
 

 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ชีววทิยำ  ๑                                           ว ๓๑๒๔๑                 เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง   
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่๔         ภำคเรียนที ่ ๑         จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกติ 
 
 

 ศึกษาลักษณะของส่ิงมีชีวิต  ขอบข่ายของการศึกษาชีววิทยา  ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกับ
คุณภาพชีวติของมนุษย ์   ชีวจริยธรรม   กระบวนการศึกษาชีววิทยาของนกัวิทยาศาสตร์ ส่วนประกอบและ
หลกัการท างานของกลอ้งจุลทรรศน์   โครงสร้างของเซลล์ท่ีศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน    การ
แบ่งเซลล์   การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต  สารเคมีในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต  การเกิดและจ าแนก
ประเภทปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต  เอนไซมจ์ากส่ิงมีชีวิต  การสลายสารอาหารระดบัเซลล์ทั้งแบบ
ใชอ้อกซิเจนและไม่ใชอ้อกซิเจน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้   สืบคน้ขอ้มูล   ส ารวจตรวจสอบ  และ
อภิปราย  

เพื่อใหมี้จิตวทิยาศาสตร์   และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัอยา่งมีคุณค่า มีทกัษะดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑.  อธิบายและสรุปสมบติัท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวติ และความสัมพนัธ์ของการจดัระบบในส่ิงมีชีวติท่ี
ท าใหส่ิ้งมีชีวติดารงชีวติอยูไ่ด ้
 ๒. อภิปรายและบอกความส าคญัของการระบุปัญหา ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา สมมติฐาน และ
วธีิการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 ๓. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายเก่ียวกบัสมบติัของน ้าและบอกความส าคญัของน ้าท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติ และ
ยกตวัอยา่งธาตุชนิดต่างๆ ท่ีมีความส าคญัต่อร่างกายส่ิงมีชีวติ 
 ๔. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้ง
ความส าคญัของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 
 ๕. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความส าคญัของโปรตีนท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติ 



 ๖. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความส าคญัของลิพิดท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติ 
 ๗. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความส าคญัของกรด
นิวคลิอิกท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติ  
 ๘. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวติ  
 ๙. อธิบายการท างานของเอนไซมใ์นการเร่งปฏิกิริยาเคมีในส่ิงมีชีวติและระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ท างานของเอนไซม ์ 
 ๑๐. บอกวธีิการและเตรียมตวัอยา่งส่ิงมีชีวติเพื่อศึกษาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ใชแ้สง วดัขนาด
โดยประมาณและวาดภาพท่ีปรากฏภายใตก้ลอ้ง บอกวธีิการใช ้และการดูแลรักษากลอ้งจุลทรรศน์ใชแ้สงท่ี
ถูกตอ้ง  
 ๑๑. อธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของส่วนท่ีห่อหุม้เซลลข์องเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์ 
 ๑๒. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และระบุชนิดและหนา้ท่ีของออร์แกเนลล ์ 
 ๑๓. อธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของนิวเคลียส  
 ๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
 ๑๕. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลลด์ว้ย
กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เขา้สู่เซลลด์ว้ยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
 ๑๖. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตวัอยา่งภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส  
 ๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดบัเซลลใ์นภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอและ
ภาวะท่ีมีออกซิเจนไม่เพียงพอ 

 

รวม  ๑๗  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงรำยวชิำ ชีววทิยำ ๑        
 

 ว ๓๑๒๔๑                                    ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ ๔ ภำคเรียนที ่ ๑  
เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง                 คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน     

 

หน่วย
กำร
เรียน
รู้ที่ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือ
หน่วย
กำร
เรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน
(๑๐๐) 

๑ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒ 
 
 

-   ลกัษณะท่ีส าคญั ท่ีบ่งบอกวา่ส่ิงใด 
คือส่ิงมีชีวติ  
-   การศึกษาส่ิงมีชีวติดว้ย
กระบวนการศึกษาทางวทิยาศาสตร์
อยา่งมีจริยธรรม 
 

การ
รักษา

ดุลยภาพ
ของ

ส่ิงมีชีวติ 

๖ ๘ 
 
 

 

๒ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๐ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๖ 
 

-  หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิตท่ี
เรียกวา่เซลล ์
-   โครงสร้างและหนา้ท่ีของ
องคป์ระกอบภายในเซลล ์
-   หนา้ท่ีและส่วนประกอบของกลอ้ง
จุลทรรศน์ 
-   วธีิการปฏิบติัในการใชก้ลอ้ง
จุลทรรศน์ 
- กลไกการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซิส
และไมโอซิส 

เซลล์
และการ
ท างาน
ของ 
เซลล ์

๑๓ ๑๒ 

๓ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๕ 

- กลไกการเกิดกระบวนแพร่ การ
ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต 
และแอกทีฟทรานสปอร์ต ภายใน
เซลล ์
- กระบวนการล าเลียงสารโมเลกุล
ใหญ่เขา้และออกจากเซลล ์

การ
ล าเลียง
สารผา่น
เซลล ์

๑๐ ๑๐ 



หน่วย
กำร
เรียน
รู้ที่ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือ
หน่วย
กำร
เรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

สอบ 
กลาง
ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๐  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๑  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๒  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๔  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๖ 
 

- การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ 
- เซลลแ์ละการท างานของเซลล ์
- การล าเลียงสารผา่นเซลล ์
 

- ๑ ๒๐ 

๔ ผลการเรียนรู้ท่ี ๓  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๕  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๖  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๗  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๘ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๙  
 

- สารอินทรีย ์และ สารอนินทรีย ์ท่ีอยู่
ในร่างกายของมนุษย ์ 
- สารอินทรียใ์นส่ิงมีชีวติ ท่ีถูกเรียกวา่
สารชีวโมเลกุล  เป็นสารท่ีมีโมเลกุล
ใหญ่  ไดแ้ก่  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
ลิพิด และกรดนิวคลีอิก 
 - สารอนินทรียท่ี์ส าคญั  คือ  น ้า และ
แร่ธาตุบางอยา่ง เป็นสารท่ีมีโมเลกุล
เล็ก 
- ปฏิกิริยาเคมีภายในเซลลส่ิ์งมีชีวติ 
- กลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม ์

เคมีท่ี
เป็น 

พื้นฐาน 
ของ

ส่ิงมีชีวติ 

๑๕ ๑๕ 

๕ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๗ -   กระบวนการสลายโมเลกุลของ
สารอาหารภายในเซลลข์องส่ิงมีชีวติ 
มีทั้งแบบใชอ้อกซิเจนและไม่ใช้
ออกซิเจน   
-   สารอาหารหลกัท่ีเซลลน์ ามาใชเ้ป็น
แหล่งพลงังานคือ น ้าตาลกลูโคส 

การ
หายใจ
ระดบั
เซลล ์

๑๔ ๑๕ 



 

หน่วย
กำร

เรียนรู้ที ่

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือ
หน่วย
กำร
เรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

สอบ
ปลาย
ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๓  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๕  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๖  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๗  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๘ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๙ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๗ 

- เคมีท่ีเป็นพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ 
- การหายใจระดบัเซลล ์
  

- ๑ ๒๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ชีววทิยำ ๒    ว ๓๑๒๔๒     เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง   
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่๔     ภำคเรียนที ่ ๒                 จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
 

ศึกษาพนัธุศาสตร์ของเมนเดล  ความน่าจะเป็นและกฎการแยก  กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ  
และการผสมเพื่อทดสอบ  ลักษณะทางพนัธุกรรมท่ีนอกเหนือกฎของเมนเดล   การถ่ายทอดยีนและ
โครโมโซม  การคน้พบสารพนัธุกรรม  โครโมโซม  องคป์ระกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ  และโครงสร้างของ 
ดีเอ็นเอ  สมบติัของสารพนัธุกรรม  มิวเทชนั   พนัธุวิศวกรรม  การโคลนยีน  การวิเคราะห์ดีเอ็นเอและ
การศึกษา จีโนม  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของดีเอ็นเอ  ความปลอดภยัของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ  
และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม   หลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต  และแนวคิดเก่ียวกบั
ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ   พนัธุศาสตร์ประชากร  และปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงความถ่ีของแอลลีล  
รวมทั้งก าเนิดของสปีชีส์ได ้

 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้   สืบคน้ขอ้มูล   ส ารวจตรวจสอบ  และ
อภิปราย  

 เพื่อใหมี้จิตวทิยาศาสตร์   และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัอยา่งมีคุณค่า มีทกัษะดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายและสรุปผลการทดลองของเมนเดล  
 ๒. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอยา่งอิสระ และน ากฎของเมนเดลน้ีไป
อธิบายการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมและใชใ้นการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และ จีโนไทป์
แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2  
 ๓. สืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์ อธิบาย และสรุปเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีเป็นส่วน
ขยายของพนัธุศาสตร์เมนเดล  
 ๔. สืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์ และเปรียบเทียบ ลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีมีการแปรผนั ไม่ต่อเน่ืองและ
ลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีมีการแปรผนัต่อเน่ือง  



 ๕. อธิบายการถ่ายทอดยนีบนโครโมโซม และยกตวัอยา่งลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีถูกควบคุมดว้ย
ยนีบนออโตโซมและยนีบนโครโมโซมเพศ  
 ๖. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายสมบติัและหนา้ท่ีของสารพนัธุกรรม โครงสร้างและองคป์ระกอบทางเคมี
ของ DNA และสรุปการจ าลอง DNA  
 ๗. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหนา้ท่ีของ DNA และ RNA แต่
ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน  
 ๘. สรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งสารพนัธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลกัษณะทางพนัธุกรรม และเช่ือมโยง
กบัความรู้เร่ืองพนัธุศาสตร์เมนเดล 
 ๙. สืบคน้ขอ้มูล และอธิบายการเกิดมิวเทชนัระดบัยนีและระดบัโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชนั 
รวมทั้งยกตวัอยา่งโรคและกลุ่มอาการท่ีเป็นผลของการเกิดมิวเทชนั  
 ๑๐. อธิบายหลกัการสร้างส่ิงมีชีวติดดัแปรพนัธุกรรมโดยใชดี้เอน็เอรีคอมบิแนนท ์ 
 ๑๑. สืบคน้ขอ้มูล ยกตวัอยา่ง และอภิปรายการนาเทคโนโลยทีางดีเอน็เอไปประยกุตท์ั้งในดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม นิติวทิยาศาสตร์ การแพทย ์การเกษตร และอุตสาหกรรม และขอ้ควรค านึงถึงดา้นชีวจริยธรรม 
 ๑๒. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัหลกัฐานท่ีสนบัสนุนและขอ้มูลท่ีใชอ้ธิบายการเกิด
ววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต  
 ๑๓. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกบัววิฒันาการของส่ิงมีชีวติของ ฌอง ลามาร์กและทฤษฎี
เก่ียวกบัววิฒันาการของส่ิงมีชีวติของชาลส์ ดาร์วนิ  
 ๑๔. ระบุสาระส าคญัและอธิบายเง่ือนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค  านวณหาความถ่ีของแอลลีลและ จีโนไทป์ของ
ประชากรโดยใชห้ลกัของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก  
 ๑๕. สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของส่ิงมีชีวติ 

 
รวม  ๑๕  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงรำยวชิำ  ชีววทิยำ ๒ 
 

รหัส  ว ๓๑๒๔๒                 ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ ๔  ภำคเรียนที ่๒ 
เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง              คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 
หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 

๑ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๙  
 

- กฎของเมนเดล (บิดาของ
การศึกษา เร่ือง การถ่ายทอด
ลกัษณะทางพนัธุกรรม)  
- การถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม 
- การแปรผนัทางพนัธุกรรม 
- การถ่ายทอดยนีบน
โครโมโซม 
-  กระบวนการเกิดการกลาย
พนัธ์ุ (Mutation) 
 

พนัธุ
ศาสตร์ 

๑๐ ๑๕ 

๒ ผลการเรียนรู้ท่ี ๖ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๗ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๘  
 

- สมบติัและหนา้ท่ีของสาร
พนัธุกรรม โครงสร้างและ
องคป์ระกอบทางเคมีของ DNA 
และสรุปการจ าลอง DNA 
- กระบวนการสังเคราะห์
โปรตีน 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาร
พนัธุกรรม แอลลีล โปรตีน 
ลกัษณะทางพนัธุกรรม และ
เช่ือมโยงกบัความรู้เร่ือง      
พนัธุศาสตร์เมนเดล 

ยนีและ
โครโมโซม  
 

๙ ๑๕ 

 
 



หน่วย
กำร
เรียนรู้
ที่ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 

สอบ
กลาง
ภาค   

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๖ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๗ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๘  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๙  
 

- พนัธุศาสตร์ 
- ยนีและโครโมโซม  
 

- ๑ ๒๐ 

๓ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๐ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๑ 

- การเกิดมิวเทชนัระดบัยนีและ
ระดบัโครโมโซม 
- โรคและกลุ่มอาการท่ีเป็นผลจาก
การเกิดมิวเทชนั 
- ส่ิงมีชีวติดดัแปรพนัธุกรรมโดย
ใชดี้เอน็เอรีคอมบิแนนท ์ 
- เทคโนโลยทีางดีเอน็เอ 
 

พนัธุ
วศิวกรรม 

๑๐ ๑๕ 

๔ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๕ 

- การเกิดวิวฒันาการของส่ิงมีชีวติ 
 - แนวคิดเก่ียวกบัววิฒันาการของ 
ลามาร์ก และชาลส์ ดาร์วนิ 
- หลกัการของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก   
- กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของ
ส่ิงมีชีวติ 

ววิฒันาการ ๙ ๑๕ 

 
 
 



หน่วย
กำร
เรียนรู้
ที่ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 

สอบ
ปลาย
ภาค   

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๐ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๕ 
 

- พนัธุวศิวกรรม 
- ววิฒันาการ 

- ๑ ๒๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ชีววทิยำ ๓    ว ๓๒๒๔๑     เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง   
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่๕     ภำคเรียนที ่ ๑                 จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
 

ศึกษาเก่ียวกบัชนิดและลกัษณะของเน้ือเยื่อพืช โครงสร้างภายในของรากและล าตน้ของพืชใบเล้ียง
เด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่จากการตดัตามขวาง โครงสร้างภายในของใบพืชจากการตดัตามขวาง  อธิบายการ
แลกเปล่ียนแก๊สและการคายน ้ าของพืช กลไกการล าเลียงน ้ า ธาตุอาหาร และ อาหารของพืช ยกตวัอยา่งธาตุ
อาหารท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กลไกกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช C๓ พืช C๔ 
และ พืช CAM  การสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช วฏัจกัรชีวิตแบบสลบัของพืชดอก การสืบพนัธ์ุของพืชดอก 
ฮอร์โมนพืช การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 

 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้   สืบคน้ขอ้มูล   ส ารวจตรวจสอบ  และ
อภิปราย  

 

ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายเก่ียวกบัชนิดและลกัษณะของเน้ือเยือ่พืช และเขียนแผนผงัเพื่อสรุปชนิดของเน้ือเยื่อพืช 
 ๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเล้ียงเด่ียวและรากพืชใบเล้ียงคู่
จากการตดัตามขวาง  
 ๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของล าตน้พืชใบเล้ียงเด่ียวและล าตน้พืชใบเล้ียง
คู่จากการตดัตามขวาง  
 ๔. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตดัตามขวาง  
 ๕. สืบคน้ขอ้มูล สังเกต และอธิบายการแลกเปล่ียนแก๊สและการคายน ้าของพืช  
 ๖. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายกลไกการล าเลียงน ้าและธาตุอาหารของพืช  
 ๗. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายความส าคญัของธาตุอาหาร และยกตวัอยา่งธาตุอาหารท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช  
 ๘. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช  



 ๙. สืบคน้ขอ้มูลและสรุปการศึกษาท่ีไดจ้ากการทดลองของนกัวทิยาศาสตร์ในอดีตเก่ียวกบั
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง  
 ๑๐. อธิบายขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช C3  
 ๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนได ออกไซดใ์นพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM  
 ๑๒. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและสรุปปัจจยัความเขม้ของแสง ความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซด ์
และอุณหภูมิ ท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช  
 ๑๓. อธิบายวฏัจกัรชีวติแบบสลบัของพืชดอก 
 ๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมียของพืชดอก และ
อธิบายการปฏิสนธิของ พืชดอก  
 ๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตวัอยา่ง
การใชป้ระโยชน์จากโครงสร้างต่างๆ ของเมล็ดและผล  
 ๑๖. ทดลอง และอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพกัตวัของเมล็ด และ
บอกแนวทางในการแกส้ภาพพกัตวัของเมล็ด  
 ๑๗. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายบทบาทและหนา้ท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และ
กรดแอบไซซิก และอภิปรายเก่ียวกบัการน าไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร 
 ๑๘. สืบคน้ขอ้มูล ทดลอง และอภิปรายเก่ียวกบัส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 
รวม  ๑๘  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงรำยวชิำ  ชีววทิยำ ๓ 
 

รหัส  ว ๓๒๒๔๑                 ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ ๕  ภำคเรียนที ่๑ 
เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง              คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 
หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 

๑ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๖  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๗ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๘ 

- ชนิดและลกัษณะของเน้ือเยื่อ
พืช 
- โครงสร้างราก ล าตน้ และใบ
ของพืชใบเล้ียงเด่ียวและใบ
เล้ียงคู่ 
- กลไกการคายน ้าของพืช 
- กลไกการล าเลียงในพืช 
- ธาตุอาหารของพืช 
 

โครงสร้าง
และหนา้ท่ี
ของพืช
ดอก 

๑๕ ๒๐ 

๒ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๗ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๘  
 

- ฮอร์โมนท่ีส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิตของพืช 
- ส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

การเจริญ  
เติบโตของ
พืช  
 

๑๔ ๑๐ 

สอบกลาง
ภาค   

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๖  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๗ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๘ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๗ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๘ 

- โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืช
ดอก 
- การเจริญเติบโตของพืช 

 ๑ ๒๐ 

 



หน่วย
กำร
เรียนรู้
ที่ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 

๓ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๖ 

- วฏัจกัรชีวิตแบบสลบัของพืช
ดอก 
- กระบวนการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ
ของพืชดอก 
- การปฏิสนธิของพืชดอก 
-   ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงอก
ของเมล็ด   
-   การตรวจสอบคุณภาพของ
เมล็ด 
 
 

การ
ด ารงชีวิต
ของพืช
ดอก 

๑๔ ๑๕ 

๔ ผลการเรียนรู้ท่ี ๙ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๐ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๒ 

-   แหล่งการสังเคราะห์ดว้ยแสง
ในเซลลพ์ืชอยูท่ี่คลอโรพลาสต ์   
-   ปฏิกิริยาแสง  และปฏิกิริยาการ
ตรึง CO2   
- กระบวนการ Photorespiration 
-    กลไกการเพิ่มความเขม้ขน้ของ 
CO2 ของพืช C4 และพืช CAM   
-    ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง 

การ
สังเคราะห์
ดว้ยแสง 

๑๕ ๑๕ 

สอบ
ปลาย
ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๖ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๙ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๐ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๒ 

- การด ารงชีวติของพืชดอก 
- การสังเคราะห์ดว้ยแสง 

 ๑ ๒๐ 



 

 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ชีววทิยำ ๔    ว ๓๒๒๔๒     เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง   
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่๕     ภำคเรียนที ่ ๒                 จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
 

โครงสร้างและกระบวนการยอ่ยอาหารของสัตวท่ี์ไม่มีทางเดินอาหาร สัตวท่ี์มีทางเดินอาหารแบบ
ไม่สมบูรณ์ และสัตวท่ี์มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย โครงสร้าง 
หนา้ท่ี และกระบวนการยอ่ยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบยอ่ยอาหารของมนุษย ์โครงสร้าง
ท่ีท าหนา้ท่ีแลกเปล่ียนแก๊สของส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ การวดัปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและแบบปิด โครงสร้างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย ์
ความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา ระบบภูมิคุม้กนัของมนุษย ์
โครงสร้างและหนา้ท่ีในการก าจดัของเสียออกจากร่างกายของฟองน ้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง 
และสัตวมี์กระดูกสันหลงั กลไกการท างานของหน่วยไตในการก าจดัของเสียออกจากร่างกาย 

 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้   สืบคน้ขอ้มูล   ส ารวจตรวจสอบ  และ
อภิปราย  

 

ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการยอ่ยอาหารของสัตวท่ี์ไม่มี
ทางเดินอาหาร สัตวท่ี์มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตวท่ี์มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
 ๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย 
 ๓. อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้าง หนา้ท่ี และกระบวนการยอ่ยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายใน
ระบบยอ่ยอาหารของมนุษย ์
 ๔. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างท่ีท าหนา้ท่ีแลกเปล่ียนแก๊สของฟองน ้า ไฮดรา 
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
 ๕. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านม  



 ๖. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายโครงสร้างท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนแก๊สและกระบวนการแลกเปล่ียนแก๊สของ
มนุษย ์ 
 ๗. อธิบายการท างานของปอด และทดลองวดัปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย ์
  ๘. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายและเปรียบเทียบระบบหมุนเวยีนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวยีนเลือด
แบบปิด  
 ๙. สังเกตและอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคล่ือนท่ีของเซลลเ์มด็เลือดในหางปลา และ
สรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของหลอดเลือดกบัความเร็วในการไหลของเลือด  
 ๑๐. อธิบายโครงสร้างและการท างานของหวัใจและหลอดเลือดในมนุษย ์ 
 ๑๑. สังเกตและอธิบายโครงสร้างหวัใจของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านม ทิศทางการไหลของเลือดผา่น
หวัใจของมนุษย ์และเขียนแผนผงัสรุปการหมุนเวยีนเลือดของมนุษย ์ 
 ๑๒. สืบคน้ขอ้มูล ระบุความแตกต่างของเซลลเ์มด็เลือดแดง เซลลเ์มด็เลือดขาว เพลตเลต และ
พลาสมา  
 ๑๓. อธิบายหมู่เลือดและหลกัการใหแ้ละรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh  
 ๑๔. อธิบาย และสรุปเก่ียวกบัส่วนประกอบ และหนา้ท่ีของน ้าเหลือง รวมทั้งโครงสร้าง และหนา้ท่ี
ของหลอดน ้าเหลือง และต่อมน ้าเหลือง  
 ๑๕. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อตา้นหรือท าลายส่ิงแปลกปลอม แบบไม่
จ  าเพาะและแบบจ าเพาะ 
 ๑๖. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุม้กนัก่อเองและภูมิคุม้กนัรับมา  
 ๑๗. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัความผดิปกติของระบบภูมิคุม้กนัท่ีท าใหเ้กิดเอดส์ ภูมิแพ ้  
การสร้างภูมิตา้นทานต่อเน้ือเยือ่ตนเอง  
 ๑๘. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหนา้ท่ีในการก าจดัของเสียออกจาก
ร่างกายของฟองน ้า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตวมี์กระดูกสันหลงั 
  ๑๙. อธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของไต และโครงสร้างท่ีใชล้  าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย  
 ๒๐. อธิบายกลไกการท างานของหน่วยไตในการก าจดัของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผงั
สรุปขั้นตอนการก าจดัของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต  
 ๒๑. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายและยกตวัอยา่งเก่ียวกบัความผดิปกติของไตอนัเน่ือง มาจากโรคต่างๆ 
 
รวม  ๒๑  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 



โครงสร้ำงรำยวชิำ  ชีววทิยำ ๔ 
 

รหัส  ว ๓๒๒๔๒                 ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ ๕  ภำคเรียนที ่๒ 
เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง              คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 
หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 

๑ ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๖  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๗ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๘ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๙ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๐ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๑ 

- โครงสร้างท่ีท าหนา้ท่ี
แลกเปล่ียนแก๊สของส่ิงมีชีวติ 
- ระบบหมุนเวยีนเลือดแบบ
เปิดและระบบหมุนเวยีนเลือด
แบบปิดของส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ 
- โครงสร้างหวัใจของสัตวเ์ล้ียง
ลูกดว้ยน ้านม ทิศทางการไหล
ของเลือดผา่นหวัใจของมนุษย ์

ระบบ
หายใจและ
การ
หมุนเวยีน
เลือด  
 

๑๓ ๒๐ 

๒ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๘ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๙ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒๐ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒๑ 

- โครงสร้างและหนา้ท่ีในการ
ก าจดัของเสียออกจากร่างกาย
ของฟองน ้า ไฮดรา พลานาเรีย 
ไส้เดือนดิน แมลง และสัตวมี์
กระดูกสันหลงั 
-  บทบาทและหนา้ท่ีของไต
มนุษยแ์ละสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  
-  กลไกการท างานของไต
มนุษยแ์ละสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
-  โรคและความผดิปกติท่ี
สามารถเกิดข้ึนไดท่ี้ไต 

การรักษา
ดุลยภาพ
ของ
ร่างกาย 

๖ ๑๐ 

สอบกลาง
ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ - ๑๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๘-๒๑ 

- ระบบหายใจและการ
หมุนเวยีนเลือด 
- การรักษาดุลยภาพของร่างกาย 

 ๑ ๒๐ 

 
 



หน่วย
กำร
เรียนรู้
ที่ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 

๓ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๓ 
 

- โครงสร้างและกระบวนการยอ่ย
อาหารของสัตวท่ี์ไม่มีทางเดิน
อาหาร สัตวท่ี์มีทางเดินอาหาร
แบบไม่สมบูรณ์ และสัตวท่ี์มี
ทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
- โครงสร้าง หนา้ท่ี และ
กระบวนการยอ่ยอาหาร และการ
ดูดซึมสารอาหารภายในระบบ
ยอ่ยอาหารของมนุษย ์

กระบวน 
การยอ่ย
อาหารของ
ส่ิงมีชีวติ 

๖ ๑๐ 

๔ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๖ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๗ 

- กลไกการป้องกนัตนเองจากเช้ือ
โรคหรือส่ิงแปลกปลอมท่ีเขา้สู่
ร่างกายดว้ยระบบภูมิคุม้กนั 
- ประเภทของระบบภูมิคุม้กนั
ภายในร่างกาย 
- องคป์ระกอบของระบบ
ภูมิคุม้กนัของร่างกาย 
- ความผดิปกติของระบบ
ภูมิคุม้กนั 

ภูมิคุม้กนั 
ของ
ร่างกาย 

๑๓ ๒๐ 

สอบ
ปลาย
ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๖ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๗ 

- กระบวนการยอ่ยอาหารของ
ส่ิงมีชีวติ 
- ภูมิคุม้กนัของร่างกาย 

 ๑ ๒๐ 

 



 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ชีววทิยำ ๕    ว ๓๓๒๔๑     เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง   
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่๖     ภำคเรียนที ่ ๑                 จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
 

โครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบประสาทของไฮดรา     พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุง้ หอย แมลง และ
สัตวมี์กระดูกสันหลงั กลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบ
ประสาทรอบนอก สมองส่วนหนา้ สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลงั และไขสันหลงั การหาต าแหน่งของ จุด
บอดโฟเวีย ระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอตัโนวติั การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศและการ
สืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศในสัตว์ โครงสร้างและกลไกในระบบสืบพนัธ์ุของมนุษย ์หน้าท่ีของฮอร์โมนจาก
ต่อมไร้ท่อและเน้ือเยื่อท่ีสร้างฮอร์โมน ระบบนิเวศ วฏัจักรไนโตรเจน วฏัจกัรก ามะถัน และ วฏัจักร
ฟอสฟอรัส การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้   สืบคน้ขอ้มูล   ส ารวจตรวจสอบ  และ
อภิปราย  

 

ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบประสาทของไฮดรา     
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุง้ หอย แมลง และสัตวมี์กระดูกสันหลงั 
  ๒. อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลลป์ระสาท  
 ๓. อธิบายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของศกัยไ์ฟฟ้าท่ีเยือ่หุม้เซลลข์องเซลลป์ระสาท และกลไกการ
ถ่ายทอดกระแสประสาท  
 ๔. อธิบายและสรุปเก่ียวกบัโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
 ๕. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหนา้ สมองส่วนกลาง 
สมองส่วนหลงั และไขสันหลงั  
 ๖. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตวัอยา่งการทางานของระบบประสาทโซมาติกและ
ระบบประสาท อตัโนวติั  



 ๗. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของ ตา หู จมูก ล้ิน และผวิหนงัของมนุษย ์ยกตวัอยา่ง
โรคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกนั และรักษา 
 ๘. สังเกตและอธิบายการหาต าแหน่งของ จุดบอดโฟเวยี และความไวในการรับสัมผสัของผวิหนงั 
 ๙. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และยกตวัอยา่งการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศและการสืบพนัธ์ุแบบอาศยั
เพศในสัตว ์ 
 ๑๐. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของอวยัวะในระบบสืบพนัธ์ุเพศชายและระบบ
สืบพนัธ์ุเพศหญิง  
 ๑๑. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลลไ์ข่ และการปฏิสนธิในมนุษย ์ 
 ๑๒. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอม็บริโอและระยะหลงัเอม็บริโอของกบ ไก่ และมนุษย ์ 
 ๑๓. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเขียนแผนผงัสรุปหนา้ท่ีของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเน้ือเยื่อท่ี
สร้างฮอร์โมน 
 ๑๔. วเิคราะห์ อธิบาย และยกตวัอยา่งกระบวนการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ  
 ๑๕. อธิบาย ยกตวัอยา่งการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชนั และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมก
นิฟิเคชนั  
 ๑๖. สืบคน้ขอ้มูล และเขียนแผนภาพเพื่ออธิบาย วฏัจกัรไนโตรเจน วฏัจกัรก ามะถนั และ วฏัจกัร
ฟอสฟอรัส  
 ๑๗. สืบคน้ขอ้มูล ยกตวัอยา่ง และอธิบายลกัษณะของไบโอมท่ีกระจายอยูต่ามเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ 
บนโลก  
 ๑๘. สืบคน้ขอ้มูล ยกตวัอยา่ง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิและการ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ 
 ๑๙. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย ยกตวัอยา่งและสรุปเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของประชากรของส่ิงมีชีวติ
บางชนิด  
 ๒๐. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตวัอยา่งการเพิ่มของประชากรแบบ เอก็โพเนนเชียล
และการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก  
 ๒๑. อธิบายและยกตวัอยา่งปัจจยัท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร  
 ๒๒. วเิคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน ้า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม ้ 
และทรัพยากรสัตวป่์า  รวมทั้งเสนอ แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 ๒๓. วเิคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางดิน  มลพิษทางน ้า และ มลพิษทางอากาศ  
รวมทั้งระบุผลกระทบท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา   

 
รวม  ๒๓  ผลกำรเรียนรู้ 



โครงสร้ำงรำยวชิำ  ชีววทิยำ ๕ 
 

รหัส  ว ๓๓๒๔๑                 ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ ๖  ภำคเรียนที ่๑ 
เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง              คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 
หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 

๑ ผลการเรียนรู้ท่ี ๙ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๐ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๑  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๒ 

- การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ
และอาศยัเพศ   
- โครงสร้างและหนา้ท่ีของ
อวยัวะในระบบสืบพนัธ์ุเพศ
ชายและระบบสืบพนัธ์ุเพศหญิง 
- กระบวนการสร้างสเปิร์ม 
กระบวนการสร้างเซลลไ์ข่ และ
การปฏิสนธิในมนุษย ์
- ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เจริญเติบโตของเอม็บริโอและ
ตวัอ่อน 

การ
สืบพนัธ์ุ
และการ
เจริญ 
เติบโตของ
มนุษยแ์ละ
สัตว ์

๑๕ ๑๕ 

๒ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๓  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๖ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๗  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๘ 

- ศูนยก์ลางของระบบประสาท
ในสัตวมี์กระดูกสันหลงั ไดแ้ก่ 
สมองกบัไขสันหลงั  
- การท างานเช่ือมกนัระหวา่ง
เส้นประสาทสมองและเส้น 
ประสาทไขสันหลงัในมนุษย ์
- การท างานของระบบประสาท
แบ่งเป็นระบบประสาทโซ
มาติกกบัประสาทอตัโนวติั    
- หน่วยรับความรู้สึกของมนุษย ์

ระบบ
ประสาท 

๑๔ ๑๕ 

สอบกลาง
ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑-๑๒ 
 

- การสืบพนัธ์ุและการเจริญ 
เติบโตของมนุษยแ์ละสัตว ์
- ระบบประสาท 

 ๑ ๒๐ 



หน่วย
กำร
เรียนรู้
ที่ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 

๓ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๓ - หนา้ท่ีของฮอร์โมนจากต่อมไร้
ท่อและเน้ือเยือ่ท่ีสร้างฮอร์โมน 

ฮอร์โมน
จากต่อมไร้
ท่อ 

๑๑ ๑๒ 

๔ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๖  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๗ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๘ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒๓ 
 

- กระบวนการถ่ายทอดพลงังาน
ในระบบนิเวศ 
- ลกัษณะของไบโอม 
- วฏัจกัรไนโตรเจน วฏัจกัร
ก ามะถนั และ วฏัจกัรฟอสฟอรัส 
- การเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบ
ปฐมภูมิและแบบทุติยภูมิ 
- ปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

ระบบนิเวศ
และมลพิษ
ส่ิงแวด 
ลอ้ม  
 

๑๐ ๑๐ 

๕ ผลการเรียนรู้ท่ี ๒๐ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒๑ 

- การเพิ่มข้ึนของประชากรแบบ 
เอก็โพเนนเชียลและการเพิ่มข้ึน
ของประชากรแบบลอจิสติก 
- ปัจจยัท่ีควบคุมการเติบโตของ
ประชากร 

ประชากร ๘ ๘ 

สอบ
ปลาย
ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๓ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๕ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๖ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๗ 

- ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ 
- ระบบนิเวศและมลพิษส่ิงแวด 
ลอ้ม 
- ประชากร 

 ๑ ๒๐ 

 



 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
ชีววทิยำ ๖    ว ๓๓๒๔๒     เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง   
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่๖     ภำคเรียนที ่ ๒                 จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดเซลล์เร่ิมแรกของส่ิงมีชีวิตและวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต   
เซลลเ์ดียว กลุ่มส่ิงมีชีวติ การจ าแนกส่ิงมีชีวติออกเป็นหมวดหมู่ วิธีการเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ การสร้างไดโค
โตมสัคีย ์โครงสร้างและหนา้ท่ีของอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต พฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่
ก าเนิดและพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของสัตว ์

 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้   สืบคน้ขอ้มูล   ส ารวจตรวจสอบ  และ
อภิปราย  

 

ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑. อภิปรายความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเช่ือมโยงระหวา่งความ
หลากหลายทางพนัธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
 ๒. อธิบายการเกิดเซลลเ์ร่ิมแรกของส่ิงมีชีวติและววิฒันาการของส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว  
 ๓. อธิบายลกัษณะส าคญัและยกตวัอยา่งส่ิงมีชีวติกลุ่มแบคทีเรีย ส่ิงมีชีวติกลุ่มโพรทิสต ์ส่ิงมีชีวติ
กลุ่มพืช ส่ิงมีชีวติกลุ่มฟังไจ และส่ิงมีชีวติกลุ่มสัตว ์ 
 ๔. อธิบายและยกตวัอยา่งการจ าแนกส่ิงมีชีวติจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ยอ่ย และวธีิการ
เขียนช่ือวทิยาศาสตร์ในลาดบัขั้นสปีชีส์  
 ๕. สร้างไดโคโทมสัคียใ์นการระบุส่ิงมีชีวติหรือตวัอยา่งท่ีก าหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
 ๖. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหนา้ท่ีของอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนท่ีของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก  
 ๗. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของกระดูกและกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย ์ 
 ๘. สังเกตและอธิบายการท างานของ ขอ้ต่อชนิดต่างๆ และการท างานของกลา้มเน้ือโครงร่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย ์



 ๙. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมท่ี
เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว ์ 
 ๑๐. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และยกตวัอยา่งความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมกบัววิฒันาการของระบบ
ประสาท  
 ๑๑. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และยกตวัอยา่งการส่ือสารระหวา่งสัตวท่ี์ท าใหส้ัตวแ์สดงพฤติกรรม 
 

 
รวม  ๑๑  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงรำยวชิำ  ชีววทิยำ ๖ 
 

รหัส  ว ๓๓๒๔๒                 ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ ๖  ภำคเรียนที ่๒ 
เวลำ  ๖๐  ช่ัวโมง              คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 
หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 

๑ ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๓  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๕ 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- เซลลเ์ร่ิมแรกของส่ิงมีชีวติ
และววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ
เซลลเ์ดียว 
- กลุ่มส่ิงมีชีวติ 
- วธีิการเขียนช่ือวทิยาศาสตร์ 
- การสร้างไดโคโตมสัคีย ์

อาณาจกัร
ส่ิงมีชีวติ 

๓๒ ๓๐ 

สอบกลาง
ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๑ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๒ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๓  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๕ 

- อาณาจกัรส่ิงมีชีวติ  ๑ ๒๐ 

๒ ผลการเรียนรู้ท่ี ๖ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๗  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๘ 

- โครงสร้างและหนา้ท่ีของ
อวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวติ 
- ขอ้ต่อและกลา้มเน้ือโครงร่าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหว
และการเคล่ือนท่ีของมนุษย ์

การ
เคล่ือนท่ี
ของ
ส่ิงมีชีวติ 

๑๓ ๑๕ 

๓ ผลการเรียนรู้ท่ี ๙ 
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๐  
ผลการเรียนรู้ท่ี ๑๑ 

- พฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด
และพฤติกรรมท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ของสัตว ์

พฤติกรรม
สัตว ์

๑๓ ๑๕ 

สอบปลาย
ภาค 

ผลการเรียนรู้ท่ี ๖-๑๑ 
 

- การเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต 
- พฤติกรรมสัตว ์

 ๑ ๒๐ 

 


