ตัวอยางการจัดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ สําหรับนักเรียนที่เนนวิทยาศาสตร
ชีววิทยา
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สาขาชีววิทยา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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๑

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน สําหรับนักเรียนที่เนนวิทยาศาสตร
ชีววิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖

เวลา ๖๐ ชั่วโมง

กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาโครงสรางของเยื่อหุมเซลล การลําเลียงสารผานเซลล การรักษาดุลยภาพของเซลลของ
สิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของน้ําในพืช กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ํา แรธาตุ และอุณหภูมิใน
ร า งกายมนุ ษ ย แ ละสั ต ว ระบบภู มิ คุ ม กั น ของร า งกายมนุ ษ ย กระบวนการถ า ยทอดสารพั น ธุ ก รรม
การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติและผล
ของกระบวนการคั ด เลื อ กตามธรรมชาติ ต อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ดุ ล ยภาพของระบบนิ เ วศ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งแนวทางในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนการอนุ รั กษ แ ละสิ่ ง แวดล อ มและพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งยั่ ง ยื น โดยใช ก ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต การวิเคราะห การทดลอง
การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา ความรูไปใชในชี วิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิ ตอื่น เฝาระวังและพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

สาขาชีววิทยา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๒

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ชีววิทยา ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖

เวลา ๖๐ ชั่วโมง

กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต การใชความรูและกระบวนการทางชีววิทยาที่เปน
ประโยชนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การศึกษาชีววิทยาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร และการนําความรู
เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของสารเคมีที่เปนองคประกอบ
ในเซลลของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของสวนที่หอหุมเซลล ไซโทพลาซึม และนิวเคลียสที่ศึกษา
ดวยกลองจุลทรรศน การสื่อสารระหวางเซลล การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล และการชราภาพของเซลล
โครงสรางและการทํางานของระบบยอยอาหารในรางกายของสัตวและมนุษย การสลายสารอาหารระดับ
เซลลเพื่อใหไดพลังงานในรูปของ ATP โครงสรางและการทํางานของระบบสืบพันธุและการเจริญเติบโต
ของสัตวและมนุษย โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล
การสั งเกต การวิ เ คราะห การทดลอง การอภิ ป ราย การอธิ บ ายและสรุ ป เพื่ อให เ กิด ความรู ความคิ ด
ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง
มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม
ผลการเรียนรู
๑. สืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต
๒. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยา ที่เปนประโยชนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
๓. นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาออกแบบการทดลอง ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับชีววิทยา
๔. อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของสารเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต
๕. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายโครงสรางและหนาที่ของสวนประกอบภายในเซลลที่ศึกษา
ดวยกลองจุลทรรศน
๖. อภิ ป รายและสรุ ป เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารระหว า งเซลล การเปลี่ ย นแปลงสภาพของเซลล และ
การชราภาพของเซลล
๗. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางานของระบบยอยอาหาร และ
การสลายสารอาหารระดับเซลลในรางกายของสัตวและมนุษย
๘. สืบ คนข อ มู ล อภิ ปราย และสรุ ปเกี่ย วกั บ โครงสร า งและการทํา งานของระบบสื บ พั นธุ แ ละ
การเจริญเติบโตของสัตวและมนุษย
๙. สืบคนขอมูล อภิปราย และนําความรูเกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู
หมายเหตุ ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย
สาขาชีววิทยา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๓

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ชีววิทยา ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖

เวลา ๖๐ ชั่วโมง

กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับดุลยภาพของชีวิตและการดํารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในรางกายของสัตวและมนุษย
ศึกษาโครงสรางและการทํางานของระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ําเหลือง
และระบบภูมิคุมกัน การนําความรูที่เปนประโยชนมาใชในการดูแลรักษาสุขภาพของรางกาย
ศึกษา
โครงสรางและอวัยวะที่ใชในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว ของสัตวและมนุษย ศึกษาระบบประสาท
และอวั ย วะรั บความรู สึ ก การรับ รู แ ละตอบสนองของสิ่ ง มี ชีวิ ต เซลล เ ดี ย ว ของสัต วแ ละมนุ ษ ย เซลล
ประสาทและการทํ า งานของเซลล ป ระสาท สมองและไขสั น หลั ง ที่ เ ป น ศู น ย ค วบคุ ม ระบบประสาท
การทํางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสรางและการทํางานของอวัยวะ
รับความรูสึกที่เกี่ยวกับนัยนตากับการมองเห็น หูกับการไดยิน จมูกกับการดมกลิ่น ลิ้นกับการรับรส 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 เพื่อใหเกิดความรู ความคิด
ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง
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 และสรุปเกี่ยวกับการทํางานของระบบตอมไรทอในรางกาย
๕. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู
หมายเหตุ ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย
สาขาชีววิทยา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๔

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ชีววิทยา ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖

เวลา ๖๐ ชั่วโมง

กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืช โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและ
หนาที่ของอวัยวะของพืชจากราก ลําตน และใบ การแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ําของพืช การลําเลียงน้ํา
ของพืช การลําเลียงสารอาหารของพืช และการลําเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะหดวยแสงของพืช
การคนควาที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหดวยแสง กระบวนการสังเคราะหดวยแสง โฟโตเรสไพเรชัน กลไก
การเพิ่มความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในพืช C4 และพืช CAM ปจจัยบางประการที่มีผลตออัตรา
การสั ง เคราะห ด ว ยแสง รวมทั้ ง การปรั บ ตั ว ของพื ช ทางด า นโครงสร า งของใบ ทิ ศ ทางของใบ และ
การจัดเรียงใบของพืชเพื่อรับแสง ศึกษาการสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและ
การสื บ พั น ธุ แ บบอาศั ย เพศของพื ช ดอกที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงสร า งของดอกและการสร า งสปอร เรณู
ถุงเอ็มบริโอ การสรางเซลลสืบพันธุและการปฏิสนธิ ผลและเมล็ด และการงอกของเมล็ด การสืบพันธุ
แบบไม อ าศั ย เพศของพื ช ดอกและการขยายพั น ธุ พื ช รวมทั้ ง การวั ด การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ศึ ก ษา
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอม การนําความรูเกี่ยวกับพืช
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู
การสืบคนขอมูล การสังเกต การวิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อใหเกิด
ความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม
ผลการเรียนรู
๑. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช โครงสรางและหนาที่ของ
พืชดอก การแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ํา และกระบวนการลําเลียง
๒. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการคนควาที่เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง ทดลองและ
อภิปราย เพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะหดวยแสง
๓. สืบคนขอมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโฟโตเรสไพเรชันในพืชทั่วๆ ไป กลไกการ
เพิ่มความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในพืช C4 และพืช CAM รวมทั้งปจจัยบางประการที่
มีผลตอการสังเคราะหดวยแสง
๔. สื บ ค น ข อ มู ล ทดลอง อธิ บ าย อภิ ป ราย และสรุ ป เกี่ ย วกั บ โครงสร า งและหน า ที่ ข องดอก
วัฏจักรชีวิตและการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและการขยายพันธุพืช
รวมทั้งการวัดอัตราการเจริญเติบโตของพืช
๕. สืบคนขอมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
และการตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู
หมายเหตุ ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย
สาขาชีววิทยา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๕

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ชีววิทยา ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖

เวลา ๖๐ ชั่วโมง

กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
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
การวิ เ คราะห การทดลอง อภิ ป ราย การอธิ บ าย และสรุ ป เพื่ อ ให เ กิ ด ความรู ความคิ ด ความเข า ใจ
มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ สื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู แ ละนํ า ความรู ไ ปใช ใ นชี วิ ต ของตนเอง มี จิ ต
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 และอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการนําความรู
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 ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย
สาขาชีววิทยา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๖

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ชีววิทยา ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖

เวลา ๖๐ ชั่วโมง

กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม ความหลากหลายของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต การศึ ก ษาความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต กํ า เนิ ด ของชี วิ ต อาณาจั ก รของสิ่ ง มี ชี วิ ต
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาเกี่ยวกับ
ประชากร ความหนาแนนและการแพรกระจายของประชากร ขนาดของประชากร รูปแบบการเพิ่มของ
ประชากร การรอดชี วิ ต ของประชากร ประชากรมนุ ษ ย ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย กั บ ความยั่ ง ยื น ของ
สิ่ ง แวดล อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ การใช ป ระโยชน ป ญ หาและการจั ด การ หลั ก การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และชนิดพันธุตางถิ่นที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต การวิเคราะห การทดลอง
การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยม
ผลการเรียนรู
๑. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
๒. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู
ของสิ่งมีชีวิต ชื่อของสิ่งมีชีวิต 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

๗

๘. วิเคราะห อภิปราย และสรุปไดวาการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธกับความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต
๙. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายของประชากร ความหนาแนนของ
ประชากร อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงขนาดของประชากร และป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
๑๐. สืบคนขอมูล อภิป ราย และวิ เคราะห ขอ มูลเกี่ยวกับเรื่องประชากรมนุษย การเติบโต และ
โครงสรางอายุของประชากรมนุษย
๑๑. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธระหวางมนุษยกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ
๑๒. อภิปราย อธิบาย และสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
การอนุรักษและพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมทั้งเสนอแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
๑๓. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่นที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู
หมายเหตุ ในการจัดการเรียนรูใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงมาตรฐาน ว ๘.๑ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวย

สาขาชีววิทยา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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