
คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 

ชีววิทยา  เลม ๑      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔                           เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง  จํานวน ๑.๕  หนวยกิต 

 

 ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต  แขนงวิชาท่ีเก่ียวของกับชีววิทยา

และการใชความรูทางชีววิทยาท่ีเปนประโยชนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ชีววิทยากับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

ความตระหนักในเรื่องของชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมท้ังการศึกษา

วิธีการทํางานของนักวิทยาศาสตร และการนําความรูเก่ียวกับชีววิทยามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  การทํา

กิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือแกปญหาในชีวิตจริง  ศึกษาเคมีท่ีเปน

พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  โครงสรางและหนาท่ีของสารตางๆ ท่ีเปนองคประกอบในเซลลของสิ่งมีชีวิต และ

ปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต  ศึกษาสวนประกอบของกลองจุลทรรศนใชแสง  หลักการทํางาน  วิธีการใช  

รวมท้ังการดูแลและเก็บรักษา  ศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของสวนท่ีหอหุมเซลล  ไซโทพลาซึม  และนิวเคลียส  

การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล  การหายใจระดับเซลลซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเซลลสรางพลังงานจากการ

สลายสารอาหารสําหรับนําไปใชในกิจกรรมตางๆ ของเซลล และการแบงเซลล  โดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล  การสังเกต วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย 

และสรุป เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

รวมท้ังทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา 

ดานการสื่อสาร  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 

คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

๑. อธิบายและสรุปสมบัติท่ีสําคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตท่ีทําให

สิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได 

๒. อภิปรายและบอกความสําคัญของการระบุปญหา ความสัมพันธระหวางปญหา สมมติฐาน และ   

    วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมท้ังออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

๓. สืบคนขอมูล อธิบายเก่ียวกับสมบัติของน้ําและบอกความสําคัญของน้ําท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต และ 

    ยกตัวอยางธาตุชนิดตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอรางกายสิ่งมีชีวิต 

 ๔. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของคารโบไฮเดรต ระบุกลุมของคารโบไฮเดรต รวมท้ังความสําคัญ 

    ของคารโบไฮเดรตท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต 

 ๕. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของโปรตีน และความสําคัญของโปรตีนท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต 

 ๖. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของลิพิด  และความสําคัญของลิพิดท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต 



 

 ๗. อธิบายโครงสรางของกรดนิวคลิอิก  และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความสําคัญของ                       

    กรดนิวคลิอิกท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต 

 ๘. สืบคนขอมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 

๙. อธิบายการทํางานของเอนไซมในการเรงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปจจัยท่ีมีผลตอ                      

    การทํางานของเอนไซม 

 ๑๐. บอกวิธีการและเตรียมตัวอยางสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนใชแสง วัดขนาด 

       โดยประมาณและวาดภาพท่ีปรากฏภายใตกลอง บอกวิธีการใช และการดูแลรักษากลอง 

     จุลทรรศนใชแสงท่ีถูกตอง 

 ๑๑. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของสวนท่ีหอหุมเซลลของเซลลพืชและเซลลสัตว 

๑๒. สืบคนขอมูล อธิบาย และระบุชนิดและหนาท่ีของออรแกเนลล 

๑๓. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของนิวเคลียส 

 ๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร  ออสโมซิส  การแพรแบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอรต  

๑๕. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลําเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลลดวย 

     กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลําเลียงสารโมเลกุลใหญเขาสูเซลลดวยกระบวนการ 

     เอนโดไซโทซิส   

๑๖. สังเกตการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศน   

     พรอมท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 

 ๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปข้ันตอนการหายใจระดับเซลลในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอและ 

     ภาวะท่ีมีออกซิเจนไมเพียงพอ 

 

รวมท้ังหมด ๑๗  ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ชีววิทยา  เลม ๒      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔                           เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง  จํานวน ๑.๕  หนวยกิต 

 

 ศึกษาเก่ียวกับโครโมโซม และสารพันธุกรรม  โครงสรางของ DNA  การจําลอง DNA การควบคุม

ลักษณะพันธุกรรมของ DNA มิวเทชัน  และการเกิดมิวเทชัน  ศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  

การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล  การถายทอดยีนบนโครโมโซม  ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปนสวนขยายของ

พันธุศาสตรเมนเดล  การถายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน  ศึกษาเทคโนโลยีทาง DNA  

พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน  การหาขนาดของ DNA และการหาลําดับนิวคลีโอไทด  การประยุกตใช

เทคโนโลยีทาง DNA   และเทคโนโลยีทาง DNA กับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม  ศึกษา

เก่ียวกับวิวัฒนาการ  หลักฐานและขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  แนวคิดเก่ียวกับ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  พันธุศาสตรประชากร  ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล และ

กําเนิดสปชีส  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล  การสังเกต 

วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร รวมท้ังทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ในดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการสื่อสาร  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรู

ไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 ๑. สืบคนขอมูล อธิบายสมบัติและหนาท่ีของสารพันธุกรรม โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของ  

    DNA และสรุปการจําลอง DNA  

๒. อธิบายและระบุข้ันตอนในกระบวนการสังเคราะหโปรตีนและหนาท่ีของ DNA และ RNA แตละ 

    ชนิดในกระบวนการสังเคราะห โปรตีน 

๓. สืบคนขอมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน  

    รวมท้ังยกตัวอยางโรคและกลุมอาการท่ีเปนผลของการเกิดมิวเทชัน 

๔. สืบคนขอมูล อธิบายและสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล  

๕. สรุปความสัมพันธระหวางสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ 

    ความรูเรื่องพันธุศาสตรเมนเดล 

๖. อธิบายและสรุปกฎแหงการแยกและกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ และนํากฎของเมนเดล นี้ไป 

    อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใชในการคํานวณโอกาสใน  การเกิดฟโนไทปและ             

    จีโนไทปแบบตางๆ ของรุน F1 และ F2 

 



 ๗. สืบคนขอมูล วิเคราะห อธิบาย และสรุปเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปนสวน 

    ขยายของพันธุศาสตรเมนเดล   

๘. สืบคนขอมูล วิเคราะห และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไมตอเนื่องและ 

    ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันตอเนื่อง 

 ๙. อธิบายการถายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยางลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยยีน 

     บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

 ๑๐. อธิบายหลักการสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใชดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท  

๑๑. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และอภิปรายการนําเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกตท้ังในดาน 

     สิ่งแวดลอม นิติวิทยาศาสตร การแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรม และขอควรคํานึงถึงดาน 

     ชีวจริยธรรม 

๑๒. สืบคนขอมูลและอธิบายเก่ียวกับ หลักฐานท่ีสนับสนุนและขอมูลท่ีใชอธิบายการเกิดวิวัฒนาการ 

     ของสิ่งมีชีวิต 

๑๓. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง  ลามารกและทฤษฎี 

     เก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส ดารวิน 

๑๔. ระบุสาระสําคัญและอธิบายเง่ือนไขของภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปจจัยท่ีทําใหเกิดการ 

     เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พรอมท้ังคํานวณหาความถ่ีของแอลลีลและจีโนไทป 

     ของประชากรโดยใชหลักของฮารดี-ไวนเบิรก 

๑๕. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปชีสใหมของสิ่งมีชีวิต 

 

รวมท้ังหมด ๑๕  ผลการเรียนรู 


