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คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชา 1073306 วิทยาศาสตร�และการจัดประสบการณ�การเรียนรู! เป"นการจัดทํา
รายละเอียดประกอบรายวิชาวิทยาศาสตร�และการจัดประสบการณ�การเรียนรู! ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ในชุดวิชาเฉพาะกลุ-มวิชาเอกบังคับ โดยมุ-งเน!นให!ผู!เรียนมีความรู!ความเข!าใจในเนื้อหาของวิชา และการ
นําไปปฏิบัติในสถานศึกษาได!อย-างเหมาะสม เพ่ือนําไปใช!ในการดําเนินชีวิตประจําวันได!  
 

อาจารย�ผู!สอนหวังเป"นอย-างยิ่งว-า เอกสารฉบับนี้ใช!ประกอบในรายวิชา วิทยาศาสตร�และการจัด
ประสบการณ�การเรียนรู! เพ่ือให!การจัดการเรียนรู!เป"นไปตามวัตถุประสงค�ท่ีได!กําหนดไว! และเป"นแนวทางท่ี
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู!ให!สอดคล!องกับผู!เรียนได!เป"นอย-างดี 

 
 

    
             หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสติ  
                            15  สงิหาคม  2558 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     ครุศาสตร� 
 

หมวดท่ี 1 ข.อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
   1073306 วิทยาศาสตร�และการจัดประสบการณ�การเรียนรู! 
    (Science and Learning Experience Management) 
2. จํานวนหนKวยกิต 
 3 (2-2-5) หน-วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
 ประเภทชุดวิชาเฉพาะ กลุ-มวิชาเอกบังคับ  
4. อาจารย%ผู.รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย%ผู.สอน 
    UA  ผู!ช-วยศาสตราจารย� พรใจ สารยศ 
    UC  ดร.นฤมล สุวรรณศรี 
    LA  อาจารย� จันทรา แซ-ลิ่ว 
    NA  อาจารย� ภานุวัฒน� นิ่มนวล 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปOท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 / ป\การศึกษา 2557 
6. รายวิชาท่ีต.องเรียนมากKอน (Pre-requisite) 
 ไม-มี 
7. รายวิชาท่ีต.องเรียนพร.อมกัน (Co-requisites) 
 ไม-มี 
8. สถานท่ีเรียน 
 คณะครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลKาสุด 

วันท่ีจัดทํา 24 กรกฏาคม 2557 
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หมวดท่ี 2 จุดมุKงหมายและวัตถุประสงค% 
1. จุดมุKงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให!ผู!เรียนมีความรู! ความเข!าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานด!านวิทยาศาสตร�กายภาพและสิ่งแวดล!อม   
2. เพ่ือให!ผู!เรียนมีความรู! ความเข!าใจเก่ียวกับจิตวิทยาศาสตร�และทฤษฎีพัฒนาการทางสติป^ญญาท่ี

นํามาใช!กับเด็กปฐมวัย 
3. เพ่ือให!ผู!เรียนมีความรู! ความเข!าใจเก่ียวกับการคิดและการใช!คําถามสําหรับเด็กปฐมวัยและสามารถ

เลือกใช!คําถามเพ่ือกระตุ!นการคิดกับเด็กได!อย-างเหมาะสม 
4. เพ่ือให!ผู!เรียนมีความรู! ความเข!าใจเก่ียวกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร�ข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข!องกับ

การเรียนรู!ของเด็กปฐมวัย 
5. เพ่ือให!ผู!เรียนสามารถจัดประสบการณ�ทางวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กปฐมวัยได!อย-างเหมาะสม 
6. เพ่ือให!ผู!เรียนมีความรู!ความเข!าใจในการเลือกใช!และผลิตสื่อวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กปฐมวัยได!อย-าง

เหมาะสม 
7.เพ่ือให!ผู!เรียนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู!วิทยาศาสตร�ระดับปฐมวัยและเลือกใช!เครื่องมือ

และวิธีการท่ีเหมาะสม 
 
2.  วัตถุประสงค%ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

1. เพ่ือเป"นการสร!างความรู!พ้ืนฐานในการเรียนเนื้อหาและสามารถนําความรู!สู-การจัดประสบการณ�
วิทยาศาสตร�ได!อย-างเหมาะสม 

2. เพ่ือให!นักศึกษายอมรับความแตกต-างระหว-างบุคคลและสามารถทํางานร-วมกันได!อย-างมี
ประสิทธิภาพ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร� และการจัดการเรียนรู!ระดับปฐมวัย 
ศึกษาความรู!ทางวิทยาศาสตร� กระบวนแสวงหาความรู!ทางวิทยาศาสตร� วิธีทางวิทยาศาสตร� และ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�ข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข!องกับการเรียนรู!ของเด็กปฐมวัย วิเคราะห�ทฤษฎีการ
เรียนรู!และทฤษฎีพัฒนาการทางสติป^ญญาท่ีจะนํามาใช!กับเด็กปฐมวัย เรียนรู!เทคนิคการวัดและประเมินผลเด็ก
ปฐมวัย บทบาทของครูและผู!ปกครองท่ีส-งเสริมความรู!และทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร� การสร!างจิตวิทยาศาสตร�ให!กับเด็กปฐมวัย กิจกรรมท่ีส-งเสริมทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร� สื่อและอุปกรณ�ทางวิทยาศาสตร�ท่ีใช!ในการเรียนรู!ของเด็กปฐมวัย 

Study of definition and importance of science. Scientific learning management for 
early children, process of acquiring scientific knowledge based on basic scientific methods 
and process applied for young learners’ learning. Analysis of learning theories and cognitive 
development theories for early children. Study of assessments and evaluations of science for 
early 
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช.ตKอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝ]กปฏิบัติ การศึกษาด.วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต-อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต!องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

30 ชั่วโมงต-อภาค
การศึกษา 

 

75 ชั่วโมงต-อภาค
การศึกษา 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตKอสัปดาห%ท่ีอาจารย%ให.คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกKนักศึกษาเป_น   
    รายบุคคล 

- อาจารย�ประจํารายวิชา  ประกาศเวลาให!คําปรึกษาผ-านเครือข-ายทางสังคม โดยกําหนด วัน เวลา 
การให!คําปรึกษา ในวันท่ีไม-ติดภาระงานสอน   

- อาจารย�จัดเวลาให!คําปรึกษาเป"นรายบุคคล หรือ รายกลุ-มตามความต!องการ 1 ชั่วโมง ต-อสัปดาห� 
(เฉพาะรายท่ีต!องการ) 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรู.ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต!องพัฒนา 
(1) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด!านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(2) มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเสริมสร!างการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  (3) มีความกล.าหาญทางจริยธรรมกล.าแสดงออกในส่ิงท่ีเหมาะสมด.วยความเข.าใจในผู.อ่ืน เข.าใจ
โลก และมีจิตสาธารณะ 

(4) มีความเสียสละ และเป_นแบบอยKางท่ีดี 
(5) เคารพกฎระเบียบและข.อบังคับตKางๆ ขององค%กรและสังคม 
(6) สามารถจัดการและแก.ปbญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ%โดยใช.
ดุลยพินิจทางคKานิยม ความรู.สึกของผู.อ่ืน และประโยชน%ของสังคมสKวนรวม 

     1.2 วิธีการสอน  
 (1) มอบหมายงานให!นักศึกษาจัดทํารายงานจากการศึกษาค!นคว!าเป"นรายเด่ียว/รายกลุ-ม 
 (2) สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ในการจัดการจัดการเรียนการสอน 
 (3) ผู!สอนเป"นแบบอย-างท่ีดี 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
 (1) สังเกตการเข!าชั้นเรียน การตรงต-อเวลา การแสดงออกและการส-งงานท่ีได!รับมอบหมาย 
 (2) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษาในการอยู-ร-วมกันในสังคมและความเหมาะสมในวิชาชีพครู 
 
2. ความรู. 
 2.1 ความรู!ท่ีต!องได!รับ 

(1)  มีความรอบรู!ในด!านความรู!ท่ัวไป วิชาชีพครู และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอย-างกว!างขวางลึกซ้ึง 
และเป"นระบบ 

(2) มีความตะหนักรู.หลักการ และทฤษฎีในองค%ความรู.ท่ีเก่ียวข.องอยKางบูรณาการ ท้ังการบูรณา
การข.ามศาสตร% และบูรณาการกับโลกแหKงความจริง 
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(3 )มีความเข!าใจความก!าวหน!าของความรู!เฉพาะด!านในสาขาวิชาท่ีจะสอนอย-างลึกซ้ึง ตระหนักถึง
ความสําคัญของงานวิจัย และการวิจัยในการต-อยอดความรู! 

(4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห% สังเคราะห% และประเมินคKาองค%ความรู. และสามารถนําไป
ประยุกต%ใช.ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยKางมีประสิทธิภาพ 
 2.2 วิธีการสอน   
  (1) ใช!สื่ออิเล็กทรอนิกส� ประกอบการบรรยาย 
  (2) ให!นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมต-างๆตามใบงาน/ใบกิจกรรมท่ีสอดคล!องกับเนื้อหาและความสนใจของ
ผู!เรียน 
  (3) ให!นักศึกษาศึกษา ค!นคว!าข!อมูลด!วยตนเองจากแหล-งการเรียนรู!ต-างๆ และการใช!เทคโนโลยี  โดย
นําเสนอผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย   
  (4) ให!นักศึกษาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายร-วมกัน และตอบคําถาม 
  (5) ให!นักศึกษาวิเคราะห�ข!อมูลท่ีสอดคล!องกับเนื้อหาท้ังเป"นรายบุคคลและรายกลุ-มเพ่ือนําไปสู-การ
ปฏิบัติจริงในการจัดประสบการณ�วิทยาศาสตร� 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  (1) สังเกตการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายร-วมกัน และการตอบคําถาม 
  (2) สังเกตการนําเสนอผลงาน 
  (3) ตรวจผลงานจากการศึกษา ค!นคว!า วิเคราะห�ข!อมูล  รายงาน  
  (4) การจัดประสบการณ�วิทยาศาสตร� 
  (5) สอบปลายภาค 
 
3. ทักษะทางปbญญา 
 3.1 ทักษะทางป̂ญญาท่ีต!องพัฒนา 

(1) สามารถคิดค.นหาข.อเท็จจริง ทําความเข.าใจ และประเมินข.อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหลKงข.อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือใช.ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก.ปbญหาและทําการวิจัยเพ่ือพัฒนางานและ
พัฒนาองค%ความรู.ด.วยตนเอง 

(2) สามารถคิดแก.ปbญหาท่ีมีความสลับซับซ.อน เสนอทางออกและนําไปสูKการแก.ไขได.อยKาง
สร.างสรรค%โดยคํานึงถึงความรู.ทางด.านทฤษฎี ประสบการณ%ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

(3) มีความเป"นผู!นําทางป̂ญญาในการคิดพัฒนางานอย-างสร!างสรรค� มีวิสัยทัศน� และการพัฒนาศาสตร�
ทางครุศาสตร� รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอย-างมีนวัตกรรม 

(4) การคิดวิเคราะห% สังเคราะห% ประเมินคKา และนําความรู.เก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ี
เก่ียวข.องในศาสตร%สาขาวิชาศึกษาปฐมวัยไปใช.ในการจัดการเรียนรู. แก.ปbญหาการพัฒนาผู.เรียน และการ
วิจัยตKอยอดองค%ความรู. มีความเป_นผู.นําในการปฏิบัติงานอยKางมีวิสัยทัศน%ในการพัฒนาการระดับปฐมวัย  
   3.2 วิธีการสอน 
 (1) ให!นักศึกษาสืบค!นหาข!อมูลโดยใช!เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 
 (2) ให!นักศึกษาได!เรียนรู!จากการปฏิบัติจริงโดยใช!กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 (3) ให!นักศึกษาศึกษา ค!นคว!าข!อมูลด!วยตนเองจากแหล-งการเรียนรู!ต-างๆ โดยนําเสนอผลงาน ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย   
 (4) ให!นักศึกษาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายร-วมกัน และตอบคําถาม 
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 (5) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให!ผู!เรียนทบทวนความรู!เดิม แสวงหาข!อมูลใหม- การทําความ
เข!าใจและสร!างความหมายข!อมูลโดยใช!กระบวนการวิเคราะห� 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
         (1) สังเกตการนําเสนอผลงานท่ีใช!เทคนิคท่ีหลากหลาย 
 (2) สังเกตการณ�คิดซับซ!อนในขณะทํางานและความสามารถในการแก!ป^ญหา 
 (3) สังเกตการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายร-วมกัน และการตอบคําถามเชิงวิเคราะห� 
 (4) ตรวจผลงานจากการศึกษา ค!นคว!า วิเคราะห�ข!อมูล  รายงาน 
 (5) สอบปลายภาค โดยเน!นข!อสอบท่ีมีการวิเคราะห�และการประยุกต�ความรู!ท่ีศึกษา          
 
4. ทักษะความสัมพันธ%ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ�ระหว-างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต!องพัฒนา 

(1) มีความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับบทบาทหน!าท่ี และความรับผิดชอบของตนเอง และผู!อ่ืนในการทํางาน 
และการอยู-ร-วมกันอย-างเป"นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู!พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย-างต-อเนื่อง 

(2) มีความเอาใจใสKชKวยเหลือ และเอ้ือตKอการแก.ปbญหาในกลุKม และระหวKางกลุKมได.อยKาง
สร.างสรรค% 

(3) มีภาวะผู.นําและผู.ตามท่ีดี มีความสัมพันธ%ท่ีดีกับผู.เรียน และมีความรับผิดชอบตKอสKวนรวมท้ัง 
ด.านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล.อม 

(4) มีความไวในการรับรู!ความรู!สึกของผู!อ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ� และสังคม เอาใจ
ใส-การรับฟ̂ง และพัฒนาความสัมพันธ�ระหว-างบุคคลอย-างมีความรับผิดชอบ 
  4.2 วิธีการสอน 
  (1) มอบหมายให!ปฏิบัติงานร-วมกันเป"นกลุ-มโดยเน!นความรู!ท่ีเรียนในวิชากับป̂ญหาท่ีกําหนด 
  (2) แทรกประสบการณ�จริงของอาจารย�ในระหว-างการสอน โดนผ-านการเล-าเรื่องต-าง ๆ ร-วมพูดคุยกับ
นักศึกษาถึงความจําเป"นในวิชาท่ีเรียน 
  (3) สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร-วมกันเก่ียวกับเรื่องต-างๆท่ีสอดคล!องกับเนื้อหา 
  (4) จัดกิจกรรมให!ผู!เรียนมีส-วนรับผิดชอบและเป"นผู!ดําเนินกิจกรรม  
  (5) อาจารย�เป"นแบบอย-างในการสร!างความสัมพันธ�ในการเรียนรู!ร-วมกัน             
 4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ให!นักศึกษาประเมินตนเอง และเพ่ือน 
(2) สังเกตการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร-วมกัน 
(3) สังเกตพฤติกรรมการทํางานร-วมกัน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห%เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต!องพัฒนา 
 (1)  มีความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับการใช.ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพ่ือ
การวิจัยเพ่ือการส่ือสาร การเรียนรู. การเก็บรวบรวมข.อมูลและนําเสนอข.อมูล และการแก.ปbญหาในการ
ดํารงชีวิต และการจัดการเรียนการสอนอยKางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 (2) ตระหนักถึงคุณค-าของการใช!ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติการวิจัย เพ่ือ
การสื่อสาร การเรียนรู! การเก็บรวบรวมข!อมูลและนําเสนอข!อมูลและการแก!ป̂ญหาในการดํารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอน 
 (3) สามารถใช!ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารเทศ และสถิติเพ่ือการวิจัยเพ่ือการสื่อสารการเรียนรู! 
การเก็บรวบรวมและนําเสนอข!อมูล และการแก!ไขป̂ญหาในการดํารงชีวิตและจัดการเรียนการสอนอย-าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (4) สามารถบูรณาการข.อมูลเพ่ือการส่ือสารอยKางเป_นระบบด.วยส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร
ได.อยKางมีประสิทธิภาพ 
 5.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานให!ศึกษาค!นคว!าด!วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน
โดยเน!นการท่ีสอดคล!องกับเนื้อหาท่ีกําหนดและอ!างอิง จากแหล-งท่ีมาข!อมูลท่ีน-าเชื่อถือ 
 (2) นําเสนอข!อมูลโดยใช!รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
     5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ตรวจผลงานการจัดทํารายงาน 
(2) สังเกตการมีส-วนร-วมในการอภิปรายในชั้นเรียนและความชํานาญในการใช!เทคโนโลยี 
(3) สังเกตการนําเสนอผลงานหรือจัดประสบการณ�ด!วยภาษาท่ีชัดเจนเหมาะสม 

 
6. ทักษะพิสัย 
    6.1 ทักษะพิสัยท่ีต!องพัฒนา 
 (1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู.ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป_นทางการ 
(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมKเป_นทางการ (Informal) อยKางสร.างสรรค%
 (2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู!สําหรับผู!เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผู!เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ผู!เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู!เรียนท่ีมีความต!องการพิเศษอย-างมีนวัตกรรม  

(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู!ในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยท่ีจะสอนอย-างบูรณาการ 
    6.2 วิธีการสอน 
  ใช!การสอนแบบ Active Learning (เรียนรู!จากการลงมือปฏิบัติ) ผู!เรียนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู!
ท่ีมีรูปแบบหลากหลายสําหรับเด็กปฐมวัย และสามารถจัดการเรียนรู!อย-างบูรณาการ   
     6.3 วิธีการประเมินผล 

(1) สังเกตพฤติกรรมการมีส-วนร-วมในกิจกรรม  
 (2) ประเมินชิ้นงาน 
 (3) ประเมินการนําเสนอ 
 (4) สอบปลายภาค 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห%
ท่ี 

หัวข.อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใช.  

ผู.สอน 

1 1.ปฐมนิเทศ 
2.สาระการเรียนรู!ของรายวิชา 
และแนวการเรียนการสอน 
3.ความหมาย ความสําคัญ
และธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร� 

4 1.ชี้แจงกิจกรรมการเรียน  
การสอน/กําหนดการสอน/การวัด
และการประเมิน  
2.ผู!สอนบรรยาย เนื้อหาบทเรียน 
ประกอบ PowerPoint 

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 

2 ประโยชน� แนวคิดพ้ืนฐานและ
ขอบข-ายเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร�สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

4 1.ผู!สอนบรรยาย เนื้อหาบทเรียน 
ประกอบ PowerPoint  
2.นําเสนองานค!นคว!า  
3.ผู!เรียนตอบคําถามหลังเรียน 

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 

3 -หลักการพัฒนาการ 
- พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
- ทฤษฏีพัฒนาการทาง
สติป^ญญา 
-พัฒนาการด!าน
วิทยาศาสตร�ของเด็กปฐมวัย 

4 1.ผู!สอนบรรยาย เนื้อหาบทเรียน 
ประกอบ PowerPoint  
2.นําเสนองานค!นคว!า  
3.ผู!เรียนตอบคําถามหลังเรียน 

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 

4 การส-งเสริมพัฒนาการด!าน
สติป^ญญาและรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพ่ือส-งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร�
สําหรับเด็กปฐมวัย 

4 1.ผู!สอนบรรยาย เนื้อหา บทเรียน 
ประกอบ  
PowerPoint  
2.ผู!สอนและผู!เรียนร-วมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็น  
3.นําเสนองานค!นคว!า  
4.ผู!เรียนตอบคําถามหลังเรียน 

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 

5 การคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 
- การคิดกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร� 
? การใช!คําถามสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

4 1.แบ-งกลุ-มศึกษาและวิเคราะห�
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เก่ียวกับ
ขอบข-ายการคิดในระดับปฐมวัย และ
นําเสนอ  
2.นําเสนองานค!นคว!า 

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 

6 จิตวิทยาศาสตร�  
-ความหมายและความสําคัญ
ของจิตวิทยาศาสตร� 

4 1.ผู!สอนบรรยาย เนื้อหา บทเรียน 
ประกอบ PowerPoint  
2.นําเสนองานค!นคว!า  
3.ผู!เรียนตอบคําถามหลังเรียน 

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 

7 การสอนเพ่ือให!เด็กมีจิตวิทยา
ศาสตร� 

4 1.ผู!สอนบรรยาย เนื้อหาบทเรียน 
ประกอบ PowerPoint  

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 



มคอ. 3 

1073306 วิทยาศาสตร�และการจัดประสบการณ�การเรียนรู" 3(2-2-5) 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

11

สัปดาห%
ท่ี 

หัวข.อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใช.  

ผู.สอน 

-แผนการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร�สําหรับเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือส-งเสริมจิต
วิทยาศาสตร� 

และดูคลิป VDO ตัวอย-าง  
2.แบ-งกลุ-มผู!เรียน เตรียมการจัดทํา
สื่อกิจกรรม ท่ีส-งเสริมตามทักษะ
ตามท่ีมอบหมาย  
3.กลุ-มผู!เรียน ออกแบบกิจกรรม 
เขียนแผนการจัดกิจกรรม และ
นําเสนอกิจกรรม ตามทักษะตามท่ี
มอบหมาย  
4.นําเสนองานค!นคว!า  

8 ความสําคัญและประโยชน�ของ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร�สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
1.?การส-งเสริมทักษะ
กระบวนการพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร�สําหรับเด็ก 
 

4 1.ผู!สอนบรรยาย เนื้อหาบทเรียน 
ประกอบ PowerPointและดูคลิป 
VDO ท่ีเก่ียวข!อง  
2.ผู!สอน ให!ข!อมูลย!อนกลับ และสรุป
เนื้อหาท้ังหมดในบทเรียน  
3.นําเสนองานค!นคว!า  
4.ผู!เรียนตอบคําถามหลังเรียน 

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 

9 การจัดกิจกรรมเพ่ือส-งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร�สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
-การเขียนแผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือส-งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร�
สําหรับเด็กปฐมวัย 

    4 1.ผู!สอนบรรยาย เนื้อหาบทเรียน 
ประกอบ PowerPoint  
2. ผู!เรียนค!นคว!าหาข!อมูลจัดทํา สื่อ
สําหรับเด็กปฐมวัย และนําเสนอ  
3.ผู!สอนให!ข!อเสนอแนะและให!
ผู!เรียนในการจัดทําสื่อ  
4.ร-วมเรียนรู!และแลกเปลี่ยน
ความคิดสร!างสรรค�และวิธีการจัดทํา
สื่อ  
5.นําเสนองานค!นคว!า 

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 

10 การออกแบบสื่อการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร�สําหรับ
เด็กปฐมวัย 
- สื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร�สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

4 1.ผู!สอนให!ข!อเสนอแนะและให!
ผู!เรียนในการจัดทําสื่อ  
2.ร-วมเรียนรู!และแลกเปลี่ยน
ความคิดสร!างสรรค�และวิธีการจัดทํา
สื่อ  
3.ผู!สอน สรุปเนื้อหาท้ังหมดใน
บทเรียน  
4.นําเสนองานค!นคว!า  
5.ผู!เรียนตอบคําถามหลังเรียน 

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 
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สัปดาห%
ท่ี 

หัวข.อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใช.  

ผู.สอน 

11 การออกแบบสื่อการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร�สําหรับ
เด็กปฐมวัย 

4 1.นํา เสนอสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย  
2.นําเสนองานค!นคว!า 

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 

12 การออกแบบเครื่องมือเพ่ือวัด
และการประเมินผลการเรียนรู!
วิทยาศาสตร�สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

4 1.ผู!สอนบรรยาย เนื้อหาบทเรียน 
ประกอบ PowerPoint 
 
2.ผู!เรียนออกแบบเครื่องมือ 
 
การวัดและประเมินผล 
 
3.ผู!สอนให!ข!อมูลย!อนกลับ 
 
4.นําเสนองานค!นคว!า 
 
5.ผู!เรียนตอบคําถามหลังเรียน  

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 

13 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร�
สําหรับเด็กปฐมวัยแบบ
โครงการ (Project 
Approach) 
-จัดกิจกรรม วิทยาศาสตร�
สําหรับเด็กปฐมวัยโดยใช!
สมองเป"นฐาน 

4 1.ผู!เรียน (กลุ-ม) จัดกิจกรรม
ประสบการณ�วิทยาศาสตร�สําหรับ
เด็กปฐมวัย  
2.ผู!สอนวิพากษ�การจัดกิจกรรมของ
ผู!เรียนเป"นรายกลุ-ม  
3.ผู!เรียนและผู!สอนประเมินผลการ
จัดกิจกรรมของกลุ-มเพ่ือน  
4.ผู!สอน สรุปการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ�วิทยาศาสตร�  
5.นําเสนองานค!นคว!า 
 

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 

14 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร�
สําหรับเด็กปฐมวัยแบบ
โครงการ (Project 
Approach) 
-จัดกิจกรรม วิทยาศาสตร�
สําหรับเด็กปฐมวัยโดยใช!
สมองเป"นฐาน 

4 ผู!สอนบรรยาย เนื้อหาบทเรียน 
ประกอบ PowerPoint 

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 

15 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร�
สําหรับเด็กปฐมวัยแบบ เรกจิ
โอเอมีเลีย 

4 1.ผู!สอนบรรยาย เนื้อหาบทเรียน 
ประกอบ PowerPoint  
2.ผู!สอน ให!ข!อมูลย!อนกลับ  

อาจารย�  
ภานุวัฒน� น่ิมนวล 
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สัปดาห%
ท่ี 

หัวข.อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใช.  

ผู.สอน 

-การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร�
สําหรับเด็กปฐมวัยแบบ สเต็ม
ศึกษา 

3.นําเสนองานค!นคว!า  
4.ผู!เรียนตอบคําถามหลังเรียน  
5.ผู!สอนสรุปเนื้อหาท้ังหมด แนะแนว
การทําข!อสอบปลายภาค 

16 สอบปลายภาค  สอบปลายภาค  
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู. 

กิจกรรมท่ี 
ผลการ 
เรียนรู. 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห%ท่ี 
ประเมิน 

สัดสKวนของการ 
ประเมินผล 

 
1 
 
 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,
2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,
4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,
6.1,6.2,6.3 

การร-วมกิจกรรม  ความ
รับผิดชอบ 
การนําเสนอผลงาน 
การทํางานรายบุคคล/กลุ-ม 
การจัดทําสื่อ จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ� และ จัดศูนย�การ
เรียนรู! 
การส-งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 
 
 

 
60% 

 
 

2 
 

1.3,3.2,3.2,4.2,4.3,
5.2 

การเข!าชั้นเรียน 
การมีส-วนร-วมอภิปรายเสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 
 

     
10% 

 
3 3.3 สอบปลายภาค 16 30% 

 
 

เนื้อหา
กิจกรรม 

5 4 3 2 1 

ความถูกต.อง 
และครบถ.วน 

ทําแบบฝ}ก
ปฏิบัติได!ถูกต!อง 
และครบถ!วน
ท้ังหมด 

ทําแบบฝ}ก
ปฏิบัติได!ถูกต!อง 
และครบถ!วน
เกือบท้ังหมด 

ทําแบบฝ}ก
ปฏิบัติได!ถูกต!อง 
ไม-น!อยกว-าร!อย
ละ 50 

ทําแบบฝ}กปฏิบัติ
ได!ถูกต!อง และ
ครบถ!วนน!อย
กว-าร!อยละ 

แบบฝ}กปฏิบัติมี
ความถูกต!องน!อย
มากและทําไม-
ครบถ!วน 

การสKงงาน
ตรงตKอเวลา 

การทําแบบฝ}ก
ปฏิบัติครบตาม
รูปแบบท้ังหมด
และส-งก-อนหรือ
ตรงตาม
กําหนดเวลา 

การทําแบบฝ}ก
ปฏิบัติเกือบ
ท้ังหมดเป"น
ระเบียบ
เรียบร!อยและ
ส-งตรงตาม

การทําแบบฝ}ก
ปฏิบัติร!อยละ 
50 เป"นระเบียบ
เรียบร!อย และ
ส-งตรงตาม
กําหนดเวลา 

การทําแบบฝ}ก
ปฏิบัติเกือบ
เรียบร!อยท้ังหมด
เป"นระเบียบ
เรียบร!อยแต-ส-ง
เลยกําหนดเวลา 

การทําแบบฝ}ก
ปฏิบัติเป"น
ระเบียบเรียบร!อย
เพียงส-วนน!อย
ท้ังหมดและส-ง
เลยกําหนดเวลา 
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การประเมิน 

เนื้อหากิจกรรม 
 

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
 

การเข.าช้ัน
เรียน 

 

ขาดเรียนไม-เกิน 
2 ครั้งและไม-เคย
เข!าชั้นเรียนสาย 

ขาดเรียนไม-เกิน 
3 ครั้งและไม-
เคยเข!าชั้นเรียน
สาย 

ขาดเรียน 4 ครั้ง
หรือเข!าชั้นเรียน
สาย 1 ครั้ง 

ขาดเรียน 4 
ครั้งข้ึนไปหรือ
มาสาย 2 ครั้ง 

ขาดเรียน 4 
ครั้งข้ึนไปหรือ
มาสาย 3 ครั้ง
ข้ึนไป 

พฤติกรรมใน
ช้ันเรียน 

  

มีส-วนร-วมในการ
ตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนอย-าง
สมํ่าเสมอ และ
แต-งกายสุภาพ
เรียบร!อยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
อย-างสมํ่าเสมอ  

มีส-วนร-วมใน
การตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนเป"นปกติ 
และแต-งกาย
สุภาพเรียบร!อย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
เป"นปกติ  

มีส-วนร-วมในการ
ตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนบ-อครั้ง 
และแต-งกาย
สุภาพเรียบร!อย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
บ-อยครั้ง (ร!อย
ละ 80)  

มีส-วนร-วมใน
การตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนเป"น
บางครั้ง 
และแต-งกาย
สุภาพเรียบร!อย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
เป"นบางครั้ง  

แทบไม-มีส-วน
ร-วมในการ
ตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียน และแต-ง
กายไม-สุภาพ
เรียบร!อยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ECED 501  วิทยาศาสตร�สําหรับเด็กปฐมวัย  (Science for Early 

Childhood)  โดย                  ชลุีพร  สงวนศรี  และทิพวัลย�  สีจันทร�. (2550).  วิทยาศาสตร�สําหรับเด็กปฐมวัย  
(Science for Early Childhood).  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  อรุณศรี  จันทร�ทรง.  (2544).  เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�.  กรุงเทพมหานคร : 
ภาควิชาโรงเรียนสาธิต  คณะครุศาสตร�  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 

  พรใจ  สารยศ.  (2544).  กระบวนการส-งเสริมการแก!ป^ญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช!กิจกรรมวิทยาศาสตร�ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต�.  วิทยานิพนธ�สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

  นิรมล  ช-างวัฒนชัย.  (2541).  เทคนิคการสอนศิลปะ  ภาษาและวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กปฐมวัย  
กรุงเทพมหานคร : สมาคมอนุบาลแห-งประเทศไทย. 

2. เอกสารและข.อมูลสําคัญ 
   เว็บไซต�ท่ีเก่ียวข!องกับชุดวิชา 
3. เอกสารและข.อมูลแนะนํา 
  พิมพ�พรรณ  ทองประสิทธิ์.  (2548).  การศึกษาความสามารถทางพหุป^ญญาของเด็กปฐมวัยท่ีได!รับการจัด

กิจกรรมโดยใช!กระบวนการทางวิทยาศาสตร�.  วิทยานิพนธ�สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

กําหนดเวลา 
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  พีระพร  รัตนเกียรต์ิ.  (2548).  ผลของการบันทึกประกอบกระสบการณ�วิทยาศาสตร�ท่ีมีต-อความสามารถด!าน
มิติสัมพันธ�ของเด็กปฐมวัย.  วทิยานิพนธ�สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

  ลดาวรรณ  ดีสม.  การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�ของเด็กปฐมวัยโดยใช!กิจกรรมการเรียนแบบต-อ
ภาพ.  วิทยานิพนธ�สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศศิมา  พรหมรักษ�.  พฤติกรรมความร-วมมือของเด็กปฐมวัยท่ีได!รับการจัดประสบการณ�ทางวิทยาศาสตร�.  
วิทยานิพนธ�สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

รุ-งทิพย�  ชุมเป\ย.  การพัฒนาการสังเกตของเด็กปฐมวัยท่ีได!รับการจัดประสบการณ�ตามแนวโปรแกรมมาทาล.  
วิทยานิพนธ�สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 สุดาวรรณ  ระวิสะญา.  ทักษะการแก!ป^ญหาของเด็กปฐมวัยท่ีได!รับการจัดกิจกรรมเน!นเครื่องกลอย-างง-าย.  
วิทยานิพนธ�สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 อรัญญา  เจียมอ-อน.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�ของเด็กประถมศึกษาท่ีได!รับการจัดมุมวิทยาศาสตร�
แบบปฏิบัติการทดลอง.  วิทยานิพนธ�สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศรีนวล  รัตนานนท�.  ผลการจัดประสบการณ�หน-วยเน!นวิทยาศาสตร�นอกชั้นเรียนท่ีมีต-อทักษะการสังเกตของ
เด็กปฐมวัย.  วิทยานิพนธ�สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ%การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ-มระหว-างผู!สอนและผู!เรียน 
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู!เรียน 
- การประเมินผลงานด!านความเหมือนและความแตกต-างระหว-างผู!เรียนด!วยกันเอง 
- แบบประเมินผู!สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข!อเสนอแนะผ-านเว็บไซต� ท่ีอาจารย�ผู!สอนได!จัดทําเป"นช-องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ%การประเมินการสอน 
     - การสังเกตการณ�สอน การร-วมสอนของผู!สอน การจัดต้ังคณะกรรมการประเมินผลการสอนในสาขาวิชา 
     - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู!ของผู!เรียน 
3. การปรับปรุงการสอน 
    นําผลท่ีได!สัมมนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยวิเคราะห�กลุ-มผู!เรียนและผู!เรียนเป"นรายบุคคล 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    การแต-งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู!ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข!อสอบ รายงาน วิธีการให!คะแนนสอบ และการให!คะแนนตามข!อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกป\การศึกษาหรือตามข!อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ข!อ 4 เชิญวิทยาการหรืออาจารย�ผู!สอนท-านอ่ืนเข!าร-วมสอน เพ่ือให!นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต�
ความรู!ท่ีได!รับกับป̂ญหาท่ีมาจากรายการของอาจารย�ผู!สอนประจํารายวิชา การวิเคราะห�ข!อมูลเพ่ิมเติมจาก
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 


