
หมวดที 1. ขอ้มลูทวัไปหมวดท ี1. ขอ้มลูทวัไป

1.1. รหสัและชอืรายวชิารหสัและชอืรายวชิา

40338054033805 ภาษาองักฤษสําหรับครชูวีวทิยา 2ภาษาองักฤษสําหรับครชูวีวทิยา 2
English for Biology Teacher 2English for Biology Teacher 2

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

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

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยาครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 59/12 อาจารย ์วันเพ็ญ คําเทศกลุม่ 59/12 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 128 อาคาร A1หอ้ง 128 อาคาร A1

9.9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุวนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

1 สงิหาคม 25611 สงิหาคม 2561

หมวดที 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์หมวดท ี2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์
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1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเพอืใหนั้กศกึษาสามารถ

1. บรูณาการการสอืสารภาษาอังกฤษในวชิาชวีวทิยาได ้1. บรูณาการการสอืสารภาษาอังกฤษในวชิาชวีวทิยาได ้

2. บรูณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรยีนรูช้วีวทิยาได ้2. บรูณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรยีนรูช้วีวทิยาได ้

3. นําเสนอสงิทสีบืคน้และนํามาใชป้ระโยชนใ์นการเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ3. นําเสนอสงิทสีบืคน้และนํามาใชป้ระโยชนใ์นการเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

--

หมวดที 3. ลกัษณะและการดําเนนิการหมวดท ี3. ลกัษณะและการดําเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

          ทักษะการบรูณาการในการสอืสารภาษาองักฤษในวชิาวทิยาศาสตร ์โดยเฉพาะทางชวีวทิยานําเสนอสงิทสีบืคน้ และนํามาใชป้ระโยชนใ์นการ          ทักษะการบรูณาการในการสอืสารภาษาองักฤษในวชิาวทิยาศาสตร ์โดยเฉพาะทางชวีวทิยานําเสนอสงิทสีบืคน้ และนํามาใชป้ระโยชนใ์นการ
เรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ การบรูณาการภาษาองักฤษในการจัดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดยเฉพาะสาขาวชิาชวีวทิยาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ การบรูณาการภาษาองักฤษในการจัดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดยเฉพาะสาขาวชิาชวีวทิยาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

2.2. จาํนวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการเรยีนจาํนวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการเรยีน --

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานภาคสนาม/การการฝึกปฏบิตั/ิงานภาคสนาม/การ
ฝึกงานฝึกงาน

การศกึษาดว้ยตนเองการศกึษาดว้ยตนเอง สอนเสรมิสอนเสรมิ

45 ชวัโมง 45 ชวัโมง ไมม่ ีไมม่ ี 90 ชวัโมง 90 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

1.ตระหนักในคณุคา่ คณุธรรม จรยิธรรม เสยี1.ตระหนักในคณุคา่ คณุธรรม จรยิธรรม เสยี
สละ และซอืสตัยส์จุรติตามครรลอง วถิคีวามพอสละ และซอืสตัยส์จุรติตามครรลอง วถิคีวามพอ
เพยีง เพยีง 

1. การอภปิราย1. การอภปิราย
2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม

2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบตอ่2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบตอ่
ตนเองและสงัคม ตนเองและสงัคม 

3.มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทํา3.มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทํา
งานเป็นทมี และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้งานเป็นทมี และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
ได ้  อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ได ้  อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

4.เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผู ้4.เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเหน็ของผู ้
อนื รวมทังเคารพในคณุคา่และศักดศิรขีองอนื รวมทังเคารพในคณุคา่และศักดศิรขีอง
ความเป็นมนุษย ์ความเป็นมนุษย ์

5.เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ ของ5.เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ ของ
องคก์รและสงัคม องคก์รและสงัคม 
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สถานะสถานะ ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

6.มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพีคร ู6.มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพีคร ู

2.2. ความรู ้ความรู ้

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

1.มคีวามรูใ้นดา้นความรูค้วามสามารถทัว1.มคีวามรูใ้นดา้นความรูค้วามสามารถทัว
ไป วชิาชพีคร ูวชิาวทิยาศาสตรแ์ละไป วชิาชพีคร ูวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตรพ์นืฐาน ความรูเ้ฉพาะสาขาวชิาคณติศาสตรพ์นืฐาน ความรูเ้ฉพาะสาขาวชิา
ชวีวทิยา รวมทังตดิตามความกา้วหนา้ทางชวีวทิยา รวมทังตดิตามความกา้วหนา้ทาง
วชิาการอยูเ่สมอ วชิาการอยูเ่สมอ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)
4. การสาธติ (Demonstration)4. การสาธติ (Demonstration)
5. การสอนแบบสบืสอบ (Inquiry- based5. การสอนแบบสบืสอบ (Inquiry- based
instruction)instruction)
6. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative6. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative
learning)learning)
7. การระดมสมอง (Brain storming)7. การระดมสมอง (Brain storming)
8. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอผล8. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอผล
ของการสบืคน้ทไีดรั้บมอบหมายของการสบืคน้ทไีดรั้บมอบหมาย
9. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to9. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to
Search)Search)
10. การเรยีนรูด้ว้ยการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตน10. การเรยีนรูด้ว้ยการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตน
เอง (Learning to Construct)เอง (Learning to Construct)

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
2. การสงัเกตพฤตกิรรม2. การสงัเกตพฤตกิรรม
3. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน3. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
4. การประเมนิผลงาน/บทเรยีนทถีอด4. การประเมนิผลงาน/บทเรยีนทถีอด
ประสบการณ์จากนักศกึษาประสบการณ์จากนักศกึษา
5. การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผลงาน5. การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผลงาน
6. การเขา้ชนัเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม6. การเขา้ชนัเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม
7. การสอบกลางภาค7. การสอบกลางภาค
8. การสอบปลายภาค8. การสอบปลายภาค

2.มคีวามตระหนักรูห้ลกัการและทฤษฎใีนองค์2.มคีวามตระหนักรูห้ลกัการและทฤษฎใีนองค์
ความรูท้เีกยีวขอ้งกบัวชิาชพีอยา่งบรูณาการ ทังความรูท้เีกยีวขอ้งกบัวชิาชพีอยา่งบรูณาการ ทัง
การบรูณาการขา้มศาสตร ์และการบรูณาการกบัการบรูณาการขา้มศาสตร ์และการบรูณาการกบั
โลกแหง่ความเป็นจรงิ โลกแหง่ความเป็นจรงิ 

3.มคีวามเขา้ใจเกยีวกบัความกา้วหนา้ของความ3.มคีวามเขา้ใจเกยีวกบัความกา้วหนา้ของความ
รูเ้ฉพาะดา้นในสาขาวชิาทจีะสอนอยา่งลกึรูเ้ฉพาะดา้นในสาขาวชิาทจีะสอนอยา่งลกึ
ซงึ รวมทังประยกุตค์วามรู ้มทีักษะการใชเ้ครอืงซงึ รวมทังประยกุตค์วามรู ้มทีักษะการใชเ้ครอืง
มอืทเีหมาะสมในจการแกปั้ญหา มอืทเีหมาะสมในจการแกปั้ญหา 

4.มคีวามสามารถในการคดิ4.มคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมนิคา่องคค์วามรู ้รวมวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมนิคา่องคค์วามรู ้รวม
ถงึเห็นความสําคัญของการใชง้านวจัิยเพอืแก ้ถงึเห็นความสําคัญของการใชง้านวจัิยเพอืแก ้
ปัญหา สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิตังิานปัญหา สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิตังิาน
วชิาชพีครอูยา่งมปีระสทิธภิาพ วชิาชพีครอูยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)
4. การสอนโดยใชว้จิัยเป็นฐาน (Research-4. การสอนโดยใชว้จิัยเป็นฐาน (Research-
based instruction)based instruction)

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
2. การสงัเกตพฤตกิรรม2. การสงัเกตพฤตกิรรม

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

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

1.สามารถคดิคน้หาขอ้เท็จจรงิ ทําความเขา้1.สามารถคดิคน้หาขอ้เท็จจรงิ ทําความเขา้
ใจ และประเมนิขอ้มลูสารสนเทศและแนวคดิใจ และประเมนิขอ้มลูสารสนเทศและแนวคดิ
จากแหลง่ขอ้มลูทหีลากหลาย เพอืใชใ้นการจากแหลง่ขอ้มลูทหีลากหลาย เพอืใชใ้นการ
ปฏบิัตงิาน การวนิจิฉัย แกปั้ญหา และทําการปฏบิัตงิาน การวนิจิฉัย แกปั้ญหา และทําการ
วจิัยเพอืพัฒนางานและพัฒนาองคค์วามรูไ้ด ้วจิัยเพอืพัฒนางานและพัฒนาองคค์วามรูไ้ด ้
ดว้ยตนเอง ดว้ยตนเอง 

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

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม

2.สามารถคดิแกปั้ญหาทมีคีวามสลับซบั2.สามารถคดิแกปั้ญหาทมีคีวามสลับซบั
ซอ้น เสนอทางออก และนําไปสูก่ารแกไ้ขได ้ซอ้น เสนอทางออก และนําไปสูก่ารแกไ้ขได ้
อยา่งสรา้งสรรค ์โดยคํานงึถงึความรูท้างภาคอยา่งสรา้งสรรค ์โดยคํานงึถงึความรูท้างภาค
ทฤษฎปีระสบการณ์ภาคปฏบิตั ิและผลกระทบทฤษฎปีระสบการณ์ภาคปฏบิตั ิและผลกระทบ
จาก       การตัดสนิใจ จาก       การตัดสนิใจ 

3.มคีวามเป็นผูนํ้าทางปัญญาในการคดิพัฒนา3.มคีวามเป็นผูนํ้าทางปัญญาในการคดิพัฒนา
งานอยา่งสรา้งสรรคม์วีสิยัทัศน ์และการพัฒนางานอยา่งสรา้งสรรคม์วีสิยัทัศน ์และการพัฒนา
ศาสตรท์างครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์รวมทงัการศาสตรท์างครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์รวมทงัการ
พัฒนาทางวชิาชพีอยา่งมนีวัตกรรม พัฒนาทางวชิาชพีอยา่งมนีวัตกรรม 

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

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

1.มคีวามไวในการรับรูค้วามรูส้กึของผูอ้นื เขา้ใจ1.มคีวามไวในการรับรูค้วามรูส้กึของผูอ้นื เขา้ใจ
ผูอ้นื มมีมุมองเชงิบวก มวีฒุภิาวะ    ทางผูอ้นื มมีมุมองเชงิบวก มวีฒุภิาวะ    ทาง
อารมณ ์และทางสงัคม อารมณ ์และทางสงัคม 

1. การอภปิราย1. การอภปิราย
2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม

2.มคีวามเอาใจใสช่ว่ยเหลอืและเออืตอ่การแก ้2.มคีวามเอาใจใสช่ว่ยเหลอืและเออืตอ่การแก ้
ปัญหาในกลุม่และระหวา่งกลุม่ได ้         อยา่งปัญหาในกลุม่และระหวา่งกลุม่ได ้         อยา่ง
สรา้งสรรค ์สรา้งสรรค ์

1. การอภปิราย1. การอภปิราย
2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม

3.มภีาวะผูนํ้าและผูต้ามทดี ีมคีวามสมัพันธท์ดีี3.มภีาวะผูนํ้าและผูต้ามทดี ีมคีวามสมัพันธท์ดีี
กบัผูเ้รยีน และมคีวามรับผดิชอบ            ตอ่กบัผูเ้รยีน และมคีวามรับผดิชอบ            ตอ่
สว่นรวมทังดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดสว่นรวมทังดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวด
ลอ้ม ลอ้ม 

4.มคีวามรับผดิชอบในการเรยีน พัฒนาตนเอง4.มคีวามรับผดิชอบในการเรยีน พัฒนาตนเอง
และวชิาชพีครอูยา่งตอ่เนอืงตลอดจนมคีวามรับและวชิาชพีครอูยา่งตอ่เนอืงตลอดจนมคีวามรับ
ผดิชอบตอ่สว่นรวม ผดิชอบตอ่สว่นรวม 

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

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

1.มคีวามไวในการวเิคราะหข์อ้มลูขา่วสารทังที1.มคีวามไวในการวเิคราะหข์อ้มลูขา่วสารทังที
เป็นตวัเลขเชงิสถติ ิหรอืคณติศาสตรภ์าษาพดูเป็นตวัเลขเชงิสถติ ิหรอืคณติศาสตรภ์าษาพดู
และภาษาเขยีน อันมผีลใหส้ามารถเขา้ใจองค์และภาษาเขยีน อันมผีลใหส้ามารถเขา้ใจองค์
ความรู ้หรอืประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ความรู ้หรอืประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2.มคีวามสามารถในการใชด้ลุยพนิจิทดีใีนการ2.มคีวามสามารถในการใชด้ลุยพนิจิทดีใีนการ
ประมวลผล แปลความหมายและเลอืกใชข้อ้มลูประมวลผล แปลความหมายและเลอืกใชข้อ้มลู
สารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้สารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้
อยา่งสมําเสมอและตอ่เนอืง อยา่งสมําเสมอและตอ่เนอืง 

3.มคีวามสามารถในการสอืสารอยา่งมี3.มคีวามสามารถในการสอืสารอยา่งมี
ประสทิธภิาพทังการพดู การเขยีนและนําเสนอประสทิธภิาพทังการพดู การเขยีนและนําเสนอ
ดว้ยรปูแบบทเีหมาะสมสําหรับบคุคลและกลุม่ทีดว้ยรปูแบบทเีหมาะสมสําหรับบคุคลและกลุม่ที
มคีวามแตกตา่งกนั มคีวามแตกตา่งกนั 

1. การอภปิราย1. การอภปิราย
2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)2. การฝึกปฏบิัต ิ(Practice)
3. การเรยีนรูด้ว้ยทักษะการสอืสาร (Learning3. การเรยีนรูด้ว้ยทักษะการสอืสาร (Learning
to Communicate)to Communicate)

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม

6.6. ทกัษะพสิยัทกัษะพสิยั

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

1.มคีวามเชยีวชาญในการจัดการเรยีนรูท้มีรีปู1.มคีวามเชยีวชาญในการจัดการเรยีนรูท้มีรีปู
แบบหลากหลาย ทงัรปูแบบทเีป็นทางแบบหลากหลาย ทงัรปูแบบทเีป็นทาง
การ (Formal) รปูแบบกงึทางการ (Non-การ (Formal) รปูแบบกงึทางการ (Non-
formal) และรปูแบบไมเ่ป็นทางformal) และรปูแบบไมเ่ป็นทาง
การ (Informal) อยา่งสรา้งสรรค ์การ (Informal) อยา่งสรา้งสรรค ์

2.มคีวามเชยีวชาญในการจัดการเรยีนรูสํ้าหรับผู ้2.มคีวามเชยีวชาญในการจัดการเรยีนรูสํ้าหรับผู ้
เรยีนทหีลากหลาย ทงัผูเ้รยีนทมีคีวามสามารถเรยีนทหีลากหลาย ทงัผูเ้รยีนทมีคีวามสามารถ
พเิศษ ผูเ้รยีนทมีคีวามสามารถปานกลาง และผู ้พเิศษ ผูเ้รยีนทมีคีวามสามารถปานกลาง และผู ้
เรยีนทมีคีวามตอ้งการพเิศษ              อยา่งมนีเรยีนทมีคีวามตอ้งการพเิศษ              อยา่งมนี
วตักรรม วตักรรม 

3.มคีวามเชยีวชาญในการจัดการเรยีนรูใ้นวชิา3.มคีวามเชยีวชาญในการจัดการเรยีนรูใ้นวชิา
เอกทจีะสอนอยา่งบรูณาการ เอกทจีะสอนอยา่งบรูณาการ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)
4. การสอนโดยใชว้จิัยเป็นฐาน (Research-4. การสอนโดยใชว้จิัยเป็นฐาน (Research-
based instruction)based instruction)
5. การสอนแบบสบืสอบ (Inquiry- based5. การสอนแบบสบืสอบ (Inquiry- based
instruction)instruction)
6. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative6. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative
learning)learning)
7. การระดมสมอง (Brain storming)7. การระดมสมอง (Brain storming)
8. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอผล8. การสรปุประเด็นสําคญั หรอืการนําเสนอผล
ของการสบืคน้ทไีดรั้บมอบหมายของการสบืคน้ทไีดรั้บมอบหมาย
9. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to9. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้ (Learning to
Search)Search)
10. การเรยีนรูด้ว้ยการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตน10. การเรยีนรูด้ว้ยการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตน
เอง (Learning to Construct)เอง (Learning to Construct)

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
2. การสงัเกตพฤตกิรรม2. การสงัเกตพฤตกิรรม
3. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน3. การประเมนิกระบวนการทํางาน/บทบาทใน
การทํากจิกรรมการทํากจิกรรม
4. การประเมนิผลงาน/บทเรยีนทถีอด4. การประเมนิผลงาน/บทเรยีนทถีอด
ประสบการณ์จากนักศกึษาประสบการณ์จากนักศกึษา
5. การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผลงาน5. การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผลงาน
6. การเขา้ชนัเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม6. การเขา้ชนัเรยีน/การเขา้รว่มกจิกรรม

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

4 จาก 9 26/10/2561 16:11



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

4.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิตักิารส4.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิตักิารส
อน บรหิารจัดการชนัเรยีน วดัและประเมนิผลอน บรหิารจัดการชนัเรยีน วดัและประเมนิผล
การเรยีนรู ้บันทกึและรายงานผลการจัดการการเรยีนรู ้บันทกึและรายงานผลการจัดการ
เรยีนรูแ้ละทําวจัิยในชนัเรยีนเพอืพัฒนาเรยีนรูแ้ละทําวจัิยในชนัเรยีนเพอืพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศักยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
ความแตกตา่งระหวา่บคุคล ความแตกตา่งระหวา่บคุคล 

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 แนะนํารายวชิา แนะนํารายวชิา 3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย

1. ผูส้อนนํา1. ผูส้อนนํา
อภปิรายเกยีวอภปิรายเกยีว
กบัเนอืหาและกบัเนอืหาและ
กจิกรรมการกจิกรรมการ
เรยีนรูใ้นรายเรยีนรูใ้นราย
วชิาวชิา
2. ผูส้อนชแีจง2. ผูส้อนชแีจง
เกยีวกบัการวดัเกยีวกบัการวดั
ผลประเมนิผลผลประเมนิผล
ของรายวชิาของรายวชิา
3. ผูส้อนมอบ3. ผูส้อนมอบ
หมายชนิหมายชนิ
งาน/ภาระงาน งาน/ภาระงาน 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint

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

2 2 แผนการจัดการเรยีนรู ้แผนการจัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาของตา่งชวีวทิยาของตา่ง
ประเทศ ประเทศ 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

1. ผูส้อนนํา1. ผูส้อนนํา
อภปิรายและยกอภปิรายและยก
ตวัอยา่งแผนตวัอยา่งแผน
การจัดการเรยีนการจัดการเรยีน
รูช้วีวทิยาของรูช้วีวทิยาของ
ตา่งประเทศตา่งประเทศ
2. ผูส้อนแสดง2. ผูส้อนแสดง
คําศัพทภ์าษาคําศัพทภ์าษา
อังกฤษทปีรากฏอังกฤษทปีรากฏ
ในแผนการในแผนการ
จัดการเรยีนรู ้จัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาของชวีวทิยาของ
ตา่งประเทศ ตา่งประเทศ 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

แผนการจัดการแผนการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาเรยีนรูช้วีวทิยา
ของตา่งของตา่ง
ประเทศ ประเทศ 

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

3 3 แผนการจัดการเรยีนรู ้แผนการจัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาของตา่งชวีวทิยาของตา่ง
ประเทศ ประเทศ 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

นักศกึษานํานักศกึษานํา
เสนอแผนการเสนอแผนการ
จัดการเรยีนรู ้จัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาของชวีวทิยาของ
ตา่งประเทศและตา่งประเทศและ
อภปิรายรว่มกบัอภปิรายรว่มกบั
ผูส้อน ผูส้อน 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

แผนการจัดการแผนการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาเรยีนรูช้วีวทิยา
ของตา่งของตา่ง
ประเทศ ประเทศ 

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
ผลงาน/บทเรยีนผลงาน/บทเรยีน
ทถีอดทถีอด
ประสบการณ์ประสบการณ์
จากนักศกึษาจากนักศกึษา
3. การประเมนิ3. การประเมนิ
การวพิากษ์/การการวพิากษ์/การ
นําเสนอผลงานนําเสนอผลงาน
4. การเขา้ชนั4. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

4 4 แผนการจัดการเรยีนรู ้แผนการจัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาของตา่งชวีวทิยาของตา่ง
ประเทศ ประเทศ 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

นักศกึษานํานักศกึษานํา
เสนอแผนการเสนอแผนการ
จัดการเรยีนรู ้จัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาของชวีวทิยาของ
ตา่งประเทศและตา่งประเทศและ
อภปิรายรว่มกบัอภปิรายรว่มกบั
ผูส้อน ผูส้อน 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

แผนการจัดการแผนการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาเรยีนรูช้วีวทิยา
ของตา่งของตา่ง
ประเทศ ประเทศ 

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
ผลงาน/บทเรยีนผลงาน/บทเรยีน
ทถีอดทถีอด
ประสบการณ์ประสบการณ์
จากนักศกึษาจากนักศกึษา
3. การประเมนิ3. การประเมนิ
การวพิากษ์/การการวพิากษ์/การ
นําเสนอผลงานนําเสนอผลงาน
4. การเขา้ชนั4. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
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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 ิ

รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

5 5 แผนการจัดการเรยีนรู ้แผนการจัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาของตา่งชวีวทิยาของตา่ง
ประเทศ  ประเทศ  

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

นักศกึษานํานักศกึษานํา
เสนอแผนการเสนอแผนการ
จัดการเรยีนรู ้จัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาของชวีวทิยาของ
ตา่งประเทศและตา่งประเทศและ
อภปิรายรว่มกบัอภปิรายรว่มกบั
ผูส้อน ผูส้อน 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

แผนการจัดการแผนการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาเรยีนรูช้วีวทิยา
ของตา่งของตา่ง
ประเทศ ประเทศ 

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
ผลงาน/บทเรยีนผลงาน/บทเรยีน
ทถีอดทถีอด
ประสบการณ์ประสบการณ์
จากนักศกึษาจากนักศกึษา
3. การประเมนิ3. การประเมนิ
การวพิากษ์/การการวพิากษ์/การ
นําเสนอผลงานนําเสนอผลงาน
4. การเขา้ชนั4. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

6 6 แผนการจัดการเรยีนรู ้แผนการจัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาของตา่งชวีวทิยาของตา่ง
ประเทศ ประเทศ 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

นักศกึษานํานักศกึษานํา
เสนอแผนการเสนอแผนการ
จัดการเรยีนรู ้จัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาของชวีวทิยาของ
ตา่งประเทศและตา่งประเทศและ
อภปิรายรว่มกบัอภปิรายรว่มกบั
ผูส้อน ผูส้อน 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

แผนการจัดการแผนการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาเรยีนรูช้วีวทิยา
ของตา่งของตา่ง
ประเทศ ประเทศ 

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
ผลงาน/บทเรยีนผลงาน/บทเรยีน
ทถีอดทถีอด
ประสบการณ์ประสบการณ์
จากนักศกึษาจากนักศกึษา
3. การประเมนิ3. การประเมนิ
การวพิากษ์/การการวพิากษ์/การ
นําเสนอผลงานนําเสนอผลงาน
4. การเขา้ชนั4. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

7 7 การสอนกจิกรรมการการสอนกจิกรรมการ
ทดลองทางชวีวทิยาเป็นทดลองทางชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)
4. การเรยีนรู ้4. การเรยีนรู ้
ดว้ยการสบืคน้ดว้ยการสบืคน้
(Learning to(Learning to
Search)Search)

1. ผูส้อนสาธติ1. ผูส้อนสาธติ
การสอนการสอน
กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาเป็นชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษภาษาองักฤษ
2. นักศกึษาสบื2. นักศกึษาสบื
คน้การสอนคน้การสอน
กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาเป็นชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาทเีป็นชวีวทิยาทเีป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

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

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

9 9 การสอนกจิกรรมการการสอนกจิกรรมการ
ทดลองทางชวีวทิยาเป็นทดลองทางชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

นักศกึษานํานักศกึษานํา
เสนอการสอนเสนอการสอน
กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาเป็นชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาทเีป็นชวีวทิยาทเีป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

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

10 10 การสอนกจิกรรมการการสอนกจิกรรมการ
ทดลองทางชวีวทิยาเป็นทดลองทางชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

นักศกึษานํานักศกึษานํา
เสนอการสอนเสนอการสอน
กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาเป็นชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาทเีป็นชวีวทิยาทเีป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

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
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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 ิ

11 11 การสอนกจิกรรมการการสอนกจิกรรมการ
ทดลองทางชวีวทิยาเป็นทดลองทางชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษ  ภาษาองักฤษ  

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

นักศกึษานํานักศกึษานํา
เสนอการสอนเสนอการสอน
กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาเป็นชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาทเีป็นชวีวทิยาทเีป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

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

12 12 การสอนกจิกรรมการการสอนกจิกรรมการ
ทดลองทางชวีวทิยาเป็นทดลองทางชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษ  ภาษาองักฤษ  

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

นักศกึษานํานักศกึษานํา
เสนอการสอนเสนอการสอน
กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาเป็นชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาทเีป็นชวีวทิยาทเีป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

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 การสอนกจิกรรมการการสอนกจิกรรมการ
ทดลองทางชวีวทิยาเป็นทดลองทางชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

นักศกึษานํานักศกึษานํา
เสนอการสอนเสนอการสอน
กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาเป็นชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

กจิกรรมการกจิกรรมการ
ทดลองทางทดลองทาง
ชวีวทิยาทเีป็นชวีวทิยาทเีป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

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

14 14 การออกแบบการจัดการการออกแบบการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาเป็นภาษาเรยีนรูช้วีวทิยาเป็นภาษา
องักฤษ องักฤษ 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

1.ผูส้อน1.ผูส้อน
บรรยาย เรอืง กบรรยาย เรอืง ก
ารออกแบบการารออกแบบการ
จัดการเรยีนรู ้จัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาเป็นชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษภาษาองักฤษ
2. นักศกึษาวาง2. นักศกึษาวาง
แผนการออกแผนการออก
แบบการจัดการแบบการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาเรยีนรูช้วีวทิยา
เป็นภาษาเป็นภาษา
อังกฤษ อังกฤษ 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

แผนการจัดการแผนการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาเรยีนรูช้วีวทิยา
เป็นภาษาเป็นภาษา
องักฤษ องักฤษ 

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
ผลงาน/บทเรยีนผลงาน/บทเรยีน
ทถีอดทถีอด
ประสบการณ์ประสบการณ์
จากนักศกึษาจากนักศกึษา
3. การเขา้ชนั3. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

15 15 
การออกแบบการจัดการการออกแบบการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาเป็นภาษาเรยีนรูช้วีวทิยาเป็นภาษา
องักฤษ องักฤษ 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

นักศกึษานํานักศกึษานํา
เสนอแผนการเสนอแผนการ
จัดการเรยีนรู ้จัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาเป็นชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษภาษาองักฤษ
และอภปิรายและอภปิราย
รว่มกบัผูส้อน รว่มกบัผูส้อน 

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

แผนการจัดการแผนการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาเรยีนรูช้วีวทิยา
เป็นภาษาเป็นภาษา
องักฤษ  องักฤษ  

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
ผลงาน/บทเรยีนผลงาน/บทเรยีน
ทถีอดทถีอด
ประสบการณ์ประสบการณ์
จากนักศกึษาจากนักศกึษา
3. การเขา้ชนั3. การเขา้ชนั
เรยีน/การเขา้เรยีน/การเขา้
รว่มกจิกรรมรว่มกจิกรรม

16 16 การออกแบบการจัดการการออกแบบการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาเป็นภาษาเรยีนรูช้วีวทิยาเป็นภาษา
องักฤษ องักฤษ 

3 3 0 0 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

นักศกึษานํานักศกึษานํา
เสนอแผนการเสนอแผนการ
จัดการเรยีนรู ้จัดการเรยีนรู ้
ชวีวทิยาเป็นชวีวทิยาเป็น
ภาษาองักฤษภาษาองักฤษ
และอภปิรายและอภปิราย

1. หนังสอื1. หนังสอื
2. Power2. Power
PointPoint
3. VDO3. VDO

แผนการจัดการแผนการจัดการ
เรยีนรูช้วีวทิยาเรยีนรูช้วีวทิยา
เป็นภาษาเป็นภาษา
องักฤษ  องักฤษ  

1. การสงัเกต1. การสงัเกต
พฤตกิรรมพฤตกิรรม
2. การประเมนิ2. การประเมนิ
ผลงาน/บทเรยีนผลงาน/บทเรยีน
ทถีอดทถีอด
ประสบการณ์ประสบการณ์
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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 ิ

รว่มกบัผูส้อน รว่มกบัผูส้อน จากนักศกึษาจากนักศกึษา
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 ้

กจิกรรมทีกจิกรรมที งานทใีชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานทใีชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ปีระเมนิสปัดาหท์ปีระเมนิ คะแนนคะแนน สดัสว่นการประเมนิสดัสว่นการประเมนิ

1 1 การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย 9-13 9-13 10.00 10.00 10.00 10.00 

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 

9-13 9-13 10.00 10.00 10.00 10.00 

4 4 การประเมนิผลงาน/บทเรยีนทถีอดประสบการณ์การประเมนิผลงาน/บทเรยีนทถีอดประสบการณ์
จากนักศกึษา จากนักศกึษา 

3-6, 9-16 3-6, 9-16 25.00 25.00 25.00 25.00 

5 5 การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผลงาน การประเมนิการวพิากษ์/การนําเสนอผลงาน 3-6, 14-16 3-6, 14-16 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 20.00 20.00 20.00 20.00 

8 8 การสอบปลายภาค การสอบปลายภาค 17 17 20.00 20.00 20.00 20.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

หมวดท ี6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนหมวดท ี6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั

Suan, K. B., Hua, Q. Y., Tong, C. Y., Cheong, L. N., & Lai Choo, G. C. (2014). Suan, K. B., Hua, Q. Y., Tong, C. Y., Cheong, L. N., & Lai Choo, G. C. (2014). Focus Biology SPM From 4.5. Focus Biology SPM From 4.5. Malaysia: Penerbitan PelangiMalaysia: Penerbitan Pelangi
Sdn. BhdSdn. Bhd

2.2. เอกสารและขอ้มลูสําคญัเอกสารและขอ้มลูสําคญั

--

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

Biggs, A., Gregg, K. and Hagins, W. C. Biggs, A., Gregg, K. and Hagins, W. C. (2000). (2000). Glencoe Biology: The Dynamic of LifeGlencoe Biology: The Dynamic of Life.. U.S.A: The McGraw – Hill.U.S.A: The McGraw – Hill.

Campbell, N. A. and Reece, J. B. (2005).Campbell, N. A. and Reece, J. B. (2005). Biology Biology. 7. 7th th ed. San Francisco: Pearson Education Inc. ed. San Francisco: Pearson Education Inc. 

Flick, L. and Lederman, N.G. (Eds.).Flick, L. and Lederman, N.G. (Eds.). (2005). (2005). Scientific inquiry and nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher educationScientific inquiry and nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher education. Netherlands:. Netherlands:
Kluwer Academic PublishersKluwer Academic Publishers

Gott, R. and Duggan, S. (1995). Gott, R. and Duggan, S. (1995). Investigative work in the science curriculumInvestigative work in the science curriculum. Philadelphia: Open University.. Philadelphia: Open University.

Konicek-MoranKonicek-Moran, R, R. (Ed.). (Ed.). . (2008). (2008). Everyday science mysteries: Stories for inquiry-based science teachingEveryday science mysteries: Stories for inquiry-based science teaching. USA: National Science Teachers Association.. USA: National Science Teachers Association.

Lederman,G. N. (Ed.). (2011).Lederman,G. N. (Ed.). (2011). Exploring the landscape of scientific literacy Exploring the landscape of scientific literacy. New York: Rutledge.. New York: Rutledge.

Marder, Sylvia S. (2001). Marder, Sylvia S. (2001). BiologyBiology. 7. 7th th ed. U.S.A :The McGraw – Hill.ed. U.S.A :The McGraw – Hill.
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หมวดท ี7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดท ี7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

- การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน- การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน
- การสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน- การสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน

     - แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา     - แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

- การสงัเกตการสอน- การสงัเกตการสอน
- ผลการสอบ- ผลการสอบ

     - 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. การสมัภาษณ์นักศกึษาแบบสุม่1. การสมัภาษณ์นักศกึษาแบบสุม่

5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

ปรับปรงุแบบทดสอบสําหรับการวัดผลประเมนิผลปรับปรงุแบบทดสอบสําหรับการวัดผลประเมนิผล

6.6. แผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยัแผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยั

--
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