
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงสร้างรายวิชา 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 
1. ชื่อรายวิชา  ชีววิทยา 5  รหัสวิชา ว33245 
 จำนวนชั่วโมง  3 ชั่วโมง / สัปดาห์   60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.5 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2565 
 ผู้สอน  นางสาวสุปราณี จอมแจ้ง , นายณัฐกฤษ ทองน้อย , นางสาวเลิศบุษยา ไทยเจริญ 
 
2. คำอธิบายรายวิชา   

 ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของ  
สิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การกำเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต การจำแนก
สิ่งมีชีวิต การสร้างไดโคโทมัสคีย์ การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาเกี ่ยวกับการถ่ายทอดพลังงาน การเกิด  
ไบโอแมกนิฟิเคชัน การหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ ประชากร ความหนาแน่นและการแพรกระจายของ
ประชากร ขนาดของประชากร รูปแบบการเพ่ิมของ ประชากร การรอดชีวิตของประชากร ประชากรมนุษย์  
 ศึกษาเกี ่ยวกับมนุษย์ก ับความยั ่งยืนของ  สิ ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน  
ปัญหาและการจัดการ หลักการอนุร ักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และชนิดพันธุ ต ่างถิ ่นที ่ส ่งผลกระทบ 
ต่อสภาพแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปรายการอธิบาย และสรุป  
 เพื ่อให้เกิดความรูความคิดความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรูและ 
นำความรูไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
 
 
 
 



 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างความหลายทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
3. อธิบายลักษณะสำคัญและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่ม

พืช สิ่งมีชีวิตกลุ่ม ฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
4. อธิบาย และยกตัวอย่างการจำแนกสิ่งมีชีวิต จากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการ

เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ในลำดับขั้นสปีชีส์ 
5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิต หรือตัวอย่างที่กำหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
6. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
7. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 
8. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักร

ฟอสฟอรัส 
9. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของ ไบโอม ที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ บนโลก 
10. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการ

เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล 

และการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 
13. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
14. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบที่มีต่อ

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหา 
15. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
16. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
17. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอแนวทางใน

การป้องกันการทำลายป่าไม้ และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
18. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลง และแนวทางในการ

อนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
รวมทั้งหมด            18           ผลการเรียนรู ้



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 กำเนิดสิ่งมีชีวิต 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 อาณาจักรมอเนอรา 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 อาณาจักรโพรทิสตา 
5 28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2565 อาณาจักรฟังไจ 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 อาณาจักรพืช (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอน

ผ่าน Line, Google classroom, Google meet) 
7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 อาณาจักรสัตว์ (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอน

ผ่าน Line, Google classroom, Google meet) 
8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 
อาณาจักรสัตว์ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ระบบนิเวศ (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอน
ผ่าน Line, Google classroom, Google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 ประชากร (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, Google classroom, Google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 ปฏิบัติการหาจำนวนประชากรโดยการวางแปลงสุ่ม 
12 16 ม.ค. – 22 ม.ค. 2566 ปฏิบัติการหาจำนวนประชากรโดยการทำเครื่องหมายจับซ้ำ (สอนชดเชย

วันหยุดในวันที่ 16 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอนผ่าน Line, Google 
classroom, Google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 การเติบโตของประชากร  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ประกรมนุษย์  
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 ทรัพยากรธรรมชาติ 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพทรัพยากรน้ำ 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชา ว33245 ชีววิทยา 5 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชา ว33245 ชีววิทยา 5 
  
 
 
 



 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
  5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

รวม   100 คะแนน 
 
  5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินก่อนภาคเรียน 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

25 - ตรวจคำตอบจากใบ
กิจกรรม 
- การนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน 
- แบบทดสอบอัตนัย
จำนวน 20 ข้อ 

- คอมพิวเตอร์ 
- Power point 
- ใบกิจกรรม เรื่อง 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
- ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต 
- แบบจำลองสิ่งมีชีวิต 
- อุปกรณ์การทดลอง 
- Google classroom 

 
 
  5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (23, 26 – 29 ธ.ค. 2565) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินก่อนภาคเรียน 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

สื่อการสอน 
ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ระบบนิเวศ 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ 

 
 



 
  5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินก่อนภาคเรียน 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 

ระบบนิเวศ และ
ประชากร 

15 - ตรวจคำตอบจากใบ
กิจกรรม 
- การทดลองหาจำนวน
ประชารโดยการวาง
แปลงสุ่ม 
- การทดลองหาจำนวน
ประชารโดยการทำ
เครื่องหมายจับซ้ำ 
- แบบทดสอบอัตนัย
จำนวน 20 ข้อ 

- คอมพิวเตอร์ 
- Power point 
- ใบกิจกรรม เรื่อง 
ระบบนิเวศ และ
ประชากร 
- อุปกรณ์การทดลอง 
- Google classroom 

ข้อที่ 14, 15, 16, 
17, 18 

ทรัพยากรธรรมชาติ 10 - ตรวจคำตอบจากใบ
กิจกรรม 
- การนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน 
- การทดลองตรวจวัด
คุณภาพน้ำในโรงเรียน 
- แบบทดสอบอัตนัย
จำนวน 20 ข้อ 

- คอมพิวเตอร์ 
- Power point 
- ใบกิจกรรม เรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- อุปกรณ์การทดลอง 
- Google classroom 

 
 
  5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินก่อนภาคเรียน 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

สื่อการสอน 
ข้อที่ 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

- ระบบนิเวศ และประชากร 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
จำนวน 45 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ 

 
 



 
  5.6 ชิ้นงาน STEM (พลังงานสะอาด) 

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ กำหนดส่งงาน ลักษณะ

ชิ้นงาน 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อที่ 14, 15, 16, 17, 18 1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการ
ออกแบบชิ้นงาน 
3. ความคิดสร้างสรรค์ 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 10 คะแนน 
(ก่อนกลางภาค 
5 คะแนน และ
หลังกลางภาค 
5 คะแนน) 

24 ก.พ. 2565 

 


