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คำอธิบำยรำยวิชำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์

โรงเรียนแก่ นนครวิทยำลัย

รำยวิชำชีววิทยำ 1 ว30141 (Biology1) ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
เวลำ 3 ชั่วโมง/สั ปดำห์
ตัวชี้วดั ว1.1 ม.4-6/1-4 ว1.2 ม.4-6/5-8

1.5 หน่ วยกิต
ว2.1 ม.4-6/9-11 ว2.2 ม.4-6/12-14

ศึกษา วิเคราะห์ และทาปฎิบตั ิการไบโอม ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ใน
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ
คนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โครงสร้างของเซลล์ กล้องจุลทรรศน์ การลาเลียงสารผ่านเซลล์ กลไก
ในการรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวติ การสร้างภูมิคุม้ กันของร่ างกาย ความผิดปกติของระบบภูมิคุม้ กัน ลักษณะ
ทางพันธุ กรรม โครโมโซมและสารพันธุ กรรม การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุ กรรม เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุ วศิ วกรรม การโคลน สปี ชีส์ของสิ่ งมีชีวติ และความ
หลากหลายของสิ่ งมีชีวติ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บค้นข้อมูล การสารวจตรวจสอบ การอธิบาย การ
วิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ การหาความสัมพันธ์ การอภิปราย การตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่า
เพื่อให้เกิดทักษะการคิด ความรู ้ ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ สรุ ปองค์ความรู ้
ตัดสิ นใจนาความรู ้ไปใช้ในชี วติ ประจาวัน ดาเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดูแลรักษาสิ่ งมีชีวติ อื่น
ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็ นไทยควบคู่กบั
ความเป็ นสากล

ครู เสกสรรค์ สุวรรณสุข
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ตัวชี้วดั
รำยวิชำ ว30141 ชีววิทยำพืน้ ฐำน
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 จำนวน 1.5 หน่ วยกิต เวลำ 3 ชั่วโมง/สั ปดำห์
1. ทดลองและอธิ บายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ
2. ทดลองและอธิ บายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ าในพืช
3. สื บค้นและอธิ บายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า แร่ ธาตุและอุณหภูมิของมนุษย์ และสัตว์และนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. อธิ บายเกี่ยวกับระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายและนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในการรักษาดูแลสุ ขภาพ
5. อธิ บายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุ กรรม การแปรผันทางพันธุ กรรม มิวเตชันและการเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ
6. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมและนาความรู ้ไป
ใช้ประโยชน์
7. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
8. อธิ บายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติและผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความ
หลากหลายของสิ่ งมีชีวติ
9. อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ
10. อธิ บายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
11. อธิบายความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา
12. วิเคราะห์สภาพปั ญหา สาเหตุของปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศและระดับโลก
13. อภิปรายแนวทางในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
14. วางแผนและดาเนินการเฝ้ าระวัง อนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ครู เสกสรรค์ สุวรรณสุข
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เกณฑ์ กำรประเมิน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์

โรงเรียนแก่ นนครวิทยำลัย

รำยวิชำชีววิทยำ 1 ว30141 (Biology1) ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
เวลำ 3 ชั่วโมง/สั ปดำห์
ตัวชี้วดั ว1.1 ม.4-6/1-4 ว1.2 ม.4-6/5-8

1.5 หน่ วยกิต
ว2.1 ม.4-6/9-11 ว2.2 ม.4-6/12-14

คะแนนระหว่ำงภำค : สอบ = 60 : 40
1. คะแนนระหว่ำงภำค 60 คะแนน แบ่ งเป็ น
1.1 ปฏิบตั ิการการใช้กล้องจุลทรรศน์
5 คะแนน
1.2 ทาสื่ อการเรี ยนการสอน
10 คะแนน
1.2.1 เรื่ องการแบ่งเซลล์ (mitosis และ meiosis) หรื อ
1.2.2 Music video (การแต่งเพลง ตัดต่อวิดีโอ)
- โครงสร้างเซลล์
- การลาเลียงสารผ่านเซลล์
- กลไกการรักษาดุลยภาพ
- ภูมิคุม้ กันของร่ างกาย
1.3 ปฏิบตั ิการการแบ่งเซลล์
5 คะแนน
1.4 สมุดศัพท์ชีววิทยา
10 คะแนน
1.5 แบบฝึ กหัดระบบนิเวศ
10 คะแนน
1.6 ทดสอบย่อย
15 คะแนน
1.5 จิตพิสัย + เวลาเรี ยน
5 คะแนน
2. สอบ 40 คะแนน แบ่ งเป็ น
2.1 สอบกลางภาค
2.2 สอบปลายภาค

ครู เสกสรรค์ สุวรรณสุข

20 คะแนน
20 คะแนน

