โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1.ชื่อรายวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว30103
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่น, นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางของเยื่อหุมเซลล การลําเลียงสารผานเซลล การรักษาดุลยภาพของเซลลของสิ่งมีชีวิต
การรักษาดุลยภาพของน้ํา ในพืช กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ํา แรธาตุ และอุณหภูมิในรางกายมนุษยและ
สัตว ระบบภูมิคุมกันของรางกายมนุษย กระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด
มิวเทชัน การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่ อ
มนุษยและสิ่งแวดลอม กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติและผลของกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติต่ อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ดุลยภาพของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งแนวทางในการแกไข
ปัญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการอนุรักษและสิ่งแวดลอมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต
การวิ เคราะห การทดลอง การอภิ ป ราย การอธิ บ ายและสรุป เพื่ อ ใหเกิ ด ความรู ความคิ ด ความเขาใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น
เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม
3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ว 1.1 ม. 4–6/1 สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์และร่างกายพืช
สัตว์ กลไกในการควบคุมดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตและในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม
ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ําในพืช
ม.4-6/3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ํา แร่ธาตุ และอุณหภูมิของ
มนุษย์และสัตว์อื่น ๆ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

ม.4-6/4 อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน ของรางกายและนําความรูไปใช ในการดูแลรักษา
สุขภาพ
ว 1.2 ม. 4-6/1 อธิบายกระบวนการถายทอด สารพันธุกรรม การแปรผันทาง พันธุกรรม มิวเทชัน
และการเกิด ความหลากหลายทางชีวภาพ
ม. 4-6/2 สืบคนขอมูลและอภิปรายผล ของเทคโนโลยี ชีวภาพที่มีตอ มนุษยและสิ่งแวดลอม
และนําความรู ไปใชประโยชน
ม. 4-6/3 สืบคนขอมูลและอภิปรายผล ของความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
ม. 4-6/4 อธิบายกระบวนการคัดเลือก ตามธรรมชาติ และผลของการ คัดเลือกตามธรรมชาติ
ต่อความ หลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ว 2.1 ม. 4–6/1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ
ม. 4–6/2 อภิปรายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
ม. 4-6/3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการ
ดูแลและรักษา
ว 2.2 ม. 4-6/1 วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก
ม. 4-6/2 อธิบายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ม. 4-6/3 วางแผนและดําเนินการเฝ้าระวังอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70: 30 คะแนน
25
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM)
20
คะแนน
25
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM)
30
คะแนน
100 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
ว 2.1 ม. 4–6/1 4–6/2 4-6/3
- การตรวจคําตอบจาก
- Note Book
ว 2.2 ม. 4-6/1 4-6/2 4-6/3
สมุดและใบงาน
- Projector
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
1.
จํานวน 10 ข้อ
25
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เติมคําตอบจํานวน 12 ข้อ
-การตรวจรายงานการ
ทดลอง
-ชิ้นงาน STEM 5 คะแนน
4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ว 2.1 ม. 4–6/1 4–6/2 4-6/3
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ว 2.2 ม. 4-6/1 4-6/2 4-6/3
1.
4 ตัวเลือก จํานวน 48 ข้อ
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
20
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเติม
คําตอบจํานวน 12 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ว 1.1 ม. 4–6/1 4–6/2
4–6/3 4–6/4

ว 1.2 ม. 4-6/1 4-6/2
4-6/3 4-6/4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
- การตรวจคําตอบจาก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
2.
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
10
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
จํานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคําตอบจํานวน
10 ข้อ
- การตรวจคําตอบจาก
4.
สมุดและใบงาน
การถ่ายทอดลักษณะ
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
ทางพันธุกรรมและ
15
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ความหลากหลายทาง
จํานวน 20 ข้อ
ชีวภาพ
- -ชิ้นงาน STEM 5
คะแนน

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11 – 15 กันยายน 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ว 1.2 ม. 4-6/2 4-6/3 4-6/4
- การถ่ายทอดลักษณะ
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ทางพันธุกรรมและความ
4 ตัวเลือก จํานวน 51 ข้อ
30
หลากหลายทางชีวภาพ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเติม
คําตอบ 9 ข้อ

4.6 ชิ้นงานหนังสือเล่มเล็ก (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผล
วิธีการเก็บคะแนน
การเรียนรู้/บูรณาการ
ว 1.2 ม. 4-6/1 4-6/2
1. ใบบันทึกกิจกรรม
4-6/3 4-6/4
2. แนวคิดในการออกแบบ
3. ความเข้าใจในเนื้อหา
พันธุกรรม
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน
5. ความสวยงามความ
หนังสือเล่มเล็ก

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน

ชิ้นงาน

1 ชิ้น

หมายเหตุ

10 คะแนน
(ก่อนกลางภาค
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)

กาหนดเวลา
ส่งงาน

5 กรกฎาคม
2560

