
รายละเอียดวิชา

วิชา ชีววิทยาของพืช                                             รหัสวิชา ว30241             จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  1.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1-4                                     ภาคเรียนที่ 1/2557                     ครูผูสอน  ม.ตฤณ   โกมลธนกิจ

หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

1. เซลลของส่ิงมีชีวิต

    1.1 โครงสรางของเซลลพืชและความหมาย  

    ของคำศัพทในโครงสรางเซลลพืช(ASEAN) 

    รวมทั้งหนาที่ของโครงสรางในเซลลพืช

    1.2 โครงสรางของเซลลสัตวและความหมาย

    ของคำศัพทในโครงสรางเซลลสัตว 

    (ASEAN) รวมทั้งหนาที่ของโครงสรางใน

    เซลลสัตว

1. สรุปโครงสรางและหนาที่ของสวนประกอบของเซลลพืชและเซลลสัตว     

2. อธิบายลักษณะและหนาที่ของออรแกแนลลที่สำคัญในไซโตพลาสซึม                                                       

3. ศึกษาคนควาความหมายของคำศัพทที่เกี่ยวของกับเซลลของส่ิงมีชีวิต                                                                                         

2. การเคลื่อนที่ของสารผานเซลล และ การแบง

เซลลแบบตางๆ

    2.1 คำศัพทที่เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของ

    เซลล(ASEAN),หลักการและการทดลอง

    (FSG) การแพร และ การออสโมซิสของสาร

    ผานเซลล 

    2.2 การลำเลียงสารแบบฟาซิลิเทต การ

    ลำเลียงสารแบบใชพลังงาน และ การลำเลียง

    สารขนาดใหญ

    2.3 การแบงเซลลแบบไมโอซิสและไมโทซิส 

    รวมทั้งคำศัพทที่เกี่ยวของ (ASEAN)

4. ศึกษา สำรวจ และทดลองการแพร     

5. ศึกษา  ตรวจสอบ สืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับการลำเลียงสารแบบ

    ฟาซิลิเทต                                

6. ศึกษา  ตรวจสอบ สืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับการลำเลียงสารแบบ

    ใชพลังงาน     

7. ศึกษา ตรวจสอบ สืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับการลำเลียงสารขนาด

    ใหญ                                      

8. ศึกษาคนควาความหมายของคำศัพทที่เกี่ยวของกับการรักษาดุลยภาพของ

เซลล                                            

9. ศึกษาและอธิบายการแบงเซลลแบบไมโทซีส                                                                                              

10.ศึกษาและอธิบายการแบงเซลลแบบไมโอซีส                                                                                                

11.ศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนสภาพของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบของ

     รางกาย

12.ศึกษาคนควาความหมายของคำศัพทที่เกี่ยวของกับการแบงเซลลและการ

     เปลี่ยนสภาพของเซลลของส่ิงมีชีวิต                                                                                                                              

3. มารูจักรากและลำตนพืชกันเถอะ

    3.1โครงสรางและหนาที่ของราก รวมทั้งคำ

    ศัพทเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของราก

    พรอมความหมาย(ASEAN)

    3.2 โครงสรางและหนาที่ของลำตน รวมทั้ง

    คำศัพทเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของ

    ลำตนพรอมความหมาย(ASEAN)

13.สำรวจ สืบคนขอมูล วิเคราะห และ นำเสนอ เกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่

     ของราก

14.สำรวจ สืบคนขอมูล วิเคราะห และ นำเสนอ เกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่

     ของลำตน
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หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

4. มารูจักใบของพืชกันเถอะ

    4.1 โครงสรางและหนาที่ของใบ พรอมคำ

    ศัพท (ASEAN)

    4.2 การคายน้ำ การลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร

    ของพืช

15. สำรวจ สืบคนขอมูล วิเคราะหและนำเสนอเกี่ยวกับโครงสรางและ

หนาที่ของใบ 

16. สืบคนขอมูล วิเคราะหและนำเสนอเกี่ยวกับการคายน้ำของพืช

17. สืบคนขอมูล วิเคราะหและนำเสนอเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำและธาตุ

      อาหารของพืช

18. สืบคนขอมูล วิเคราะหและนำเสนอเกี่ยวกับการลำเลียงสารอาหาร

      ของพืช

5. การสังเคราะหดวยแสงของพืช

    5.1 การสังเคราะหแสง,ปจจัยของการ

    สังเคราะหแสง,ทดลองเกี่ยวกับการ

    สังเคราะหแสง(FSG) รวมทั้งคำศัพทที่เกี่ยว

    กับการสังเคราะหแสง (ASEAN)

23. สืบคนขอมูล อธิบายและนำเสนอประวัติการคนควาที่เกี่ยวของกับการ

      สังเคราะหดวยแสง   และ ปฏิกิริยาการสังเคราะหดวยแสง    

24. ศึกษาวิเคราะหและอธิบายปจจัยบางประการที่มีผลตอการสังเคราะห

      ดวยแสง                                     

25. ศึกษา คนควา อธิบายและนำเสนอเกี่ยวกับรงควัตถุที่เกี่ยวของกับการ

      สังเคราะหดวยแสง

26. ศึกษา คนควาและทำการทดลองแหลงเกิดการสังเคราะหดวยแสง                 

27. ศึกษาคนควาความหมายของคำศัพทที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหดวยแสง

                                                                                                                                                                                         

6. มารูจักดอกของพืชกันเถอะ

    6.1โครงสรางของดอกและหนาที่ของดอก 

    รวมทั้งคำศัพทของโครงสรางของดอก  

    (ASEAN)

    6.2 การสรางเซลลสืบพันธุของพืช การถาย

    ละอองเรณู การปฏิสนธิ การเกิดผล การเกิด

    เมล็ด

    6.3 การขยายพันธุพืชในทองถิ่น(ทองถิ่น)

    6.4 ศึกษาพืชในสวนสมุนไพร

    (พฤกษศาสตร)

    6.5 โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการ

    อนุรักษพันธุพืช(FSG)

19. ศึกษาคนควาความหมายของคำศัพทที่เกี่ยวของกับโครงสรางและหนาที่

       ของพืชดอก

20. ศึกษาวิเคราะห การสรางเซลลสืบพันธุของพืชดอก การถายละอองเรณู 

21. สำรวจ สืบคนขอมูล วิเคราะหและนำเสนอการขยายพันธุพืชในทองถิ่น

      การปฏิสนธิ การเกิดผล  การเกิดเมล็ด

22. ศึกษาคนควาความหมายของ คำศัพทที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุของพืช

      ดอกหนาที่ของพืชดอก

7. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

    7.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

    พรอมคำศัพทที่สำคัญ (ASEAN)

28. สืบคน วิเคราะหและนำเสนอสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช                                                             

8. การตอบสนองตอส่ิงเรา

    8.1 การตอบสนองตอส่ิงเราภายในของพืช

    8.2 การตอบสนองตอส่ิงเราภายนอกของพืช

29. สืบคน วิเคราะหและนำเสนอการตอบสนองของพืชตอส่ิงแวดลอม

30. ศึกษาคนควาความหมายของคำศัพทที่เกี่ยวของกับการตอบสนองของพืช                                                              
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

1. กอนกลางภาค - ชิ้นงาน 4ชิ้น

- สมุดบันทึก

- สมุดบันทึกคำศัพท

-   แบบประเมินชิ้นงาน

-   ตรวจสมุดบันทึก

-   ตรวจสมุดคำศัพท

20

15

15

(50/2=25)

1-18, 23-27

2. สอบกลางภาค สอบวัดผลกลางภาค ขอสอบวัดผลกลางภาค     20 1-18, 23-27

3. หลังกลางภาค - ชิ้นงาน 4ชิ้น

- สมุดบันทึก

- สมุดบันทึกคำศัพท

-   แบบประเมินชิ้นงาน

-   ตรวจสมุดบันทึก

-   ตรวจสมุดคำศัพท

20

15

15

(50/2=25)

19-22, 28-30

4. สอบปลายภาค สอบวัดผลปลายภาค ขอสอบวัดผลปลายภาค     20 19-22, 28-30

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ 1. ชิ้นงาน

2. การทำกิจกรรม

แบบประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินการทำงาน

- สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ชิ้นงาน แบบประเมิน - -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยZ Z                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตZ Z Z

3.   มีวินัยZ Z Z Z Z Z 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Z Z Z Z Z 6.   มุงม่ันในการทำงานZ Z

7.   รักความเปนไทยZ Z Z Z Z 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขZ Z Z Z 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารZ Z Z Z 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาZ Z Z Z 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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