
รายละเอียดวิชา

วิชา วิทยาศาสตรเขมขน 1                                  รหัสวิชา ว 20241               จำนวน  4  คาบ / สัปดาห  2.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                                          ภาคเรียนที่ 1/2557          ครูผูสอน  มิสเบญจวรรณ  พรหมคุณาภรณ

หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

1.  เซลลของส่ิงมีชีวิต  (ASEAN) , (FSG)

    1.1  โครงสรางและหนาที่ของเซลล  

    1.2  ประเภทของเซลล 

    1.3  การเคลื่อนที่ของสารผานเขาและออก

           จากเซลล 

    1.4  วัฏจักรของเซลลและการแบงเซลล 

1. สืบคนขอมูล  อภิปราย และอธิบายโครงสรางและหนาที่ของสวนประกอบ

ภายในเซลลที่ศึกษาดวยกลองจุลทรรศน

2. สรุปและเปรียบเทียบโครงสรางที่สำคัญของเซลลพืชและเซลลสัตว

3. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการลำเลียงสารผานเซลล

4. สรุปและเปรียบเทียบการแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส

2. โครงสรางและหนาที่ของพืช  (ASEAN), 

    (FSG), (พฤกษศาสตร)

    2.1  เนื้อเยื่อพืชและการลำเลียงสารในพืช

    2.2  โครงสรางและหนาที่ของราก

    2.3  โครงสรางและหนาที่ของลำตน 

    2.4  โครงสรางและหนาที่ของใบ 

5. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืช

6. สืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปการลำเลียงสารในพืช

7. สืบคนขอมูลอภิปราย และอธิบายลักษณะโครงสรางและหนาที่ของราก 

    ลำตน ใบ

8. สำรวจตรวจสอบโครงสรางภายในตัดตามขวางและตามยาวของราก ลำตน 

    ใบ

3. การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

    (ASEAN)  , (FSG)

    3.1  โครโมโซมและยีน 

    3.2  กฎการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

           ของเมนเดล

    3.3  กระบวนการถายทอดลักษณะทาง

           พันธุกรรม

    3.4  โรคทางพันธุกรรม     

    3.5  เทคโนโลยีชีวภาพกับพันธุกรรม  

           (ทองถิ่น)

9. สืบคนขอมูลอภิปราย และอธิบายความหมายของ DNA ยีน โครโมโซม

10. สืบคนขอมูลอภิปราย และอธิบายสวนประกอบและโครงสรางของ DNA

11. สืบคนขอมูลอภิปราย วิเคราะหและสรุปผลการทดลองของเมนเดล

12. สืบคนขอมูล วิเคราะหและนำกฎของเมนเดลไปใชในการทำนายอัตราสวน

      ทางจีโนไทป และฟโนไทปในรุน F1  และ F2 จากการผสมพันธุที่พิจารณา

      หนึ่งลักษณะและพิจารณาสองลักษณะ

13. สืบคนขอมูลอภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมและ

      เทคโนโลยีทางดานพันธุศาสตร

4. ระบบตางๆในรางกายมนุษย และสัตว

    (ASEAN) , (FSG)

    4.1  ระบบยอยอาหาร 

    4.2  ระบบหมุนเวียนโลหิต

    4.3  ระบบหายใจ

    4.4  ระบบขับถาย

    4.5  ระบบสืบพันธุ                 

    4.6  ระบบโครงรางของรางกาย 

    4.7  ระบบประสาท 

14. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและการทำงาน

      ของระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ  ระบบขับถาย  

      ระบบสืบพันธุ ระบบโครงรางของรางกาย ระบบประสาทของมนุษย 
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หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

5. ระบบนิเวศ  (ASEAN)

    5.1 ระบบนิเวศและไบโอม  (ทองถิ่น)

    5.2 รูปแบบความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิต

          ในระบบนิเวศ  

    5.3 การถายทอดพลังงานระหวางส่ิงมีชีวิต 

    5.4 พีระมิดปริมาณส่ิงมีชีวิต  

    5.5 วัฏจักรของสาร

    5.6 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ และกลุม

          ส่ิงมีชีวิตข้ันสุด 

    5.7 ประชากร (ทองถิ่น)

15. สืบคนขอมูล  อภิปราย และสรุปความหมายและประเภทของระบบนิเวศ

16. สำรวจและวิเคราะหขอมูลระบบนิเวศในทองถิ่น

17. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตและ

      ปจจัยทางกายภาพและทางชีวภาพ

18. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปความสำคัญของการถายทอดพลังงาน การ

      หมุนเวียนสาร และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ

19. อธิบายความหมายของคำวาประชากร คำนวณหาความหนาแนนของ

      ประชากร วิเคราะหปจจัยสำคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของ

      ประชากร การเติบโตโครงสรางของประชากรมนุษย

การวัดและประเมินผล

[ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

1. กอนกลางภาค 1. ตรวจใบกิจกรรม

2. ตรวจแบบฝกหัด

3. ตรวจชิ้นงาน “เซลลของ

   ส่ิงมีชีวิต”

4. ทดสอบหนวย 1 - 3

1. ใบกิจกรรม

2. แบบฝกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

4. แบบทดสอบ

5

5

10

5

ขอ 1 - 13

2. สอบกลางภาค ทดสอบหนวย 1 - 3 แบบทดสอบ 20 ขอ 1 - 13

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจใบกิจกรรม

2. ตรวจแบบฝกหัด

3. ตรวจชิ้นงาน “ระบบ

   ตางๆในรางกาย”

4. ทดสอบหนวย 4 - 5

1. ใบกิจกรรม

2. แบบฝกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

4. แบบทดสอบ

5

5

10

5

ขอ 14 - 19

4. สอบปลายภาค ทดสอบหนวย 4 - 5 แบบทดสอบ 20 ขอ 14 - 19

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

1. ตรวจใบกิจกรรม

2. ตรวจแบบฝกหัด

3. ตรวจชิ้นงาน 

4. ทดสอบ

แบบประเมินการอาน คิด 

วิเคราะหและเขียน

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย[ [                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต[ [ [

3.   มีวินัย[ [ [ [ [ [ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง [ [ [ [ [ 6.   มุงม่ันในการทำงาน[ [

7.   รักความเปนไทย[ [ [ [ [ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข[ [ [ [ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร[ [ [ [ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา[ [ [ [ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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