โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ชีววิทยา 4 รหัสวิชา ว32245
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางวรรณา เมธศาสตร์ และ นางสาวสุปราณี จอมแจ้ง
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กาเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ความหนาแน่น
และการแพร่กระจายของประชากร ขนาดของประชากร รูปแบบการเพิ่มของประชากร การรอดชีวิตของ
ประชากร ประชากรมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์กับความยั่ งยืนของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่ง ผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู่ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา
1.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของ
สิ่งมีชีวิต ชื่อของสิ่งมีชีวิต และการระบุชนิด
3.สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกาเนิดของชีวิต กาเนิดของเซลล์โพรคาริโอต และ
เซลล์ยูคาริโอต
4.สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น
โดเมนและอาณาจักร ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์
5.สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และนาเสนอคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพกับการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และนาเสนอสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพกับการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7.ออกแบบสถานการณ์จาลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
อยู่รอดของสิ่งมีชีวิต
8.วิเคราะห์ อภิป ราย และสรุ ป ได้ว่าการอยู่รอดของสิ่ งมีชีวิตสั มพันธ์กับความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต
9.สื บ ค้ น ข้ อมูล อภิ ป ราย และอธิบ ายเกี่ ยวกับความหมายของประชากร ความหนาแน่น ของ
ประชากร อัตราการเปลี่ ยนแปลงขนาดประชากร และปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากร
10.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
11.อภิปราย อธิบาย และสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
อนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
12.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
รวม 12 ข้อ
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
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
1.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
1.ความ
10 - การตรวจบันทึกการทา
อธิบายเกี่ยวกับความหมายและ
หลากหลายทาง
การทดลองลงในสมุด
องค์ประกอบของความหลากหลาย ชีวภาพ
-ใบงาน (แบบฝึกหัดแบบ
ทางชีวภาพ
3. กาเนิดของชีวิต
เติมคา)
2.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
อธิบายการศึกษาความหลากหลาย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของ
จานวน 60 ข้อ
สิ่งมีชีวิต ชื่อของสิ่งมีชีวิต และ
การระบุชนิด
3.สืบค้นข้อมูล อภิปราย

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
-อุปกรณ์การ
ทดลองในแต่ละ
กิจกรรม

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกาเนิดของ
ชีวิต กาเนิดของเซลล์
โพรคาริโอตและเซลล์ยูคาริโอต
4.สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย 2. การศึกษาความ 15 - การตรวจบันทึกการทา
อธิบาย และสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการ หลากหลายของ
การทดลองลงในสมุด
จัดจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นโดเมน สิ่งมีชีวิต
-ใบงาน(แบบฝึกหัดแบบ
และอาณาจักร ลักษณะที่เหมือน
เติมคา)
และแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตใน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
อาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
รทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักร
จานวน 60 ข้อ
ฟังไจ และอาณาจักรสัตว์
5.สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย
และนาเสนอคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพกับการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ที่มีผลต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
6.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
นาเสนอสถานการณ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพกับการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ที่มีผลต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
7.ออกแบบสถานการณ์จาลองที่
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง
ๆ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการอยู่
รอดของสิ่งมีชีวิต
8.วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปได้
ว่าการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์
กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

สื่อการสอน

- Note Book
- Projector
-อุปกรณ์การ
ทดลองในแต่ละ
กิจกรรม

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
1.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบาย
1.ความหลากหลายทาง
20 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของ ชีวภาพ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. การศึกษาความ
60 ข้อ
2.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบาย
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน
การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 3. กาเนิดของชีวิต
2 ข้อ
การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ชื่อของ
สิ่งมีชีวิต และการระบุชนิด
3.สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและ
สรุปเกี่ยวกับกาเนิดของชีวิต กาเนิดของ
เซลล์โพรคาริโอตและเซลล์ยูคาริโอต
4.สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย
อธิบาย และสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจัด
จาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นโดเมนและ
อาณาจักร ลักษณะที่เหมือนและแตกต่าง
กันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา
อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช
อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์
5.สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และ
นาเสนอคุณค่าของความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่มี
ผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และนาเสนอ
สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
กับการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ที่มีผลต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
7.ออกแบบสถานการณ์จาลองที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการอยู่รอดของ
สิ่งมีชีวิต
8.วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปได้ว่าการอยู่
รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
9.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
4.ความหนาแน่น
10 -ใบงาน (แบบฝึกหัด
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของ
และการแพร่กระจาย
แบบเติมคา)
ประชากร ความหนาแน่นของ
ของประชากร
- แบบทดสอบปรนัย
ประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง
5.ขนาดของ
แบบเลือกตอบ 4
ขนาดประชากร และปัจจัยสาคัญที่ ประชากร
ตัวเลือก จานวน 40
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของ 6.รูปแบบการเพิ่ม
ข้อ
ประชากรนามาใช้ในชีวิตประจาวัน ของประชากร
7.การรอดชีวิตของ
ประชากร
8.ประชากรมนุษย์
10.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
11.สื บ ค้ น ข้ อ มู ล อภิ ป ราย และ
อธิบ ายความสัมพัน ธ์ระหว่างมนุษย์
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
12.อภิปราย อธิบาย และสรุปแนว
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์
และพัฒ นาที่ยั่ งยื น พร้ อมทั้งเสนอ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
13.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
อธิบายเกี่ยวกับชนิดพันธ์ต่างถิ่นที่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
14. มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

9.
ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์
ปัญหา และการ
จัดการ
10. หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
11. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม
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สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
-อุปกรณ์การ
ทดลองในแต่ละ
กิจกรรม

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 และ 2 กับ
5 มีนาคม 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
9.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
4.ความหนาแน่นและการ
30 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของ
แพร่กระจายของประชากร
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
ประชากร ความหนาแน่นของ
5.ขนาดของประชากร
50 ข้อ
ประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง
6.รูปแบบการเพิ่มของ
- แบบทดสอบอัตนัย
ขนาดประชากร และปัจจัยสาคัญที่ ประชากร
จานวน 2 ข้อ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของ 7.การรอดชีวิตของประชากร
ประชากรนามาใช้ในชีวิตประจาวัน 8.ประชากรมนุษย์
10.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
11.สื บ ค้ น ข้ อ มู ล อภิ ป ราย และ
อธิบ ายความสัมพัน ธ์ระหว่างมนุษย์
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
12.อภิปราย อธิบาย และสรุปแนว
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์
และพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
13.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
อธิบายเกี่ยวกับชนิดพันธ์ต่างถิ่นที่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
14. มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

4.6 ชิ้นงาน (STEM) ชื่อชิ้นงาน ตู้เย็นพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ ผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ
1.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
อธิบายเกี่ยวกับความหมายและ
องค์ประกอบของความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
อธิบายการศึกษาความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต การ
จัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ชื่อ
ของสิ่งมีชีวิต และการระบุ
ชนิด
14. มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม

วิธีการเก็บคะแนน
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการ
ออกแบบ
3.ความสาเร็จของ
ชิ้นงาน
4. ประสิทธิภาพของ
ชิ้นงาน
5. ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบชิ้นงาน
6. ความสวยงามความ
ประณีต

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

1 ชิ้น 10 คะแนน 1 กุมภาพันธ์
(ก่อนกลาง
2561
ภาค 5
คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)

