
รายละเอียดวิชา

วิชา  ความหลากหลายทางชีวภาพ                         รหัสวิชา ว302453              จำนวน 2 คาบ / สัปดาห 1.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1-53 3         3          ภาคเรียนที่ 1 / 2557                      ครูผูสอน  ม.เดชา, ม.ตฤณ

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู

1. ระบบนิเวศ

    1.1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

    (ASEAN)

    1.2 ความสัมพันธในระบบนิเวศ (ASEAN)

    1.3 การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ และ 

    วัฏจักรน้ำ ไนโตรเจน

    1.4 วัฏจักรออกซิเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน    

    และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ

1. ศึกษา วิเคราะห และอธิบายความหลากหลายของระบบนิเวศ

2. ศึกษา วิเคราะห และอธิบายความสัมพันธในระบบนิเวศ

3. ศึกษา วิเคราะห และอธิบายการถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร    

4. ศึกษา วิเคราะห และอธิบายการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ    

5. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจระบบนิเวศภายในโรงเรียน                                                                                                                                                                                                     

2. ประชากร

    2.1 ความหนาแนนและการแพรกระจายของ

    ประชากร,ขนาดของประชากร (ASEAN)

    2.2 รูปแบบการเพิ่มของประชากร,การรอด

    ชีวิตของประชากร,ประชากรมนุษย

6. ศึกษา วิเคราะห และอธิบายความหนาแนนและการแพรกระจายของ  

    ประชากร

7. ศึกษา วิเคราะห และอธิบายขนาดของประชากร

8. ศึกษา วิเคราะห และอธิบายรูปแบบการเพิ่มประชากร

9. ศึกษา วิเคราะห และอธิบายการรอดชีวิตของประชากร                                                                                                                                                                            

3. มนุษยกับความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม     

    3.1 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ, 

    ทรัพยากรน้ำ มลพิษและการอนุรักษ

    3.2 ทรัพยากรอากาศ ปาไม สัตวปา มลพิษ

    และการอนุรักษ

    3.3 การอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น

    (ทองถิ่น)

10. ศึกษา วิเคราะห และอธิบายประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

11. ศึกษา วิเคราะห และอธิบายการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

12. ศึกษา วิเคราะห และอธิบายหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

13. ปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศึกษาและสำรวจทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลน

4. ความหลากหลายทางชีวภาพ

    4.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ,การจัด

    หมวดหมูของส่ิงมีชีวิต(ASEAN)

    4.2 ชื่อของส่ิงมีชีวิต การระบุชนิดของ

    ส่ิงมีชีวิต  กำเนิดของชีวิต (ASEAN)

    4.3 อาณาจักรมอเนรา 

    4.4 อาณาจักรโพรทิสตา

    4.5 อาณาจักรฟงไจ

    4.6 อาณาจักรพืช (ASEAN)  (พฤกษศาสตร)

    4.7 อาณาจักรสัตว  (ASEAN)  (FSG)

14.ศึกษา วิเคราะหและอธิบายชื่อของส่ิงมีชีวิต 

15.ศึกษา วิเคราะหและอธิบายกำเนิดส่ิงมีชีวิต 

16.ศึกษา วิเคราะหและอธิบายวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต

17.ศึกษา วิเคราะหและอธิบายวิวัฒนาการของมนุษย 

18. ศึกษา วิเคราะหและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

19. ศึกษา วิเคราะหและอธิบายการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
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หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู

5. เทคโนโลยีชีวภาพ

    5.1 ความสัมพันธของเทคโนโลยีชีวภาพกับ

    ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต (ASEAN)

    5.2 การประยุกตใชความรูทางชีววิทยา กับ

    เทคโนโลยีชีวภาพ

    5.3 สาขาของเทคโนโลยีชีวภาพและตัวอยาง

    ของเทคโนโลยีชีวภาพ

    5.4 โครงการพระราชดำริพลังงานชีวภาพ

    (FSG)

20. ศึกษา วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของเทคโนโลยีชีวภาพ กับ

      ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

21. ศึกษา วิเคราะหและอธิบายการประยุกตใชความรูทางชีววิทยากับ

      เทคโนโลยีชีวภาพ 

22. ศึกษา วิเคราะหและอธิบายสาขาของเทคโนโลยีชีวภาพ 

23. ศึกษา วิเคราะหและอธิบายตัวอยางของเทคโนโลยีชีวภาพ 

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

1. กอนกลางภาค - ชิ้นงาน 4 ชิ้น

- รายงาน

- สมุดบันทึก

- สมุดบันทึกคำศัพท

- รายงานการสำรวจระบบนิเวศ

- แบบประเมินชิ้นงาน/รายงาน

-  แบบประเมินสมุดบันทึก

-  แบบประเมินสมุดคำศัพท

- แบบประเมินรายงาน

20

10

10

10

(50/2=25)

1-12

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 1-12

3. หลังกลางภาค - ชิ้นงาน 4 ชิ้น

- รายงาน

- สมุดบันทึก

- สมุดบันทึกคำศัพท

- รายงานทัศนศึกษาและการ

สำรวจระบบนิเวศปาชายเลน

- แบบประเมินชิ้นงาน/รายงาน

-  แบบประเมินสมุดบันทึก

-  แบบประเมินสมุดคำศัพท

- แบบประเมินรายงาน

20

10

10

10

(50/2=25)

13-23

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 13-23

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

ประเมินพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ ประเมินชิ้นงาน แบบประเมินชิ้นงาน - สมรรถนะ 5 ขอ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ประเมินชิ้นงาน แบบประเมินชิ้นงาน - -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย3 3                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต3 3 3

3.   มีวินัย3 3 3 3 3 3 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง 3 3 3 3 3 6.   มุงม่ันในการทำงาน3 3

7.   รักความเปนไทย3 3 3 3 3 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข3 3 3 3 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร3 3 3 3 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา3 3 3 3 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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