
 

สาขาชีววิทยา  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑

ตัวอยางการจัดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖    สําหรับนักเรียนที่เนนวิทยาศาสตร 

ชีววิทยา 
 
 
รายวิชาพื้นฐาน   

ชีววิทยา       เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕   หนวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ชีววิทยา  ๑    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕   หนวยกิต 
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สาขาชีววิทยา  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   สําหรับนักเรียนที่เนนวิทยาศาสตร 
 
ชีววิทยา                 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖     เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง                           จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต 
 
 ศึกษาโครงสรางของเยื่อหุมเซลล  การลําเลียงสารผานเซลล  การรักษาดุลยภาพของเซลลของ
ส่ิงมีชีวิต  การรักษาดุลยภาพของน้ําในพืช  กลไกการควบคุมดุลยภาพของนํ้า  แรธาตุ และอุณหภูมิใน
รางกายมนุษยและสัตว   ระบบภูมิคุมกันของรางกายมนุษย  กระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม              
การแปรผันทางพันธุกรรม  การเกิดมิวเทชัน  การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  ผลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม   กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติและผล
ของกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติตอความหลากหลายทางชีวภาพ  ดุลยภาพของระบบนิเวศ             
การเปล่ียนแปลงแทนที่ของส่ิงมีชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งแนวทางในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ตลอดจนการอนุรักษและสิ่งแวดลอมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน โดยใชกระบวนการ        
ทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล การสังเกต  การวิเคราะห การทดลอง 
การอภิปราย การอธิบายและสรุป  เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง  ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น  เฝาระวังและพัฒนา
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยม 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๑   ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 
 ว ๑.๒  ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 
 ว ๒.๑  ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
 ว ๒.๒  ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
 ว ๘.๑  ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,  ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, 
                         ม.๔-๖/๙,  ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒ 
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวช้ีวัด 
 
 
 



 

สาขาชีววิทยา  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ชีววิทยา ๑               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง                         จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต  การใชความรูและกระบวนการทางชีววิทยาที่เปน
ประโยชนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  การศึกษาชีววิทยาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร และการนําความรู
เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของสารเคมีที่เปนองคประกอบ
ในเซลลของสิ่งมีชีวิต  โครงสรางและหนาท่ีของสวนที่หอหุมเซลล  ไซโทพลาซึม และนิวเคลียสที่ศึกษา
ดวยกลองจุลทรรศน  การสื่อสารระหวางเซลล  การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล  และการชราภาพของเซลล  
โครงสรางและการทํางานของระบบยอยอาหารในรางกายของสัตวและมนุษย  การสลายสารอาหารระดับ
เซลลเพ่ือใหไดพลังงานในรูปของ ATP  โครงสรางและการทํางานของระบบสืบพันธุและการเจริญเติบโต
ของสัตวและมนุษย  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล 
การสังเกต  การวิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด        
ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง        
มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยม 
 

ผลการเรียนรู 
๑. สืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต 
๒. อธิบายและสรุปเก่ียวกับกระบวนการทางชีววิทยา  ที่เปนประโยชนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
๓. นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาออกแบบการทดลอง  ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับชีววิทยา 
๔. อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของสารเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต 
๕. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายโครงสรางและหนาที่ของสวนประกอบภายในเซลลท่ีศึกษา

ดวยกลองจุลทรรศน 
๖. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางเซลล การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล และ         

การชราภาพของเซลล 
๗. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางานของระบบยอยอาหาร และ 

การสลายสารอาหารระดับเซลลในรางกายของสัตวและมนุษย   
๘. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางานของระบบสืบพันธุและ      

การเจริญเติบโตของสัตวและมนุษย 
๙. สืบคนขอมูล อภิปราย และนําความรูเกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู 
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
                     และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 



 

สาขาชีววิทยา  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๔

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ชีววิทยา ๒                 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง                         จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับดุลยภาพของชีวิตและการดํารงชีวิต  การรักษาดุลยภาพในรางกายของสัตวและมนุษย 
ศึกษาโครงสรางและการทํางานของระบบหายใจ  ระบบขับถาย  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบนํ้าเหลือง  
และระบบภูมิคุมกัน  การนําความรูท่ีเปนประโยชนมาใชในการดูแลรักษาสุขภาพของรางกาย  ศึกษา
โครงสรางและอวัยวะที่ใชในการเคลื่อนท่ีของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว ของสัตวและมนุษย  ศึกษาระบบประสาท
และอวัยวะรับความรูสึก  การรับรูและตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว ของสัตวและมนุษย  เซลล
ประสาทและการทํางานของเซลลประสาท  สมองและไขสันหลังที่ เปนศูนยควบคุมระบบประสาท                  
การทํางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ  โครงสรางและการทํางานของอวัยวะ
รับความรูสึกที่เกี่ยวกับนัยนตากับการมองเห็น  หูกับการไดยิน  จมูกกับการดมกลิ่น  ล้ินกับการรับรส  และ
ผิวหนังกับการรับความรูสึก  ศึกษาระบบตอมไรทอ โครงสรางและการทํางานของตอมไรทอ  ฮอรโมนจาก
ตอมไรทอและอวัยวะที่สําคัญ การรักษาดุลยภาพของรางกายดวยฮอรโมนและฟโรโมนในสัตว  ศึกษา
พฤติกรรมของสัตว  กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว  พฤติกรรมเปนมาแตกําเนิดและพฤติกรรมเรียนรู  
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท  การสื่อสารระหวางสัตวโดยการใชเสียง  
ทาทาง  และสารเคมี  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคน
ขอมูล การสังเกต  การวิเคราะห  การทดลอง  อภิปราย การอธิบาย  และสรุป  เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด 
ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง        
มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยม 
 
ผลการเรียนรู 

๑. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรางกายสัตวและมนุษย  
โดยการทํางานของระบบหายใจ  ระบบขับถาย  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบน้ําเหลือง  และ
ระบบภูมิคุมกัน 

๒. สืบคนขอมูล  ทดลอง  อภิปราย  และสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 
๓. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการทํางานของระบบประสาทและอวัยวะรับ

ความรูสึก 
๔. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปเก่ียวกับการทํางานของระบบตอมไรทอในรางกาย 
๕. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว 

รวมทั้งหมด  ๕ ผลการเรยีนรู 
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
                  และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 



 

สาขาชีววิทยา  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๕

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ชีววิทยา ๓               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง                         จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืช  โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก  เน้ือเย่ือพืช  อวัยวะและ
หนาที่ของอวัยวะของพืชจากราก  ลําตน  และใบ  การแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ําของพืช  การลําเลียงนํ้า
ของพืช  การลําเลียงสารอาหารของพืช  และการลําเลียงอาหารของพืช  ศึกษาการสังเคราะหดวยแสงของพืช  
การคนควาที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหดวยแสง กระบวนการสังเคราะหดวยแสง  โฟโตเรสไพเรชัน  กลไก
การเพิ่มความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในพืช C4 และพืช CAM  ปจจัยบางประการที่มีผลตออัตรา
การสังเคราะหดวยแสง  รวมท้ังการปรับตัวของพืชทางดานโครงสรางของใบ  ทิศทางของใบ  และ          
การจัดเรียงใบของพืชเพ่ือรับแสง  ศึกษาการสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต  วัฏจักรชีวิตและ    
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอกที่ เกี่ยวของกับโครงสรางของดอกและการสรางสปอร เรณู              
ถุงเอ็มบริโอ  การสรางเซลลสืบพันธุและการปฏิสนธิ  ผลและเมล็ด  และการงอกของเมล็ด  การสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุพืช  รวมทั้งการวัดการเจริญเติบโตของพืช  ศึกษา            
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืชตอส่ิงแวดลอม  การนําความรูเก่ียวกับพืช    
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู     
การสืบคนขอมูล  การสังเกต  การวิเคราะห การทดลอง  การอภิปราย การอธิบาย และสรุป  เพ่ือใหเกิด
ความรู  ความคิด  ความเขาใจ   มีความสามารถในการตัดสินใจ  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช     
ในชีวิตของตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยม 
 

ผลการเรียนรู 
๑. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับเน้ือเยื่อของพืช  โครงสรางและหนาที่ของ     

พืชดอก  การแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ํา  และกระบวนการลําเลียง 
๒. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการคนควาที่เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง  ทดลองและ

อภิปราย  เพ่ือศึกษากระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
๓. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโฟโตเรสไพเรชันในพืชทั่วๆ ไป  กลไกการ

เพ่ิมความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในพืช C4 และพืช CAM รวมท้ังปจจัยบางประการที่
มีผลตอการสังเคราะหดวยแสง 

๔. สืบคนขอมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเก่ียวกับโครงสรางและหนาที่ของดอก           
วัฏจักรชีวิตและการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและการขยายพันธุพืช  
รวมทั้งการวัดอัตราการเจริญเติบโตของพืช 

๕. สืบคนขอมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
และการตอบสนองของพืชตอส่ิงแวดลอม             

รวมทั้งหมด ๕  ผลการเรยีนรู 
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
                  และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 
 



 

สาขาชีววิทยา  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๖

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ชีววิทยา ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง                         จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตรและวิวัฒนาการ  การถายทอดทางพันธุกรรม  การศึกษาพันธุศาสตร  
ของเมนเดล  กฏของความนาจะเปน  กฏแหงการแยกและกฏแหงการรวมกลุมอยางอิสระ  การผสมเพื่อ
ทดสอบ  ลักษณะทางพันธุกรรมที่เปนสวนขยายของพันธุศาสตรเมนเดล  ศึกษาเกี่ยวกับยีนและโครโมโซม  
การถายทอดยีนและโครโมโซม  การคนพบสารพันธุกรรม  โครโมโซม  องคประกอบทางเคมีของ DNA  
โครงสรางของ DNA   สมบัติของสารพันธุกรรม  มิวเทชัน  ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตรและเทคโนโลยีทาง 
DNA  พันธุวิศวกรรม  การวิเคราะห DNA และการศึกษาจีโนม  การประยุกตใชเทคโนโลยีทาง DNA  
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ  
หลักฐานที่บงบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  พันธุศาสตร
ประชากร  ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล  กําเนิดของสปชีส   และวิวัฒนาการของ
มนุษย   โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล การสังเกต  
การวิเคราะห  การทดลอง  อภิปราย การอธิบาย  และสรุป  เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ              
มีความสามารถในการตัดสินใจ   ส่ือสารสิ่งที่ เ รียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง   มีจิต
วิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม และคานิยม 
 

ผลการเรียนรู 
๑. สืบคนขอมูล  วิเคราะห  อภิปราย  อธิบาย  และสรุปการคนพบกฏการถายทอดทางพันธุกรรม

ของเมนเดล  
๒. สืบคนขอมูล  วิเคราะห  อภิปราย  อธิบาย  และสรุปการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เปน

สวนขยายของพันธุศาสตรเมนเดลและความแปรผันทางพันธุกรรม 
๓. สืบคนขอมูล วิเคราะห และอธิบายเกี่ยวกับโครโมโซม โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม 
๔. สืบคนขอมูล วิเคราะห อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับสมบัติของสารพันธุกรรม 
๕. สืบคนขอมูล วิเคราะห อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชัน  และผลของการเกิด

มิวเทชัน 
๖. สืบคนขอมูล วิเคราะห อภิปราย และอธิบายเก่ียวกับเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการนําความรู

ไปประยุกตใชในดานตางๆ  
๗. สืบคนขอมูล วิเคราะห อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับหลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ และ

แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
๘. สืบคนขอมูล วิเคราะห อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับพันธุศาสตรประชากรและการกําเนิดสปชีส 
๙. สืบคนขอมูล วิเคราะห อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย 

รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู 
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
                  และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 



 

สาขาชีววิทยา  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๗

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ชีววิทยา ๕               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง                         จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม  ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิต   การศึกษาความหลากหลายของสิ่ งมี ชีวิต   กํา เนิดของชีวิต   อาณาจักรของสิ่ ง มีชีวิต                 
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  ศึกษาเกี่ยวกับ
ประชากร  ความหนาแนนและการแพรกระจายของประชากร  ขนาดของประชากร  รูปแบบการเพิ่มของ
ประชากร  การรอดชีวิตของประชากร  ประชากรมนุษย  ศึกษาเกี่ยวกับมนุษยกับความย่ังยืนของ
ส่ิงแวดลอม   ทรัพยากรธรรมชาติ   การใชประโยชน   ปญหาและการจัดการ   หลักการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และชนิดพันธุตางถิ่นที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม  โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล การสังเกต  การวิเคราะห  การทดลอง     
การอภิปราย การอธิบาย  และสรุป  เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม และ
คานิยม 
 
ผลการเรียนรู 

๑. สืบคนขอมูล  อภิปราย  และอธิบายเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  

๒. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู
ของสิ่งมีชีวิต  ช่ือของสิ่งมีชีวิต  และการระบุชนิด  

๓. สืบคนขอมูล  อภิปราย  อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกําเนิดของชีวิต  กําเนิดของเซลลโพรคาริโอต
และเซลลยูคาริโอต 

๔. สืบคนขอมูล ทดลอง  อภิปราย อธิบาย และสรุปเกณฑที่ใชในการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปน
โดเมนและอาณาจักร ลักษณะที่เหมือนและแตกตางกันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา 
อาณาจักรโพรทิสตา  อาณาจักรพืช  อาณาจักรฟงไจ  และอาณาจักรสัตว 

๕. สืบคนขอมูล อภิปราย อธิบาย และนําเสนอคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพกับการใช
ประโยชนของมนุษยที่มีผลตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

๖. สืบคนขอมูล อภิปราย และนําเสนอสถานการณความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
และผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

๗. ออกแบบสถานการณจําลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ ของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
การอยูรอดของสิ่งมีชีวิต 



 

สาขาชีววิทยา  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘

๘. วิเคราะห  อภิปราย และสรุปไดวาการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธกับความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิต 

๙. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายของประชากร  ความหนาแนนของ
ประชากร   อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร  และปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 

๑๐. สืบคนขอมูล อภิปราย และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับเรื่องประชากรมนุษย การเติบโต และ
โครงสรางอายุของประชากรมนุษย 

๑๑. สืบคนขอมูล อภิปราย  และอธิบายความสัมพันธระหวางมนุษยกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๒. อภิปราย อธิบาย และสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง   

การอนุรักษและพัฒนาที่ย่ังยืน  พรอมทั้งเสนอแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๓. สืบคนขอมูล  อภิปราย  และอธิบายเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่นที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

รวมทั้งหมด   ๑๓  ผลการเรยีนรู 
หมายเหตุ  ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร          

    และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย 
 


