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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทเรยีนน้ีแลว้นกัศกึษาสามารถ 

 1.  บอกสิง่ทีส่งัเกตไดจ้ากหลกัสตูรชวีวทิยาในชว่งเวลาต่าง ๆ ไดว้า่มจุีดอ่อนจุดแขง็

อยา่งไรบา้ง 

 2.  อธบิายความแตกต่างของหลกัสูตรชวีวทิยาช่วงก่อนการปฏริูปการศกึษากบั

หลกัสตูรสถานศกึษาได ้

 3.  ออกแบบหลกัสตูรสถานศกึษาสาระการเรยีนรูช้วีวทิยาใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ได ้

 4.  วางเคา้โครงการใชส้ือ่และอุปกรณ์การเรยีนรูใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูช้วีวทิยาได ้

 

 การจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษาจําเป็นตอ้งจดัทํากรอบของสาระวชิา เพื่อให้

สามารถดาํเนินการเรยีนการสอนบรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้คอื สิง่ทีเ่รยีกวา่หลกัสตูร การเรยีน

การสอนวชิาชวีวทิยาในประเทศไทยได้จดัทําหลกัสูตรมาพร้อม ๆ กบัการจดัการเรยีน  

การสอนวทิยาศาสตร์ในระบบโรงเรยีนและมวีวิฒันาการเรื่อยมาจนถงึปจัจุบนั หลกัสูตร   

จะสอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมและวสิยัทศัน์ของผูก้ํากบัดแูลการศกึษาในชว่งเวลานัน้ ๆ 

ดงันัน้บางช่วงเวลาหลกัสตูรชวีวทิยากไ็ดร้บัความสนใจน้อย ทาํใหก้ารศกึษาวทิยาศาสตร์

ชวีภาพไม่ก้าวหน้า ต่างกบัปจัจุบนัทีว่ชิาชวีวทิยาไดร้บัความสนใจมาก ทัง้น้ีเป็นไปตาม

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาวทิยาศาสตร์ของโลก ทําให้หลกัสูตรชวีวทิยาใน

ประเทศไทยมพีฒันาการทีส่งูขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั 

 

1.1 พฒันาการของหลกัสตูรชีววิทยา ระดบัมธัยมศึกษา 

 ประเทศไทยไดม้กีารจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรม์าเป็นเวลากว่า 70 ปีแลว้ 

ช่วงเวลาดงักล่าวไดม้กีารเปลีย่นแปลงเรื่อยมา ภาพโดยรวมหลกัสตูรวทิยาศาสตร ์ระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบดว้ย วชิาฟิสกิส ์เคม ีและชวีวทิยา โดยใหค้วามสาํคญักบั

บทท่ี 1 
หลกัสตูรชีววิทยา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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วชิาฟิสกิสแ์ละเคม ีมากกว่าชวีวทิยา ดงัจะเหน็ได้จาก บางช่วงวชิาชวีวทิยาถูกจดัไวใ้น

วทิยาศาสตร์ทัว่ไป แมว้่าในบางช่วงจะแยกเป็นวชิาเฉพาะ แต่ก็จดัอยู่ในกลุ่มวชิาเลอืก 

เน้ือหาสาระทีจ่ดัใหเ้รยีนกเ็ป็นเรื่องของสิง่มชีวีติทัว่ไป ไม่เน้นชวีโมเลกุล ซึง่แตกต่างจาก

ปจัจุบนัที่วงการวทิยาศาสตรใ์นระดบัสากล ให้ความสนใจชวีวทิยามากในความสําคญัที่

เป็นวทิยาศาสตรข์องชวีติ (Life Science) มคีวามสาํคญัต่อการดาํรงชวีติความเป็นอยู่ของ

คนและสิง่มชีวีติอื่น ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม 

 หลกัสตูรชวีวทิยา ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มพีฒันาการของหลกัสตูรทีเ่ริม่มา

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2480 และมีการเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจน แบ่งได้เป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 

หลกัสตูรชวีวทิยาสมยัแรก พ.ศ. 2480-2518 สมยัใหม่ พ.ศ. 2519-2543 และสมยัปจัจุบนั 

พ.ศ. 2544-ปจัจุบนั 

 

หลกัสตูรชีววิทยาสมยัแรก (พ.ศ. 2480-2518) 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตร์เริม่แรก พ.ศ. 2480 เป็นหลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนปลาย 

สายสามญัศกึษา หลกัสตูรชวีวทิยา เป็นเรือ่งของพชืและสตัว ์ศกึษา เซลล ์อวยัวะ และระบบ

อวยัวะที่สําคญั ได้แก่ การหายใจ อาหารและการย่อยอาหาร การไหลเวยีนโลหิตและ    

การสบืพนัธุ ์จดัแบ่ง พชื เหด็ และแบคทเีรยีอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั สตัวแ์บ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

สตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงั พวกอะมบีา ไฮดรา ไสเ้ดอืนและแมลง สตัวม์กีระดูกสนัหลงั พวกปลา

และกบ หลกัสตูร พ.ศ. 2480 ใชอ้ยู ่10 จงึเริม่มกีารเปลีย่นแปลง 

 พ.ศ. 2491 มกีารเปลีย่นมาเป็นหลกัสตูรขัน้อุดมศกึษา ใชเ้วลาเรยีน 2 ปี แบ่งเป็น 

2 แผนก ไดแ้ก่ แผนกอกัษรศาสตร ์บงัคบัเรยีนวทิยาศาสตรท์ัว่ไป และแผนกวทิยาศาสตร ์

เรยีนวทิยาศาสตร ์4 หมวดวชิา บงัคบัเรยีน 3 หมวดวชิา คอื ความรอ้นแสงเสยีง แมเ่หลก็ไฟฟ้า 

และเคม ีกบัวชิาเลอืก 1 หมวดวชิา ใหเ้ลอืกเรยีนระหวา่งกลศาสตรแ์ละไฮโดรสแตตกิส ์กบั 

ชวีวทิยา เน้ือหาวชิาชวีวทิยาเป็นเรือ่งของเซลล ์เน้ือเยื่อ และระบบอวยัวะ ไดแ้ก่ ทฤษฎเีซลล ์

การแบ่งเซลลแ์ละการเปลีย่นแปลงรปูร่างเซลล ์เน้ือหาเรื่องพชื ศกึษาโครงสรา้งและการดํารง 

ชวีิตของพชื ได้แก่ ดอก ผล เมล็ด และการงอกของเมล็ด เน้ือเยื่อและอวยัวะของพืช 

กระบวนการออสโมซสิ การแพร่ การสงัเคราะห์ดว้ยแสง การสงัเคราะห์เคม ีการหายใจ 

การคายน้ํา และการเคลื่อนไหวของพชื สิง่มชีวีติชัน้ตํ่าพวกสาหร่ายสเีขยีวเซลลเ์ดยีว บกัเตร ี

เชือ้หมกั อะมบีา และพารามเีซยีม สิง่มชีวีติพวกสตัว ์ไดแ้ก่ ไฮดรา ไสเ้ดอืนดนิ ปลาและกบ 

ความแตกต่างระหว่างพชืและสตัว ์การจดัจําพวกพชืและสตัว ์การตัง้ชื่อวทิยาศาสตรข์อง
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สิ่งมีชีวิต การขยายพนัธุ์พืช กรรมพนัธุ์ตามหลกัเมนเดล กรรมพนัธุ์และสิ่งแวดล้อม      

การปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัสิง่แวดลอ้ม และทฤษฎวีวิฒันาการ 

 ในปี พ.ศ. 2493 มกีารเปลีย่นแปลงหลกัสูตร ชวีวทิยาถูกจดัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในวชิา

วทิยาศาสตรท์ัว่ไป มเีน้ือหาน้อยลง สาระสาํคญัของวชิา เน้นทีพ่ชื เป็นการศกึษาโครงสรา้ง

ของดอก การผสมเกสร ผลและเมลด็ การออสโมซสิ การแพร่ เกลอืแร่ที่พชืต้องการ ปุ๋ ย 

การสงัเคราะห์ด้วยแสง พชืไร้ดอก เห็ดรา เชื้อหมกั จุลชวีนั ส่วนสตัว์ ศึกษาเกี่ยวกบั 

ไส้เดอืนดนิ แมลง ปลา กบ การหายใจ อาหารและการย่อยอาหาร การสบืพนัธุ์ ความ

แตกต่างและความสมัพนัธร์ะหวา่งพชืและสตัว ์ 

 ปี พ.ศ. 2498 หลกัสตูรระดบัเตรยีมอุดมศกึษา แผนกอกัษรศาสตรไ์ม่บงัคบัเรยีน

วทิยาศาสตร ์โดยจดัวชิาวทิยาศาสตร ์2 วชิา ใหเ้ลอืกเรยีนตามความสมคัรใจ แผนกวทิยาศาสตร ์

บงัคบัเรยีนวทิยาศาสตร ์3 หมวดวชิา คอื เคม ีชวีวทิยา และฟิสกิส ์

 ชวีวทิยา ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระ เน้ือเยื่อ ลกัษณะเน้ือเยื่อของอวยัวะพชื หน้าที่

ของราก ออสโมซสิ การแพร่ หน้าทีข่องใบในการสงัเคราะหด์ว้ยแสง สงัเคราะหเ์คม ีการหายใจ 

การคายน้ํา การทดลอง เกีย่วกบัหน้าทีข่องใบ การเคลื่อนไหวของพชื การจดัจําพวกพชื

และสตัว ์ไสเ้ดอืนดนิ แมลง ปลา กบ สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยน้ํานม กรรมพนัธุต์ามหลกัเมนเดล 

การปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัสิง่แวดลอ้ม และความรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการ 

 ในช่วงเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2491-2498) มกีารเปลีย่นแปลงหลกัสูตรชวีวทิยา 3 ครัง้ 

จากครัง้แรกทีใ่หค้วามสําคญักบัชวีวทิยามาก บรรจุเน้ือหาสาระทีค่รอบคลุมและทนัสมยั

กบัวทิยาการสมยัใหม่ เปลีย่นกลบัมาเป็นเพยีงส่วนหน่ึงของวทิยาศาสตรท์ัว่ไป ตดัทอน

เน้ือหาลงไปมาก และทีส่าํคญัคอืการไม่เน้นวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม แต่หลกัสตูรกลบัมา

ใหค้วามสาํคญักบัชวีวทิยาอกีครัง้ ในการปรบัปรุง พ.ศ. 2498 โดยจดัใหเ้ป็นวชิาบงัคบัใน

แผนกวทิยาศาสตร ์แต่การจดัเน้ือหาวชิากย็งัไม่ครอบคลุมในทุกเรื่อง และเน้นไปในเรือ่งพชื

เป็นสว่นใหญ่ แต่กย็งัใหค้วามสนใจกบัวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มอยูบ่า้ง 

 พ.ศ. 2503 มกีารเปลีย่นแปลงหลกัสูตรโดยจดัระดบัชัน้เรยีนใหม่ เป็นประถมศกึษา

เรยีน 7 ปี ระดบัมธัยมศกึษา 5 ปี แบ่งเป็นมธัยมศกึษาตอนตน้ 3 ปี (ม.ศ.1-3) และมธัยมศกึษา

ตอนปลาย 2 ปี (ม.ศ.4-5) ม ี3 แผนก ไดแ้ก่ 

 แผนกวทิยาศาสตร ์เรยีนวชิาบงัคบัเฉพาะแผนก 8 ชัว่โมง/สปัดาห ์โดยเลอืกเรยีน 

4 แขนง จากฟิสกิส ์3 แขนง เคม ี1 แขนง และชวีวทิยา 1 แขนง และเรยีนภาคปฏบิตั ิ2 

ชัว่โมง/สปัดาห ์
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 แผนกศลิปะ เรยีนวชิาบงัคบัเฉพาะแผนก 4 ชัว่โมง/สปัดาห ์คอื วทิยาศาสตรท์ัว่ไป 

 แผนกทัว่ไป เรยีนวชิาบงัคบัเฉพาะแผนก 4 ชัว่โมง/สปัดาห ์โดยเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์

ทัว่ไป หรอืเลอืกเรยีน เคม ีชวีวทิยา และฟิสกิส ์รวมกนั 4 ชัว่โมง/สปัดาห ์ 

 เน้ือหาชวีวทิยา ได้แก่ การจดัจําพวกพชืและสตัว์ โรคและการป้องกนัโรคการใช้ยา 

คุณค่าของอาหาร การถนอมอาหาร วสัดุทีใ่ชท้าํเครื่องนุ่งห่ม การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ดนิ น้ํา ปา่ไม ้สตัว ์พชื แร ่สิง่มชีวีติและสิง่ไรช้วีติ เซลล ์เน้ือเยื่อ อวยัวะ และระบบอวยัวะ 

โครงสรา้งของพชืและการดํารงชพีของพชื สิง่มชีวีติเซลล์เดยีว ชวีติสตัว ์กรรมพนัธุ์ตาม

หลกัเมนเดล และววิฒันาการ 

 สาํหรบัภาคปฏบิตั ิใหเ้ลอืก 2 แขนง 22 การทดลอง ตลอดการเรยีน 2 ปี 

 จากหลกัสตูรพุทธศกัราช 2503 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายใชเ้วลาเรยีนน้อยลง 

คอื 2 ปี แต่มเีน้ือหาเพิม่ขึน้ และยงัเน้นฟิสกิส์ โดยให้เลอืกเรยีน 3 แขนงวชิา ชวีวทิยา 

เป็นวชิาบงัคบัในแผนกวทิยาศาสตร ์เน้นการเรยีนภาคปฏบิตักิาร โดยเลอืกเรยีน 2 แขนง 

จากเคม ีชวีวทิยา และฟิสกิส ์เรยีนสปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมง รวม 22 การทดลอง แสดงถงึการให้

ความสําคญักบัวทิยาศาสตร ์และพยายามจะปรบัมาตรฐานการเรยีนวทิยาศาสตรใ์หเ้ท่า

เทยีมกบันานาชาต ิ

 ในดา้นเน้ือหาชวีวทิยา หลกัสตูรใหค้วามสนใจกบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ เน้นเรือ่งโรค 

การป้องกนัโรค การใชย้า คุณคา่อาหาร และการถนอมอาหาร นอกจากน้ียงัใหค้วามสาํคญั

กบัวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ซึง่เน้นการใชแ้ละดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ

 หลกัสตูรพทุธศกัราช 2503 เมือ่ใชม้าไดร้ะยะหน่ึง พบวา่ มปีญัหามาก ทัง้น้ีเป็นผล

มาจากการจดัระบบชัน้เรยีนทีไ่มส่อดคลอ้งกบัการบรรจุเน้ือหาวชิาทีม่ากและเรง่รดัเกนิไป 

นกัเรยีนสว่นใหญ่ไม่ประสบความสาํเรจ็ในการเรยีน มนีกัเรยีนสอบตกจาํนวนมาก รวมทัง้

มปีญัหาในการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ดว้ย เป็นปญัหาทีต่อ้งการการแกไ้ขเรง่ด่วน ดงันัน้

ในปี พ.ศ. 2510 จงึเกดิหลกัสูตรซ้อนหลกัสูตรเดมิ คอื มกีารจดัทําหลกัสูตรมธัยมแบบ

ประสมขึน้มาใชก้บัเฉพาะโรงเรยีนในสว่นกลาง และสว่นภมูภิาคบางจงัหวดัเทา่นัน้ 

 หลกัสตูรมธัยมแบบประสม วทิยาศาสตร ์แบ่งเป็น 2 ภาค คอื ภาคบงัคบั และภาค

ใหเ้ลอืกตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจดัใหเ้รยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ม.ศ. 1-3) 

โดยตอ้งเรยีนภาคบงัคบั และมธัยมศกึษาปีที ่2 เรยีนวชิาเลอืก ซึ่งเน้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

กบัมธัยมศกึษาปีที ่3 วชิาเลอืก ม ี2 หมวด หมวดที ่1 วทิยาศาสตรก์ายภาพ และหมวดที ่2 

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรยีนเลอืกเรยีนเป็นพื้นฐานที่จะเรยีนต่อใน
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ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แผนกวทิยาศาสตร ์ในหมวดที ่2 เป็นเน้ือหาชวีวทิยา 5 เรือ่ง 

คอื การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรด์ว้ยการทดลอง จุลชวีนั เอนไซม์ กจิกรรมทีส่ําคญับางอย่าง

ของสิง่มชีวีติ และความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 

 หลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีนมธัยมแบบประสมเป็นหลกัสูตรต่อเน่ือง 

มาจากมธัยมศกึษาตอนต้น เวลาเรยีน 2 ปี โดยใชห้ลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ. 

2503 ทัง้ 3 แผนก โดยเน้นวชิาสายอาชพีในแผนกทัว่ไป 

 หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ. 2503 ใชม้าจนถงึปี พ.ศ. 2518 จงึเริม่มกีาร

เปลีย่นแปลง โดยรฐับาลจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะขึน้มาดูแลการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

อย่างเป็นระบบ คอื สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ทําให้

การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรข์องประเทศไทย เขา้สู่สมยัใหม่ มคีวามเป็นสากล

มากขึน้ 

 

หลกัสตูรชีววิทยาสมยัใหม่ (พ.ศ. 2519-2547) 

 การจดัตัง้สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ขึน้มาดแูล

การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์นบัเป็นความกา้วหน้าของวงการศกึษาวทิยาศาสตร์

ของประเทศไทย มกีารจดัทําหลกัสูตร การพฒันาบุคลากร และการพฒันาสื่อการเรยีนรู ้

ใหม้คีวามทนัสมยัยิง่ขึน้ 

 ปี พ.ศ. 2519 สถาบนัไดจ้ดัทําหลกัสตูร แบบเรยีน คู่มอืครู และอุปกรณ์การทดลอง 

จดัอบรมครปูระจาํการในการจดัการเรยีนการสอนดว้ยการกระตุน้ใหน้กัเรยีนคน้หาคาํตอบ

ดว้ยตนเอง เน้นการใชค้าํถามในกระบวนการเรยีนการสอน 

 ปี พ.ศ. 2524 มกีารเปลีย่นแปลงระบบชัน้เรยีน จาก 7-3-2 มาเป็น 6-3-3 จงึมกีาร

จดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกบัระดบัชัน้เรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่

จากเดมิเรยีนวทิยาศาสตร ์วชิาละ 4 คาบ/สปัดาห ์เวลา 2 ปี เปลีย่นเป็น 3 คาบ/สปัดาห ์

เวลา 3 ปี จงึตอ้งมกีารจดัเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัเวลาเรยีนทีเ่ปลีย่นไป 

 ชวีวทิยา มกีารปรบัปรุงรายละเอยีดของเน้ือหา เป็น 6 กระบวนวชิา เวลาเรยีน 6 

ภาคการศกึษา ใน 3 ปี มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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รหสัวิชา 
เวลาเรียน 

(คาบ/สปัดาห/์ภาค) 
หน่วยการเรียน หวัข้อเร่ือง 

ว. 041 ชวีวทิยา 3 1.5 เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร ระบบ

นิเวศ โภชนาการ ประชากร หน่วยของ

สิง่มชีวีติ 

 ว. 042 ชวีวทิยา 3 1.5 อนุกรมวธิาน อาณาจกัรสตัว์ อาณาจกัร

พชื อาณาจกัรโปรตสีตา สมดุลธรรมชาต ิ

ว. 043 ชวีวทิยา 3 1.5 การสรา้งอาหารของพชื การลําเลยีงสาร

เขา้และออกจากเซลล์ การลําเลยีงในพชื 

การยอ่ยอาหาร การลาํเลยีงในสตัว ์ 

 ว. 044 ชวีวทิยา 3 1.5 การหายใจ การขบัถ่าย การสบืพนัธุ ์ การ

ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

ว. 045 ชวีวทิยา 3 1.5 การเคลื่อนไหวของสิง่มชีวีติ ระบบประสาท 

และอวยัวะรบัสมัผสั ฮอรโ์มน พฤตกิรรม 

การรกัษาสมดุลของรา่งกาย 

ว. 046 ชวีวทิยา 3 1.5 การหายใจระดบัเซลล์ กลไกการสงัเคราะห ์

แสง ยนี และโครโมโซม ววิฒันาการของ

สิง่มชีวีติ สภาวะแวดลอ้ม และการอนุรกัษ์ 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

 หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พุทธศกัราช 2524 ใชม้าจนถงึปี พ.ศ. 2533 ไดม้ี

การปรบัปรุงเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และความกา้วหน้า

ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยมจุีดมุ่งหมายทีจ่ะพฒันาคนไทยทัง้ดา้นความรู ้ดา้น

คุณธรรม สามารถพึง่ตนเองได ้ และนําเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพ

ชวีติ 

 หลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนปลาย พุทธศกัราช 2524 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2533) 

เป็นหลกัสูตรโครงสรา้งที ่2 มคีวามยดืหยุ่นกว่าเดมิ ทัง้น้ีเพื่อให้สามารถนําไปใชไ้ดต้าม

นโยบาย เป้าหมาย และความต้องการพฒันาของแต่ละท้องถิ่น มกีารลดจํานวนหน่วย  

การเรยีนในวชิาบงัคบั และเพิม่หน่วยการเรยีนในวชิาเลอืก เพื่อใหน้ักเรยีนไดเ้ลอืกเรยีน

ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มกีารจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรยีน

สามารถนําไปใชป้ฏบิตัจิรงิ 
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 หลกัสตูรชวีวทิยา โครงสรา้งที ่2 จดัรายวชิาบงัคบั 1 รายวชิา 2 หน่วยการเรยีน 

กบั 4 รายวชิาเลอืก รายวชิาละ 1.5 หน่วยการเรยีน ดงัน้ี 

 
รหสัวิชา เวลาเรียน 

(คาบ/สปัดาห/์ภาค) 

หน่วยการเรียน 

(น.ก.) 

หวัข้อเร่ือง 

ว. 441 ชวีวทิยา 4 2 เราจะศกึษาชวีวทิยากนัอยา่งไร สิง่มชีวีติ

กับสภาวะแวดล้อม ความหลากหลาย

ของสิง่มชีวีติ หน่วยของสิง่มชีวีติ   

ว. 041 ชวีวทิยา 3 1.5 สารอาหารกับการดํารงชีวิต การย่อย

อาหาร การลําเลียงสารในร่างกาย การ

รกัษาสมดุลของแรธ่าตุ 

ว. 042 ชวีวทิยา 3 1.5 พลงังานในสิง่มชีวีติ การหายใจ 

ว. 043 ชวีวทิยา 3 1.5 การสบืพนัธุ์ของสิง่มชีวีติ การเจรญิเตบิโต

ของสิง่มชีวีติ 

ว. 044 ชวีวทิยา 3 1.5 ระบบประสาท และอวยัวะรบัสมัผสั ฮอรโ์มน 

การเคลื่อนไหวของสิง่มชีวีติ พฤตกิรรม 

ว. 045 ชวีวทิยา 3 1.5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

ววิฒันาการ 

 

 ในปี พ.ศ. 2539 ไดม้กีารพฒันาหลกัสูตรระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โครงสรา้ง 

ที ่3 หลกัสูตรชวีวทิยา มกีารจดัเรยีงเน้ือหาและปรบัปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบั

ทอ้งถิน่ โดยผสมผสานความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัความรูเ้ดมิทีเ่ป็นภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ ปรบัเงื่อนไขใหเ้ลอืกเรยีนไดต้ามศกัยภาพของผูเ้รยีน และความพรอ้มของโรงเรยีน 

โดยนักเรยีนสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาในกลุ่มชวีวทิยามากกว่า 1 รายวชิาในภาคเรยีน

เดยีวกนัได ้นกัเรยีนแต่ละคนสามารถเรยีนจบหลกัสตูรในเวลาทีเ่ทา่กนัได ้

 ชวีวทิยาโครงสรา้งที ่3 มเีน้ือหาสาระในรายวชิาดงัน้ี 
รหสัวิชา เวลาเรียน 

(คาบ/สปัดาห/์ภาค) 

หน่วยการเรียน 

(น.ก.) 

หวัข้อเร่ือง 

ว. 442 ชวีวทิยา 1 3 1.5 เราจะศกึษาชวีวทิยากนัอย่างไร หน่วยของ

สิง่มชีวีติ สารเคมใีนเซลลข์องสิง่มชีวีติ การ

ลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การ

เจรญิเตบิโตและการแบง่เซลล ์
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รหสัวิชา เวลาเรียน 

(คาบ/สปัดาห/์ภาค) 

หน่วยการเรียน 

(น.ก.) 

หวัข้อเร่ือง 

ว. 048 ชวีวทิยา 2 4 2 พนัธุศาสตร ์ววิฒันาการ ความหลากหลาย

ของสิง่มชีวีติ 

ว. 449 ชวีวทิยา 3 4 2 โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง พื ช ด อ ก                

การสงัเคราะหด์ว้ยแสง การแลกเปลีย่นแก๊ส 

การคายน้ําและการลําเลียงสารในพชื การ

สบืพนัธุข์องพชืดอก การงอกของเมลด็ การ

ตอบสนองของพชื 

ว. 0410 ชวีวทิยา 4 3 1.5 ระบบยอ่ยอาหาร การลาํเลยีงสาร ภูมคิุม้กนั

ของร่างกาย การหายใจ การขบัถ่ายและ

รกัษาสมดุลของรา่งกาย 

ว. 0411 ชวีวทิยา 5 3 1.5 ระบบโครงสรา้งร่างกาย ระบบประสาทและ

ฮอรโ์มน ระบบสบืพนัธุ์และการเจรญิเตบิโต 

พฤตกิรรม 

 

 ว. 442 ชวีวทิยา 1 เป็นรายวชิาบงัคบัเลอืก ว. 048 ชวีวทิยา 2 เป็นวชิาพื้นฐาน

ของชวีวทิยา 3-5 และชวีวทิยา 3-5 จะเลอืกเรยีนวชิาใดก่อนหรอืหลงักไ็ด ้

 หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เป็นหลกัสูตรที่ใช้มาเป็น

ระยะเวลายาวนานมาก มกีารปรบัปรุงในปี พ.ศ. 2533 และพฒันาในปี พ.ศ. 2539 ใชม้า

จนถงึ พ.ศ. 2543 จงึเปลีย่นมาใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ซึง่เป็น

หลกัสตูรสถานศกึษา 

 

หลกัสตูรชีววิทยาสมยัปัจจบุนั (พ.ศ. 2544-ปัจจบุนั) 

 หลกัสูตรชวีวทิยาในปจัจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลง โดยเริม่จากหลกัสูตรขัน้พื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 โดยกระทรวงศกึษาธกิารไดจ้ดัทําหลกัสตูรน้ีเพื่อพฒันาใหเ้ป็นไปตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และพระราชบญัญัติการศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่ไดก้ําหนดใหก้ารจดัการศกึษาตามหลกัสตูรตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ ความรู้และคุณธรรม มจีรยิธรรม และ

วฒันธรรมแห่งความเป็นคนไทยในการดํารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 
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เปิดโอกาสใหส้งัคมมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา พฒันาสาระและกระบวนการเรยีนรูใ้ห้

เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 กระทรวงศกึษาธกิารไดม้คีาํสัง่ใหห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 

ในโรงเรยีนนําร่องและโรงเรยีนเครอืข่ายการใชห้ลกัสูตร ตัง้แต่ปีการศกึษา 2545 ในชัน้  

ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 ซึ่งจะใชค้รบทุกชัน้ในปีการศกึษา 2527 และจะใชใ้นโรงเรยีนทัว่

ประเทศทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในปีการศกึษา 2546 สาํหรบัชัน้ ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 

จนครบทุกชัน้ปีการศกึษา 2548  

 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 เป็นหลกัสตูรแกนกลางทีม่ลีกัษณะ

เป็นกรอบและแนวทางในการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามจุดมุง่หมายของ

หลกัสตูร มโีครงสรา้งหลกัสตูรยดืหยุ่น กําหนดจุดมุ่งหมายซึง่เป็นมาตรฐานการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน กําหนดสาระและมาตรฐานการเรยีนรูใ้นภาพรวม 12 ปี และมาตรฐานการเรยีนรู ้

ช่วงชัน้ละ 3 ปี ทัง้ 8 กลุ่มสาระ สําหรบัให้สถานศกึษาได้จดัทําสาระของหลกัสูตร และ

จดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของหลกัสตูร 

 การจดัทําหลกัสูตรขึน้อยู่กบัสถานศกึษา โดยต้องจดัใหอ้ยู่ในกรอบของหลกัสูตร

แกนกลางของประเทศ โดยสถานศกึษาเป็นผู้จดัทําหลกัสูตรได้ตามความเหมาะสมกบั

ผูเ้รยีนและทอ้งถิน่ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของสถานศกึษา ภายใตก้รอบสาระการเรยีนรู ้และมาตรฐาน

การเรยีนรูใ้นแต่ละกลุม่สาระของชว่งชัน้ต่าง ๆ ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกาํหนดไว ้

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ประกอบด้วย สาระที่เป็นองค์ความรู้ 8 สาระ 

และแต่ละสาระได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ด้วย สําหรบัสาระที่เป็น       

องค์ความรูข้องชวีวทิยา ประกอบดว้ย สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการดํารงชวีติ และ

สาระที ่2 ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 

   

1.2 การจดัทาํหลกัสตูรสถานศึกษา สาระการเรียนรูชี้ววิทยา 

 การจดัทําหลกัสูตรสาระการเรยีนรู้ชวีวทิยา ตามหลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 จะประกอบด้วย ขัน้ตอนของการจดัทําสาระของหลกัสูตร สาระและ

มาตรฐานการเรยีนรู ้คาํอธบิายรายวชิา 
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การจดัทาํสาระของหลกัสตูร 

 การจดัทาํสาระของหลกัสตูรในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

 1.  กําหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัรายปีหรอืรายภาค โดยวเิคราะหจ์ากมาตรฐาน

การเรยีนรูช้่วงชัน้ ทีก่ําหนดไวใ้นแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้นํามาจดัทําเป็นผลการเรยีนรู้

ทีค่าดหวงัรายปีหรอืรายภาค ซึง่จะเกดิขึน้ภายหลงัจากการเรยีนรูใ้นแต่ละปีหรอืภาคนัน้ 

สว่นการกาํหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัรายปีหรอืรายภาคของสาระการเรยีนรูข้องรายวชิา

ทีม่คีวามเขม้ขน้ (Honour Course) นัน้ ใหส้ถานศกึษากําหนดไดต้ามความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัรายวชิาทีจ่ะจดั 

 2.  กําหนดสาระการเรยีนรูร้ายปีหรอืรายภาค โดยทําการวเิคราะหจ์ากผลการเรยีนรู ้

ที่คาดหวงัรายปีหรอืรายภาค ซึ่งได้กําหนดไว้แล้วนัน้ ให้มคีวามสอดคล้องกบัสาระและ

มาตรฐานการเรยีนรู ้กลุ่มสาระและมาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้ รวมทัง้มคีวามสอดคลอ้ง

กบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถิน่และชมุชน  

 3.  กําหนดเวลา และ/หรอื จํานวนหน่วยกติ สาํหรบัการเรยีนรูร้ายปีหรอืรายภาค

ทัง้สาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานและสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ในชว่งชัน้ที ่4 คอื ชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่4-6 ให้กําหนดสาระการเรยีนรูเ้ป็นรายภาค และกําหนดจํานวนหน่วยกติให้เหมาะสม

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและสาระการเรยีนรู ้โดยเกณฑก์ารพจิารณาใชเ้วลาจดัการเรยีนรู ้

40 ชัว่โมงต่อภาคเรยีน มคี่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต สําหรบัสาระการเรยีนรู้ที่สถานศกึษา

จดัทําเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นวชิาเฉพาะของสายอาชพีหรอืโปรแกรมเฉพาะทางอื่น ๆ เกณฑก์าร

พจิารณาใชเ้วลาจดัการเรยีนรู ้ระหวา่ง 40-60 ชัว่โมงต่อภาคเรยีน มคี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

ทัง้น้ีสถานศกึษาสามารถกาํหนดไดต้ามความเหมาะสม และใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนั 

 4.  จดัทําคาํอธบิายรายวชิา โดยการนําผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัรายปีหรอืรายภาค

สาระการเรยีนรูร้ายปีหรอืรายภาค รวมทัง้เวลา และจํานวนหน่วยกติทีก่ําหนดไวแ้ลว้มา

เขยีนเป็นคําอธบิายรายวชิา โดยประกอบดว้ย ชื่อรายวชิา จํานวนเวลา จํานวนหน่วยกติ

มาตรฐานการเรยีนรู ้และสาระการเรยีนรูข้องรายวชิานัน้ ๆ  

 ชือ่รายวชิาของสาระการเรยีนรูใ้หใ้ชต้ามชือ่กลุม่สาระการเรยีนรู ้สว่นชือ่ทีส่ถานศกึษา

จดัทําเพิม่เตมิ สามารถกําหนดไดต้ามความเหมาะสม โดยต้องสื่อความหมายได้ชดัเจน 

และมคีวามสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูท้ีก่าํหนดไวใ้นรายวชิานัน้  

 5.  จดัทําหน่วยการเรยีนรู ้โดยการนําสาระการเรยีนรูร้ายปีหรอืรายภาคทีก่ําหนด

ไวไ้ปบูรณาการจดัทาํหน่วยการเรยีนรูห้น่วยย่อย ๆ เพื่อความสะดวกในการจดัการเรยีนรู้
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และผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นลกัษณะองคร์วม หน่วยการเรยีนรูต้อ้งประกอบดว้ยมาตรฐาน การ

เรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้และจํานวนเวลา สาํหรบัการจดัการเรยีนรู ้เมื่อเรยีนครบทุกหน่วย

ยอ่ย ผูเ้รยีนจะบรรลุผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัรายปีหรอืรายภาคของทุกรายวชิา 

 การจดัทําหน่วยการเรยีนรูอ้าจบูรณาการทัง้ภายในและระหว่างสาระการเรยีนรู้

หรอืเป็นการบรูณาการเฉพาะเรื่องตามลกัษณะสาระการเรยีนรูห้รอืการบรูณาการทีส่อดคลอ้ง

กบัวถิชีวีติของผูเ้รยีน โดยพจิารณาจากมาตรฐานการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วเน่ืองสมัพนัธ์กนั ส่วน

การจดัการเรยีนรูส้าํหรบัหน่วยการเรยีนรูใ้นแต่ละช่วงชัน้ สถานศกึษาตอ้งจดัใหผู้เ้รยีนได้

เรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัโิครงงาน อยา่งน้อย 1 โครงงาน 

 6. จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยวเิคราะหจ์ากคาํอธบิายรายวชิา รายปีหรอืรายภาค 

และหน่วยการเรยีนรูท้ีจ่ดัทาํ กาํหนดเป็นแผนการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและผูส้อน 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูชี้ววิทยา 

 หลกัสตูรสาระการเรยีนรูช้วีวทิยาในช่วงชัน้ที ่4 (มธัยมศกึษาปีที ่4-6) ไดก้ําหนด

คุณภาพของผูเ้รยีน สาระและมาตรฐานการเรยีนรูไ้วด้งัน้ี 

 1.  คณุภาพของผูเ้รียน 

  ก.  ด้านเน้ือหา 

   1) เขา้ใจกระบวนการทํางานของเซลล์และกลไกการรกัษาดุลยภาพของ

สิง่มชีวีติ 

   2) เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดพันธุกรรม การแปรผัน  มิวเทชัน 

ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ ความหลากหลายของสิง่มชีวีติ และปจัจยัที่มผีลต่อการอยู่รอด

ของสิง่มชีวีติในสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ  

   3) เขา้ใจกระบวนการความสาํคญัและเทคโนโลยชีวีภาพต่อคน สิง่มชีวีติ

และสิง่แวดลอ้ม 

  ข.  ด้านกระบวนการวิทยาศาสตร ์

   1) เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา

เทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ และการพฒันาเทคโนโลยทีี่ส่งผลให้มกีารคดิค้นความรู้ทาง

วทิยาศาสตรท์ีก่า้วหน้า ผลของเทคโนโลยต่ีอชวีติสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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   2) ระบุปญัหา ตัง้คําถามที่จะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนด

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรต่าง ๆ สบืคน้ขอ้มลูจากหลายแหล่ง ตัง้สมมตฐิานทีเ่ป็นไปได้

หลายแนวทาง ตดัสนิใจ เลอืก ตรวจสอบสมมตฐิานทีเ่ป็นไปได ้

   3) วางแผนการสาํรวจตรวจสอบ เพื่อแกป้ญัหาหรอืตอบคําถาม วเิคราะห ์

เชื่อมโยงความสมัพนัธข์องตวัแปรต่าง ๆ โดยใชส้มการคณิตศาสตรห์รอืสรา้งแบบจําลอง

จากผลหรอืความรูท้ีไ่ดร้บัจากการสาํรวจตรวจสอบ  

   4) สื่อสารความคดิ ความรูจ้ากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูดเขยีน 

จดัแสดงหรอืใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   5) ใช้ความรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการดํารงชวีติ การหา

ความรูเ้พิม่เตมิ ทาํโครงงานหรอืสรา้งชิน้งานตามความสนใจ 

   6) แสดงถงึความสนใจ มุง่มัน่ รบัผดิชอบ รอบคอบ และซื่อสตัย ์ในการสบื

เสาะหาความรู ้โดยใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารทีท่าํใหผ้ลถูกตอ้งเชือ่ถอืได ้

  ค.  ด้านการมีจิตสาํนึกท่ีดี 

   1) ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ใน

ชวีติประจําวนั การประกอบอาชีพ แสดงถึงความชื่นชม ภูมใิจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน 

ชิน้งานทีเ่ป็นผลจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่และการพฒันาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

   2) แสดงถงึความซาบซึ้ง ห่วงใย มพีฤตกิรรม เกี่ยวกบัการใช้และรกัษา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างรูคุ้ณค่า เสนอตวัเองร่วมมอืปฏบิตักิบัชุมชนใน

การป้องกนัดแูล ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ 

   3) แสดงถึงความพอใจ ซาบซึ้งในการค้นพบความรู้ พบคําตอบหรือ

แกป้ญัหาได ้

   4) ทํางานร่วมกบัผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมขี้อมูล

อ้างอิง และเหตุผลประกอบเกี่ยวกับผลของการพฒันา และการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอียา่งมคีุณธรรมต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และยอมรบัฟงัความเหน็ของผูอ้ื่น  
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 2.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ชีววิทยา ช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6) 

  กลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละมาตรฐานการเรยีนรูช้วีวทิยา ชว่งชัน้ที ่4 ไดแ้ก่  

  สาระท่ี 1 : ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต  

  มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธ์ของโครงสรา้ง

และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติที่ทํางานสมัพนัธ์กนั มกีระบวนการสบืเสาะหา

ความรู ้สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และนําความรูไ้ปใชใ้นการดาํรงชวีติของตนเองและดแูลสิง่มชีวีติ 

  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ 

  1.  สํารวจตรวจสอบ อภปิราย และอธบิายการรกัษาดุลยภาพของเซลล์และ

รา่งกาย พชื สตัว ์กลไกการควบคุมดุลยภาพของรา่งกายมนุษยแ์ละนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติ

และในการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ 

  มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะ

พัน ธุกรรม  วิว ัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ การ ใช้

เทคโนโลยชีวีภาพที่มผีลต่อมนุษย์และสิง่แวดล้อม มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละ

จติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ 

  1. สบืคน้ขอ้มลู อภปิราย และอธบิาย กระบวนการถ่ายทอดสารพนัธุกรรม การ

แปรผนัทางพนัธุกรรม การเกดิมวิเทชนั และการเกดิความหลากหลายทางชวีภาพ  

  2. สบืคน้ขอ้มลู อภปิราย และอธบิายถงึประโยชน์ของเทคโนโลยชีวีภาพ ความ

หลากหลายของสิง่มชีวีติทีม่ต่ีอสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

  3. สรา้งสถานการณ์จาํลองทีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลงปจัจยัต่าง ๆ ใน สิง่แวดลอ้ม

ทีม่ผีลต่อการอยู่รอดของสิง่มชีวีติแต่ละชนิด และการอยู่รอดของสิง่มชีวีติสมัพนัธก์บัความ

หลากหลายของสิง่มชีวีติ 

  สาระท่ี 2 : ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม 

  มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่แวดลอ้ม

กบัสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติต่าง ๆ ในระบบนิเวศมกีระบวนการสบืเสาะหา

ความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรู ้ไปใชป้ระโยชน์ 
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  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ 

  1. วเิคราะห์ อภปิราย และอธบิาย กระบวนการเปลีย่นแปลงแทนทีข่องสิง่มชีวีติ 

ความสาํคญัของความหลากหลายทางชวีภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศ และดุลยภาพ

ของระบบนิเวศ 

  มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความสําคญัของทรพัยากรธรรมชาติ การใช้ทรพัยากร 

ธรรมชาตใินระดบัท้องถิน่และโลก นําความรูไ้ปใชใ้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 

  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ 

  1. สาํรวจ วเิคราะหส์ภาพ ปญัหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิน

ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศและระดบัโลก วเิคราะหส์าเหตุของปญัหา วางแผนและลงมอื

ปฏบิตัริ่วมกบัชุมชน ป้องกนั แกป้ญัหาเฝ้าระวงั อนุรกัษ์ และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

การจดัทาํคาํอธิบายรายวิชา 

 การจดัทําอธบิายรายวชิาใหพ้จิารณาจากสาระการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั

รายปี/รายภาค (ช่วงชัน้ที่ 4 เป็นรายภาค) ที่กําหนดไว้ โดยนําคําสําคญัหรอืประเด็นที่

ตอ้งการใหผู้เ้รยีนศกึษามาเขยีนเป้าหมายและภาพรวมรายภาคของความรูค้วามสามารถ

ในการใชท้กัษะกระบวนการวทิยาศาสตรท์ีผู่เ้รยีนจะปฏบิตัหิลงัจากเรยีนจบรายวชิานัน้ ๆ  

 คําอธิบายรายวชิาประกอบด้วย ชื่อรายวชิา จํานวนเวลา หรอืจํานวนหน่วยกิต 

รายวชิาของสาระการเรยีนรูใ้ห้ชื่อตามชื่อกลุ่มสาระการเรยีนรู ้เช่น กลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตรใ์ชร้หสั ว. แลว้ต่อดว้ยเลขรหสัวชิา เป็นตน้ ส่วนชื่อรายวชิาของสาระการเรยีนรู ้

ที่สถานศกึษาจดัทําเพิม่เติม กําหนดได้ตามความเหมาะสม โดยต้องสื่อความหมายได้

ชดัเจน และสอดคล้องกบัสาระการเรยีนรู้ที่ได้กําหนดไว้ในรายวชิานัน้ เช่น ชวีวทิยา 1 

เคม ี1 ฟิสกิส ์1 เป็นตน้ 

 คาํอธบิายรายวชิาสามารถเขยีนไดห้ลายรปูแบบ ไดแ้ก่  

 รปูแบบที ่1 เขยีนเป็นความเรยีง เสนอภาพรวมมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละสาระ การเรยีนรู ้

 รปูแบบที ่2 เขยีนเป็น 2 สว่น ซึง่ประกอบดว้ย 
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  1)  มาตรฐานการเรยีนรูเ้ขยีนเป็นความเรยีง สรุปภาพรวมของมาตรฐานการ

เรยีนรู ้

  2) สาระการเรยีนรูเ้ขยีนเป็นความเรยีงของขอบขา่ยเน้ือหา 

 รปูแบบที ่3 เขยีนเป็นความเรยีงประกอบดว้ย 3 สว่น คอื  

  1) ขอบขา่ยกจิกรรมทีก่าํหนดกวา้ง ๆ สอดคลอ้งกบั 

  2) มาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา 

  3) ขอบขา่ยเน้ือหาทีส่อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูข้องรายวชิาและพฤตกิรรมที่

คาดหวงัทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูท้ีเ่รยีนอยา่งกวา้ง ๆ  

 รปูแบบที ่4 เขยีนเป็นความเรยีงประกอบดว้ย 4 สว่น คอื 

  1) จุดประสงคข์องรายวชิาทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูร้ายวชิา 

  2) ขอบขา่ยสาระการเรยีนรู ้

  3) กจิกรรมการเรยีนรู ้

  4) วธิกีารวดัและประเมนิผล 

 รปูแบบที ่5 เขยีนแยกเป็น 2 สว่น ประกอบดว้ย 

  1) มาตรฐานการเรยีนรู ้เขยีนครอบคลุมเป็นขอ้ ๆ  

  2) สาระการเรยีนรู ้เขยีนเป็นความเรยีงครอบคลุมเน้ือหา 

 

แนวทางการจดัสาระการเรียนรูชี้ววิทยา 

สาระการเรยีนรูช้วีวทิยาพืน้ฐานและเพิม่เตมิอาจจดัใหค้รอบคลุมสาระต่อไปน้ี 

  

 ส่วนท่ี 1 การศึกษาเรื่องของชีวิต (The study of Life) 

 การศกึษาชวีวทิยา (The Science of Biology) 

เคมทีีเ่ป็นสว่นประกอบพืน้ฐานของชวีติ (The Chemistry of Life) 

เซลลข์องสิง่มชีวีติ (Cells of Organism) 

  

 ส่วนท่ี 2 การสืบทอดของชีวิต (The Continuity of Life)  

 พนัธุศาสตรเ์บือ้งตน้ (Foundation of Genetics) 

 การทาํงานของยนี (The working of Genes) 
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 ยนีเทคโนโลย ี(Gene Technology) 

 ววิฒันาการและการคดัเลอืกโดยธรรมชาต ิ(Evolution and Natural Selection) 

  

 ส่วนท่ี 3 ความหลากหลายของชีวิต (The Diversity of Life) 

 ชือ่ของสิง่มชีวีติ (Name of Living Things) 

 สิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีวพวกแรก (The First Single - Celled Creatures) 

 การเกดิของยคูารโิอต (Advent of the Eukaryotes)  

 ววิฒันาการของสิง่มชีวีติหลายเซลล ์(Evolution of Multicellular Life)  

 การเกดิพชืดอก (Rise of the Flowering Plants)  

 การดาํรงชวีติของพชื (The Living Plan) 

  

 ส่วนท่ี 4 ชีวิตสตัว ์(Animal Life) 

 ววิฒันาการของสตัว ์(Evolution of the Animal) 

 สตัวบ์กทีม่กีระดกูสนัหลงั (Terrestrial Vertebrates) 

 ววิฒันาการของมนุษย ์(Humans Evolved) 

  

 ส่วนท่ี 5 ชีวิตมนุษย ์(Human Life) 

 รา่งกายมนุษย ์(The Human Body) 

 การไหลเวยีนโลหติและการหายใจ (Circulation and Respiration)  

 วถิขีองอาหารทีผ่า่นรา่งกาย (The Path of Food Through the body) 

 การป้องกนัตวัเองของรา่งกาย (The Body Defends Itself) 

 ระบบประสาท (The Nervous System) 

 สารเคมเีพือ่การสือ่สารภายในรา่งกาย (Chemical Signaling Within the body) 

 การสบืพนัธุแ์ละการเจรญิเตบิโตของมนุษย ์(Human Reproduction and Development)  
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 ส่วนท่ี 6 ส่ิงแวดล้อมของการดาํรงชีวิต (Our Living Environment) 

 ระบบนิเวศ (Ecosystems) 

 การดาํรงชวีติในระบบนิเวศ (Living in Ecosystems) 

 โลกภายใตส้ภาวะทีก่ดดนั (Planet Under Stress)  

   

ตวัอย่าง 

หลกัสตูรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

รายวิชา ชีววิทยา (พืน้ฐานและเพ่ิมเติม) ช่วงชัน้ท่ี 4 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

 

ตวัอย่าง 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์ายภาค ภาคเรียนท่ี 1 รายวิชาชีววิทยา ชัน้มธัยมศึกษา

ปีท่ี 4 

1. การสบืคน้ขอ้มลูและอภปิรายเกีย่วกบัความหมาย ความสาํคญั และสาขาย่อยของวชิา

ชวีวทิยา 

2. การสาํรวจ การสงัเกต สว่นประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์เลนสป์ระกอบทีใ่ชแ้สง (Light 

compound microscope)  

3. การทดลอง เกีย่วกบัการทาํงานของกลอ้งจุลทรรศน์เลนสป์ระกอบทีใ่ชแ้สง 

4. การสํารวจ การสงัเกต ส่วนประกอบของเซลลข์องสิง่มชีวีติและสบืคน้หน้าทีข่องเซลล์

ของสิง่มชีวีติ 

5. การทดลองเตรยีมสไลด์ของเน้ือเยื่อสิง่มชีวีติ เพื่อศกึษาโครงสรา้งเซลล์ของสิง่มชีวีติ

โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 

6. สบืคน้ขอ้มลูและอภปิรายสว่นประกอบและการทาํงานของกลอ้งจุลทรรศน์อเิลคตรอน 

7. การสบืคน้ขอ้มลูและอภปิรายเกีย่วกบัสารเคมทีีเ่ป็นสว่นประกอบพืน้ฐานของเซลลข์อง

สิง่มชีวีติ 

8. สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงสรา้งทางเคมขีองสารเคมทีีเ่ป็นสว่นประกอบพืน้ฐานของเซลล์

ของสิง่มชีวีติ 

9. การทดลอง ทดสอบสารเคมทีีเ่ป็นสารอาหารบางกลุม่ 

10. สบืคน้ขอ้มลูและอภปิรายเกีย่วกบัการลาํเลยีงของสารผา่นเยือ่เซลลข์องสิง่มชีวีติ 
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11. การทดลองและการสงัเกตการแพร ่(Diffusion) และการออสโมซสิ (Osmosis) 

12. สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัการเจรญิเตบิโตและการแบง่ตวัของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

13. การทดลองเกีย่วกบัการแบง่เซลลข์องพชื (เซลลร์ากหอม) 

14. สบืคน้ขอ้มลู สงัเกตและอภปิรายเกีย่วกบัการชราภาพของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์ายภาค ภาคเรียนท่ี 2 รายวิชาชีววิทยา  ชัน้มธัยมศึกษา     

ปีท่ี 4 

1. การสาํรวจ การสงัเกต และการอภปิรายเกี่ยวกบัลกัษณะทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม        

การแปรผนัของลกัษณะทางพนัธุกรรมและความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทางพนัธุกรรม

กบัสิง่แวดลอ้ม 

2. สืบค้นข้อมูล กฎการถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรมของเมนเดล และการคิดคํานวณ

อตัราสว่นลกูผสม โดยใชห้ลกัของโอกาส (probability) 

3. การทดลองหาอตัราสว่นแปรปรวนของลกูผสมทีไ่มเ่ป็นไปตามกฎของเมนเดล 

4. สบืคน้ขอ้มลูและอภปิรายลกัษณะโครโมโซม ความผดิปกตขิองโครโมโซมทีม่ผีลต่อการ

แสดงออกของลกัษณะต่าง ๆ และแบบแผนการถ่ายทอดลกัษณะทีค่วบคุมโดยยนีบน

ออโตโซม (autosome) และโครโมโซมเพศ (Sex chromosome)  

5. การทดลองและสงัเกตโมเดลเกีย่วกบัโครงสรา้งทางเคมขีอง ด ีเอน เอ (DNA) และ อาร ์

เอน เอ (RNA) และสบืคน้ขอ้มลูการทดลองเพื่อพสิจูน์ว่า ด ีเอน เอ เป็นสารถ่ายทอด

ลกัษณะพนัธุกรรม 

6. สบืค้นขอ้มูล และอภปิราย ความสมัพนัธ์ของ ด ีเอน เอ และ อาร์ เอน เอ ในกระบวนการ

สรา้งโปรตนี 

7. สบืค้นขอ้มูลและอภปิรายเกี่ยวกบัหลกัการและวธิกีารพนัธุวศิวกรรมและการนําไปใช้

ประโยชน์ 

8. สบืคน้ขอ้มลูและอภปิรายเปรยีบเทยีบทฤษฎวีวิฒันาการตามแนวคดิของลารม์ารก์และ

ดารว์นิ หลกัฐานทีส่นบัสนุนววิฒันาการของสิง่มชีวีติ และกลไกการเกดิววิฒันาการ 

9. สืบค้นข้อมูลและการคํานวณพันธุศาสตร์ประชากรโดยกฎของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

กระบวนการเกดิสปีชสีใ์หมแ่ละววิฒันาการของมนุษย ์

10. สบืคน้ขอ้มลู ทดลองและอภปิรายเกณฑท์ีใ่ชจ้ําแนกหมวดหมู่ของสิง่มชีวีติ ลําดบัของ

หมวดหมูข่องสิง่มชีวีติและหลกัเกณฑก์ารตัง้ชือ่วทิยาศาสตรข์องสิง่มชีวีติ 
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11. สบืค้นขอ้มูลและสงัเกตลกัษณะสําคญัของสิง่มชีวีติในแต่ละอาณาจกัร และอภปิราย

ความสาํคญัของสิง่มชีวีติทีม่ผีลกระทบต่อระบบนิเวศและมนุษย ์

12. การสํารวจและการอภปิรายความหลากหลายของสิง่มชีวีติทีเ่ป็นแหล่งทรพัยากรทีม่ี

ความสาํคญัต่อมนุษย ์

 

ตวัอย่าง 

ผลการเรียนรู้ ชีววิทยาพืน้ฐานและเพ่ิมเติม ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  

ภาคเรียนท่ี 1 

1. อธบิาย ความหมาย ความสาํคญั และจาํแนกสาขายอ่ยของชวีวทิยา 

2. อธบิายกระบวนการคน้ควา้หาความรูข้องนกัชวีวทิยา โดยกระบวนการวทิยาศาสตร ์

3. อธบิายการทํางานของกลอ้งจุลทรรศน์ อธบิายและเขยีนแผนภาพแสดงส่วนประกอบ

ของกลอ้งจุลทรรศน์เลนสป์ระกอบแบบใชแ้สงและภาพวตัถุทีเ่กดิจากกลอ้งจุลทรรศน์ 

4. อธบิายและเขยีนแผนภาพส่วนประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์อเิลคตรอนและภาพวตัถุที่

เกดิจากกลอ้งจุลทรรศน์อเิลคตรอนสอ่งผา่นและสอ่งกราด 

5. อธบิายและเขยีนแผนภาพแสดงลกัษณะและรูปร่างของเซลลต่์าง ๆ ของสิง่มชีวีติเซลล์

เดยีว (unicellular) และสิง่มชีวีติหลายเซลล ์(multicellular)  

6. อธบิายและเขยีนแผนภาพแสดงสว่นทีส่าํคญัของพชืและสตัวจ์ากตวัอย่างสไลดส์ดและ

สไลดถ์าวรในกลอ้งจุลทรรศน์ 

7. อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์พชื สตัว์ และสิง่มชีวีติอื่น ๆ (แบคทีเรยี ; 

สาหรา่ย) ทีศ่กึษาจากกลอ้งจุลทรรศน์อเิลคตรอน 

8. อธบิาย ธาตุ และสารประกอบทีเ่ป็นองคป์ระกอบของสิง่มชีวีติ การเกดิโมเลกุลของธาตุ

บรสิทุธิแ์ละสารประกอบ โดยแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอะตอม คอื พนัธะเคมชีนิดต่าง ๆ  

9. อธบิายและเขยีนโครงสร้างทางเคมขีองสารเคมทีี่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของเซลล์

ของสิง่มชีวีติ ไดแ้ก่ น้ํา คารโ์บไฮเดรต ไขมนั โปรตนี กรดนิวคลอีกิ 

10. ทดลองและอธบิายการทดสอบสารเคมทีีเ่ป็นสารอาหาร 

11. อธบิายการรกัษาดุลยภาพของเซลลโ์ดยกระบวนการลาํเลยีงของสารผา่นเยื่อเซลลข์อง

สิง่มชีวีติ โดยการแพร่ การอออสโมซสิ การใชพ้ลงังานและการสรา้งถุงหุม้สารจากเยื่อ

เซลล ์
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12. ทดลองและอธิบายการเกิดกระบวนการแพร่และออสโมซิสและยกตวัอย่างการนํา

หลกัการแพรแ่ละออสโมซสิไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 

13. อธบิายการเจรญิเตบิโตและกระบวนการแบ่งเซลลแ์บบไมโตซสิและไมโอซสิและการ

ทดลองการแบง่เซลลแ์บบไมโตซสิของเซลลพ์ชื 

14. อธบิายวงชวีติของสิง่มชีวีติโดยผ่านกระบวนการเจรญิเตบิโต การสบืพนัธุ์ของเซลล ์

การผสมพนัธุ ์การสรา้งเซลลส์บืพนัธุ์ การพฒันาตวัอ่อนไปเป็นตวัเตม็วยั และการชรา

ภาพของเซลล ์ 

 

ตวัอย่าง 

ผลการเรียนรู้ ชีววิทยาพืน้ฐานและเพ่ิมเติม ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  

ภาคเรียนท่ี 2 

1. อธบิายการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การแปรผนัของลกัษณะทางพนัธุกรรมและ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทางพนัธุกรรมกบัสิง่แวดลอ้ม 

2. อธบิายกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล และคดิคํานวณอตัราส่วน

ลกูผสมโดยใชห้ลกัของโอกาส (probability)  

3. คํานวณอตัราส่วนแปรปรวนของลูกผสมทีไ่ม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลและอธบิาย

ความหมายของคาํศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

4. อธบิายลกัษณะของโครโมโซม ความผดิปกตขิองโครโมโซมทีม่ผีลต่อการแสดงออกของ

ลักษณะที่ปรากฏ แบบแผนการถ่ายทอดลักษณะที่ควบคุมโดยยีนบนออโตโซม 

(autosome) และโครโมโซมเพศ (sex chromosome)  

5. อธบิายโครงสรา้งทางเคมขีอง ด ีเอน เอ (DNA) และ อาร ์เอน เอ (RNA) การทดลอง

เพือ่พสิจูน์วา่ ด ีเอน เอ เป็นสารถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

6. อธบิายความสมัพนัธข์อง ด ีเอน เอ และ อาร ์เอน เอ ในกระบวนการสรา้งโปรตนี 

7. อธบิายหลกัการและวธิกีารพนัธุวศิวกรรม การนําพนัธุวศิวกรรมมาใชป้ระโยชน์ทางดา้น

การเกษตร , การอุตสาหกรรม , การแพทย ์

8. อธบิายเปรยีบเทยีบ ทฤษฎวีวิฒันาการตามแนวคดิของลามารค์และดารว์นิ หลกัฐานที่

สนบัสนุนวา่สิง่มชีวีติมวีวิฒันาการ กลไกการเกดิววิฒันาการ 

9. อธบิายและคาํนวณพนัธุศาสตรป์ระชากรโดยกฎของฮารด์-ีไวน์เบริก์ กระบวนการเกดิส

ปีชสีใ์หม ่และววิฒันาการของมนุษย ์
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10. อธิบายเกณฑ์ที่ใช้จําแนกหมวดหมู่ของสิง่มชีวีติ ลําดบัหมวดหมู่ของสิง่มชีวีติและ

หลกัเกณฑก์ารตัง้ชื่อวทิยาศาสตรข์องสิง่มชีวีติ สามารถใชไ้ดโคโตมสัคยี์อย่างง่ายใน

การจาํแนกหมวดหมูข่องสิง่มชีวีติบางกลุม่ และเขยีนชือ่วทิยาศาสตรข์องสิง่มชีวีติ 

11. สามารถสรุปลกัษณะสําคญัของสิง่มชีวีติแต่ละหมวดหมู่ในอาณาจกัรของสิง่มชีวีติ 

ไดแ้ก่ อาณาจกัรสตัว ์พชื ฟงัไจ โพรตสิตา มอเนอรา และไวรา อธบิายความสาํคญัของ

สิง่มชีวีติแต่ละอาณาจกัรทีม่ผีลกระทบต่อระบบนิเวศและมนุษย ์

12. มีความเข้าใจและตระหนักว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกมีมากมายและมีความหลากหลาย         

เป็นแหลง่ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่าํคญัยิง่ต่อมนุษยจ์าํเป็นตอ้งศกึษาและอนุรกัษ์ไวไ้มใ่ห้

สญูพนัธุไ์ปจากโลก 

 

ตวัอย่าง 

รายวิชาและคาํอธิบายรายวิชา ชีววิทยาพืน้ฐานและเพ่ิมเติม ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  

ภาคเรียนท่ี 1 

รายวิชา ชีววิทยา 1            เวลา 60 ชัว่โมง           1.5 หน่วยกิต 

คาํอธิบายรายวิชา 

ศกึษาวเิคราะหก์ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ขอบขา่ยวชิาชวีวทิยา ทาํปฏบิตักิาร

ใช้กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีที่เป็นพื้นฐานในเซลล์ของสิง่มีชีวิต ปฏิกิรยิาเคม ี

เอนไซม ์และการทํางานของเอนไซม ์พลงังานกบัสิง่มชีวีติ เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์

ของสิง่มชีวีิต การลําเลียงสารเข้าออกเซลล์ผ่านทางเยื่อเซลล์ การแพร่และออสโมซิส   

การกลืนอนุภาคของอาหารของเซลล์ การเลือกลําเลียงโมเลกุลของสารของเซลล ์              

การเจรญิเตบิโต การแบง่เซลล ์การสรา้งเซลลส์บืพนัธุ ์การผสมพนัธุ ์การเปลีย่นสภาพของ

เซลล์ เน้ือเยื่อของสิง่มชีวีติ และการชราภาพของเซลล์ของสิง่มชีวีติ โดยใชก้ระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ การสบืเสาะหาความรู ้การสํารวจตรวจสอบ การสบืค้นขอ้มูล และการอภปิราย 

เพื่อให้เกดิความรู้ ความคดิ ความเขา้ใจ สามารถสื่อสารสิง่ที่เรยีนรู้ มคีวามสามารถใน 

การตดัสนิใจ นําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจําวนั มจีติวทิยาศาสตร ์จรยิธรรม คุณธรรม และ

คา่นิยมทีเ่หมาะสม  
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ตวัอย่าง 

รายวิชาและคาํอธิบายรายวิชา ชีววิทยาพืน้ฐานและเพ่ิมเติม ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  

ภาคเรียนท่ี 2 

รายวิชา ชีววิทยา 2          เวลา 60 ชัว่โมง           1.5 หน่วยกิต 

คาํอธิบายรายวิชา 

ศกึษาวเิคราะห์กระบวนการการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การค้นพบกฎ     

การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล ความผดิปกตแิละโรคทางพนัธุกรรม 

โครงสรา้งและการทํางานของยนี รหสัพนัธุกรรม การลอกรหสัพนัธุกรรม การแปลรหสั

พันธุกรรมในขบวนการสร้างโปรตีน พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การเกษตร การแพทย์ ทฤษฎีเกี่ยวกบัวิวฒันาการ 

หลักฐานที่สนับสนุนการเกิดวิว ัฒนาการพันธุศาสตร์ประชากร กลไกการเกิด

ววิฒันาการ การเกดิสปีชสีใ์หม่ การปรบัตวัของสิง่มชีวีติ ความหลากหลายทางชวีภาพ 

ชื่อวทิยาศาสตรแ์ละอาณาจกัรของสิง่มชีวีติ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์การ

สบืเสาะหาความรู ้การสาํรวจตรวจสอบ การสบืคน้ขอ้มูลและการอภปิราย เพื่อใหเ้กดิ

ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ

ตดัสนิใจ นําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจําวนั มจีติวทิยาศาสตร ์จรยิธรรม และค่านิยมที่

เหมาะสม 

 

ตวัอย่าง 

หน่วยการเรียนรู้ 

วิชา ชีววิทยา 1               ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย     ภาคเรียนท่ี 1            เวลา 60 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ เวลา (ชัว่โมง) 

1 การศึกษาวิทยาศาสตรชี์วภาพ 

- กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

- ขอบเขตของวชิาชวีวทิยา 

- กลอ้งจุลทรรศน์ 

- การเตรยีมสไลดเ์พือ่การศกึษาทางชวีวทิยา 

 

12 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ เวลา (ชัว่โมง) 

2 เคมีพืน้ฐานของส่ิงมีชีวิต 

- เคมเีบือ้งตน้ในเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

- สารประกอบในเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

- ปฏกิริยิาเคมใีนเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

- เอนไซมแ์ละการทาํงานของเอนไซม ์

- สารเกบ็พลงังานในสิง่มชีวีติ 

18 

3 เซลลข์องส่ิงมีชีวิต 

- โลกของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

- การสาํรวจผวิเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

15 

 - แบคทเีรยี : ตวัอยา่งของเซลลอ์ยา่งงา่ยทีส่ดุ 

- โครงสรา้งของเซลลย์คูารโีอต 

 

4 การดาํรงชีวิตและการสืบพนัธุข์องเซลล ์

- การลาํเลยีงสารเขา้และออกจากเซลล ์

- การรบัรูข้อ้มลูของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

- การแบง่เซลลข์องสิง่มชีวีติ 

- การเปลีย่นแปลงสภาพของเซลล ์

- เน้ือเยือ่ของสิง่มชีวีติ 

15 

 

ตวัอย่าง 

หน่วยการเรียนรู้ 

วิชา ชีววิทยา 2               ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย     ภาคเรียนท่ี 2            เวลา 60 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ เวลา (ชัว่โมง) 

1 พนัธศุาสตรเ์บือ้งต้น 

- การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

- เมนเดลกบักฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

- จากจโีนไทป์ถงึฟีโนไทป์ 

- พนัธุกรรมในมนุษย ์

9 

2 การทาํงานของยีน 

- ยนี : หน่วยการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมใน DNA 

9 



 

 

 

 

24 CU 474 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ เวลา (ชัว่โมง) 

- กระบวนการลอกรหสัพนัธุกรรม 

- กระบวนการแปลรหสัพนัธุกรรม 

- กระบวนการสงัเคราะหโ์ปรตนี 

3 ยีนเทคโนโลยี 

- พนัธุวศิวกรรม 

- การเปลีย่นแปลงพนัธุกรรมในเกษตรกรรม 

- ความกา้วหน้าทางการแพทย ์

9 

4 วิวฒันาการและการคดัเลือกโดยธรรมชาติ 

- ดารว์นิกบัทฤษฎกีารคดัเลอืกโดยธรรมชาต ิ

- หลกัฐานทางววิฒันาการ 

- ววิฒันาการในประชากร 

- การปรบัตวั : การกระทาํทีก่่อใหเ้กดิการววิฒันาการ 

- การเกดิสปีชสี ์

- ววิฒันาการของมนุษย ์

18 

5 ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

- การจดัหมวดหมูข่องสิง่มชีวีติ 

- ชือ่ของสิง่มชีวีติ 

- สปีชสีข์องสิง่มชีวีติ 

- อาณาจกัรของสิง่มชีวีติ 

15 

 

1.3 ส่ือการเรียนรู ้

 ส่ือการเรียนรูต้ามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศกัราช 2544 เป็นหลกัสูตรแกนกลางซึ่งมี

โครงสรา้งของหลกัสตูรทีป่ระกอบดว้ยการจดัหลกัสตูร การจดัเวลาเรยีน สือ่และเทคโนโลยี

เพือ่การศกึษา และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ 

 สําหรบัสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาที่จะนํามาใช้จดัการเรยีนรู้ตามหลกัสูตร

การศึกษาขัน้พื้นฐาน ควรมคีวามหลากหลายเน้นสื่อเพื่อการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ผูเ้รยีนและผูส้อนสามารถจดัทาํ และพฒันาสือ่ขึน้เองหรอืนําสือ่ต่าง ๆ ทีม่อียู่รอบตวัและใน
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ระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรยีนรู ้โดยใชว้จิารณญาณในการเลอืกใชส้ือ่และแหล่งความรู ้

เพือ่สง่เสรมิใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ความสาํคญัของส่ือการเรียนรู ้

 สือ่เป็นเครื่องมอืของการเรยีนรูท้ีส่าํคญัยิง่ใชถ่้ายทอดความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึ 

ทาํใหม้ทีกัษะและประสบการณ์เพิม่ขึน้ ใชส้รา้งสถานการณ์การเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน ตลอดจน

กระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาดา้นความคดิ สื่อทีด่จีะช่วยสรา้งเสรมิคุณภาพ จรยิธรรม

และคา่นิยมขึน้ในตวัผูเ้รยีน ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากสือ่การเรยีนรูม้ากมาย 

 1.  ชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจความคดิรวบยอดไดโ้ดยงา่ยและเรว็ 

 2.  ชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจสิง่ทีเ่รยีนไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมและเป็นกระบวนการ 

 3.  ชว่ยใหผู้เ้รยีนเรยีนไดด้ว้ยตนเอง 

 4.  สรา้งสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์การเรยีนรูท้ีแ่ปลกใหมน่่าสนใจและกระตุน้

ใหเ้กดิความอยากรูอ้ยากเหน็ 

 5.  สง่เสรมิใหเ้กดิกจิกรรมระหวา่งผูเ้รยีน 

 6.  ชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดเ้ทา่เทยีมกนั 

 7.  ชว่ยใหเ้กดิบรูณาการสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ  

 8.  ชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูว้ธิใีชส้ือ่และแหลง่เรยีนรูเ้พือ่การคน้ควา้ 

 9.  ชว่ยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูใ้นหลายมติจิากสือ่ทีห่ลากหลาย 

 10. ชว่ยนําสิง่ทีอ่ยูไ่กลตวัใหเ้ขา้มาสูห่อ้งเรยีนหรอืสูก่ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 

ประเภทของส่ือการเรียนรู ้

 นอกจากสือ่ทีนํ่ามาใชต้ามวตัถุประสงคเ์พือ่การเรยีนการสอนโดยตรงแลว้ สิง่ต่าง ๆ ที่

อยู่รอบตวัเราทัง้คน สตัว ์สิง่ของ สถานที ่เหตุการณ์ หรอืความคดิ ทีเ่ราไดเ้รยีนรูห้รอืนํา

สิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีเขา้สูก่ารเรยีนรูก้จ็ดัเป็นสือ่ทัง้สิน้ ดงันัน้เราอาจจาํแนกสือ่เป็นประเภทได้

ดงัน้ี 

 1.  สื่อสิง่พมิพ์ หมายถงึ หนังสอื ตํารา และเอกสารสิง่พมิพ์ต่าง ๆ ที่แสดงสาระ

โดยใชต้วัหนงัสอืเป็นสือ่แสดงความหมาย ไดแ้ก่ เอกสาร หนงัสอื ตํารา วารสาร จดหมาย

เหตุ รายงาน วทิยานิพนธ ์เป็นตน้ 
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 2.  สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กบัเครื่องมือ โสตทศัวสัดุ หรือ

เครือ่งมอืทีเ่ป็นเทคโนโลยใีหม ่ๆ เชน่ แถบบนัทกึภาพพรอ้มเสยีง (วดีทีศัน์) แถบบนัทกึเสยีง 

สไลด์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน เช่น 

อนิเตอรเ์น็ตเพือ่การเรยีนการสอน การศกึษาทางไกลโดยสอนผา่นดาวเทยีม เป็นตน้ 

 3.  สือ่ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิหรอืสิง่ที่

อยู่รอบตวัผูเ้รยีน ไดแ้ก่ พชื สตัว ์ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิหอ้งเรยีน แหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน 

หอ้งสมดุ สงัคม และวฒันธรรม เป็นตน้ 

 4.  สือ่วสัดุ เครือ่งมอืและอุปกรณ์ หมายถงึ วสัดุทีป่ระดษิฐข์ึน้เพือ่ประกอบการเรยีนรู ้

เชน่ หุน่จาํลอง แผนภมู ิแผนภาพ รปูภาพ รวมถงึเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิาร 

ไดแ้ก่ อุปกรณ์ทดลองทางวทิยาศาสตรแ์ละเครือ่งมอืวชิาชา่ง เป็นตน้ 

 5.  สือ่กจิกรรม หมายถงึ กจิกรรมหรอืกระบวนการทีค่รูหรอืผูเ้รยีนจดัทําเพื่อช่วย

เสรมิประสบการณ์การเรยีนรู้ ใชเ้พื่อการฝึกทกัษะซึ่งต้องใชก้ระบวนการคดิ การปฏบิตั ิ

การแก้ไขสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ของผู้เรยีน เช่น การสาธิตสถานการณ์

จาํลอง การจดันิทรรศการ การแสดงละคร บทบาทสมมต ิการไปทศันศกึษา การทาํโครงงาน 

เป็นตน้ 

 6.  สือ่บุคคล หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

สามารถถ่ายทอดความรู ้แนวคดิ เจตคต ิและการปฏบิตัไิปสู่ผูอ้ ื่น เช่น ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ครผููส้อน ตวัผูเ้รยีน เจา้หน้าทีข่องโรงเรยีน รวมถงึบุคลากรในทอ้งถิน่ทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ในสาขาอาชพีต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

หลกัการเลือกส่ือการเรียนรู ้

 การจดัการเรยีนการสอน ผูส้อนจําเป็นต้องวางแผนการสอนโดยจดัทําแผนการสอน

ล่วงหน้าเสมอ ผูส้อนจะตอ้งมคีวามสามารถในการเลอืกสือ่การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม หลกัการ

เลอืกสือ่การเรยีนรูท้ีผู่ส้อนควรพจิารณา ไดแ้ก่ 

 1.  ส่ือการเรียนรู้ต้องสมัพนัธก์บัจดุมุ่งหมายและเน้ือหาท่ีจะสอน 

    การจดัการเรยีนการสอนเรื่องใดในแต่ละครัง้ ผูส้อนจะตอ้งกําหนดจุดมุ่งหมาย

ใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ะไรบา้ง ผูเ้รยีนควรมคีวามรูใ้นเรือ่งใดสามารถ

ทําอะไรได้ และมเีจตคติที่ถูกต้องอย่างไร จากนัน้จึงจะพจิารณาว่าจะใช้สื่อการเรยีนรู้
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ประเภทใดทีม่สีภาพเหมาะสมทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายทีไ่ดก้ําหนด

ไว ้เพราะสื่อการเรยีนรูแ้ต่ละประเภทมปีระสทิธภิาพในการสรา้งประสบการณ์การเรยีนรู้

แตกต่างกนั 

  สือ่การเรยีนรูแ้ต่ละประเภทมคีุณสมบตัแิตกต่างกนั จงึไมม่สีือ่ใดทีส่นองจุดมุง่หมาย

การจดัการเรยีนรูก้ารสอนไดทุ้กเรือ่ง เชน่ 

  ภาพน่ิง (picture) เป็นสือ่การเรยีนรูท้ีใ่ชบ้อกลกัษณะหรอืสว่นประกอบของสิง่

ต่าง ๆ สามารถใชป้ระกอบการอธบิายเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ นอกจากน้ียงั

เป็นสือ่ทีท่าํหรอืจดัหาไดง้า่ย ราคาไมแ่พง ใชส้ะดวกเหมาะสมกบัผูเ้รยีนทุกระดบั 

  แถบบนัทกึภาพพรอ้มเสยีง (วดีทีศัน์) ชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจความคดิรวบยอด 

หรอืขัน้ตอนการปฏบิตั ิผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูป้รากฏการณ์บางอย่างได ้เชน่ การเกดิคลื่น

ยกัษ์สนึาม ิสตัวป์่าซาฟาร ีเป็นอุปกรณ์ทีใ่ชง้่ายและใชซ้ํ้าไดห้ลายครัง้เหมาะสําหรบั การฝึก

ปฏบิตั ิแถบบนัทกึภาพพรอ้มเสยีงมขีอ้จาํกดัทีก่ระบวนการจดัทาํคอ่นขา้งยุง่ยาก 

  คอมพวิเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อที่มที ัง้ภาพ ส ีเสยีง มกีารเคลื่อนไหวที่ช่วยให้

ผู้เรยีนรู้สกึสนุกและเร้าความสนใจ เป็นสื่อที่มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้เรียนได้โดยตอบสนอง

ผูเ้รยีนทนัท ีเมื่อผูเ้รยีนตอบคําถามก็จะใหข้อ้มูลกลบัทนัท ีผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้าม

ความสามารถของตนเองโดยไม่จํากดัเวลา แต่สื่อประเภทน้ีกม็ขีอ้จํากดัในเรื่องของราคา

แพง ตอ้งใชเ้ป็นรายบุคคลและการพฒันาโปรแกรมดา้นการศกึษายงัมน้ีอย  

 2.  สื่อการเรียนรู้ต้องเหมาะสมกับผู้เรียน ผู้สอนต้องวิเคราะห์ลกัษณะผู้เรียน       

เพื่อพฒันาการทัง้ดา้นร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคมของผูเ้รยีน ในทางจติวทิยา 

พบว่า เดก็เลก็จะเรยีนรูไ้ดด้ดีว้ยการกระทํา จงึควรเลอืกใชส้ือ่พวกเกม หรอืของเล่น เมื่อโต

ขึน้จะเรยีนรูด้ว้ยการใชส้ายตาและความคดิมากขึน้ สือ่ทีเ่หมาะสมจงึอาจเป็นประเภทภาพ 

และต่อมาจงึจะเรยีนรูโ้ดยใชส้ญัลกัษณ์ทีเ่ป็นนามธรรมหรอืภาพ สือ่ทีใ่ชจ้งึอาจเป็นหนงัสอื

ต่าง ๆ  

  นอกจากน้ีการจดัการเรยีนรูจ้ะต้องคํานึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย 

เพื่อผูเ้รยีนจะไดเ้กดิการเรยีนรูเ้ตม็ตามศกัยภาพ พบว่า บุคคลมวีธิกีารเรยีนรูไ้ดด้ดีว้ยวธิทีี่

ต่างกนั เช่น เรยีนรูไ้ดด้โีดยชอบปฏบิตั ิดูภาพ อ่านหนงัสอื การบอกเล่า เป็นตน้ ผูส้อนจงึ

ควรไดศ้กึษาวธิกีารเรยีนรูข้องแต่ละคนโดยศกึษาวา่ผูเ้รยีน 

  มคีวามรู ้ประสบการณ์ หรอืทกัษะในการเรยีนรูท้ีจ่ะตอ้งเรยีนรูเ้พยีงใด 

  มคีวามรู ้หรอืทกัษะในสิง่ทีจ่ะตอ้งเรยีนรูบ้า้งหรอืไม ่
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  มทีกัษะดา้นภาษา การคาํนวณ ฯลฯ ซึง่จาํเป็นทีจ่ะชว่ยในการเรยีนรูร้ะดบัใด 

  มเีจตคตอิย่างไรต่อสาระการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนจะตอ้งเรยีนรู ้เพือ่จะไดป้รบัเจตคติ

ของผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปในแนวทางทีพ่งึประสงค ์

 3.  พจิารณาความเป็นไปไดแ้ละค่าใชจ้่าย การนําผูเ้รยีนไปศกึษาจากของจรงิ เชน่ 

โบราณสถาน โบราณวตัถุ แหล่งเรยีนรูต้ามธรรมชาต ิการทาํเครื่องป ัน้ดนิเผา เป็นตน้  ถา้ไม่

ตอ้งใชจ้า่ยมากนกั เชน่ อยูใ่นหรอืไมไ่กลจากชมุชนมากนกักค็วรจะพาไปดขูองจรงิ ซึง่เป็น

ประสบการณ์ตรง แต่ถ้ามขีอ้จํากดัดา้นค่าใชจ้่าย เวลา ความไม่สะดวกกค็วรใชส้ื่อการเรยีน

ประเภทสไลด ์ซึง่ใหผ้ลการเรยีนรูท้ีไ่ม่แตกต่างกนัมากนักกค็วรเลอืกใชว้ธิกีารทีป่ระหยดั

จะดกีวา่ 

 4.  พจิารณาความสะดวกและความสามารถในการใชส้ื่อการเรยีนรู ้สื่อการเรยีนรู้

บางชนิดเป็นสื่อสมยัใหม่ เช่น สื่ออเิลก็ทรอนิกสผ์ูใ้ชอ้าจไม่มคีวามชํานาญในการใช ้ผูใ้ช้

ตอ้งศกึษาและใชส้ือ่นัน้โดยขอความรว่มมอืจากผูเ้ชีย่วชาญ สือ่บางอย่างมคีวามยุ่งยากใน

การจัดหาและเทคนิคการใช้ เช่น ภาพยนตร์ สไลด์มลัติวิชัน่ อาจใช้สื่อชนิดอื่นที่จะ

ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดเ้ชน่เดยีวกนัแทนกไ็ด ้

  สื่อบางชนิดอาจต้องใชเ้วลาในการจดัทํามากซึง่อาจไม่คุม้ค่ากบัเวลาทีเ่สยีไป 

เช่น การนําเสนอดว้ยคอมพวิเตอร ์โปรแกรมพาวเวอรพ์อยท์ อาจใชแ้ผ่นใสหรอืแผ่นพบั

แทน แต่ถ้าเหน็ว่าสื่อนัน้แมว้ธิกีารจดัทํายุ่งยากแต่ใหผ้ลการเรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพสูงก็

อาจเลอืกใชก้ไ็ด ้

 

หลกัการใช้ส่ือการเรียนรู ้

 การจดักระบวนการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้นอกจากเลอืกใชส้ือ่

ไดเ้หมาะสมแลว้ สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื การใชส้ือ่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่มหีลกัการดงัน้ี 

 1.  การเตรียม (Preparation) 

  1.1  การเตรยีมตวัของผูส้อน ผูส้อนจะต้องเตรยีมการดา้นต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะนํา

สือ่ไปใช ้ไดแ้ก่  

   ศกึษาเน้ือหาในสือ่การเรยีนรูท้ีไ่ดเ้ลอืกไว ้โดยตรวจสอบวา่เน้ือหาสมบรูณ์

ตามตอ้งการและยงัตอ้งจดัหาสือ่ชนิดอื่นเพิม่หรอืไม ่
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   ทดลองใช้สื่อ เพื่อไม่ให้เกิดความผดิพลาดในขณะทําการสอนหรอืเพื่อ

ทดสอบประสทิธภิาพของสือ่ หรอืเพือ่ดลูาํดบัขัน้ตอนการนําเสนอพจิารณา การสรา้งความ

เขา้ใจใหก้บัผูเ้รยีนตลอดจนความเหมาะสมกบัเวลาเรยีน เมือ่มขีอ้บกพรอ่งจะไดแ้กไ้ขก่อน

นําไปใชส้อน 

   จดัเตรยีมอุปกรณ์ เครื่องมอืใหเ้ป็นระบบ เพื่อลดเวลาการจดัเตรยีมในชัน้

เรยีนถา้ใชเ้วลานานเกนิไปหรอือุปกรณ์ใชง้านไมไ่ดจ้ะทาํใหล้ดแรงจงูใจของผูเ้รยีน   

  1.2 การเตรยีมสภาพแวดลอ้ม จดัเตรยีมบรเิวณจดัตัง้สือ่ใหอ้ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสม

กบัการใช้สื่อชนิดนัน้ ๆ แจ้งให้ทราบว่าจะต้องทํากิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อผู้เรยีนจะได้มี

เป้าหมายในการเรยีนรู ้และเตรยีมพรอ้มในการเรยีนรูจ้ากสือ่นัน้ ๆ  

 2.  การใช้ส่ือการเรียนรู้ (Presentation) 

  ผูส้อนจะตอ้งใชส้ือ่การเรยีนรูต้ามแผนทีไ่ดก้ําหนดไว ้การจดัการเรยีนการสอน

จงึจะดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบรืน่ และเกดิการเรยีนรูต้ามตอ้งการ ขณะใชส้ือ่ผูส้อนตอ้งสงัเกต

ปฏิกิรยิาผู้เรยีนว่ามคีวามสนใจ ตัง้ใจ กระตือรอืร้นหรอืไม่ ปฏิกิรยิาของผู้เรยีนที่มต่ีอ     

สือ่การเรยีนรูใ้ชเ้ป็นเครือ่งชีว้ดัความเหมาะสมกบักจิกรรมผูเ้รยีนเพยีงใด 

 3.  การประเมินการใช้ส่ือการเรียนรู้ (Evaluation) 

  เมือ่เสรจ็สิน้การเรยีนการสอนแลว้จะตอ้งนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชส้ือ่มาวเิคราะหว์่า

มคีวามเหมาะสมกบักจิกรรมและกลุ่มผูเ้รยีนในระดบัใด โดยพจิารณาทัง้ลกัษณะทางกายภาพ

ของสื่อและสาระทีส่ ือ่สารไปยงัผูเ้รยีน สื่อทีนํ่ามาใชอ้าจมคีวามเหมาะสมเฉพาะดา้นกายภาพ 

แต่คุณคา่ดา้นสาระยงัไมท่าํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมาย นอกจากน้ีตอ้งประเมนิวา่ 

มอุีปสรรคปญัหาจากการใชส้ือ่ในเรื่องใดบา้ง การประเมนิจะช่วยการตดัสนิใจเลอืกใชก้าร

จดัการเรยีนการสอนในครัง้ต่อไป ซึง่อาจมกีารพฒันาโดยดดัแปลง ปรบัปรุง แกไ้ข จดัทํา

เพิม่เตมิก่อนนํามาใชใ้หม ่รวมทัง้การพฒันาสือ่อื่น ๆ เขา้มาเสรมิดว้ย 

 

ส่ือการเรียนรูส้าํหรบัชีววิทยา 

 ในกระบวนการเรยีนการสอนนัน้ สือ่การสอนถอืวา่เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัอยา่งยิง่ 

เพราะสือ่ทีนํ่ามาใชใ้นการสอนจะชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในบทเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ ทาํใหส้ามารถ

พฒันาความรูท้กัษะและเจตคตใิหบ้รรลตุามผลการเรยีนทีค่าดหวงัไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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 วชิาชวีวิทยาเป็นวทิยาศาสตร์ชีวภาพซึ่งเกี่ยวข้องกบัสิง่มชีวีติและชวีเคมซีึ่งมี

ลกัษณะเฉพาะตวัค่อนขา้งมาก ครชูวีวทิยาจงึตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัสือ่การสอนเฉพาะทาง

โดยสามารถเลอืกและใช้สื่อสําหรบัเน้ือหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากเป็นผู้ใช้แล้วจะดี

ยิง่ขึน้ไปอกีถา้สามารถจดัซือ้ จดัทาํวสัดุอุปกรณ์สาํหรบัการสอนชวีวทิยาไดเ้อง 

 

ประเภทของส่ือการสอนชีววิทยา 

 สื่อการสอนชวีวทิยาแบ่งตามลกัษณะโครงสรา้งของสื่อจะแบ่งได้ 3 ประเภท คอื 

สือ่ทีเ่ป็นวสัดุ สือ่ทีเ่ป็นอุปกรณ์ และสือ่ทีเ่ป็นวธิกีาร 

 ส่ือการสอนประเภทวสัด ุ

 วสัดุทีใ่ชเ้ป็นสือ่การสอนทีม่ลีกัษณะเฉพาะสาํหรบัวชิาชวีวทิยา ไดแ้ก่ 

 1)  สารเคมีท่ีใช้ในการทดลอง 

  สารเคมทีีจ่าํเป็นสาํหรบัการทดลองชวีวทิยาในระดบัมธัยมศกึษา ซึง่ควรจดัเตรยีม

ไว้เฉพาะ ได้แก่ สยี้อมเซลล์เน้ือเยื่อพชืและสตัว์ชนิดต่าง ๆ น้ํายาดองพชืและสตัว์พวก  

อลักอฮอล์ ฟอร์มาลีน สารที่ใช้ทดสอบ เช่น สารละลายเบเนดิกซ์ กรดไนตริกเข้มข้น      

บรอมไทมอลบล ูสารละลายไอโอดนี น้ําปนูใส 

 2)  ตวัอย่างของส่ิงมีชีวิต 

  ในการเรยีนการสอนชวีวทิยา สือ่ทีด่ทีีสุ่ดกค็อืการไดศ้กึษาจากของจรงิ ในทาง

ปฏบิตัเิป็นเรือ่งทีย่ากมากในการทีจ่ะใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาจากของจรงิทัง้หมด ดงันัน้ตวัอย่าง

ของพชืและสตัวร์วมทัง้ชิน้ส่วนของพชืและสตัวซ์ึ่งหมายถงึสิง่ทีไ่ม่มชีวีติแลว้ อาจจะเป็น

ตวัอยา่งทีผ่า่นกระบวนการทาํแหง้หรอืการดองในสารเคม ีเชน่ อลักอฮอลห์รอืฟอรม์าลนี 

  การใชต้วัอย่างสิง่มชีวีติในการเรยีนการสอนค่อนขา้งมคีวามยุ่งยากและเป็นภาระ

มาก คอื เมื่อจดัหาสิง่มชีวีติทีต่อ้งการไดแ้ลว้จะตอ้งเลีย้งดูใหอ้าหาร ในบางครัง้สิง่มชีวีติที่

นํามาเลีย้งอาจไม่คุน้เคยกบัสถานทีห่รอืทีอ่ยู่อาศยัผดิไปจากเดมิ ทําใหไ้ม่ยอมกนิอาหาร

และตายไป ดงันัน้การนําตวัอย่างสิง่มชีวีติมาใชจ้งึควรไดศ้กึษาความเป็นอยู่ของสิง่มชีวีตินัน้ ๆ 

ใหด้เีสยีก่อนและตอ้งมัน่ใจวา่จะไมท่าํอนัตรายหรอืนําโรคภยัมาสูค่น 

  การได้ศกึษาจากของจรงิที่มชีวีติก็เป็นสิง่ดเีพราะจะไดข้อ้มูลความรูท้ี่ตรงกบั

ความเป็นจรงิมากที่สุด สิง่มชีวีติบางชนิดนํามาใช้เพื่อการทดลอง เช่น กบ แมลง ปลา 

ไสเ้ดอืน สตัวเ์หล่าน้ี นํามาเพือ่ศกึษาทางดา้นสณัฐานวทิยา (Morphology) และโครงสรา้ง
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และอวยัวะภายใน (Anatomy) จําเป็นต้องใชก้ารผ่าตดัควรใชค้วามระมดัระวงัไม่ให้เกดิ

อุบตัเิหตุ 

 3)  รปูภาพ (Picture) และวสัดส่ิุงพิมพ ์

  รูปภาพต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นรูปถ่าย รูปโปสเตอร์ของสัตว์และพืชล้วนแต่มี

ความสาํคญั สิง่มชีวีติบางอย่างไมม่อียู่ในทอ้งถิน่หรอืในประเทศ การเกบ็สะสมภาพต่าง ๆ 

เหล่าน้ีจงึมปีระโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถา้ครชูวีวทิยาเป็นคนทีช่อบถ่ายรปูกจ็ะดยีิง่ขึน้ก็

จะมภีาพถ่ายของสิง่ทีห่ายากไวส้าํหรบัใชส้อนนักเรยีนได ้รูปภาพและวสัดุสิง่พมิพม์ขีอ้ด ี

คอื  

  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเรยีนตามความสามารถของตนเอง 

  ผูเ้รยีนสามารถศกึษาดว้ยตนเอง (self-study) และใชใ้นการจดัแสดง (display)  

  เป็นสือ่ทีส่ามารถนํามาใชไ้ดโ้ดยไมต่อ้งมอุีปกรณ์ประกอบอยา่งอื่น  

  สาํหรบัขอ้จาํกดัของสือ่ รปูภาพ และวสัดุสิง่พมิพม์อียู่บา้ง คอื ไมเ่หมาะกบัการ

เรยีนเป็นกลุม่ใหญ่ และบางครัง้ตอ้งอาศยัทกัษะและฝีมอืในการถ่ายภาพ 

  จากภาพถ่าย ภาพลายเสน้ (graphic) ทีเ่กีย่วกบัลกัษณะโครงสรา้งร่างกาย

หรอือวยัวะของสิง่มชีวีติทีไ่ดพ้บเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะถ้าครูมทีกัษะในการ

เขยีนภาพจะช่วยส่งเสรมิการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ในปจัจุบนัภาพถ่าย

และภาพลายเสน้ต่าง ๆ ทีอ่ดัหรอืเขยีนบนกระดาษนัน้ใชก้บัเครื่องฉายภาพทบึแสงได้ดี

มาก 

 4)  แผน่ใส (Transparency plates) 

  แผ่นใสเป็นสื่อวสัดุที่เหมาะสมกบัการสอนชวีวทิยาในสมยัก่อน ๆ มาก แม้ใน

ปจัจุบนัจะลดความสาํคญัลงไป แต่ขอ้ดขีองแผ่นใสกย็งัมอียู่มาก เช่น ใชท้ําเป็นภาพซอ้น 

ซึ่งเทคนิคการผลติก็ไม่มคีวามยุ่งยากอะไรมากนัก โดยมแีผ่นใสหลกัเป็นภาพโครงร่าง

ทัง้หมด และมภีาพรายละเอยีดแต่ละสว่นของโครงสรา้งนัน้อยู่ในแผ่นอื่น ๆ ทาํใหส้ามารถ

แสดงสว่นต่าง ๆ ทลีะสว่นได ้

 5)  สไลดแ์ละฟิลม์สตริป (Slides and Film stripes) 

  สไลด์และฟิล์มสตรปิเป็นวสัดุแผ่นใสที่ใช้กบัเครื่องฉายสไลด์และเครื่องฉาย

ฟิล์มสตรปิ ตามลําดบั ให้สสีนัของของจรงิได้ถูกต้องเป็นวสัดุเก็บรกัษาง่าย ให้ขอ้มูลที่

ถูกตอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่นําเสนอลกัษณะทีใ่ชง้า่ยและสว่นต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติทีห่าดไูด้
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ยากได้เป็นอย่างด ี ปจัจุบนัสื่อชนิดน้ีลดความสําคญัไปมากจนเกือบจะไม่มคีนรู้จกั 

เน่ืองจากมกีารพฒันาสือ่แบบอื่นทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและใชง้านงา่ยมาแทนที ่

 6)  ภาพยนตร ์ภาพเคล่ือนไหว และเทปโทรทศัน์ 

  ภาพยนตร ์ภาพเคลื่อนไหว และเทปโทรทศัน์ เป็นสือ่วสัดุทีนํ่าเสนอการเคลื่อนไหว

ของสิง่มชีวีติ การเคลื่อนไหวทีเ่รว็เกนิไปจนไม่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงกส็ามารถศกึษา

ได้จากภาพช้า เช่น ศึกษาการเคลื่อนไหวของปีกแมลงในขณะทําการบิน พฒันาการ

บางอย่างของสิง่มชีวีติทีม่ลีําดบัขัน้ชา้มากจนสงัเกตไดย้ากกส็ามารถร่นระยะเวลาใหเ้รว็

ขึน้ได ้เชน่ การบานหรอืหุบของดอกไม ้เป็นตน้ 

 7)  หุ่นจาํลอง (model) 

  หุ่นจําลองเป็นสื่อวสัดุที่จําลองมาจากของจรงิมลีกัษณะใกล้เคยีงกบัของจรงิ

มากทีสุ่ด การใชหุ้่นจําลองแบบของจรงิ เน่ืองมาจากของจรงิมขีอ้จํากดับางประการ เช่น  

การศกึษาอวยัวะภายในของคน ถ้าจะศกึษาจากคนดองในหอ้งทดลองของโรงเรยีนคงทํา

ไมไ่ดใ้นทุก ๆ โรงเรยีน ดงันัน้การศกึษาจากหุ่นจาํลองจะสะดวกและไดร้บัประโยชน์คุม้ค่า 

นอกจากน้ีหุ่นจําลองยงัสามารถถอดชิน้สว่นและประกอบกลบัเขา้สู่ตําแหน่งเดมิได ้ทําให้

ผูเ้รยีนสามารถหาคาํตอบจากหุน่จาํลองดว้ยตนเองได ้

 ส่ือประเภทอปุกรณ์ 

 สือ่การสอนประเภทอุปกรณ์ ไดแ้ก่ เครือ่งมอืต่าง ๆ ซึง่ใชร้ว่มกบัวสัดุอื่น ๆ ไดแ้ก่ 

 1) อปุกรณ์เครื่องเสียง ไดแ้ก่ เครือ่งเลน่และแถบบนัทกึเสยีง, เครือ่งรบัโทรทศัน์ 

 2) อปุกรณ์เครื่องฉาย ไดแ้ก่ เครือ่งฉายสไลด,์ เครือ่งฉายภาพยนตร,์ เครือ่งฉาย

ภาพทบึแสง, เครือ่งฉายภาพขา้มศรีษะ 

 3) อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องมอืทดลองวทิยาศาสตร์ต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ กลอ้งจุลทรรศน์, แวน่ขยาย, อุปกรณ์เกบ็ตวัอยา่งแมลง ฯลฯ   

 ส่ือประเภทวิทยาการ 

 วธิกีารเป็นสื่อการสอนที่นักเรยีนได้มสี่วนร่วมในการเรยีนมากที่สุด นักเรยีนจะ

ไดร้บัประสบการณ์ตรงจากทีไ่ดป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง 

 ในวชิาชวีวทิยาสื่อทีเ่ป็นวธิกีาร ไดแ้ก่ การสาธติ การทดลอง การปฏบิตัจิรงิจาก

ทฤษฎทีีไ่ดเ้รยีนมา การไปทศันศกึษานอกสถานที ่กจิกรรมโครงงาน การจดันิทรรศการ 
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 1) การศกึษานอกสถานที ่คอื การพานกัเรยีนไปศกึษายงัแหลง่ความรูท้ีอ่ยูน่อก

โรงเรยีน เชน่ ตอ้งการใหน้กัเรยีนศกึษาเรือ่งระบบนิเวศแบบน้ําเชีย่วกอ็าจพานกัเรยีนไป

ศกึษาบรเิวณน้ําตก ตน้น้ําลาํธาร หรอืแมน้ํ่าลาํคลอง ซึง่นกัเรยีนจะไดพ้บเหน็การดาํรงชวีติ

ของพชืและสตัว ์การปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยั หรอืตอ้งการศกึษาเรือ่งการ

จดัหมวดหมูก่อ็าจจดัใหน้กัเรยีนเกบ็ตวัอยา่งสตัว ์เพือ่นํามาศกึษาในหอ้งปฏบิตักิาร เชน่ 

การไปจบัแมลง, ไปรวบรวมสตัวน้ํ์าจากสะพานปลา เป็นตน้ 

 สื่อวธิกีารทีจ่ดัใหน้ักเรยีนไปศกึษานอกสถานทีม่จุีดเด่นมากเพราะเป็นการศกึษา

จากสภาพการณ์ทีเ่ป็นจรงิ นักเรยีนจะไดร้บัประสบการณ์ตรง เพราะสิง่ทีไ่ดเ้หน็ในธรรมชาติ

บางอย่างไม่สามารถนําเขา้มาในหอ้งเรยีนได ้และบางอย่างยากทีจ่ะอธบิายใหเ้ขา้ใจเท่ากบั

การศกึษาจากของจรงิ นอกจากน้ีการเดนิทางยงัทําให้เกดิความตื่นเต้น รูส้กึผ่อนคลาย

ความเครยีด 

 อย่างไรกต็าม การศกึษานอกสถานทีก่ม็ขีอ้จํากดัอยู่มากโดยเฉพาะเรื่องเวลาทีไ่ม่

เอือ้อาํนวย คา่ใชจ้า่ยมาก และมคีวามเสีย่งในเรือ่งของอุบตัเิหตุ  

 การศกึษานอกสถานที่ต้องเตรยีมการให้ดจีงึจะได้ประโยชน์สูงสุด ต้องกําหนด

วตัถุประสงค์ วางแผนการไปศกึษา กจิกรรมระหว่างการเดนิทางและขณะทําการศกึษา 

การวดัและประเมนิผล 

 

ส่ือประสม (multimedia) 

 ในการเรยีนการสอนครอูาจใชส้ือ่การสอนทีเ่ป็นสือ่ประสม (multimedia) คอื การ

นําสือ่การสอนมากกวา่ 2 ชนิดขึน้ไป มาใชร้ว่มกนัอยา่งผสมกลมกลนืและต่อเน่ืองกนัโดย

สือ่ทีนํ่ามาใชน้ัน้สง่เสรมิกนัเป็นอยา่งด ี เชน่ สือ่ชนิดหน่ึงสรา้งความสนใจผูเ้รยีนในขณะที่

อกีอยา่งหน่ึงอธบิายขอ้เทจ็จรงิของเน้ือหาทีเ่รยีน และสือ่อกีชนิดชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจใน

ระดบัทีล่กึซึง้ขึน้ 

  คอมพวิเตอร์ระบบมลัติมเีดยีเป็นสื่อการสอนที่แสดงผลโดยใช้หลายรูปแบบใน

เวลาเดยีวกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ เช่น ในการเรยีนการสอนครอูาจใชส้ือ่ที่

เป็นภาพกราฟฟิกร่วมกบัสื่อที่เป็นเสยีงและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะทําให้นักเรยีนเขา้ใจ

บทเรยีนไดง้า่ย เกดิการเรยีนรูไ้ดร้วดเรว็กวา่การใชส้ือ่ชนิดเดยีว 

 



 

 

 

 

34 CU 474 

 

ตวัอย่าง 

การเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์สาระการเรียนรู้ชีววิทยา  

ในแผนการจดัการเรียนรู้  

เรื่อง องคป์ระกอบหลกัและหน้าท่ีของออรแ์กเนลลภ์ายในเซลล ์
 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุม่สาระวทิยาศาสตร ์สาระการเรยีนรูช้วีวทิยา ชัน้ ม.4 ภาคเรยีนที ่1-2550  

ชือ่แผน โครงสรา้งของเซลล ์เวลา 2 ชัว่โมง 

จดุประสงค ์

 1.  รูแ้ละเขา้ใจความหมายของออรแ์กเนลลข์องเซลล ์ 

 2.  รูแ้ละเขา้ใจหน้าทีข่องออรแ์กเนลลต่์าง ๆ ของเซลล ์ 

 3.  เขา้ใจความสมัพนัธข์องออรแ์กเนลลช์นิดต่าง ๆ  

 4.  นําความรูจ้ากการทาํงานของออรแ์กเนลลม์าเป็นแนวทางปฏบิตัตินในสงัคม 

สาระการเรียนรู้ 

 1.  ความหมายของออรแ์กเนลล ์

 2.  หน้าทีข่องออรแ์กเนลล ์

 3.  ออรแ์กเนลลบ์างชนิดทาํหน้าทีร่ว่มกนั 

 4.  แนวทางการปฏิบตัิตนที่อยู่บนพื้นฐานความพอดี การควบคุม การอนุรกัษ ์ 

การป้องกนักาํจดั และนํามาใชใ้หม ่

กระบวนการเรียนรู้ 

 กิจกรรมการเรียนรู ้ ส่ือการเรียนรู ้ เหตผุลการเลือกใช้ส่ือ 

1. ขัน้เร้าความสนใจ 

ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า “องค์ประกอบ

แต่ละออร์แกเนลล์ของเซลล์มีหน้าที่และความ 

สาํคญัต่อเซลลอ์ยา่งไร” 

1. ภาพหรือสไลด์

หรอื วดีทีศัน์เกีย่วกบั 

เซลลช์นิดต่าง ๆ  

1 .  จัด ห า ไ ด้ ง่ า ย จ า ก

หนังสือหรือซื้อจากที่มี

ผูจ้ดัทําและจําหน่ายซึ่งมี

อยูม่ากมาย 

2. เหมาะสมกับวัยของ

ผูเ้รยีน 

3. เหมาะสมกบัจุดประสงค ์

ของกจิกรรมน้ี 

4. เป็นสือ่ทีใ่ชง้า่ย 
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 กิจกรรมการเรียนรู ้ ส่ือการเรียนรู ้ เหตผุลการเลือกใช้ส่ือ 

2. ขัน้อภิปราย / ตัง้สมมติฐาน 

1) ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มอภปิรายแลกเปลี่ยน

ความคิด เห็นในประเด็นที่ครูตั ้งคํ าถามว่า 

“องคป์ระกอบแต่ละออรแ์กเนลลข์องเซลลม์หีน้าที่

และความสาํคญัต่อเซลลอ์ยา่งไร” (ใบงานที ่1) 

2) ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมา

นําเสนอความคดิเหน็ของกลุม่หน้าชัน้เรยีน 

3) ครกูระตุน้ใหน้กัเรยีนทัง้ชัน้ร่วมกนัอภปิราย

โดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการนําเสนอของแต่ละกลุม่ 

4) หากแต่ละกลุ่มมคีําตอบที่ซํ้าหรอืคล้ายกนั

ใหค้รูพยายามกระตุ้นใหน้ักเรยีนคดิหาคําตอบที่

แตกต่างกนัออกไป เพื่อช่วยให้นักเรยีนช่วยกนั

แสวงหาคําตอบที่แสดงถึงความหลากหลายใน

การทาํงานของออรแ์กเนลลต่์าง ๆ  

5) ครแูนะนําใหน้ักเรยีนทุกคนจดบนัทกึขอ้มลู

ทีไ่ดจ้ากการอภปิรายในกลุ่มการนําเสนอหน้าชัน้

เรยีนและการอภปิรายรว่มกนัทัง้ชัน้เรยีน 

1. ภาพ 

2. โมเดลโครงสรา้ง

ของเซลล ์

3. กระดาษสําหรบั

เขยีนภาพ 

1. เป็นการใช้สื่อเดิมให้

เกดิผลคุม้คา่ 

2. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน

เรยีนรูด้ว้ยการฝึกทกัษะ 

การวเิคราะห ์และนําเสนอ

ผลงาน 

3. ขัน้สาํรวจ / ปฏิบติัการทดลอง 

1) ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบั

องค์ประกอบแต่ละออร์แกเนลล์ของเซลล์ว่ามี

หน้าที่และความสําคัญต่อเซลล์อย่างไร โดย

ศกึษาจากแหลง่เรยีนรูต่้าง ๆ  

2) นักเรยีนจดบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสบืคน้

อยา่งละเอยีด 

3) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา

รายงานผลการสบืคน้หน้าชัน้เรยีน 

1. อินเตอร์เน็ตใน

ห้องสมุดโรงเรียน 

ห้ อ ง ส มุ ด ห ม ว ด

วิทยาศาสตร์ ห้อง 

สมุดมหาวิทยาลัย 

หอ้งสมดุประชาชน 

2. เอกสาร ตาํรา 

1. เป็นสื่อทีท่นัสมยั สนอง

จุดมุ่งหมายของกิจกรรม

ไดด้ ี

2. เป็นสือ่ทีม่แีหล่งเรยีนรู้

ทีห่างา่ย 

3. เป็นการเรยีนรูโ้ดยชุมชน

มสีว่นรว่ม  

4. ขัน้การอธิบาย 

1) นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภปิรายโดยใช้

ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ / ปฏิบตัิการทดลอง 

และใหจ้ดบนัทกึความคดิเหน็ของแต่ละคน และ

ผลการอภปิราย เพือ่เตรยีมเสนอหน้าชัน้เรยีน  

1. หนังสือสําหรับ

การคน้ควา้ 

2. ภาพ สไลด ์วดิทีศัน์  

3. สือ่ต่าง ๆ ตามที่

แต่ละกลุ่มจดัหามา

1. เป็นสื่อที่สนองจุดมุ่ง 

หมายของกจิกรรมไดด้ ี

2. เป็นสือ่ทีจ่ดัทาํไดง้า่ย 

3. เป็นการเรยีนรูโ้ดย        

ทุกคนมสีว่นรว่ม 
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2) แต่ละกลุม่สง่ตวัแทนเสนอผลการอภปิราย

หน้าชัน้เรยีน 

3) นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายและเขยีนผลการ

อภปิรายบนกระดานดาํ 

เอง  

5. ขัน้ขยายมโนทศัน์ 

1) นั ก เ รี ย น ว า ด ภ า พ แ ล ะ ชี้ ตํ า แ ห น่ ง

องคป์ระกอบภายในเซลล ์(ใบงานที ่2) 

2) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและ

สรุปผลเสนอหน้าชัน้เรยีน 

3) นักเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนนําเสนอหน้า

ชัน้เรยีน 

4) นักเรียนร่วมกันอภิปรายและเขียนบน

กระดานดาํ 

สือ่ทีน่กัเรยีนทาํ       

มาเอง 

1. เป็นสื่อที่สนองจุดมุ่ง 

หมายของกิจกรรม ที่ให้

นักเรียนนําเสนอผลงาน

จากการเรยีนรู ้

6. ขัน้การทบทวน / สรปุ  

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้

ข้อสรุปที่เกี่ยวกับออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ภายใน

เซลล ์

1) สารเคลอืบเซลล์ (cell coat) เป็นส่วนที่

ห่อหุม้เซลล ์ในเซลลพ์ชืเป็นสารพวกโปลแีซคคา

ไซดท์ีเ่รยีกวา่ผนงัเซลลใ์หค้วามแขง็แรงแก่เซลล ์

2) เยื่อเซลล์ (cell membrane) ทําหน้าที่

ห่อหุ้มส่วนต่าง ๆ ภายในเซลล์ ประกอบด้วย

ไขมนัและโปรตนีมรีใูหส้ารละลายผา่นเขา้-ออกได ้

3) ไมโทคอนเดรยี (mitochondria) มเียื่อหุม้  

2 ชัน้ เยือ่ชัน้นอกเรยีบ เยือ่ชัน้ในบางสว่นยืน่เขา้

ไปข้างในพับทบเป็นท่อ ไมโทคอนเดรีย ทํา

หน้าทีส่รา้งพลงังานโดยการเผาผลาญสารอาหาร

ดว้ยออกซเิจนในกระบวนการหายใจระดบัเซลล ์

4) กอลจ ิคอมเพลกซ์ (golgi complex) ลกัษณะ

เป็นท่อหรือถุงแบนเรียงซ้อนกัน ทําหน้าที่

รวบรวมโปรตนีใหม้คีวามเขม้ขน้ก่อนที่จะปล่อย

1. หนังสือสําหรับ

การคน้ควา้ 

2. ภาพ สไลด ์วดีทีศัน์ 

3. สือ่ต่าง ๆ ตามที่

แต่ละกลุ่มจดัหามา

เอง 

1. เป็นสื่อที่สนองจุดมุ่ง 

หมายของกจิกรรมไดด้ ี

2. เป็นสือ่ทีจ่ดัทาํไดง้า่ย 

3. เป็นการเรยีนรูโ้ดยทุกคน 

มสีว่นรว่ม 
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ออกไปนอกเซลล์และเป็นแหล่งสร้างคาร์โบไฮ-

เดรตโมเลกุลใหญ่ ๆ จากโมเลกุลเลก็ ๆ  

5) เอนโดพลาสมกิ เรติคิวลมั (endoplasmic 

Reticulum : ER) ลกัษณะเป็นท่อขนาดใหญ่ ทาํ

หน้าทีล่าํเลยีงสารต่าง ๆ ภายในเซลลไ์ปยงัเซลล์

ขา้งเคยีง เป็นทางผ่านของอาหารหรอืสารทีผ่่าน

กระบวนการเมตาบอรซิมึทีแ่พรเ่ขา้มาทีเ่ซลลแ์ละ

ทาํหน้าทีร่่วมกบัไรโบโซมในการสรา้งโปรตนีและ

เอนไซม ์

6) ไรโบโซม (Ribosome) เป็นสารประกอบ

พวกโปรตนีและไรโบโซมอล ไรโบนิวคลอีิก-แอ

ซดิ (rRNA) ประกอบดว้ย 2 หน่วยย่อย ตรง

กลางมรี่องสาํหรบัให ้mRNA พาดผา่น ทาํหน้าที่

เป็นแหลง่สงัเคราะหโ์ปรตนี 

7) ไลโซโซม (lysosome) มลีกัษณะเป็นถุงมี

เยื่อชัน้เดียว พบในเซลล์สัตว์ ทําหน้าที่เก็บ

เอนไซม์ เพื่อย่อยสารโมเลกุลใหญ่รวมทัง้สลาย

แบคทเีรยีหรอืสิง่แปลกปลอมทีเ่ขา้มาในเซลล ์

8) แวควิโอ (vacuole) พบทัง้ในเซลลพ์ชืและ

เซลลส์ตัว ์ทาํหน้าทีเ่กบ็ของเสยีบางชนิดทีล่ะลาย

น้ําได้ยาก เป็นที่พกัอาหาร และเป็นถุงเก็บน้ํา

สว่นเกนิทีเ่ขา้สูเ่ซลลใ์นพวกโปรโตซวั 

9) พลาสตดิ (plastid) พบเฉพาะในเซลลพ์ชื  

มหีลายชนิด ชนิดทีม่คีวามสาํคญัต่อพชืมากทีสุ่ด 

คอื คลอโรพลาสต ์(chloroplast) ซึง่มสีารสเีขยีว 

(chlorophyll) ทาํหน้าทีจ่บัพลงังานแสงเพือ่ใชใ้น

ขบวนการสร้างอาหาร คือ การสงัเคราะห์ด้วย

แสง 

10) นิวเคลยีส (nucleus) พบในเซลลเ์กอืบทุก

ชนิด ยกเวน้ เซลล์ท่อตะแกรง (sieve tube 

member) ของพชืดอกและเซลล์เมด็เลอืดแดง
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ของสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม ทําหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลาง

ในการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ของเซลล ์

ได้แก่ การแบ่งเซลล์ การสงัเคราะห์โปรตนีและ

เอนไซม์ กระบวนการเมตาโบลซิมึต่าง ๆ ควบคุม 

ลกัษณะต่างของสิง่มชีวีติ และควบคุมการถ่ายทอด 

ลกัษณะทางพนัธุกรรมจากพอ่แมไ่ปยงัลกู 

7. ขัน้การประเมินผล 

1) ใหน้ักเรยีนจดบนัทกึความรูท้ีไ่ดเ้รยีนอย่าง

ละเอียดรวมถึงสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจอย่าง

แทจ้รงิและตัง้คาํถามคนละ 5 ขอ้ 

2) ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนเพื่อ

แลกเปลี่ยนการประเมินความรู้ให้เพื่อน และ

อธบิายส่วนที่เพื่อนยงัเขา้ใจไม่ชดัเจนและตอบ

คาํถามของเพือ่น 

- ส่งสมุดคนืเจ้าของเพื่อตรวจคําตอบที่เพื่อน

ตอบคาํถาม 

- ครตูรวจผลงานนกัเรยีน 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 1. ให้นักศกึษาแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัพฒันาการของหลกัสูตรชวีวทิยาใน

ประเทศไทย ตัง้แต่เริม่แรกจนถงึปจัจุบนั ในแต่ละชว่งเวลามจุีดเดน่ จุดดอ้ยอยา่งไรบา้ง 

 2. ในสภาวการณ์ในธรรมชาตขิองโลกปจัจุบนั นักศกึษาคดิว่าหลกัสูตรชวีวทิยา  

ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนัมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 

 3. ถ้านักศกึษาไดม้โีอกาสร่วมจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา สาระการเรยีนรูช้วีวทิยา 

นกัศกึษามแีนวคดิวา่ควรจะเน้นในเรือ่งใดมากทีส่ดุ 

 4. เลอืกสาระการเรยีนรูช้วีวทิยา 1 เรือ่ง เพือ่วเิคราะหเ์น้ือหาจดัทาํแผนการเรยีนรู ้

ทีก่าํหนดสือ่การเรยีนรูทุ้กขัน้ของกจิกรรม พรอ้มบอกเหตุผลของการใชส้ือ่แต่ละชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


