
รายละเอียดวิชา

วิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน1                                 รหัสวิชา ว31101                จำนวน  3  คาบ / สัปดาห  1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1-9                                   ภาคเรียนที่ 1/2557             ครูผูสอน มิสปารณีย , มิสจรรยา, Ms.Sky

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. เซลลของส่ิงมีชีวิต

    1.1 ทฤษฎีเซลล

    1.2 เซลลโพรคาริโอตและ

    เซลลยูคาริโอต

    1.3 เซลลพืชและเซลลสัตว

    1.4 โครงสรางและหนาที่ของเซลล

    1.5 การแบงเซลลแบบไมโทซิส

    และการแบงเซลลแบบไมโอซิส

ว1.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลลของ

             ส่ิงมีชีวิต

    

 2. การเคลื่อนที่ของสารผานเซลล

     2.1 โครงสรางและสวนประกอบ

     ของเยื่อหุมเซลล

     2.2 การลำเลียงสารแบบไมใชพลังงาน

           2.2.1 การแพรแบบธรรมดา

           2.2.2 ออสโมซิส

           2.2.3 การแพรแบบฟาซิลิเทต

    2.3 การลำเลียงสารแบบใชพลังงาน

    2.4 การลำเลียงสารโดยไมผาน

          เยื่อหุมเซลล

          2.4.1 เอนโดไซโทซิส

          2.4.2 เอกโซไซโทซิส

    2.5 การรักษาดุลยภาพของพืช

          2.5.1 การคายน้ำ

          2.5.2 กัตเตชั่น

          2.5.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

          คายน้ำ

          2.5.4 การลำเลียงน้ำในพืช

ว1.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลลของ

             ส่ิงมีชีวิต

ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช

3. การลำเลียงสารในรางกายคน

    3.1 สวนประกอบของเลือด

    3.2 ความดันเลือด หมูเลือด และ

    การใหเลือด

    3.3 เสนเลือด

    3.4 หัวใจ

ว1.1 ม.4-6/3 สืบคนขอมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ำ    

             แรธาตุ และอุณหภูมิของมนุษยและสัตวอื่น ๆ และนำความ

             รูไปใชประโยชน
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. (ตอ)    

    3.5 ระบบภูมิคุมกันโรค

          3.5.1 ภูมิคุมกันที่มีอยูตาม

          ธรรมชาติ

          3.5.2 ภูมิคุมกันที่เกิดข้ึนภายหลัง

          3.5.3 การสรางเสริมและการรักษา

          ภูมิคุมกันโรค

          3.5.4 ความผิดปกติของระบบ

          ภูมิคุมกันโรค 

     3.6 การสูดลมหายใจและการ 

     แลกเปลี่ยนกาซ

           3.6.1 การสูดลมหายใจเขาออก

           3.6.2 การหายใจภายนอก

           3.6.3 การลำเลียงออกซิเจน

           3.6.4 การลำเลียงคารบอนได

           ออกไซด

           3.6.5 การวัดอัตราการหายใจ

     3.7 การรักษาดุลยภาพของมนุษย

           3.7.1 โครงสรางและการทำงาน

           ของไต

          3.7.2 โครงสรางและการทำงาน

          ของตอมเหง่ือ

    3.8 การรักษาดุลยภาพของสัตว

          3.8.1 การกำจัดน้ำและของเสียใน

          อะมีบาและพารามีเซียม

          3.8.2 กลไกการรักษาสมดุลของน้ำ

         และแรธาตุในปลาน้ำจืดและน้ำเค็ม

          3.8.3 กลไกการรักษาสมดุลของ

          อุณหภูมิของรางกายสัตว  

ว1.1 ม.4-6/4 อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันของรางกายและนำความรูไป

             ใชในการดูแลรักษาสุขภาพ

4. พันธุศาสตร

    4.1 ลักษณะทางพันธุกรรม

          4.1.1 ความแปรผันของลักษณะ

          ทางพันธุกรรม

          4.1.2 ลักษณะทางพันธุกรรม

          กับส่ิงแวดลอม

          4.1.3 การเกิดมิวเทชั่น

    4.2 การคนพบกฎการถายทอดทาง

          พันธุกรรม

         4.2.1 การศึกษาพันธุกรรมของ

         เมนเดล

         4.2.2 ศัพททางพันธุศาสตร

ว1.2 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม การแปรผัน 

             ทางพันธุกรรม มิวเทชั่น และการเกิดความหลากหลายทาง

             ชีวภาพ  

ม.4-6/4 อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการ

             คัดเลือกตามธรรมชาติตอความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4. (ตอ)     

         4.2.3 ความนาจะเปนของกฎแหง

         การแยกตัว

         4.2.4 กฏแหงการรวมกลุมกัน

         อยางอิสระ

         4.2.5 การถายทอดลักษณะเดน

         ไมสมบูรณ 

         4.2.6 การถายทอดลักษณะแบบ

         เดนรวม

         4.2.7 มัลติเปลแอลลีล

   4.3 โครโมโซม

         4.3.1 การกำหนดเพศ

         4.3.2 โครโมโซมของคน

         4.3.3 ความผิดปกติของโครโมโซม

         คน

   4.4 สารพันธุกรรม

         4.4.1  สวนประกอบทางเคมีของ 

         DNA และRNA  

   4.5 พันธุกรรมกับวิวัฒนาการของ 

         ส่ิงมีชีวิต

        4.5.1 กฎแหงการถายทอดลักษณะที่

        เกิดใหม

        4.5.2 ทฤษฎีการคัดเลือกโดย

        ธรรมชาติของดารวิน

        4.5.3  ปจจัยที่ทำใหเกิดการเปลี่ยน

        ของยีน

        4.5.4 การเกิดสปชีสใหม

        4.5.5 การกำเนิดส่ิงมีชีวิตและ

        วิวัฒนาการของพืชและสัตว     

5. ระบบนิเวศ

    5.1 ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิต 

    กับปจจัยทางกายภาพ

    5.2 ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิต

    กับปจจัยทางชีวภาพ

    5.3 การถายทอดพลังงานในส่ิงมีชีวิต

    5.4  พีระมิดทางนิเวศวิทยา

    5.5 วัฎจักรสารในระบบนิเวศ

    5.6 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ 

    ระบบนิเวศ

    5.7 ความหนาแนนและการแพร

    ของประชากร

ว 2.1 ม.4-6/1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ

ม.4-6/2 อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของส่ิงมีชีวิต

ม.4-6/3 อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและ

             เสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5. (ตอ)   

    5.8 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง

          ขนาดของประชากร

    5.9 โครงสรางอายุประชากรมนุษย

 6. ความหลากหลายทางชีวภาพ

     6.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรม

     6.2 ความหลากหลายของสปชีส

     6.3 ความหลากหลายของระบบนิเวศ

     6.4 ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

           6.4.1 อาณาจักรพืช

           6.4.2 อาณาจักรสัตว

           6.4.3 อาณาจักรฟงไจ

           6.4.4 อาณาจักรโพรทิสตา

           6.4.5 อาณาจักรมอเนอรา

    6.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

          6.5.1 เทคโนโลยีชีวภาพกับความ

          หลากหลายของส่ิงมีชีวิต

          6.5.2 ประโยชนเทคโนโลยีชีวภาพ 

ว 1.2 ม.4-6/2 สืบคนขอมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยี ชีวภาพที่มี 

             ผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอมและนำความรูไปใชประโยชน

ม.4-6/3 สืบคนขอมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทาง

             ชีวภาพที่มีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม

7. ภาวะโลกรอน

    7.1 สาเหตุที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอน

    7.2 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง

    ของภูมิอากาศ

         7.2.1 เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ

         7.2.2 เกิดจากการกระทำของมนุษย

    7.3  ผลกระทบจากการใชทรัพยากร

    ธรรมชาติ

         7.3.1 การลดลงของโอโซน

         7.3.2 ปรากฎการเรือนกระจก

         7.3.3 ฝนกรด

         7.3.4 สึนามิ

         7.3.5 แผนดินไหว

         7.3.ปรากฎการณเอลนิโญและ

         ลานิญา

ว 2.2

ว 8.1

ม.4-6/1 วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมและ 

              ทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ ระดับ

              โลก

ม.4-6/2  อภิปรายแนวทางในการปองกัน แกไขปญหาส่ิงแวดลอม

              และทรัพยากรธรรมชาติ

ม.4-6/3 วางแผนและดำเนินการเฝาระวัง อนุรักษ และพัฒนา

             ส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

ม.4-6/1 ต้ังคำถามที่อยูบนพื้นฐานของความรูและความเขาใจทาง

             วิทยาศาสตร หรือความสนใจหรือจากประเด็นที่เกิดข้ึนใน

             ขณะนั้นที่สามารถทำการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษา

             คนควาไดอยางครอบคลุมและเชื่อถือได
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค - ผลงานการทดลอง   

- ชิ้นงาน

- สมุดคำศัพท

- ทดสอบ

  - แบบประเมินผลการทดลอง

  -  แบบประเมินชิ้นงาน

  -  แบบประเมินชิ้นงาน

  -  แบบทดสอบ

5

5

5

10

ว 1.1 ม.4-6/1-4

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 1.1 ม.4-6/1-4

ว 1.2 ม.4-6/1, 4

3. หลังกลางภาค - ผลงานและการนำเสนอ

   ผลงาน 

- ชิ้นงาน

- สมุดคำศัพท

- ทดสอบ

- แบบประเมินผลงานและ

  การนำเสนอผลงาน

-  แบบประเมินชิ้นงาน

-  แบบประเมินชิ้นงาน

-  แบบทดสอบ

5

5

5

10

ว 1.2 ม.4-6/2-3

ว 2.2 ม.4-6/1-3

ว 8.1 ม.4-6/1

4. สอบปลายภาค สอบวัดผลปลายภาค ขอสอบวัดผลปลายภาค 20 ว 1.2 ม.4-6/2-3

ว 2.1 ม.4-6/1-3

ว 2.2 ม.4-6/1-3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ ชิ้นงาน และการนำเสนอ แบบประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินการนำเสนอ

- สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ชิ้นงาน และการนำเสนอ แบบประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินการนำเสนอ

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยb b                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตb b b

3.   มีวินัยb b b b b b 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง b b b b b 6.   มุงม่ันในการทำงานb b

7.   รักความเปนไทยb b b b b 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขb b b b 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก
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สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารb b b b 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาb b b b 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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