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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 

รายวชิา  เด็กปฐมวยักบัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร          รหัสวิชา  1102210 

 (Scientific Process Skills for Pre-school Children) 

จํานวนหนวยกิต-ชั่วโมง                  3(1-2-3) 

เวลาเรียน                  48  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ทฤษฎีและ

แนวคิดที่ เกี่ยวของกับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย    ทักษะกระบวนการทาง             

วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ขอบขายสาระและการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็ก

ปฐมวัย  บทบาทครูในการฝกทักษะกระบวนการคิด  การใชคําถาม  ส่ือ  และการผลิตสื่อเพื่อการ

เรียนรูทางวิทยาศาสตร  การวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระดับปฐมวัย 
 

วัตถุประสงคทั่วไป 
1.  เพื่อใหผูศกึษามีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกบัความหมาย  ความสําคัญ  และ

ประโยชนของการพัฒนาเด็กปฐมวยัดวยทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

2.  เพื่อใหผูศกึษามีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกบั

พัฒนาการทางสติปญญาสาํหรับเด็กปฐมวัย  

3.  เพื่อใหผูศกึษามทีักษะในการจัดประสบการณแบบตาง ๆ เพื่อสงเสริมทักษะ 

กระบวนการทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย   

4.  เพื่อใหผูศกึษามีความรู  ความเขาใจขอบขายเนื้อหาทางวทิยาศาสตรเบื้องตน 

สําหรับเด็กปฐมวัย 

5.  เพื่อใหผูศกึษามทีักษะในการฝกกระบวนการคิดการใชคําถามสาํหรับเด็กปฐมวัย 

6.  เพื่อใหผูศกึษามเีจตคติที่ดีในการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

สําหรับเด็กปฐมวัย 

7.  เพื่อใหผูศกึษามทีักษะในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 

8.  เพื่อใหผูศกึษา  มีความรู  ความสามารถ  ในการวัดและประเมินทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
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 9.  เพื่อใหผูศกึษาเหน็คุณคาของการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสําหรับ

เด็กปฐมวยั 
เนื้อหา 
 

บทที ่ 1  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับวิทยาศาสตร 6  ชั่วโมง 

                    ความหมายของวทิยาศาสตร   

                    ความสาํคัญของวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  

                    ประโยชนของวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  

                    แนวคิดพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร  

                    กระบวนการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  

                           วธิีการทางวทิยาศาสตร  

                           ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  

                           เจตคติทางวทิยาศาสตร  

                    สรุป  

                    แบบฝกหัดทายบท  

                    เอกสารอางอิง  
   

บทที ่ 2  ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกบัพัฒนาการทางสติปญญาสาํหรับเด็กปฐมวัย 6  ชั่วโมง 

                    ความหมายของพัฒนาการ  

                    หลักทั่วไปของพัฒนาการ  

                    องคประกอบที่เกี่ยวของกบัพัฒนาการ  

                    ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอพัฒนาการ  

                    พัฒนาการตามวัยของเดก็ปฐมวัย  

                    คุณลักษณะตามวยัของเด็กปฐมวัย  

                    ทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย  

                           ความหมายของพัฒนาการทางสติปญญา  

                           องคประกอบของพัฒนาการทางสติปญญา  

                           ปจจัยที่มอิีทธิพลตอพฒันาการทางสติปญญา  

                           ทฤษฎีพฒันาการทางสติปญญาของเพยีเจท  

                           ทฤษฎีพฒันาการทางสติปญญาของบรูเนอร  

                           ทฤษฎีพหปุญญาของการดเนอร  
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                    สรุป  

 

                    แบบฝกหัดทายบท  

                    เอกสารอางอิง  

 

บทที ่ 3  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 9  ชั่วโมง 

                    ความหมายของทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั  

                    ความสาํคัญของทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั  

                    ประโยชนของทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวยั  

                    ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรที่เกีย่วของกับเด็กปฐมวัย   

                           ทกัษะการสังเกต  

                           ทกัษะการจําแนกประเภท  

                           ทกัษะการวัด  

                           ทกัษะการสื่อความหมาย  

                           ทกัษะการลงความเหน็  

                           ทกัษะการหาความสัมพนัธระหวางสเปสกับเวลา   

                           ทกัษะการใชตัวเลข  

                    บทบาทครูกับการสงเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

                    สําหรับเด็กปฐมวัย 

 

                    ตัวอยางกิจกรรมการสอนเพือ่ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

                    สําหรับเด็กปฐมวัย 

 

                    สรุป  

                    แบบฝกหัดทายบท  

                    เอกสารอางอิง  

 

บทที ่ 4  การจดัประสบการณทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 9  ชั่วโมง 

                    ความหมายของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับ 

                          เดก็ปฐมวยั 

 

                    ความสาํคัญของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับ 

                          เดก็ปฐมวยั 

 



 (16) 

                    ประโยชนของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  

                    จุดมุงหมายของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับ 

                          เดก็ปฐมวยั 

 

                    หลักการจัดประสบการณทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  

                    ขอบขายเนื้อหาทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั  

                    ประเภทของการจัดประสบการณทางวทิยาศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวยั  

                           การจัดประสบการณแบบการสนทนาและอภิปรายซักถาม  

                           การจัดประสบการณแบบการเลานทิานและละครสรางสรรค  

                           การจัดประสบการณแบบสาธิต  

                           การจดัประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองและการทําอาหาร  

                           การจัดประสบการณแบบการศึกษานอกสถานที ่  

                           การจัดประสบการณแบบการเลนเกมและบทบาทสมมติ  

                           การจัดประสบการณแบบการทาํสวนปลูกพืช  

                           การจัดประสบการณแบบผสมผสาน  

                    ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

                    สรุป  

                    แบบฝกหัดทายบท  

                    เอกสารอางอิง  

 

บทที ่ 5  การคิดกับการใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย 6  ชั่วโมง 

                    การคิดสําหรับเด็กปฐมวยั  

                           ความหมายของการคิด  

                           ความสําคญัของการคิด  

                           องคประกอบของการคิด  

                           หลกัการสอนคิดสําหรับเด็กปฐมวัย  

                           วธิีการสอนใหคิดสําหรบัเด็กปฐมวยั  

                           บทบาทครูในการสงเสรมิการคิดสําหรับเด็กปฐมวยั  

                           การคิดกับทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  

                    การใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย  

ความสาํคัญของการใชคําถาม  
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หลักในการใชคําถามสาํหรบัเด็กปฐมวยั  

ลักษณะของคาํถาม  

เทคนิคของการใชคําถาม  

ประเภทของคาํถาม  

                                คําถามแบงตามลกัษณะของการคิด  

                                คําถามแบงตามวัตถุประสงค  

ตัวอยางคําถามที่นาํไปสูทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  

                    สรุป  

                    แบบฝกหัดทายบท  

                    เอกสารอางอิง  

 

บทที ่ 6  ส่ือการเรียนการสอนวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 6  ชั่วโมง 

                    ความหมายของสื่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร  

                    ความสาํคัญของสื่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร  

                    ประเภทของสือ่การเรียนการสอนวทิยาศาสตร  

                    หลักการผลิตสื่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร  

                    หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร  

                    หลักการใชส่ือการเรียนการสอนวทิยาศาสตร  

                    ส่ือและอุปกรณประกอบการเรียนการสอนวทิยาศาสตร   

                    การเก็บรักษาและซอมแซมสื่อการเรียนการสอน   

                    สรุป  

                    แบบฝกหัดทายบท  

                    เอกสารอางอิง  

  

บทที ่ 7  การวดัและการประเมินทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสําหรับ 

             เด็กปฐมวัย 

6  ชั่วโมง 

                    ความหมายของการวัดและการประเมนิ  

                    ขอบขายการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยั  

                    ตัวอยางแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
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                    วัตถุประสงคของการประเมนิทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

                    สําหรับเด็กปฐมวัย 

 

                    หลักการประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั  

                    การวัดและการประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสําหรับ 

                    เด็กปฐมวยั 

 

                    สรุป  

                    แบบฝกหัดทายบท  

                    เอกสารอางอิง  

 
วิธสีอนและกิจกรรม 

1. การบรรยายโดยใชเพาเวอรพอยท  (powerpoint)  แผนโปรงใส  และวีดิทัศน 

ประกอบกับการอภิปรายซักถามและสรุปบทเรียน 

2. การแบงกลุมนักศึกษาหรือระดมความคิด วิเคราะหสังเคราะหตามประเด็นที่กําหนดให 

3. การศึกษาคนควาดวยตนเองจากเอกสารตํารา  บทความและใบงาน 

4. การคนควาอิสระในสํานักวิทยบริการในระบบอินเทอรเน็ตและอีเลินนิ่ง 
5. การรายงานผลการคนควาของนักศึกษาเปนกลุมและรายบุคคลทั้งปากเปลาและเอกสาร 

6. การสรุปความคิดรวบยอด  (Key Concept)  จัดทําเปนแผนที่ความคิด  (Mind Map) 

7. การทําแบบฝกหัดทายบทและทดสอบ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ใบงาน 

3. แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพขามศีรษะ 

4. อินเทอรเน็ต 

5. เครื่องคอมพิวเตอร  แผนซีดี  และแฮนดี้ไดท 
6. วีดิทัศน  และเครื่องเลนวีดิทัศน 
7. เครื่องฉายทึบแสงและจอรับภาพ 

8. ไมโครโฟนและเครื่องเสียง 
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การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผล 

1. คะแนนระหวางภาคเรียน   60 % 

 1.1  คะแนนความสนใจในการเรียน    5 % 

 1.2  ทําแบบฝกหัดทายบท   10 % 

 1.3  กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  15 % 

 1.4  ทํารายงานพรอมนําเสนอหนาชั้นเรียน  10 % 

 1.5  ทดสอบกลางภาคเรียน   20 % 

2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน   40 % 

 
การประเมินผล 
 คะแนนระหวาง    80 – 100 ไดระดับคะแนน A 

 คะแนนระหวาง    75 – 79 ไดระดับคะแนน B+ 

 คะแนนระหวาง    70 – 74 ไดระดับคะแนน B 

 คะแนนระหวาง    65 – 69 ไดระดับคะแนน C+ 

 คะแนนระหวาง    60 – 64 ไดระดับคะแนน C 

 คะแนนระหวาง    55 – 59 ไดระดับคะแนน D+  

 คะแนนระหวาง    50– 54 ไดระดับคะแนน D 

 คะแนนระหวาง      0– 49 ไดระดับคะแนน E 
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