
 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา   ชีววิทยา 1   รหัสวิชา ว31241 
จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง/ สัปดาห ์60 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน  นางพัชรินทร์  แซงสีนวล, นางสาวกุลจิรา  ทนงศลิป,์ นายอนาวิน มีมุ่งบุญ  

  
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาชีววิทยาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการน าความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ความรู้และกระบวนการทางชีววิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และ 
สิ่งแวดล้อม การศึกษาธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบใน
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และการท างานของเซลล์  กล้องจุลทรรศน์ 
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  การแบ่งเซลล์ โครโมโซมและ 
สารพันธุกรรม สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุกรรม
ของเมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล  ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน การหาขนาดของดีเอ็นเอ และการหาล าดับนิวคลีโอไทด์ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอกับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้ เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 



 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายและสรุปสมบัติทีส่ าคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัด ระบบในสิง่มีชีวิตที่ท าให้
สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได ้
 2. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปญัหา ความสมัพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐานและ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 3. สืบค้นข้อมลู อธิบายเกี่ยวกบัสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าทีม่ีต่อสิ่งมีชีวิตและ
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 
  4. สืบค้นข้อมลู อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุม่ของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความส าคัญ
ของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
 5. สืบค้นข้อมลู อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนทีม่ีต่อสิง่มีชีวิต 
 6. สืบค้นข้อมลู อธิบายโครงสร้างของลิพิดและความส าคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
 7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความส าคัญของกรด
นิวคลิอิกที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
 8. สืบค้นข้อมลู และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
 9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกริิยาเคมีในสิง่มีชีวิต และระบุปจัจัยทีม่ีผลต่อการ
ท างานของเอนไซม ์
 10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจลุทรรศน์ใช้แสงวัดขนาด
โดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจลุทรรศน์ใช้แสงที่
ถูกต้อง 
 11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่หอ่หุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลลส์ัตว์ 
 12. สืบค้นข้อมูล อธิบายและระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
 13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
 14. สังเกตการแบง่นิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจลุทรรศน์พร้อม
ทั้งอธิบาย และเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซสิและแบบไมโอซสิ 
 15. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรปุผลการทดลองของเมนเดล 
 16. อธิบาย และสรปุกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ 
ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์
แบบต่างๆ ของรุ่น F1 และ F2 
 17. สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ อธิบายและสรปุเกี่ยวกบัการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วน
ขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 
 18. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลกัษณะทางพนัธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและ
ลักษณะทางพันธุกรรมทีม่ีการแปรผันต่อเนือ่ง 



 
 

 19. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมและยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีน
บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 
 20. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ 
DNA และสรุปการจ าลอง DNA 
 21. อธิบาย และระบุข้ันตอนในกระบวน การสงัเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละ
ชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 
 22. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตนี ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกบั
ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 
 23. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีน และระดับโครโมโซมสาเหตุการเกิดมิวเทชัน 
รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการทีเ่ป็นผลของการเกิดมวิเทชัน 
 24. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท ์
 25. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ไปประยุกต์ ใช้ทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรมและข้อควรค านึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
 26. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลกัฐานทีส่นับสนุนและข้อมลูที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 
 27. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกบัวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามารก์และทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 
 28. ระบุสาระส าคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค านวณหาความถ่ีของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากร 
โดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
  29. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิง่มีชีวิต 
  
 รวมท้ังหมด 29 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ก าหนดการจัดการเรียนรู ้
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 - 4 พ.ย. 2565 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 
2 7 - 11 พ.ย. 2565 การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์

วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
3 14 - 18 พ.ย. 2565 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิง่มีชีวิต 

- อะตอม ธาตุและสารประกอบ น้ า 
4 21 - 25 พ.ย. 2565 - สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิตและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์

ของสิ่งมีชีวิต 
5 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565 เซลล์และการท างานของเซลล ์

- กล้องจลุทรรศน ์
6 5 - 9 ธ.ค. 2565 - โครงสร้างเซลล์และหน้าที่ของเซลล ์

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 เรื่อง หน้าที่ของเซลล์ โดย
ใช้ google meet และส่งใบงานผ่าน Line) 

7 12 - 16 ธ.ค. 2565 - การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 เรื่อง การล าเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล ์โดยใช้ google meet และส่งใบงานผ่าน Line) 

8 19 - 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

- การแบ่งเซลล ์
สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
    -    เรือ่ง มิวเทชัน 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง  
มิวเทชัน โดยใช้ Line, google meet และส่งใบงานผ่าน Line) 

10 2 - 6 ม.ค. 2566 โครโมโซมและสารพันธุกรรม 
- สารพันธุกรรมและสมบัติของสารพันธุกรรม 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 ม.ค. 2566 เรื่อง สารพันธุกรรมและ
สมบัติของสารพันธุกรรม โดยใช้ Line, google meet และส่งใบ
งานผ่าน Line) 

11 9 - 13 ม.ค. 2566 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
- การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล 
- ลักษณะทางพันธุกรรมทีเ่ป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 

    -    ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 



 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
12 16 - 20 ม.ค. 2566 เทคโนโลยีทางดเีอ็นเอ 

- พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน 
- การหาขนาดของ DNA และการหาล าดับนิวคลีโอไทด ์
- การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ, เทคโนโลยทีางดเีอ็นเอกบั

ความปลอดภัยทางชีวภาพ และชีวจริยธรรม 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 เรื่อง เทคโนโลยีทาง 
ดีเอ็นเอ โดยใช้ Line, google meet และส่งใบงานผ่าน Line) 

13 23 - 27 ม.ค. 2566 วิวัฒนาการ 
- หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566     -    แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิง่มีชีวิต 
    -    พันธุศาสตรป์ระชากร 

15 6 – 10 ก.พ. 2566 - พันธุศาสตร์ประชากร 
16 13 – 17 ก.พ. 2566 - ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลลี 
17 20 – 24 ก.พ. 2566     -   ก าเนิดสปีชีส์  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

19 6 – 10 มี.ค. 2566 - ประมวลผลการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 (ว31241) 
20 13 – 17 มี.ค. 2566 - ประมวลผลการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 (ว31241) 
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ช้ินงาน 5 คะแนน) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน 5 คะแนน) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

       รวม   100 คะแนน 
 
 
 
 

 



 
 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 1-9 
 

- การศึกษาชีววิทยา 
- เคมีทีเ่ป็นพื้นฐาน 
ของสิ่งมีชีวิต 

15 

- การตรวจค าตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเตมิค าตอบจ านวน 5 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แบบอธิบายโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  

- Note Book 
- ใบความรู ้
- ใบงาน 
- สารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต 
- Google 
meet, Line 
- กล้อง
จุลทรรศน์ 
 

ข้อที่ 10-14 - เซลล์และการท างาน 
ของเซลล ์ 10 

- การตรวจค าตอบจากสมุดและใบงาน 
- การใช้กลอ้งจุลทรรศน์  
- ช้ินงาน 1 ช้ินงาน 

 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันท่ี 23, 26–29 ธันวาคม 2565)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่ 1-2 การศึกษาชีววิทยา 

20 

- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แบบเตมิค าตอบ จ านวน 2 ข้อ 

ข้อที่ 3-9 เคมีที่เป็นพื้นฐาน 
ของสิ่งมีชีวิต 

ข้อที่ 10-14 เซลล์และ 
การท างานของเซลล ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อที่ 15-23 

 

- การถ่ายทอด
ลักษณะทาง 
-พันธุกรรมโครโมโซม
และสารพันธุกรรม 

15 

- การตรวจค าตอบจากสมุด 
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 

- Projector 
- Note Book 
- ใบความรู ้
- ใบงาน 
- สารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต 
- Google 
meet, Line 

ข้อที่ 24-29 - เทคโนโลย ี
- ทางดีเอน็เอ
วิวัฒนาการ 

10 

- การตรวจค าตอบจากสมุด 
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 10 ข้อ 
 

 
 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันท่ี 27-28 ก.พ., 1-3 มี.ค. 2566)  

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
ข้อที่ 15-19 

 
การถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม 

30 

- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แบบเตมิค าตอบ จ านวน 2 ข้อ 
  

ข้อที่ 20- 23 โครโมโซมและ 
สารพันธุกรรม 

ข้อที่ 24-25 เทคโนโลย ี
ทางดีเอ็นเอ 

ข้อที่ 26- 29 วิวัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.6 ชิ้นงานหนังสือเล่มเล็ก (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือ              
สาระการเรยีนรู้/ 

ตัวชี้วดัหรือ 
ผลการเรียนรู้/ บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหต ุ
ก าหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 10-14 1. ใบบันทึกกจิกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสทิธิภาพ 
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน 
การออกแบบช้ินงาน 
5. ความสวยงาม  
ความประณีต 

  ช้ินงาน 1 ช้ิน 
 
 
 
  

10 คะแนน  
(ก่อนกลางภาค 
5 คะแนนและ
หลงักลางภาค 
5 คะแนน) 

 24 ก.พ. 2566 

 


