
รายละเอียดวิชา

วิชา  ชีววิทยาของสัตว 1                                       รหัสวิชา ว30243            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  1.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1-5                                     ภาคเรียนที่ 1/2557                    ครูผูสอน ม.เดชา   ขันธจิตต

หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

1. ระบบยอยอาหาร

    1.1 การยอยอาหารของจุลินทรีย           

          (ASEAN , FSG)

    1.2 การยอยอาหารของสัตว

          (ASEAN , FSG)

     1.3 การยอยอาหารของคน(ASEAN ,

          FSG , พฤกษศาสตร)

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการยอยอาหารของจุลินทรีย ดวยกระบวนการสืบเสาะ 

    หาความรู กระบวนการสรางความรูความเขาใจ และกระบวนการสราง      

    ความคิดรวบยอด

2. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับยอยอาหารของจุลินทรียดวยกระบวนการ

     ทางวิทยาศาสตร

3. รูและเขาใจเกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตวบางชนิดดวยกระบวน

    การสืบเสาะหาความรู กระบวนการ สรางความรูความเขาใจ และ

    กระบวนการสรางความคิดรวบยอด

4. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับยอยอาหารของสัตวบางชนิดดวยกระบวน   

    การทางวิทยาศาสตร

5. รูและเขาใจเกี่ยวกับการยอยอาหารของคนดวยกระบวนการสืบเสาะ

    หาความรู กระบวนการสรางความรูความเขาใจ และ กระบวนการ 

    สรางความคิดรวบยอด

6. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับยอยอาหารของคนดวยกระบวนการทาง 

    วิทยาศาสตร

2. การลำเลียงสารในรางกาย

2.1 การลำเลียงสารในรางกาย

      ของจุลินทรีย (ASEAN , FSG)

2.2 การลำเลียงสารในรางกาย

         ของสัตวและคน ( ASEAN , FSG )

2.3 เลือด ระบบน้ำเหลือง

          และภูมิคุมกัน ( ASEAN )

7. รูและเขาใจเกี่ยวกับการลำเลียงสารในรางกายของสัตว ดวยกระบวนการ 

    สืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความรูความเขาใจ และกระบวนการ

    สรางความคิดรวบยอด

8. รูและเขาใจเกี่ยวกับการลำเลียงสารในรางกายของคน ดวยกระบวนการ 

    สืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความรูความเขาใจ และกระบวนการ

    สรางความคิดรวบยอด

9. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการลำเลียงสารในรางกายของคน ดวยกระบวนการ 

    ทางวิทยาศาสตร

10. รูและเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของเลือดคนรวมทั้งการใหและการรับ

      เลือดในคน ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความรู 

      ความเขาใจ และกระบวนการสรางความคิดรวบยอด    

11. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสวนประกอบของเลือดคนรวมทั้งการให และการ

      รับเลือดในคน ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร

12. รูและเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของน้ำเหลือง และกลไกการสราง

      ภูมิคุมกันของรางกาย ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการ

      สรางความรูความเขาใจ และกระบวนการสรางความคิดรวบยอด
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หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

3. การหายใจ

3.1 การแลกเปลี่ยนแกสของโพรทิสต

           และสัตวบางชนิด (ASEAN)

3.2 การแลกเปลี่ยนแกสของคน

          ( ASEAN )    

3.3 การหายใจของเซลล ( ASEAN )

13. รูและเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและกลไกลการแลกเปลี่ยนแกสของสัตว

      ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความรูความเขาใจ 

      และกระบวนการสรางความคิดรวบยอด

14. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับโครงสรางและกลไกลการแลกเปลี่ยนแกสของสัตว 

       ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร

15. รูและเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและกลไกลการแลกเปลี่ยนแกสของคน

      ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความรูความเขาใจ 

      และกระบวนการสรางความคิดรวบยอด

16. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับโครงสรางและกลไกลการแลกเปลี่ยนแกสของคน

      ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร

17. รูและเขาใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาการสลายโมเลกุลของสารแบบใชออกซิเจน 

      และไมใชออกซิเจน ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสราง

      ความรูความเขาใจ และกระบวนการสรางความคิดรวบยอด 

18. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับปฏิกิริยาการสลายโมเลกุลของสารแบบใช

ออกซิเจนและไมใชออกซิเจน ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร

4. การขับถายและการรักษาสมดุล

        ของรางกาย

4.1 การขับถายและการรักษาสมดุล

           รางกายของส่ิงมีชีวิตเซลลเดียว 

          ( ASEAN )

4.2 การขับถายและการรักษาสมดุล

          รางกายของสัตวบางชนิด 

          ( ASEAN )

4.3 การขับถายและการรักษาสมดุล

          รางกายของคน ( ASEAN )

19. รูและเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการขับถายของสัตวเดียว และสัตว  

      ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความรูความเขาใจ 

      และกระบวนการสรางความคิดรวบยอด

20. รูและเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและกระบวนการทำงานของไตในการขับถาย

      และรักษาสมดุลของน้ำ แรธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิ  ดวยกระบวนการ

      สืบเสาะหาความรูกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ และกระบวนการ

      สรางความคิดรวบยอด

21. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับโครงสรางและกระบวนการทำงานของไตในการ

      ขับถายและรักษาสมดุลของน้ำ  แรธาตุ  กรด-เบส  อุณหภูมิ ดวยกระบวน 

      การทางวิทยาศาสตร

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

1. กอนกลางภาค 1. ภาระงาน 

    1.1 ใบกิจกรรม

    1.2 แบบเรียนบทเดียว 

2. ชิ้นงาน    

    2.1  ที่ค่ันหนังสือ 

    2.2  Mind mapping /  

    โปสเตอรโครงการพระราช

    ดำริฯ

1. แบบประเมินกิจกรรม

2. แบบประเมินแบบเรียน

3. บทเดียว

4. แบบประเมินชิ้นงาน "ที่ค่ัน

    หนังสือ"

5. แบบประเมิน Mind mapping /

    โปสเตอรโครงการพระราช

    ดำริฯ

5

5

5

5

5

1 - 10 
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 1 - 12

3. หลังกลางภาค 1. ภาระงาน 

    1.1 แบบเรียนบทเดียว

2. ชิ้นงาน

     2.1 ที่ค่ันหนังสือ

     2.2 Magic Box (งานกลุม)

1. แบบประเมินแบบเรียนบท

    เดียว

2. แบบประเมินชิ้นงาน "ที่ค่ัน

    หนังสือ"

3. แบบประเมิน "Magic Box"

5

5

15

13 - 18

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 13 - 21

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ 1. ตรวจจากใบกิจกรรม

2. ตรวจจากชิ้นงานเด่ียว

3. ตรวจจากชิ้นงานกลุม

แบบประเมิน - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจจาก “แบบเรียนบทเดียว” แบบประเมิน - -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยV V                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตV V V

3.   มีวินัยV V V V V V 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง V V V V V 6.   มุงม่ันในการทำงานV V

7.   รักความเปนไทยV V V V V 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขV V V V 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารV V V V 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาV V V V 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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