
หมวดที 1. ขอ้มลูทวัไปหมวดท ี1. ขอ้มลูทวัไป

1.1. รหสัและชอืรายวชิารหสัและชอืรายวชิา

40311014031101 ชวีวทิยา 1ชวีวทิยา 1
Biology 1Biology 1

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

3(3-0-6) จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)3(3-0-6) จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์วัไปครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัวไป

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 61/11 อาจารย ์วันเพ็ญ คําเทศกลุม่ 61/11 อาจารย ์วันเพ็ญ คําเทศ

5.5. ภาคการศกึษา/ชนัปีทเีรยีนภาคการศกึษา/ชนัปีทเีรยีน

ภาคการศกึษาท ี1 ปีการศกึษาท ี2561ภาคการศกึษาท ี1 ปีการศกึษาท ี2561

6.6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาทตีอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

7.7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

8.8. สถานทเีรยีนสถานทเีรยีน

หอ้ง 127 อาคาร A1หอ้ง 127 อาคาร A1

9.9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุวนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

1 สงิหาคม 25611 สงิหาคม 2561

หมวดที 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์หมวดท ี2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์
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1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรอืงตอ่ไปนีเพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรอืงตอ่ไปนี

สารประกอบทางเคมขีองสงิมชีวีติ1. 
เซลลแ์ละการแบง่เซลลข์องสงิมชีวีติ2. 
เนอืเยอืของสงิมชีวีติ3. 
การสบืพันธุข์องสงิมชีวีติ4. 
การเจรญิเตบิโตของสงิมชีวีติ5. 
การจัดจําแนกสงิมชีวีติ6. 
ววิัฒนาการของสงิมชีวีติ7. 
เทคโนโลยชีวีภาพ8. 
สามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการดําเนนิชวีติประจําวัน แกปั้ญหาของตนเอง และทอ้งถนิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ9. 

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เนอืงจากองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรเ์กดิขนึใหมเ่สมอ จงึจําเป็นตอ้งปรงุสาระเนอืหาในรายวชิาใหท้ันสมัย และทนักบัการเปลยีนแปลงทางวชิาการ และบรบิทเนอืงจากองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรเ์กดิขนึใหมเ่สมอ จงึจําเป็นตอ้งปรงุสาระเนอืหาในรายวชิาใหท้ันสมัย และทนักบัการเปลยีนแปลงทางวชิาการ และบรบิท
ของสงัคม วธิกีารศกึษาคน้ควา้ และแหลง่สบืคน้ เพอืนักศกึษาไดม้ทีักษะในศกึษาไดด้ว้ยตนเองอยา่งตอ่เนอืงของสงัคม วธิกีารศกึษาคน้ควา้ และแหลง่สบืคน้ เพอืนักศกึษาไดม้ทีักษะในศกึษาไดด้ว้ยตนเองอยา่งตอ่เนอืง

หมวดที 3. ลกัษณะและการดําเนนิการหมวดท ี3. ลกัษณะและการดําเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

          หลักชวีวทิยาพนืฐาน สารประกอบทางเคมใีนสงิมชีวีติ สมบตัขิองสงิมชีวีติ ววิัฒนาการของสงิมชีวีติ เซลลแ์ละเนอืเยอื การสบืพันธุแ์ละการ          หลักชวีวทิยาพนืฐาน สารประกอบทางเคมใีนสงิมชีวีติ สมบตัขิองสงิมชีวีติ ววิัฒนาการของสงิมชีวีติ เซลลแ์ละเนอืเยอื การสบืพันธุแ์ละการ
เจรญิเตบิโต และการจําแนกประเภทของสงิมชีวีติเจรญิเตบิโต และการจําแนกประเภทของสงิมชีวีติ
          Principles of fundamental biology, chemical compounds in organisms, properties of organisms, evolution of organisms, cells          Principles of fundamental biology, chemical compounds in organisms, properties of organisms, evolution of organisms, cells
and tissues, reproduction and growth, and classification of organismsand tissues, reproduction and growth, and classification of organisms

2.2. จาํนวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการเรยีนจาํนวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการเรยีน --

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานภาคสนาม/การการฝึกปฏบิตั/ิงานภาคสนาม/การ
ฝึกงานฝึกงาน

การศกึษาดว้ยตนเองการศกึษาดว้ยตนเอง สอนเสรมิสอนเสรมิ

48 ชวัโมง 48 ชวัโมง ไมม่(ีสอบพรอ้มกบัวชิาปฏบิัตชิวีวทิยาไมม่(ีสอบพรอ้มกบัวชิาปฏบิัตชิวีวทิยา
ทัวไป 1) ทัวไป 1) 

สปัดาหล์ะ 6 ชวัโมง สปัดาหล์ะ 6 ชวัโมง ตามความตอ้งการของนักศกึษา ตามความตอ้งการของนักศกึษา 

3.3. จาํนวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคลจาํนวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคล

ผูส้อนจัดเวลาใหคํ้าปรกึษาเป็นรายบคุคลหรอืกลุม่ตามความตอ้งการของนักศกึษาผูส้อนจัดเวลาใหคํ้าปรกึษาเป็นรายบคุคลหรอืกลุม่ตามความตอ้งการของนักศกึษา 1 1 ชวัโมงตอ่สปัดาห์ หรอืตามกรณีชวัโมงตอ่สปัดาห ์หรอืตามกรณี

หมวดท ี4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาหมวดท ี4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรม จรยิธรรมคณุธรรม จรยิธรรม

สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบตอ่2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบตอ่
ตนเองและสงัคม ตนเองและสงัคม 

1. การอภปิราย1. การอภปิราย 1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
2. การเขา้ชนัเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม2. การเขา้ชนัเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม

5.เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ ของ5.เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ ของ
องคก์รและสงัคม องคก์รและสงัคม 
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2.2. ความรู ้ความรู ้

สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มอีงคค์วามรูใ้นสาขาวชิาชพีครอูยา่งกวา้ง1.มอีงคค์วามรูใ้นสาขาวชิาชพีครอูยา่งกวา้ง
ขวางและเป็นระบบสามารถวเิคราะหปั์ญหา  ขวางและเป็นระบบสามารถวเิคราะหปั์ญหา  

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน
3. การสอบกลางภาค3. การสอบกลางภาค
4. การสอบปลายภาค4. การสอบปลายภาค

2.ตระหนักรูห้ลักการและทฤษฎใีนองคค์วามรูท้ี2.ตระหนักรูห้ลักการและทฤษฎใีนองคค์วามรูท้ี
เกยีวขอ้งกบัวชิาชพีคร ูเกยีวขอ้งกบัวชิาชพีคร ู

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มกีระบวนการคดิทเีป็นระบบ  คดิอยา่งมี1.มกีระบวนการคดิทเีป็นระบบ  คดิอยา่งมี
วจิารณญาณ วจิารณญาณ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การสะทอ้นความคดิ (Reflective thinking)3. การสะทอ้นความคดิ (Reflective thinking)
4. การสอนแบบสบืสอบ (Inquiry- based4. การสอนแบบสบืสอบ (Inquiry- based
instruction)instruction)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

4.รับผดิชอบในการเรยีนอยา่งตอ่เนอืง รวมทัง4.รับผดิชอบในการเรยีนอยา่งตอ่เนอืง รวมทัง
พัฒนาตนเองและวชิาชพีคร ูพัฒนาตนเองและวชิาชพีคร ู

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มทีักษะการสอืสารทังการพดู การฟัง การ1.มทีักษะการสอืสารทังการพดู การฟัง การ
อา่น การแปล และการเขยีน โดยการทํารายงานอา่น การแปล และการเขยีน โดยการทํารายงาน
และนําเสนอในชนัเรยีน และนําเสนอในชนัเรยีน 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to3. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to
Search)Search)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
2. การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผลงาน2. การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผลงาน

2.มทีักษะการสบืคน้ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยี2.มทีักษะการสบืคน้ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ สารสนเทศ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to3. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to
Search)Search)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

6.6. ทกัษะพสิยัทกัษะพสิยั

สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิตักิารส2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิตักิารส
อน การบรหิารจัดการชนัเรยีน วดัและประเมนิอน การบรหิารจัดการชนัเรยีน วดัและประเมนิ
ผลการเรยีนรู ้บนัทกึและรายงานผลการจัดการผลการเรยีนรู ้บนัทกึและรายงานผลการจัดการ
เรยีนการสอน และทําวจิัยในชนัเรยีนเพอืพัฒนาเรยีนการสอน และทําวจิัยในชนัเรยีนเพอืพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศักยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การสอนโดยใชว้จิัยเป็นฐาน (Research-3. การสอนโดยใชว้จิัยเป็นฐาน (Research-
based instruction)based instruction)

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน2. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม

3.สามารถสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มทาง3.สามารถสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและบรรยากาศการเรยีนรูท้อีบอุน่ มันกายภาพและบรรยากาศการเรยีนรูท้อีบอุน่ มัน
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สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

คงปลอดภยั คงปลอดภยั 

หมวดที 5. แผนการสอนและการประเมนิผลหมวดท ี5. แผนการสอนและการประเมนิผล

1.1. แผนการสอนแผนการสอน

สปัดาสปัดา
หท์ีหท์ ี

หวัขอ้/รายละเอยีดหวัขอ้/รายละเอยีด จาํนวนชวัโมงจาํนวนชวัโมง วธิกีารสอนวธิกีารสอน กจิกรรมการกจิกรรมการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน

สอืและแหลง่สอืและแหลง่
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ชนิงาน/ภาระชนิงาน/ภาระ
งานงาน

การประเมนิการประเมนิ
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1 1 แนะนํารายวชิาและการแนะนํารายวชิาและการ
ศกึษาคน้ควา้ทางศกึษาคน้ควา้ทาง
ชวีวทิยาชวีวทิยา
หลกัทางชวีวทิยา หลกัทางชวีวทิยา 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1. ชแีจงจดุ1. ชแีจงจดุ
ประสงคก์ารประสงคก์าร
เรยีนรู ้ กจิกรรมเรยีนรู ้ กจิกรรม
การเรยีนการสการเรยีนการส
อน อน 
การวดัและการวดัและ
ประเมนิประเมนิ
ผล พรอ้มทังผล พรอ้มทัง
มอบหมายงานมอบหมายงาน
ประจําวชิา  ประจําวชิา  
2. สนทนากลุม่2. สนทนากลุม่
เกยีวกบัพนืฐานเกยีวกบัพนืฐาน
ทางทาง
ชวีวทิยา ประวตั ิชวีวทิยา ประวตั ิ
ความเป็นมา วธิีความเป็นมา วธิี
การศกึษาทางการศกึษาทาง
ชวีวทิยา การนําชวีวทิยา การนํา
ไปใชป้ระโยชน์ไปใชป้ระโยชน์

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint

มอบหมายงาน มอบหมายงาน 1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การเขา้ชนั2. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

2 2 สารประกอบทางเคมใีนสารประกอบทางเคมใีน
สงิมชีวีติสงิมชีวีติ
- คารโ์บไฮเดรต- คารโ์บไฮเดรต
- ลพิดิ- ลพิดิ

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1.บรรยายเรอืง1.บรรยายเรอืง
สารประกอบสารประกอบ
ทางเคมใีนสงิมีทางเคมใีนสงิมี
ชวีติ ชวีติ 

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint
4. VDO4. VDO

แผนผังแผนผัง
มโนทัศน ์มโนทัศน ์

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การเขา้ชนั2. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

3 3 สารประกอบทางเคมใีนสารประกอบทางเคมใีน
สงิมชีวีติสงิมชีวีติ
- โปรตนี - โปรตนี 
-กรดนวิคลอีกิ-กรดนวิคลอีกิ

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1.บรรยายเรอืง1.บรรยายเรอืง
สารประกอบสารประกอบ
ทางเคมใีนสงิมีทางเคมใีนสงิมี
ชวีติ ชวีติ 

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint
4. VDO4. VDO

แผนผังแผนผัง
มโนทัศน ์มโนทัศน ์

1. การสอบขอ้1. การสอบขอ้
เขยีน/สอบยอ่ยเขยีน/สอบยอ่ย
2. การสงัเกต2. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
3. การเขา้ชนั3. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

4 4 เซลล์เซลล์
1. โครงสรา้งของเซลล์1. โครงสรา้งของเซลล์
2. ขนาด รปู2. ขนาด รปู
รา่ง ชนดิ และหนา้ทขีองรา่ง ชนดิ และหนา้ทขีอง
เซลล์เซลล์

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1. บรรยายเรอืง1. บรรยายเรอืง
โครงสรา้งของโครงสรา้งของ
เซลล์เซลล์
 ขนาด รปู ขนาด รปู
รา่ง ชนดิ และรา่ง ชนดิ และ
หนา้ทขีองเซลล์หนา้ทขีองเซลล์
2. แบง่กลุม่สรปุ2. แบง่กลุม่สรปุ
ขอ้แตกตา่งขอ้แตกตา่ง
ระหวา่งระหวา่ง
   2.1 เซลลโ์ป   2.1 เซลลโ์ป
รแครโีอตกบัยูรแครโีอตกบัยู
แครโีอตแครโีอต
   2.2 เซลลพ์ชื   2.2 เซลลพ์ชื
กบัเซลลส์ตัว์กบัเซลลส์ตัว์

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint
4. VDO4. VDO

แผนผังแผนผัง
มโนทัศน ์มโนทัศน ์

1. การสอบขอ้1. การสอบขอ้
เขยีน/สอบยอ่ยเขยีน/สอบยอ่ย
2. การสงัเกต2. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
3. การเขา้ชนั3. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

5 5 การแบง่เซลล์การแบง่เซลล์
1. การแบง่นวิเคลยีส1. การแบง่นวิเคลยีส
    1.1 ไมโทซสิ    1.1 ไมโทซสิ
    1.2  ไมโอซสิ    1.2  ไมโอซสิ
2. การแบง่ไซโทพลา2. การแบง่ไซโทพลา
ซมึซมึ

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1.  บรรยายเรอืง1.  บรรยายเรอืง
การแบง่เซลล ์การแบง่เซลล ์
  1.1 การแบง่  1.1 การแบง่
นวิเคลยีสแบบนวิเคลยีสแบบ
ไมโทซสิ และไมโทซสิ และ
แบบไมโอซสิแบบไมโอซสิ
  1.2  การแบง่  1.2  การแบง่
ไซโทพลาซมึไซโทพลาซมึ

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

แบบจําลองการแบบจําลองการ
แบง่เซลล ์แบง่เซลล ์

1. การสอบขอ้1. การสอบขอ้
เขยีน/สอบยอ่ยเขยีน/สอบยอ่ย
2. การสงัเกต2. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
3. การประเมนิ3. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
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สปัดาห์สปัดาห์
ทีที

หวัขอ้/รายละเอยีดหวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโมงจํานวนชวัโมง วธิกีารสอนวธิกีารสอน กจิกรรมการกจิกรรมการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน

สอืและแหลง่สอืและแหลง่
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ชนิงาน/ภาระชนิงาน/ภาระ
งานงาน

การประเมนิการประเมนิ
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

2. สนทนากลุม่2. สนทนากลุม่
เพอืสรปุรายเพอืสรปุราย
ละเอยีดของการละเอยีดของการ
แบง่เซลลแ์บบแบง่เซลลแ์บบ
ไมโทซสิ และไมโทซสิ และ
ไมโอซสิไมโอซสิ

4. การประเมนิ4. การประเมนิ
การวพิากษ์/การการวพิากษ์/การ
นําเสนอผลงานนําเสนอผลงาน
5. การเขา้ชนั5. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

6 6 เนอืเยอืเนอืเยอื
1. เนอืเยอืพชื1. เนอืเยอืพชื
    1.1 เนอืเยอืเจรญิ    1.1 เนอืเยอืเจรญิ
    1.2 เนอืเยอืถาวร     1.2 เนอืเยอืถาวร 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1. บรรยายเรอืง1. บรรยายเรอืง
เนอืเยอืพชื    เนอืเยอืพชื    
เนอืเยอืเจรญิ เนอืเยอืเจรญิ 
 และเนอืเยอื และเนอืเยอื
ถาวร ถาวร 

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

แผนผังแผนผงั
มโนทัศน ์มโนทัศน ์

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การเขา้ชนั2. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

7 7 1. เนอืเยอืสตัว์1. เนอืเยอืสตัว์
        1.1 เนอืเยอืบผุวิ        1.1 เนอืเยอืบผุวิ
    1.2 เนอืเยอืเกยีวพัน    1.2 เนอืเยอืเกยีวพัน
    1.3 เนอืเยอืลําเลยีง    1.3 เนอืเยอืลําเลยีง
    1.4 เนอืเยอืกลา้มเนอื    1.4 เนอืเยอืกลา้มเนอื
    1.5 เนอืเยอืประสาท    1.5 เนอืเยอืประสาท

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

บรรยาย เรอืงบรรยาย เรอืง
เนอืเยอืสตัว ์เนอืเยอืสตัว ์

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint
4. VDO4. VDO

แผนผังแผนผัง
มโนทัศน ์มโนทัศน ์

1. การสอบขอ้1. การสอบขอ้
เขยีน/สอบยอ่ยเขยีน/สอบยอ่ย
2. การสงัเกต2. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
3. การเขา้ชนั3. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

8 8 สอบกลางภาค สอบกลางภาค 0 0 0 0 1. การ1. การ
สอบกลางภาคสอบกลางภาค

9 9   การสบืพันธุ์  การสบืพันธุ์
1. การสบืพันธุแ์บบ1. การสบืพันธุแ์บบ
ไมอ่าศยัเพศไมอ่าศยัเพศ
2. การสบืพันธุแ์บบ2. การสบืพันธุแ์บบ
อาศัยเพศอาศัยเพศ
3. การปฏสินธิ3. การปฏสินธิ

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1. บรรยาย1. บรรยาย
เรอืง การสบืเรอืง การสบื
พันธุแ์บบพันธุแ์บบ
ไมอ่าศัยไมอ่าศัย
เพศ  แบบอาศยัเพศ  แบบอาศยั
เพศ และเพศ และ
การปฏสินธิการปฏสินธิ
2. สนทนากลุม่2. สนทนากลุม่
เพอืสรปุรายเพอืสรปุราย
ละเอยีดของรปูละเอยีดของรปู
แบบการสบืพันธุ์แบบการสบืพันธุ์
3. มอบหมาย3. มอบหมาย
งานจัดทําสอืงานจัดทําสอื
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้
ชวีวทิยาชวีวทิยา

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint
4. VDO4. VDO

สอืการเรยีนรู ้สอืการเรยีนรู ้
เรอืง การสบืเรอืง การสบื
พันธุ ์พันธุ ์

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การเขา้ชนั2. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

10 10 การสบืพันธุ์การสบืพันธุ์
1. การสบืพันธุแ์บบ1. การสบืพันธุแ์บบ
ไมอ่าศยัเพศไมอ่าศยัเพศ
2. การสบืพันธุแ์บบ2. การสบืพันธุแ์บบ
อาศัยเพศอาศัยเพศ
3. การปฏสินธิ3. การปฏสินธิ

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1. บรรยาย1. บรรยาย
เรอืง การสบืเรอืง การสบื
พันธุแ์บบพันธุแ์บบ
ไมอ่าศัยไมอ่าศัย
เพศ  แบบอาศยัเพศ  แบบอาศยั
เพศ และเพศ และ
การปฏสินธิการปฏสินธิ
2. สนทนากลุม่2. สนทนากลุม่
เพอืสรปุรายเพอืสรปุราย
ละเอยีดของรปูละเอยีดของรปู
แบบการสบืพันธุ์แบบการสบืพันธุ์
3. มอบหมาย3. มอบหมาย
งานจัดทําสอืงานจัดทําสอื
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้
ชวีวทิยาชวีวทิยา

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint
4. VDO4. VDO

สอืการเรยีนสอืการเรยีน
รู ้เรอืงรู ้เรอืง
การสบืพันธุ ์การสบืพันธุ ์

1. การสอบขอ้1. การสอบขอ้
เขยีน/สอบยอ่ยเขยีน/สอบยอ่ย
2. การสงัเกต2. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
3. การประเมนิ3. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
4. การประเมนิ4. การประเมนิ
การวพิากษ์/การการวพิากษ์/การ
นําเสนอผลงานนําเสนอผลงาน
5. การเขา้ชนั5. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

11 11 การเจรญิเตบิโต การเจรญิเตบิโต 3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1. บรรยาย1. บรรยาย
เรอืง การเจรญิเรอืง การเจรญิ
เตบิโตของสงิมีเตบิโตของสงิมี
ชวีติ ไดแ้ก ่มอชวีติ ไดแ้ก ่มอ
เนอรา โปเนอรา โป
รทสิต ์พชืรทสิต ์พชื
มดีอก  และสตัว์มดีอก  และสตัว์
2. สนทนากลุม่2. สนทนากลุม่
เพอืสรปุรายเพอืสรปุราย
ละเอยีดของรปูละเอยีดของรปู
แบบการเจรญิแบบการเจรญิ
เตบิโตของสงิมีเตบิโตของสงิมี
ชวีติชวีติ

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint
4. VDO4. VDO

สอืการเรยีนสอืการเรยีน
รู ้เรอืงรู ้เรอืง
การเจรญิเตบิโตการเจรญิเตบิโต

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การเขา้ชนั2. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

TQF http://reg2.npru.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemo...

5 จาก 8 26/10/2561 16:10



สปัดาห์สปัดาห์
ทีที

หวัขอ้/รายละเอยีดหวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโมงจํานวนชวัโมง วธิกีารสอนวธิกีารสอน กจิกรรมการกจิกรรมการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน

สอืและแหลง่สอืและแหลง่
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ชนิงาน/ภาระชนิงาน/ภาระ
งานงาน

การประเมนิการประเมนิ
การเรยีนรู ้การเรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

12 12 การเจรญิเตบิโต การเจรญิเตบิโต 3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1. บรรยาย1. บรรยาย
เรอืง การเจรญิเรอืง การเจรญิ
เตบิโตของสงิมีเตบิโตของสงิมี
ชวีติ ไดแ้ก ่มอชวีติ ไดแ้ก ่มอ
เนอรา โปเนอรา โป
รทสิต ์พชืรทสิต ์พชื
มดีอก  และสตัว์มดีอก  และสตัว์
2. สนทนากลุม่2. สนทนากลุม่
เพอืสรปุรายเพอืสรปุราย
ละเอยีดของรปูละเอยีดของรปู
แบบการเจรญิแบบการเจรญิ
เตบิโตของสงิมีเตบิโตของสงิมี
ชวีติชวีติ

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint
4. VDO4. VDO

สอืการเรยีนสอืการเรยีน
รู ้เรอืงรู ้เรอืง
การเจรญิเตบิการเจรญิเตบิ
โต โต 

1. การสอบขอ้1. การสอบขอ้
เขยีน/สอบยอ่ยเขยีน/สอบยอ่ย
2. การสงัเกต2. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
3. การประเมนิ3. การประเมนิ
กระบวนการทํากระบวนการทํา
งาน/บทบาทในงาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
4. การประเมนิ4. การประเมนิ
การวพิากษ์/การการวพิากษ์/การ
นําเสนอผลงานนําเสนอผลงาน
5. การเขา้ชนั5. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

13 13 การจําแนกสงิมชีวีติ การจําแนกสงิมชีวีติ 3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1. บรรยาย1. บรรยาย
เรอืง การจัดเรอืง การจัด
จําแนกประเภทจําแนกประเภท
ของสงิมีของสงิมี
ชวีติ  ระบบและชวีติ  ระบบและ
หลกัเกณฑก์ารหลกัเกณฑก์าร
จําแนกประเภทจําแนกประเภท
2. บรรยาย2. บรรยาย
เรอืง อาณาจักรเรอืง อาณาจักร
สงิมชีวีติสงิมชีวีติ

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint
4. VDO4. VDO

แผนผังแผนผัง
มโนทัศน ์มโนทัศน ์

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การเขา้ชนั2. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

14 14 การจําแนกสงิมชีวีติ การจําแนกสงิมชีวีติ 3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1. บรรยาย1. บรรยาย
เรอืง การจัดเรอืง การจัด
จําแนกประเภทจําแนกประเภท
ของสงิมีของสงิมี
ชวีติ  ระบบและชวีติ  ระบบและ
หลกัเกณฑก์ารหลกัเกณฑก์าร
จําแนกประเภทจําแนกประเภท
2. บรรยาย2. บรรยาย
เรอืง อาณาจักรเรอืง อาณาจักร
สงิมชีวีติสงิมชีวีติ

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint
4. VDO4. VDO

แผนผังแผนผัง
มโนทัศน ์มโนทัศน ์

1. การสอบขอ้1. การสอบขอ้
เขยีน/สอบยอ่ยเขยีน/สอบยอ่ย
2. การสงัเกต2. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
3. การเขา้ชนั3. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

15 15 ววิฒันาการ ววิฒันาการ 3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1. บรรยาย1. บรรยาย
เรอืง กําเนดิสงิมีเรอืง กําเนดิสงิมี
ชวีติชวีติ
และววิฒันาการและววิฒันาการ
ของสงิมชีวีติของสงิมชีวีติ
2. อภปิราย แส2. อภปิราย แส
ดงความคดิเห็นดงความคดิเห็น
ความน่าเชอืถอืความน่าเชอืถอื
ของทฤษฎีของทฤษฎี
ววิัฒนาการ และววิัฒนาการ และ
หลกัฐานสนับหลกัฐานสนับ
สนุนสนุน

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint
4. VDO4. VDO

แผนผังแผนผัง
มโนทัศน ์ มโนทัศน ์ 

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การเขา้ชนั2. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

16 16 เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ 3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การเรยีนรู ้3. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1. บรรยาย1. บรรยาย
เรอืง เทคโนโลเรอืง เทคโนโล
ยชีวีภาพยชีวีภาพ
2. อภปิราย แส2. อภปิราย แส
ดงความคดิเห็นดงความคดิเห็น
เกยีวกบัผลของเกยีวกบัผลของ
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
ชวีภาพตอ่ชวีภาพตอ่
มนุษย์มนุษย์
3. นําเสนอผล3. นําเสนอผล
การคน้ควา้เกยีวการคน้ควา้เกยีว
กบัเทคโนโลยีกบัเทคโนโลยี
ชวีภาพชวีภาพ

1. เอกสาร1. เอกสาร
ประกอบการสประกอบการส
อนอน
2. หนังสอื2. หนังสอื
3. Power3. Power
PointPoint
4. VDO4. VDO

รายงานผลการรายงานผลการ
สบืคน้เรอืงสบืคน้เรอืง
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
ชวีภาพ ชวีภาพ 

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
รายงาน/โครงรายงาน/โครง
งานงาน
3. การเขา้ชนั3. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

17 17 สอบปลายภาค สอบปลายภาค 0 0 0 0 1. การสอบ1. การสอบ
ปลายภาคปลายภาค

รวมรวม 45.0045.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้
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กจิกรรมทีกจิกรรมที งานทใีชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานทใีชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ปีระเมนิสปัดาหท์ปีระเมนิ คะแนนคะแนน สดัสว่นการประเมนิสดัสว่นการประเมนิ

1 1 การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย 3-5, 7, 10, 12, 14, 16 3-5, 7, 10, 12, 14, 16 20.00 20.00 20.00 20.00 

2 2 การสงัเกตพฤตกิรรม การสงัเกตพฤตกิรรม 1-7, 9-16 1-7, 9-16 2.00 2.00 2.00 2.00 

3 3 การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทําการประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรม กจิกรรม 

5, 10, 12 5, 10, 12 2.00 2.00 2.00 2.00 

4 4 การประเมนิรายงาน/โครงงาน การประเมนิรายงาน/โครงงาน 16 16 3.00 3.00 3.00 3.00 

5 5 การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผลงาน การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผลงาน 5, 10, 12 5, 10, 12 10.00 10.00 10.00 10.00 

6 6 การเขา้ชนัเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม การเขา้ชนัเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม 1-7, 9-16  1-7, 9-16  3.00 3.00 3.00 3.00 

7 7 การสอบกลางภาค การสอบกลางภาค 8 8 30.00 30.00 30.00 30.00 

8 8 การสอบปลายภาค การสอบปลายภาค 17 17 30.00 30.00 30.00 30.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

หมวดท ี6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนหมวดท ี6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั

เอกสารประกอบการสอนรายวชิา ชวีวทิยา 1(4031101) ของสาขาวชิาชวีวทิยาเอกสารประกอบการสอนรายวชิา ชวีวทิยา 1(4031101) ของสาขาวชิาชวีวทิยา

2.2. เอกสารและขอ้มลูสําคญัเอกสารและขอ้มลูสําคญั

ภรณี อทุโยภาศภรณี อทุโยภาศ. . ((25412541)). . ชวีวทิยาเบอืงตน้ชวีวทิยาเบอืงตน้.. กรงุเทพฯกรงุเทพฯ::สํานักพมิพม์หาวทิยาลัยรามคําแหงสํานักพมิพม์หาวทิยาลัยรามคําแหง..

ภาควชิาชวีวทิยาภาควชิาชวีวทิยา. . ((25412541)). . ปฏบิตักิารชวีวทิยาปฏบิตักิารชวีวทิยา.. กรงุเทพฯกรงุเทพฯ:: สํานักพมิพม์หาวทิยาลัยรามคําแหง สํานักพมิพม์หาวทิยาลัยรามคําแหง..

ภวูดล บตุรรัตน์ภวูดล บตุรรัตน.์ . ((25432543)). . โครงสรา้งภายในของพชืโครงสรา้งภายในของพชื.. กรงุเทพฯกรงุเทพฯ::ไทยวัฒนาพานชิ.ไทยวัฒนาพานชิ.

สพุจน ์ใชเ้ทยีมวงศ์สพุจน ์ใชเ้ทยีมวงศ์ วราภรณ์ กจิวริะยะ และยพุา วรยศวราภรณ์ กจิวริะยะ และยพุา วรยศ. . ((25422542)). . หลกัชวีวทิยาหลกัชวีวทิยา.. กรงุเทพฯกรงุเทพฯ::สํานักพมิพม์หาวทิยาลยัรามคําแหงสํานักพมิพม์หาวทิยาลยัรามคําแหง..

Audeserk, T., Audeserk, R., & Byers, B., E. (2005). Audeserk, T., Audeserk, R., & Byers, B., E. (2005). Biology. Life on EarthBiology. Life on Earth (7th ed.). USA: Pearson Prentice Hall. (7th ed.). USA: Pearson Prentice Hall.

Campbell, N. A., Reece, J. B., Mitchell, L. G. & Taylor, M. R. (2003). Campbell, N. A., Reece, J. B., Mitchell, L. G. & Taylor, M. R. (2003). Biology: Concepts & Connection Biology: Concepts & Connection (4th ed.). Sanfrancisco: Benjamin Cummings.(4th ed.). Sanfrancisco: Benjamin Cummings.

Freeman, S. (2005). Freeman, S. (2005). Biological ScienceBiological Science (2nd ed.). USA: Pearson Prentice Hall. (2nd ed.). USA: Pearson Prentice Hall.

er, S.S. (2004). er, S.S. (2004). Biology Biology (8th ed.). New York: McGraw – Hill.(8th ed.). New York: McGraw – Hill.

Nebel, B.J., & Wright, R.T. (2005). Nebel, B.J., & Wright, R.T. (2005). Environmental lecture notes. Environmental lecture notes. Retrieved April 5, 2005, from http: apesnature.Homestead.com/lecture~ns4.html.Retrieved April 5, 2005, from http: apesnature.Homestead.com/lecture~ns4.html.

Purves, W. K., Sadava, D., Orians, G. H. & Heller, H. C. (2001). Purves, W. K., Sadava, D., Orians, G. H. & Heller, H. C. (2001). Life. The Science of Biology Life. The Science of Biology (6th ed.). USA: Sinauer Associates.(6th ed.). USA: Sinauer Associates.

Solomon, E. P., Berg, L. R. & Martin, D. W. (2002). Solomon, E. P., Berg, L. R. & Martin, D. W. (2002). BiologyBiology (6th ed.). USA: Thomson Learning. (6th ed.). USA: Thomson Learning.

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

ไมม่ีไมม่ี

หมวดท ี7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดท ี7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

- การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน- การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน
- การสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน- การสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน
- แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา- แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

- การสงัเกตการสอน- การสงัเกตการสอน
- ผลการสอบ- ผลการสอบ
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- การทวนสอบประเมนิผลการเรยีนรู ้- การทวนสอบประเมนิผลการเรยีนรู ้

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

ปรับปรงุการสอนจากผลการประเมนิ โดยปรับเปลยีนกจิกรรมและรปูแบบการเรยีนการสอนปรับปรงุการสอนจากผลการประเมนิ โดยปรับเปลยีนกจิกรรมและรปูแบบการเรยีนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธโิดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธโิดยนกัศกึษา

ดา้นท ี1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรมดา้นท ี1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม

ดา้นท ี2 ดา้นความรู ้ดา้นท ี2 ดา้นความรู ้

ดา้นท ี3 ดา้นทักษะทางปัญญาดา้นท ี3 ดา้นทักษะทางปัญญา

ดา้นท ี4 ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบดา้นท ี4 ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ

ดา้นท ี5 ดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นท ี5 ดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ดา้นท ี6 ดา้นการจัดการเรยีนรู ้ดา้นท ี6 ดา้นการจัดการเรยีนรู ้

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธโิดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธโิดยอาจารยผ์ูส้อน

1. การสอบ/ทดสอบซํา1. การสอบ/ทดสอบซํา

5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

ปรับปรงุแบบทดสอบสําหรับการวัดผลประเมนิผลปรับปรงุแบบทดสอบสําหรับการวัดผลประเมนิผล

6.6. แผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยัแผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยั

ไมม่ีไมม่ี
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