
!!!
รายละเอียดวิชา 

!
วิชา  ชีววิทยาของสัตว์ 2                                       รหัสวิชา ว30244             จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5                                     ภาคเรียนที่ 2/2557                     ครูผู้สอน ม.เดชา   ขันธจิตต์ !
หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

1.  การสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโต 

     ของสัตว์ 

    1.1 การสืบพันธ์ุของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว           

          ( ASEAN ) 

    1.2 การสืบพันธ์ุของสัตว์ ( ASEAN) 

    1.3 การสืบพันธ์ุของคน ( ASEAN )

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของส่ิงมีชีวิตเซลล์  

    เดียวและสัตว์ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความรู้ 

    ความเข้าใจ และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  

2. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของส่ิงมีชีวิต 

    เซลล์เดียวและสัตว์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุของคนและระบุหน้าที่ 

    ของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบสืบพันธ์ุของคน ด้วยกระบวนการสืบเสาะ 

    หาความรู้ กระบวนการ สร้างความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการสร้าง 

    ความคิดรวบยอด 

4. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุของคนและระบุ 

    หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบสืบพันธ์ุของคน ด้วยกระบวนการทาง 

    วิทยาศาสตร์ 

5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต ด้วยกระบวน   

    การสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ และ กระบวน  

    การสร้างความคิดรวบยอด 

6. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต ด้วย  

    กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

7. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ และ ตัวอ่อน 

    ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความรู้  ความเข้าใจ 

    และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด

2. ระบบโครงร่างของร่างกาย 

     2.1 ระบบโครงร่างแข็งของคน 

     ( ASEAN ) 

     2.2 ระบบกล้ามเนื้อของคน ( ASEAN ) 

     2.3 เคลื่อนไหวของส่ิงมีชีวิต ( ASEAN )

8. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของโครงร่างแข็งของคน  

    ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความรู้ความ     

    เข้าใจ และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

9. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ ส่วนประกอบและหน้าที่ของโครงร่างแข็ง     

    ของคน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

10. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของกล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ กล้าม  

      เนื้อหัวใจของคน ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการ  

      สร้างความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

11. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับลักษณะของกล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ  

      กล้ามเนื้อหัวใจของคนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

12. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของโพรทิสต์ และ 

      สัตว์บางชนิด ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้าง  

      ความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการสร้าง ความคิดรวบยอด 
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2. ระบบโครงร่างของร่างกาย  (ต่อ) 13. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรับรู้และตอบสนองต่อส่ิงเร้าของโพรทิสต์  

      และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา  

      ความรู้ กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการสร้าง  

      ความคิดรวบยอด  

14. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ วิธีการรับรู้และตอบสนองต่อส่ิงเร้าของโพรทิสต์  

      และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      

3. ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส 

    3.1 เซลล์ประสาทและการทำงานของ   

          เซลล์ประสาท ( ASEAN ) 
     3.2 ศูนย์ควบคุมระบบประสาทและ 

           อวัยวะรับสัมผัส ( ASEAN )

15. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ส่วนประกอบและหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของเซลล์  

      ประสาท  ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความรู้  

      ความเข้าใจ และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

16. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ ส่วนประกอบและหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของเซลล์ 

      ประสาท ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

17. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทในเซลล์ประสาท    

      และการถ่ายทอดกระแสประสาทจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์ประสาท 

      หนึ่ง ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสร้างความรู้  

      ความเข้าใจ และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  

18. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทในเซลล์     

      ประสาท และการถ่ายทอดกระแสประสาทจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์  

      ประสาทหนึ่ง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

19. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญของสมอง รวมทั้งหน้าที่ 

      ของส่วนนั้น ๆ พร้อมทั้งหน้าที่ของไขสันหลัง ด้วยกระบวนการ  

      สืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความ รู้ความเข้าใจ และกระบวน  

      การสร้างความคิดรวบยอด 

20. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ   

      ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสร้างความรู้  

      ความเข้าใจ และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

21. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างและการทำงานของอวัยวะรับสัมผัส 

      แต่ละชนิดด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสร้าง      

     ความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด

4. ฮอร์โมน 

     4.1 ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อที่สำคัญใน 

           ร่างกาย ( ASEAN ) 

    4.2 การควบคุมการทำงานของฮอร์โมน  

          ( ASEAN ) 

    4.3 ฟีโรโมน , ฮอร์โมนแมลง ,  

          ฮอร์โมนพืช ( ASEAN )

22. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ตำแหน่งของต่อมไร้ท่อที่สำคัญของคน รวมทั้ง 

      ชนิดของฮอร์โมน ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการ  

     สร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

23. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการควบคุม โดยระบบประสาท และ 

      กระบวนการควบคุมโดยฮอร์โมนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  

      กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการสร้างความ  

      คิดรวบยอด 

24. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  

      อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย  

      มีจิตสาธารณะ ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข มีความเป็นผู้นำ  

      และกล้าแสดงออก จิตวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้
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การวัดและประเมินผล 

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

!
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้

1. ก่อนกลางภาค 1. ภาระงาน  

    1.1 ใบกิจกรรม 

    1.2 แบบเรียนบทเดียว  

2. ชิ้นงาน     

    2.1  พวงกุญแจกระดูกมนุษย์ 

    2.2  Mind mapping   

1. แบบประเมินกิจกรรม 

2. แบบประเมินแบบเรียน 

บทเดียว 

3. แบบประเมินชิ้นงาน  

4. แบบประเมิน Mind mapping

5 

5 !
5 

10

1-7

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 1-14

3. หลังกลางภาค 1. ภาระงาน  

    1.1 ใบกิจกรรม 

    1.2 แบบเรียนบทเดียว  

2. ชิ้นงาน     

    2.1  สต๊าฟสัตว์ทะเล   

1. แบบประเมินกิจกรรม 

2. แบบประเมินแบบเรียน 

บทเดียว 

3. แบบประเมินชิ้นงาน 

2 

3 !
20 

15-21

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 22-23

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

การสังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ 1. ตรวจจากใบกิจกรรม 

2. ตรวจจากชิ้นงานเด่ียว 

3. ตรวจจากชิ้นงานกลุ่ม

แบบประเมิน - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจจาก “แบบเรียนบทเดียว” แบบประเมิน - -
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