมา) 
  3) แนวคิด/มโนมติ (concept) 
  4) ผลการเรียนรู้/จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  5) กระบวนการเรียนรู้ (ให้ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้และรายละเอียดกิจกรรม

ในแต่ละขั้นตอนของวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้) 
6) ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
7) การวดัและประเมินผล 
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 (ตัวอย่างการตารางการสรุปแผนการจัดการเรียนรู้) 
แนวคิด จุดประสงค์/ผลการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 

….. 
…… 

 
 
 
 
 
 
 
             …… 
             …….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   …… 

การวดัและประเมินผล 
 

 
 
ค าแนะน าเบือ้งต้นส าหรับการเข้าใช้ e-Learning 

การสัมมนาในเครือข่ายของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ก าหนดใหน้กัศึกษาเขา้ใช ้         
e-Learning โดยปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1)   เปิด http://www.stou.ac.th 
2)   คล้ิกเลือกส่ือการเรียน มสธ.  จะพบเมนูตามภาพท่ี 1 ใหค้ล้ิกเลือก STOU e-Learning  
3)   เลือก ปริญญาโท และเลือก login เขา้ใช ้STOU e-Learning  
4)   เลือก login  อยูด่า้นขวาบน หรือดา้นล่างขวา ตามภาพท่ี 2 
5)   เลือก ชุดวชิา 29703  สารัตถะ วทิยวธีิและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือวดั/วธีิการวดั  1 เคร่ืองมือวดั/วธีิการวดั  2 

แนวคิด 1 

แนวคิด 2 

จุดประสงค ์1 กิจกรรม / ขั้นตอน  1  
(เขียนช่ือ หรือ สรุปวา่ท าอะไร) 

จุดประสงค ์2 กิจกรรม / ขั้นตอน  2  
(เขียนช่ือ หรือ สรุปวา่ท าอะไร) 

จุดประสงค ์3 กิจกรรม / ขั้นตอน  2  
(เขียนช่ือ หรือ สรุปวา่ท าอะไร) 

http://www.stou.ac.th/
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ภาพท่ี 1 เลือก ส่ือการเรียน มสธ.  คล้ิกเลือก STOU e-Learning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 เลือกเขา้ login ท่ีดา้นบน หรือดา้นล่างของหนา้เพจท่ีแสดง 

 
ส าหรับการตอบค าถามและการส่งงาน รวมทั้งค  าถามท่ีนกัศึกษาตอ้งการจะสอบถามอาจารย์

ขอให้ศึกษาจากคู่มือการใช้ให้เลือก คู่มือการใช้งาน e-Learning ส าหรับผูเ้รียนระดับบณัฑิตศึกษา
ทางดา้นล่างในหนา้จอเดียวกบัท่ีให ้login 

 
หมายเหตุ หากมีปัญหาในการท างาน โปรดติดต่อประธานกรรมการกลุ่มผลติและบริหารชุดวชิา      
ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทปี  โทรศัพท์ 02-504-8566 หรือ 081-531-6994 
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2.4 แบบฟอร์มใบปะหน้าช้ินงาน 
 
 

สาขาวชิา ศึกษาศาสตร์ 
 
แขนงวชิา หลกัสูตรและการสอน วชิาเอกวทิยาศาสตร์ 
 
ชุดวชิา  29703  สารัตถะ วทิยวธีิและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
 
งานที่  …………   ช่ืองาน  ……………………………………………………………………. 
 
ภาคการศึกษาที่  1/2561 
 
ช่ือนักศึกษา  ………………………………………………………………. 
เลขประจ าตัว  …………………………………………………………….. 
สถานทีเ่ข้ารับการสัมมนาเสริม  …………………………………………… 
 
ทีอ่ยู่นักศึกษา  …………………………………………………………… 
โทรศัพท์  ………………………………………………………………….. 
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2.5  การประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียนชุดวิชา สารัตถะ  วิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จะ

ประเมินจากกิจกรรม e-Learning จากการเขา้ร่วมสัมมนาเสริม สัมมนาเขม้ และงานท่ีก าหนดให้ คิด
เป็นร้อยละ  60  และจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาคิดเป็น ร้อยละ 40  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.5.1 กิจกรรมระหวา่งภาคการศึกษา ก าหนดคะแนนร้อยละ 60 โดยจ าแนกเป็น 
1)  e– Learning เป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษาทุกคนตอ้งปฏิบติัโดยการแสดงความคิดเห็น

และการมีส่วนร่วมในประเด็นท่ีก าหนดใหใ้น e– Learning ของชุดวชิาน้ีโดยคิดเป็นคะแนนร้อยละ 20 
ของคะแนนรวมทั้งหมด 

2) การสัมมนาเสริม เป็นคะแนนร้อยละ 20 ของคะแนนรวมทั้งหมด 
3) การสัมมนาเขม้ เป็นคะแนนร้อยละ 20 ของคะแนนรวมทั้งหมด 
การประเมินการเขา้ร่วมสัมมนา สัมมนาเขม้ และ e-Learning แบ่งเป็น  2  ส่วน คือ 
ก. ประเมินการเขา้ร่วมการสัมมนาเสริม การสัมมนาเขม้ และการเขา้ร่วมกิจกรรม       

e – Learning มีรายละเอียดดงัน้ี 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายเก่ียวกบัสาระท่ีไดศึ้กษาจากประมวลสาระชุดวชิา 
- การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้สรุปท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
- การวพิากษง์านของเพื่อนนกัศึกษาในกลุ่ม 
- ผลท่ีไดจ้ากการสัมมนาเสริมและสัมมนาเขม้ท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบั

ประเด็นการสัมมนา และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการสัมมนาทั้งสองคร้ัง 
ข. ประเมินงานท่ีก าหนดใหท้ า ซ่ึงประเมินจาก 
- เน้ือหาสาระทั้ งท่ีให้ส่งเป็นรายงาน และท่ีให้ส่งทาง e-Learning พิจารณาความ

ถูกตอ้ง การจดัระบบการเสนอความคิดท่ีต่อเน่ืองมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ การคน้ควา้เพิ่มเติมท่ี
นอกเหนือจากประมวลสาระ 

- การน าเสนอ พิจารณาจากความตรงตามสาระ รูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจใช้เวลา
เหมาะสม และการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดแ้สดงความคิดเห็น ตลอดจนการจบัประเด็นใน
การตอบค าถาม 

2.5.2 การประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 40 จะประเมิน 
โดยใชแ้บบทดสอบ ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบอตันยั 
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2.6 ตารางสัมมนาเสริมชุดวชิาสารัตถะ วทิยวธีิ และธรรมชาติของวทิยาศาสตร์     
ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
 

วนัท่ี 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 

12.00 น. 
- 

13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

17 พฤศจิกายน 2561 สรุปและอภิปรายเน้ือหา 
หน่วยท่ี 1-15 

พกัรับประทาน
อาหารกลางวนั 

สรุปและอภิปรายเน้ือหา  
หน่วยท่ี 1-15 (ต่อ) 

18 พฤศจิกายน 2561 น าเสนองานท่ี 1 น าเสนองานท่ี 1 
 
 2.7 ตารางและรายละเอียดของการสัมมนาเขม้ ระหว่างวนัท่ี 21-23 ธันวาคม 2561 จะมีการ
ช้ีแจงรายละเอียดของการท างานเพื่อเตรียมตวัเขา้สัมมนาเข้มในการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1 และใน           
e-Learning ต่อไป 


