กาหนดการสอน (Course Outline)
รหัสวิชา
ว30242
ชื่อวิชา
ชีววิทยา 2
จานวนหน่ วยการเรียน 1.5 หน่วยกิต
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคการศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา
2559
รายชื่อครู ผู้สอน
นางสาวสุรัตน์ หนองหงอก
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างภาคและปลายภาค
80:20
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวติ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวติ การรับรู ้และการ
ตอบสนองเซลล์ประสาท การทางานของระบบประสาทสัง่ การ อวัยวะรับความรู ้สึก ฮอร์โมนจากต่อมไร้
ท่อและอวัยวะที่สาคัญ ฟี โรโมน พฤติกรรม กลไกการควบคุมพฤติกรรมของสัตว์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การ
สังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุ ป เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้
มีความสามารถในการตัดสินใจ นาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวติ มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร่ างกายสัตว์ และมนุษย์
โดยการทางานของระบบหายใจ ขับถ่าย หมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุม้ กันได้
2. สืบค้นข้อมูลอธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับระบบโครงร่ างของมนุษย์ รวมทั้งการนาความรู ้ไป
ประยุกต์ ใช้ในชีวติ และอธิบายโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของโพรทิสต์ และสัตว์บางชนิด
3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับเซลล์ประสาทการทางานของเซลล์ประสาท
ศูนย์ควบคุมของระบบประสาท การทางานของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส และนาความรู ้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ
4. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อที่สาคัญของคนและบทบาทของฮอร์โมนที่
สาคัญกลไกควบคุมการหลัง่ ของฮอร์โมน รวมทั้ง ฟี โรโมนในสัตว์ และการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ
5. สารวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของสิ่งมีชีวติ

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา ชีววิทยา 2
หน่ วยที่
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวนคาบ
1
26
การรักษาดุลยภาพในร่ างกาย
- การหายใจของสิ่งมีชีวติ
- ระบบหมุนเวียนเลือด
- เลือด ระบบน้้าเหลือง และภูมิคมุ ้ กัน
- การขับถ่ายของสิ่งมีชีวติ

2

การเคลื่อนที่ของสิ่ งมีชีวิต
- การเคลื่อนที่ของโพรทิสต์
- การเคลื่อนที่ของไม่มีกระดูกสันหลัง
- การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
- การเคลื่อนที่ของมนุษย์

2

3

ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้ สึก
- การรับรู ้และตอบสนองของสิ่งมี
ชีวติ เซลล์เดียว สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง และมีกระดูกสันหลัง
- เซลล์ประสาทและการทางานของ
เซลล์ประสาท
- ศูนย์ควบคุมระบบประสาท
- การทางานของระบบประสาท
- อวัยวะรับความรู ้สึก

12

รหัสวิชา ว30242
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตการทากิจกรรม
เป็ นกลุ่มโดย
- การทดลอง
- การสรุ ปและอภิปราย
2. ตรวจผลงานและ
แบบฝึ กหัดท้ายบท
3. การทาแบบทดสอบ
(15 คะแนน)
1. สังเกตการทากิจกรรม
เป็ นกลุ่มโดย
- การค้นคว้าข้อมูล
- การนาเสนอข้อมูล
2. ตรวจผลงานและ
แบบฝึ กหัดท้ายบท
3. การทาแบบทดสอบ
(5 คะแนน)
1. สังเกตการทากิจกรรม
เป็ นกลุ่มโดย
- การค้นคว้าข้อมูล
- การนาเสนอข้อมูล
2. ตรวจผลงานและ
แบบฝึ กหัดท้ายบท
3. การทาแบบทดสอบ
(10 คะแนน)

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. สมุดบันทึก
2. แบบบันทึกการ
ทดลองเป็ นกลุ่ม
3. แบบฝึ กหัด
4. Concept map

1. สมุดบันทึก
2. การสืบค้นข้อมูล
3. นาเสนอข้อมูล
เป็ นกลุ่ม
4. แบบฝึ กหัด
5. Concept map

1. สมุดจดงาน
2. การสืบค้นข้อมูล
3. นาเสนอข้อมูล
เป็ นกลุ่ม
4. แบบฝึ กหัด
5. Concept map

หน่ วยที่
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
4
ระบบต่ อมไร้ ท่อ
- ต่อมไร้ท่อ
- ฮอร์โมนและอวัยวะที่สาคัญ
- การรักษาดุลยภาพของร่ างกายด้วย
ฮอร์โมน
- ฟี โรโมน
5
พฤติกรรมของสั ตว์
- กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
- ประเภทพฤติกรรมของสัตว์
- ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ
การพัฒนาของระบบประสาท
- การสื่อสารระหว่างสัตว์

จานวนคาบ การวัดและประเมินผล
14
1. สังเกตการร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงานและ
แบบฝึ กหัดท้ายบท
3. การทาแบบทดสอบ
(20 คะแนน)
6

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. สมุดจดงาน
2. Concept map
3. การสืบค้นข้อมูล
4. นาเสนอข้อมูล
เป็ นกลุ่ม
5. แบบฝึ กหัด
1. สังเกตการร่ วมกิจกรรม 1. สมุดจดงาน
2. ตรวจผลงานและ
2. Concept map
แบบฝึ กหัดท้ายบท
3. การสืบค้นข้อมูล
3. การทาแบบทดสอบ
4. นาเสนอข้อมูล
(10 คะแนน)
เป็ นกลุ่ม
5. แบบฝึ กหัด

รวมคะแนนเก็บ
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาคภาค
รวมคะแนนทั้งหมด( 60 ชัว่ โมง)

60 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ...........................................................
(นางสาวสุรัตน์ หนองหงอก)
ครู ผสู ้ อน
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ.......................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(นายสุธี ผลดี)
ความเห็นของวิชาการ.......................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(...................................................................)
ความเห็นของผูอ้ านวยการ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
(นายโพยม จันทร์นอ้ ย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์

