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   ครูผู้สอน  นางสาวเกศกัญญา  สีเลา 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  เปรียบเทียบ เกี่ยวกับลักษณะทีส่ าคัญของสิ่งมีชีวิต การใช้ความรู้และกระบวนการทางชีววิทยาที่
เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร ์ และการน าความรู้
เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนทีห่่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึม 
และนิวเคลียส ความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ การสื่อสารระหว่างเซลล ์การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล ์
และการชราภาพของเซลล์  การล าเลียงสารผ่านเซลล ์ การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กลไกการรักษา
ดุลยภาพของน้ า แร่ธาตุ อุณหภูมิ ของพืช มนุษย์ และสัตว์ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน าเสนอผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ และแกป้ัญหาได้ อย่างเป็นระบบ และสามารถจดัท าโมเดลหรือโครงงานได้   อีกทัง้เห็นคุณค่าของการ
น าความรู้ไปใช้ในทักษะชีวิตประจ าวัน และมีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมลูและอธิบายเกี่ยวกบัลกัษณะที่ส าคัญของสิง่มชีีวิต 

2. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยา ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 3. น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาออกแบบการทดลอง ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับชีววิทยา 

4. สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้อง 
       จุลทรรศน ์

5. อภิปรายและสรปุเกี่ยวกับการสือ่สารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล ์และการชราภาพ    
       ของเซลล ์

6.  ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมชีีวิต 
7.  ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ าในพืช  
 



          8.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์ 
     อื่นๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

9.  อธิบายเกี่ยวกบัระบบภูมิคุม้กันของร่างกายและน าความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาดุลยภาพ 
10. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และน าความรูเ้กี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
หมายเหต ุในการจัดการเรียนรู้ให้ด าเนินกจิกรรมให้บรรลุถึงมาตรฐาน ว 8.1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วย 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

หน่วย 
การเรียนรูท้ี ่

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ว.1.1 
ข้อ 1,10 

-สิ่งมีชีวิตคืออะไร    ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 
 

4 15 

2 ว.1.1  
ข้อ 2,3 

-ชีววิทยาคืออะไร 
-ชีววิทยากับการด ารงชีวิต 
-ชีวจริยธรรม 
-การศึกษาชีววิทยา 

การศึกษาชีววิทยา 
 
 

 
6 
 

25 
 
 

3 ว.1.1  
ข้อ 4,5 

- เซลล์และทฤษฎีเซลล ์
-กล้องจุลทรรศน์ 
-โครงสร้างหน้าที่ของ
ส่วนประกอบภายในเซลล ์
-การสื่อสารระหว่างเซลล ์
-การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของเซลล์และการชราภาพ
ของเซลล ์

เซลล ์
 

14 25 

4 ว.1.1  
ข้อ 6,7,8,9,10 

-การล าเลียงสารผ่านเซลล ์
-กลไกการรักษาดุลยภาพ
ของสิ่งมีชีวิต 
-ภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

ดุลยภาพของสิง่มีชีวิต 16 35 

 
 
 
 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษา ส ารวจ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
2. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบทีส่ าคัญของเซลลพ์ชืและเซลลส์ัตว์ 
3. ท าการศึกษา/ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์พืชและเซลลส์ัตว์ 
4. ท าการศึกษา/ทดลองและอธิบายการรกัษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
5. การท าโมเดล/โครงงาน เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
6. ท าการทดลองและอธิบายกลไกการรกัษาดุลยภาพของน้ าในพืช 
7. จัดท าสรุปผังมโนทัศน์(Mind Mapping) 
8. กิจกรรมกลุ่ม / รายงาน 

การวัดและประเมินผล 
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      

คะแนนเต็ม       100    คะแนน 
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 :  20 
 

ที่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู ้ คะแนน 
 

1 ก่อนกลางภาค -สอบย่อย 
-ช้ินงาน/ภาระงาน 
    - รายงาน/การศึกษา/ทดลอง 
    - โมเดลเซลล์พืช เซลล์สัตว์/กลุ่ม 
    - สรุปผังมโนทัศน ์

1-2 
 

1-2 
3 

1-2 

10 
 

5 
10 
5 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 1-3 20 
3 หลงักลางภาค -สอบย่อย 

-ช้ินงาน/ภาระงาน 
    - รายงาน/การศึกษา/ทดลอง 
    - สรุปผังมโนทัศน ์

3-4 
 
4 

3-4 

15 
 

10 
5 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 3-4 20 
 

2.  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  2.1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  2.2     ซื่อสัตย์สจุริต 
  2.3     มีวินัย 
  2.4     ใฝ่เรียนรู ้



  2.5     อยู่อย่างพอเพียง 
  2.6      มุ่งมั่นในการท างาน 
  2.7     รักความเป็นไทย 
  2.8     มีจิตสาธารณะ 

3.  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน (ใช้เกณฑ์ ดีเยี่ยม,ดี,ผ่าน,ไม่ผ่าน ) 
3.1  สามารถคัดสรรสือ่ที่ต้องการอ่าน  เพื่อหาข้อมลูสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ 
3.2  สามารถจับประเด็นส าคัญ  และประเด็นสนับสนุน  โต้แย้ง 
3.3  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  ความสมเหตสุมผล  ความน่าเช่ือถือ   
3.4  สามารถสรปุคุณค่า  แนวคิด  แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
3.5  สามารถสรปุ  อภิปราย  ขยายความแสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  สนับสนุน  โน้มน้าว  

 
 
 
 

  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
50-59 1 ผ่านเกณฑ ์
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

  

4.      สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 
  4.1   ความสามารถในการสื่อสาร 
  4.2   ความสามารถในการคิด 
  4.3   ความสามารถในการแกป้ัญหา 
  4.4   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 - ห้องสมุด 

- แบบเรียน/ อุปกรณ์การศึกษา/ทดลอง 
- สื่อของจริงไก้แก่ พืชและสัตว์ 
- ใบงาน 
- internet 
- แผ่นใส 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์



-สื่อคอมพิวเตอร์ ในรูป CD power point 
-แบบฝกึกิจกรรม, ใบความรู้  ,กล้องจลุทรรศน ์

 - หนงัสือเรียนสาระการเรียนเพิ่มเติมชีววิทยาเล่ม 1 
 - หนังสือเรียนสาระการเรียนพื้นฐานชีววิทยา 
 -ชีววิทยา 1และเล่ม 2  :ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของ สอวน. 
 -www google.co.th 
 -www truplookpanya.com 

-www.wcsst.net 
 - สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   http://www.ipst.ac.th /science 
  

 


