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ค าน า 
 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาชีววิทยาและเคมีส าหรับครูน้ี เป็นเอกสารส าคญัส าหรับ 
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ในระบบการเรียน
การสอนทางไกลนักศึกษาต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้ นแผนกิจกรรม
การศึกษาฉบบัน้ีจึงเป็นคู่มือแนะแนวการประกอบกิจกรรมการเรียนของนกัศึกษาตลอดภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2561 
 นกัศึกษาควรอ่านแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชา เพื่อจะไดท้ราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ 
ได้แก่ โครงสร้างของเน้ือหาชุดวิชาชีววิทยาและเคมีส าหรับครู การเตรียมตัวของนักศึกษา  
การด าเนินการศึกษา การท ารายงาน การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน การ
สัมมนาเสริม ตารางการศึกษาชุดวชิา ตารางการเรียนประจ าสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน 
 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา 22759
ชีววิทยาและเคมีส าหรับครู ได้พิจารณาก าหนดให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของชุดวิชา และ
เน่ืองจากชุดวิชาชีววิทยาและเคมีส าหรับครูเป็นวิชาท่ีมีเน้ือหารายละเอียดค่อนข้างมาก ทั้งยงั 
ตอ้งศึกษาจากรูปภาพและส่ืออ่ืนประกอบ ดงันั้นนกัศึกษาจึงควรตั้งใจศึกษาอยา่งจริงจงั และขอให ้
นกัศึกษาไดป้ฏิบติัตามแผนการเรียนอยา่งครบถว้น เพื่อจะไดป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
ของชุดวิชา หากมีปัญหาเก่ียวกบัการศึกษาชุดวิชา และการเตรียมตวัเพื่อเขา้รับการสัมมนาเสริม 
โปรดสอบถามท่ีประธานกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาน้ี เบอร์โทรศพัทส์ าหรับการติดต่อ   
0-2504-8551 หรือ 0-2504-8505-6 

 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวชิา  22759  ชีววทิยาและเคมีส าหรับครู 
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ปฏทินิการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
ชุดวชิา 22759 ชีววทิยาและเคมสี าหรับครู 

 
เปิดภาคการศึกษา 15 มีนาคม 2562 
สัมมนาเสริมผา่น e-Learning) 15 มีนาคม 2562 – 20 กรกฏาคม 2562 
สัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา้ 
สัมมนาเขม้ 

20 – 21 เมษายน 2562 
12-14 กรกฏาคม 2562 

สอบไล่ (เวลา 09.00 –12.00 น.) 21 กรกฏาคม 2562 
 (โปรดตรวจสอบกบัตารางสอบไล่อกีคร้ังด้วย)  

 
 
 
 หมายเหตุ      วนัสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้  โปรดยดึจากก าหนดการสัมมนาเสริม/เข้ม 
ทีท่างส านักบัณฑิตศึกษาจดัส่งมาให้ หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-504-8505-6 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  22759 ชีววทิยาและเคมีส าหรับครู    

BIOLOGY AND CHEMISTRY FOR TEACHERS 
 

1.  รายละเอยีดชุดวชิา 
 1.1  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดส าคญัของวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต กายวิภาค 
และสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ 
พนัธุกรรม และเทคโนโลยชีีวภาพ 

2. เพื่อให้สามารถอธิบายเก่ียวกบัอะตอมและโมเลกุล กลไกส าคญัของปฏิกิริยา
เคมี เคมีอนินทรีย ์สารประกอบเชิงซ้อน สมบติัทางกายภาพ และทางเคมีของ
ของแขง็ และของไหล ปิโตรเคมิคอล และเคมีอินทรีย ์

3. เพื่อให้สามารถอธิบายและวิเคราะห์สภาพส่ิงแวดลอ้ม และการน าเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการปรับปรุง และแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกตค์วามรู้ทางชีววิทยาและเคมี
มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 
 1.2  ค าอธิบายชุดวชิา 
  วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชและสัตว ์ความหลาก 
หลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ พนัธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อะตอมและโมเลกุล กลไกส าคญัของ
ปฏิกิริยาเคมี เคมีอนินทรีย ์สารประกอบเชิงซ้อน สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของของแข็งและ
ของไหล ปิโตรเคมิคอล เคมีอินทรีย ์ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม และการน าความรู้ชีววิทยา 
และเคมี มาจดัการเรียนการสอน 
 
 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
  หน่วยท่ี  1 กายวภิาคของพืชและสัตว ์
  หน่วยท่ี  2 สรีรวทิยาของพืช 
  หน่วยท่ี  3 การท างานของระบบอวยัวะในร่างกายมนุษย ์
  หน่วยท่ี  4 พนัธุกรรม 
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  หน่วยท่ี  5 เทคโนโลยชีีวภาพ 
  หน่วยท่ี  6 นิเวศวทิยาและความหลากหลายทางชีวภาพ 
  หน่วยท่ี  7 ววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต 
  หน่วยท่ี  8 อะตอมและโมเลกุล 
  หน่วยท่ี  9 ของเหลวและของแขง็ 
  หน่วยท่ี  10 เคมีอนินทรียแ์ละสารประกอบเชิงซอ้น 
  หน่วยท่ี  11 เคมีอินทรีย ์
  หน่วยท่ี 12 ปฏิกิริยาเคมี 
  หน่วยท่ี  13 ปิโตรเคมี 
  หน่วยท่ี  14 ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 
  หน่วยท่ี  15 การน าความรู้ชีววทิยาและเคมีมาจดัการเรียนการสอน 
 

2.  วธิีการศึกษา 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
  2.1.1  วางแผนการศึกษาชุดวิชาชีววทิยาและเคมีส าหรับครู 
   1)  กิจกรรมและการจดัสรรเวลา 
        -  นกัศึกษามีเวลาเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่วนัท่ี 15 
มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 20 กรกฏาคม 2562) ประมาณ 18  สัปดาห์ 
        -  นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาจากส่ือหลัก คือ ประมวลสาระ และแนว
การศึกษาของชุดวชิาชีววทิยาและเคมีส าหรับครูจ านวน 14 ชัว่โมง / สัปดาห์ 
        -  ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดใหไ้วใ้นแนวการศึกษาชุดวิชา 
        -  ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมตามท่ีก าหนด 
   2)  การวางแผนการจดักิจกรรมของตนเองล่วงหนา้และจดัท าตารางการศึกษา
ตลอดภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยเติมกิจกรรมลงไปในช่องสัปดาห์ท่ีนกัศึกษาก าหนด เช่น  
การคน้ควา้เพิ่มเติม การท ารายงาน ฯลฯ  (เอกสารหมายเลข  1) 
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  2.1.2  จดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 
   1)  สุขภาพ นกัศึกษาควรรักษาสุขภาพกายและจิตให้ดี อาจแบ่งเวลาเพื่อ
ออกก าลงักายบา้ง เพราะหากร่างกายไม่แข็งแรง มีอาการเจ็บป่วยไม่สบายอาจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาด้วยตนเอง ส่วนสุขภาพจิตนั้น ควรท าจิตใจให้ปลอดโปร่งสบายแจ่มใส ฝึกสมาธิบา้ง
อยา่งนอ้ยวนัละ 5 นาที เพื่อขจดัความกงัวล ขณะศึกษาเอกสารควรมีสมาธิมุ่งมัน่ในส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้า 
หากมีอุปสรรคบา้ง ก็ควรท าจิตใจใหเ้ขม้แขง็ ค่อยคิดแกปั้ญหาและหาทางขจดัปัญหาโดยไม่ทอ้ถอย 
   2)  ส่ิงอ านวยความสะดวก จดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับศึกษาชุดวชิา
ตามที่เห็นสมควร และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนท่ีจ าเป็น ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนท่ีดีท่ีจะช่วยใหป้ระสบความส าเร็จได ้
 
 2.2  การด าเนินการศึกษา 
   นกัศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปน้ี 

2.2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2.2.2  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาชีววิทยาและเคมีส าหรับครู ท ากิจกรรม

ตามท่ีก าหนดไวใ้นแนวการศึกษา และด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
   2.2.3  ศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมจากศูนย์วิทยพฒันา ศูนย์บริการการศึกษา
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด หรือแหล่งคน้ควา้อ่ืน ๆ 
   2.2.4  ท ากิจกรรมท่ีคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิาก าหนด 
   2.2.5  เขา้ร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชาชีววิทยาและเคมีส าหรับครู ทั้งการ
สัมมนาเสริมผ่าน e-Learning และการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า ตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
   2.2.6  เขา้สอบไล่ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 วนัอาทิตยท่ี์     
 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  (โปรดตรวจสอบกบัตารางสอบไล่อกีคร้ัง) 
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 2.3  งานทีก่ าหนดให้ท า 
  นักศึกษาต้องจดัพิมพ์รายงานทุกช้ินลงในกระดาษ  A4  และมีใบปะหน้าตาม
แบบฟอร์ม (เอกสารหมายเลข  2) 
 
  2.3.1  งานในการสัมมนาเสริมผ่าน e-Learning 
  ให้นักศึกษาท าตามค าสั่ง โดยการตอบประเด็นค าถาม และอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นต่อค าตอบของเพื่อน โดยแต่ละประเด็นค าถามจะมีเวลาให้นกัศึกษาเขา้มาตอบหลงัจากการ
ตั้งประเด็นค าถาม 1 สัปดาห์ และมีเวลาในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อค าตอบของเพื่อนอีก 1 
สัปดาห์ต่อมา โดยจะเร่ิมตน้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป ตามปฏิทิน ดงัน้ี 
 สัปดาห์ท่ี 1 (15 มีนาคม 2562)   ปฐมนิเทศ นกัศึกษาแนะน าตวั 
 สัปดาห์ท่ี 2 (21 มีนาคม 2562)  ตอบประเด็นค าถามเน้ือหาหน่วยท่ี 1-3 
 สัปดาห์ท่ี 3 (28 มีนาคม 2562)  แลกเปล่ียนเรียนรู้เน้ือหาหน่วยท่ี 1-3 
 สัปดาห์ท่ี 4 (4 เมษายน 2562)  ตอบประเด็นค าถามเน้ือหาหน่วยท่ี 4-5, 7 
 สัปดาห์ท่ี 5 (11 เมษายน 2562)  แลกเปล่ียนเรียนรู้เน้ือหาหน่วยท่ี 4-5, 7 

สัปดาห์ท่ี 6 (18 เมษายน 2562)  เตือนการมาสัมนาเสริมแบบเผชิญหนา้ 
สัปดาห์ท่ี 7 (20-21 เมษายน 2562)  สัมนาเสริมแบบเผชิญหนา้ 
สัปดาห์ท่ี 8 (2 พฤษภาคม 2562)  ตอบประเด็นค าถามเน้ือหาหน่วยท่ี 6, 14 
สัปดาห์ท่ี 9 (9 พฤษภาคม 2562)  แลกเปล่ียนเรียนรู้เน้ือหาหน่วยท่ี 6, 14 
สัปดาห์ท่ี 10 (16 พฤษภาคม 2562) ตอบประเด็นค าถามเน้ือหาหน่วยท่ี 8-10 
สัปดาห์ท่ี 11 (23 พฤษภาคม 2562) แลกเปล่ียนเรียนรู้เน้ือหาหน่วยท่ี 8-10 
สัปดาห์ท่ี 12 (30 พฤษภาคม 2562) ตอบประเด็นค าถามเน้ือหาหน่วยท่ี 11-13 
สัปดาห์ท่ี 13 (6 มิถุนายน 2561)  แลกเปล่ียนเรียนรู้เน้ือหาหน่วยท่ี 11-13 
สัปดาห์ท่ี 14 (13 มิถุนายน 2561)  ตอบประเด็นค าถามเน้ือหาหน่วยท่ี 15 
สัปดาห์ท่ี 15 (20 มิถุนายน 2561)  แลกเปล่ียนเรียนรู้เน้ือหาหน่วยท่ี 15 
สัปดาห์ท่ี 16-17 (27 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562) เตรียมตวัสัมมนาเขม้ 
สัปดาห์ท่ี 17 (12 – 14 กรกฎาคม 2562) สัมมนาเขม้ 
สัปดาห์ท่ี 18-19 (16 – 20 กรกฎาคม 2562) เตรียมตวัสอบไล่   
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2.3.2   งานในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 
งานช้ินที ่ 1 

  ให้นักศึกษาเลือกศึกษาเน้ือหาชีววิทยาหรือเคมีท่ียากต่อการท าความเข้าใจใน
ประมวลสาระชุดวชิาชีววทิยาและเคมีส าหรับครูหน่วยท่ี 1-14  มา 1 หวัขอ้ ก าหนดหวัขอ้ยอ่ย เขียน
รายละเอียดของเน้ือหาตามหัวขอ้ย่อยท่ีก าหนด เพื่อแสดงแนวคิดส าคญัของแต่ละหัวขอ้ย่อย ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ตัวอย่างที่ 1 เลือกเน้ือหาชีววิทยา หวัขอ้ “เมแทบอลิซึมของการหายใจ” และก าหนดหวัขอ้
ยอ่ย ดงัน้ี 

1. ไกลโคลิซิส 
2. วฏัจกัรเครปส์ 
3. การถ่ายทอดอิเล็กตรอนในไมโทคอนเดรีย 
4. การออกซิไดซ์สารโดยวธีิอ่ืนๆ 
แล้วเขียนรายละเอียดของเน้ือหา (โดยสรุป) ตามหัวขอ้ย่อยท่ีก าหนด เพื่อแสดงแนวคิด

ส าคญัของแต่ละหวัขอ้ยอ่ย 
ตัวอย่างที ่2 เลือกเน้ือหาเคมี หวัขอ้ “จลศาสตร์และสมดุลเคมี” และก าหนดหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 
1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยา 
2. ความเขม้ขน้และอตัราการเกิดปฏิกิริยา 
3. อุณหภูมิและตวัเร่งปฏิกิริยากบัอตัราการเกิดปฏิกิริยา 
4. สมดุลเคมี 

  แลว้เขียนรายละเอียดของเน้ือหาตาม (โดยสรุป) หัวขอ้ย่อยท่ีก าหนด เพื่อแสดงแนวคิด
ส าคญัของแต่ละหวัขอ้ยอ่ย 

หมายเหตุ รายงานควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนา้กระดาษ A4 
  
  งานช้ินที ่ 2 
  ใหน้กัศึกษาจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับเน้ือหาชีววทิยาหรือเคมี โดยเลือก 
1 หวัขอ้ยอ่ย จากงานช้ินท่ี 1 เพื่อสอนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ใชเ้วลาส าหรับการสอน 3 ชัว่โมง 
โดยระบุ 

1. ช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่ือรายวชิา 
2. หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง และเวลาท่ีใช ้
3. สาระการเรียนรู้ / หวัเร่ือง 
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4. สาระส าคญั / แนวคิด 
5. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (ตอ้งเขียนเป็นเชิง

พฤติกรรม) 
6. กระบวนการเรียนรู้ 
 - น าเขา้สู่บทเรียน (วธีิการจดัการเรียนรู้บางวธีิอาจไม่มีขั้นน้ี แต่เป็น

ขั้นตอนของวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีใช)้ 
 - กิจกรรมการเรียน (ระบุวธีิการจดัการเรียนรู้ และอธิบายกิจกรรมใน

แต่ละขั้นตอนของวธีิการจดัการเรียนรู้นั้น) 
 - สรุปบทเรียน 
7. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ (ควรเลือกส่ือท่ีทนัสมยัท่ีใชอ้ธิบายเน้ือหาท่ียาก

ใหเ้ขา้ใจง่าย เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
8. การวดัและประเมินผล 
 - วธีิการวดั 
 - เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั 
 - เกณฑใ์นการประเมิน 
 

 2.3.3 งานในการสัมมนาเข้ม 
  งานช้ินที ่3 

ใหส้ ารวจ clip video ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นส่ือประกอบในการจดัการเรียนการสอน
เน้ือหาวชิาชีววทิยาหรือเคมีท่ีเป็นเร่ืองท่ียาก 1 เร่ือง มาน าเสนอพร้อมค าอธิบายการน ามาใชใ้น
ขั้นตอนการสอนเช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการสอนเป็นตวัอยา่งมาน าเสนอในการสัมมนาเขม้ 

 
2.4  การส่งงาน 

  2.4.1  งานช้ินท่ี  1 และ งานช้ินท่ี 2  ส่งด้วยตนเองในวนัแรกท่ีเขา้สัมมนาเสริม
แบบเผชิญหนา้ คือ ในวนัท่ี  20 เมษายน 2562 
  2.4.2  นกัศึกษาตอ้งพิมพแ์ละส าเนางานแต่ละช้ินจ านวน 2 ชุด เพื่อใหอ้าจารย ์1 ชุด  
และนกัศึกษาเก็บไว ้ 1  ชุด 
  2.4.3 งานช้ินท่ี 3 ส่งดว้ยตนเองในวนัแรกท่ีเขา้สัมมนาเขม้ คือ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 
2562 
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 2.5  การสัมมนาเสริม 
  นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเสริมผ่าน e-Learning ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 – 
วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2562 และ เขา้ร่วมสัมมนาแบบเผชิญหน้า 1 คร้ัง 12  ชั่วโมง ในวนัท่ี 20 – 21 
เมษายน 2562  ณ สถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด และจะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบต่อไป 
    
 2.6  การประเมินผลการเรียน 
  การประเมินผลการเรียนชุดวิชาชีววิทยาและเคมีส าหรับครู ประเมินจากการเขา้
ร่วมสัมมนาเสริมทั้งการสัมมนาเสริมผ่าน e-Leaning การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และผลงาน
ร้อยละ 60 และประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคร้อยละ 40 ด ังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  2.6.1  กิจกรรมระหวา่งภาค  ร้อยละ  60  ประกอบดว้ย 
             ก.  การสัมมนาเสริมผา่น e-Learning  ร้อยละ  20 
      การตอบและอภิปรายประเด็นค าถาม 
            -  โดยประเมินจากการมีส่วนร่วม (Participation) ของนกัศึกษา 
 -   การมีส่วนใหข้อ้คิดเห็นและขอ้สรุปท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 

(Contribution) 
            -  ผลท่ีไดจ้ากการตอบและอภิปรายประเด็นค าถาม (Result) 
            ข.  การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา้  ร้อยละ  20 
       การสัมมนากลุ่มยอ่ย 
            -  โดยประเมินจากการมีส่วนร่วม (Participation) ของนกัศึกษา 
 -   การมีส่วนใหข้อ้คิดเห็นและขอ้สรุปท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม   
                                                     (Contribution) 
            -  ผลท่ีไดจ้ากการสัมมนา (Result) 
                   -  จากผลงาน (รายงาน) 

ค.  การสัมมนาเขม้ ร้อยละ 20  
          -  โดยประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายเก่ียวกบัสาระท่ีได้
ศึกษาจากประมวลสาระชุดวชิา 
         -  การมีส่วนร่วมใหข้อ้คิดเห็น การวเิคราะห์ขอ้คิดเห็นและขอ้สรุปท่ี
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
         - งานช้ินท่ี 3 (รายงานและการน าเสนอ) 
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  2.6.2  การสอบไล่ประจ าภาค  ร้อยละ  40 
            การประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาค แบบทดสอบเป็นแบบอตันยั 
 

3.  แนวทางการศึกษา 
 นกัศึกษามีเวลาศึกษาตลอดภาคปลาย ปีการศึกษา  2561 ประมาณ  18  สัปดาห์ จึงควร
ศึกษาตารางการศึกษา เพื่อการวางแผนการศึกษาใหค้รบถว้นตามวตัถุประสงค์ 
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ตารางการศึกษาชุดวชิา  22759  ชีววทิยาและเคมสี าหรับครู 
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561  (15 มีนาคม 2562 – 20 กรกฎาคม 2562) 

 
วนั เนือ้หาสาระ กจิกรรมการศึกษา 

ตั้งแต่ไดรั้บประมวลสาระ 
ชุดวชิาและแผนกิจกรรม 
การศึกษา -  วนัท่ี  19 เมษายน 
2562 

1. กายวภิาคของพืชและสัตว ์
2. สรีรวทิยาของพืช 
3. การท างานของระบบ

อวยัวะในร่างกายมนุษย ์
4. พนัธุกรรม 
5. เทคโนโลยชีีวภาพ 
6. นิเวศวทิยาและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
7. ววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต 

1. ศึกษาเน้ือหาสาระของ
หน่วยท่ี  1  -  7 

2. ท ากิจกรรมการเรียนหน่วย
ท่ี  1  -  7 

วนัที ่20 – 21 เมษายน 2562  สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 
วนัท่ี  22 เมษายน 2562 - วนัท่ี  
11 กรกฏาคม 2562 

1. อะตอมและโมเลกุล 
2. ของเหลวและของแขง็ 
3. เคมีอนินทรียแ์ละ

สารประกอบเชิงซ้อน 
4. เคมีอินทรีย ์
5. ปฏิกิริยาเคมี 
6. ปิโตรเคมี 
7. ส่ิงแวดลอ้มและ

เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 
8. การน าความรู้ชีววทิยาและ

เคมีมาจดัการเรียนการ
สอน 

1. ศึกษาเน้ือหาสาระของ
หน่วยท่ี  8  - 15 

2. ท ากิจกรรมการเรียนหน่วย
ท่ี  8 - 15 
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วนั เนือ้หาสาระ กจิกรรมการศึกษา 
วนัท่ี  16 – 20 กรกฏาคม 2562 เน้ือหาหน่วยท่ี  1  -  15 ทบทวนเน้ือหาสาระ 

หน่วยท่ี  1  -  15 
วนัอาทติย์ที ่21 กรกฏาคม 2562 

เวลา 09.00 – 12.00  น. 

 สอบไล่ประจ าภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2561 

(โปรดตรวจสอบกบัตาราง
สอบไล่อีกคร้ัง) 
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(เอกสารหมายเลข  1) 

ตารางการเรียนชุดวชิา  22759  ชีววทิยาและเคมสี าหรับครู 
สัปดาห์ที ่ …….. 

 
ตารางกจิกรรม สัปดาห์ที ่ …….. 

                    เวลา 
วนั 

    

จันทร์     

องัคาร     

พุธ     

พฤหัสบดี     

ศุกร์     

เสาร์     

อาทติย์     
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แบบฟอร์มปกรายงาน 

 
 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน วชิาเอกวทิยาศาสตร์ 

ชุดวชิาชีววทิยาและเคมีส าหรับครู 
ภาคปลาย  ปีการศึกษาท่ี 2561 

รายงานส าหรับการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา้ 
 
 
เร่ือง  ……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือนกัศึกษา  …………………………………………. 
รหสัประจ าตวั  ……………………………………….. 
สถานท่ีเขา้รับการสัมมนาเสริม  ………………………… 
วนัท่ี  …………………………………………………….. 
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(เอกสารหมายเลข  2) 
ตารางการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า  (ส าหรับนักศึกษา) 

 
                    เวลา 
วนั 

9.00  – 12.00   น. พกั  1  ช.ม. 13.00-16.00  น. 

20 เมษายน 2562 อภิปรายประเด็นส าคญัจาก
ประมวลสาระชุดวชิา  
หน่วยท่ี 1-7 และ หน่วยท่ี 14 
 พกัรับประทาน

อาหารกลางวนั 

อภิปรายประเด็นส าคญัจาก
ประมวลสาระชุดวชิา  
หน่วยท่ี 1-7 และ หน่วยท่ี 14 (ต่อ) 

21 เมษายน 2562 อภิปรายประเด็นส าคญัจาก
ประมวลสาระชุดวชิา          
หน่วยท่ี 8-13 และ หน่วยท่ี 15 
 

อภิปรายประเด็นส าคญัจาก
ประมวลสาระชุดวชิา              
หน่วยท่ี 8-13 และ หน่วยท่ี 15 (ต่อ) 

 
 

ตารางการสัมมนาเข้ม  (ส าหรับนักศึกษา) 
 

เวลา/วันที ่ 09:00 – 16.00 

12 กรกฎาคม 2562 สรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหาวชิาชวีวิทยา และเคมี 

13 กรกฎาคม 2562 บรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที”่ โดย อ.ดร.ชตุิวัฒน์ สุวัตถิพงศ ์

ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีโทรศพัท์เคลื่อนที่บนัทึกการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าจืด โดยวิทยากรจากกองจัดการคุณภาพน้ า 

14 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาน าเสนอผลงานชิน้ที่ 3 

 


