รายวิชา ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2 คาบ / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.0 หน่วยกิต

......................................................................................................................................................
คาอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาความสาคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต บทบาทและความสาคัญของ สารอนินทรีย์
สารอินทรีย์สารชีวโมเลกุล และเอนไซม์ ต่อกระบวนการทางานของสิ่งมีชีวิต ใช้เครื่องมือสาหรับการศึกษา
เซลล์ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ วัฏจักรเซลล์ และเทคโนโลยีของเซลล์
ทดลองและอธิบายกลไลการรักษาดุลยภาพของเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้าง
องค์ความรู้ กิจกรรม STEM
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสาคัญของสารเคมีภายในเซลล์
และ โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์ต่อการดารงชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ สามารถประยุกต์ความรู้ และนาไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะห์ อธิบายความสาคัญของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้
2. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายบทบาทและความส าคัญของ สารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ สารชีว
โมเลกุลต่อกระบวนการทางานของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งอธิบายคุณสมบัติของน้าและบทบาทของน้าใน
สิ่งมีชีวิตได้
3. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายความสาคัญของโครงสร้างและหน้าที่เชิงชีวภาพของสารชีวโมเลกุล และ
ทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ป ระโยชน์ แ ละความส าคั ญ สารชี ว โมเลกุ ล ในอาหารที่ เ รา
รับประทานในชีวิตประจาวัน
4. สืบค้น วิเคราะห์ความสาคัญของการทางานของเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิต หลักการทางานของเอนไซม์
รวมถึงทาการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของเอนไซม์ได้
5. สืบค้น วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างและหลักการทางานของกล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ
ได้ และทดลองเตรียมตัวอย่างเซลล์สิ่งมีชีวิต เพื่อนาไปศึกษาโครงสร้างของเซลล์ คานวณหา
กาลังขยายของภาพ ขนาดของวัตถุ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้
6. สืบค้น วิเคราะห์ บทบาทและความสาคัญของโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ต่อการดารงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิต และเปรียบเทียบ ลักษณะของเซลล์โพรคาริโอต และยูคาริโอต
7. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไกและความสาคัญของการลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์เพื่อ
รักษาดุลยภาพของเซลล์ และทดลองศึกษาวิธีการลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ได้

8. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบายกลไกและความสาคัญของการหายใจระดับเซลล์ ต่อการดารงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้ง วิเคราะห์ เปรียบเทียบการหายใจระดับเซลล์ ในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน
การสลายสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน ในการหายใจระดับเซลล์
9. สืบค้น วิเคราะห์ อธิบาย กลไกและความสาคัญของการสื่อสารระหว่างเซลล์ การควบคุมวัฏจักร
เซลล์ การชราภาพ การตายของเซลล์ ต่อการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ของเซลล์ได้

รายวิชา ว30261 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
1.5 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คาอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดลาดับโครงสร้างร่างกายสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ ระบบประสาท
และอวัยวะรับสัมผัส ระบบโครงร่างและการเคลื่อนไหว ระบบต่อมไร้ท่อ การทางานของระบบย่อยอาหาร
ระบบหมุนเวียนโลหิต การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การรักษาสมดุลน้า-เกลือแร่และอุณหภูมิ ระบบ
ขับถ่าย ระบบน้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้าง
องค์ความรู้ กิจกรรม STEM
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ ความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
สามารถประยุกต์ความรู้ และนาไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายการสืบพันธุ์ โครงสร้างระบบสืบพันธุ์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ กระบวนการปฏิสนธิและการ
เจริญพัฒนาเอมบริโอของสัตว์บางชนิดและคน สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบพันธุ์ ทาปฏิบัติการกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์สัตว์
2. อธิบายลักษณะระบุตาแหน่งที่พบและหน้าที่ของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดและการทางานร่วมกันของระบบ
อวัยวะแต่ละระบบได้
3. เปรียบเทียบโครงสร้างระบบประสาทในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างเซลล์ประสาท วงจรการ
ทางานของเซลล์ประสาท การถ่ายทอดกระแสประสาท วงจรประสาทการทางานของสมองมนุษย์และ
อวัยวะรับสัมผัส สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการวิเคราะห์และรักษา
ความผิดปกติของระบบประสาท
4. อธิบายโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อ กระบวนการสร้างกระดูก หน้าที่ของข้อต่อ กลไกการหด
ตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อ ยกตัวอย่างความผิดปกติของกระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ ทาปฏิบัติการกาย
วิภาคกระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ
5. อธิบายลักษณะของต่อมไร้ท่อที่สาคัญ หน้าที่ของฮอร์โมน กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน สืบค้น
และอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ
6. อธิบายโครงสร้างทางเดินอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข้องในการย่อยอาหาร กระบวนการย่อยอาหาร
การดูดซึมและการลาเลียงสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และลิพิด ทาปฏิบัติการกายวิภาค
การย่อยอาหารสัตว์บางชนิดได้

7. อธิบายการลาเลียงสารในสัตว์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบและหน้าที่ของเลือด หลอดเลือด โครงสร้าง
และการทางานของหัวใจ สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบหมุนเวียนโลหิต
ทาปฏิบัติการกายวิภาคของหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมได้
8. เปรียบเทียบโครงสร้างที่ใช้สาหรับการหายใจในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างและกลไกการหายใจ
การแลกเปลี่ยนแก๊สการควบคุมการหายใจ อภิปรายผลของควันบุหรี่ที่มีผลต่อการแลกเปลี่ยนแก๊ส
และทาปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของปอดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
9. อธิบายหลักการรักษาสมดุลระดับความเป็นกรด-เบสในเลือด คาร์บอนไดออกไซด์ กลูโคสในเลือด
อุณหภูมิและน้าในร่างกายได้
10. เปรียบเทียบการขับถ่ายของเสียในสัตว์ชนิดต่าง ๆ อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต ทาปฏิบัติการ
ศึกษากายวิภาคของไตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมได้
11. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบน้าเหลือง อภิปรายความสัมพันธ์ของระบบน้าเหลืองกับ
ระบบภูมิคุ้มกันได้
12. อธิบายกลไกการป้องกันและการกาจัดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกันได้

รายวิชา ว30262 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
1.5 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คาอธิบายรายวิชา (Course description)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชมีดอก การเจริญเติบโตและหน้าที่ของราก ลาต้น และใบ ความรู้เบื้องต้น
ของพื ชที่เกี่ ยวข้ องกับการแลกเปลี่ ยนแก๊ส การสั งเคราะห์ ด้วยแสง ความสั มพั นธ์ ของพื ชกั บน้ า แร่ ธาตุ และ
สารอาหาร การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต สิ่งแวดล้อม และสภาวะที่ไม่เหมาะสม ตลอดจน
การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้าง
องค์ความรู้ กิจกรรม STEM
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช ความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ของพืชต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ สามารถประยุกต์ความรู้ และนาไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายโครงสร้างและหน้ าที่ของเนื้อเยื่อพืช พร้อมทั้งวาดภาพและชี้ส่ วนประกอบภายใต้กล้ อง
จุลทรรศน์ได้
2. อธิบายการจัดเรียงของเนื้อเยื่อราก ลาต้น และใบของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว พร้อมทั้งอธิบาย
การเจริญเติบโตของโครงสร้างดังกล่าวได้
3. อธิบายโครงสร้างและกลไกที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืชได้
4. สืบค้นประวัติและการค้นพบการสังเคราะห์ด้วยแสงได้
5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์ และปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วย
แสงของพืช C3 C4 และ CAM พร้อมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงได้
6. ระบุความหมายของการคายน้าพร้อมทั้งอธิบายกลไกการเปิดปิดของปากใบและทาปฏิบัติการปัจจัยที่
มีผลต่ออัตราการคายน้าได้
7. อธิบายเส้นทางและกลไกการลาเลียงน้าและแร่ธาตุได้
8. อธิบายเส้นทางและกลไกการลาเลียงอาหารได้
9. อธิบายและทาปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตได้
10. อธิบายและทาปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมได้
11. อธิบายกลไกในการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้
12. อธิบายโครงสร้าง หน้าที่ และชนิดของดอกได้
13. อธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การสร้างผลและเมล็ดของพืชมีดอก พร้อมทั้งระบุชนิดของ
ผลได้
14. อธิบายกระบวนการงอก และทาปฏิบัติการเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดได้
15. อธิบายการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศพร้อมทั้งสืบค้นการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ ได้

รายวิชา ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
1.5 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คาอธิบายรายวิชา(Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับวิชาพันธุศาสตร์ ลักษณะทางพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครโมโซม
การแบ่งเซลล์ของโฟรคาริโอตและยูคาริโอต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลและนอก
กฎของเมนเดล ประวัติการค้นพบและองค์ประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรมการจาลองตัวของดีเอ็นเอ การ
แสดงออกของยีน การกลายพันธุ์เทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม ประวัติการศึกษาวิวัฒนาการทฤษฎี
และหลักฐานเชิงวิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต แบบแผนการคัดเลือก
โดยธรรมชาติ กฎของฮาร์ดีและไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและความถี่จีโนไทป์
แนวคิดเกี่ย วกับ สปี ชีส์ กลไกการเกิดสปีชีส์ แนวคิดเกี่ยวกับการกาเนิดของสิ่งมีชีวิตวิวัฒ นาการของสาร
พันธุกรรมและวิถีเมทาบอลิซึมวิวัฒนาการของโฟรแคริโอตและยูคาริโอต ลั กษณะสัณฐานวิทยาและการ
จาแนกหมวดหมู่ของไพรเมต วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณสู่โฮมินิด การกาเนิดมนุษย์ยุคแรกและมนุษย์ยุค
ใหม่
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้าง
องค์ความรู้ กิจกรรม STEM
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทและความสาคัญของพันธุศาสตร์ต่อการวิวัฒนาการ
และการดารงอยู่ ของสิ่ งมีชีวิต มีทักษะกระบวนการในการสื บเสาะหาความรู้ สื่ อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถ
ประยุกต์ความรู้ และนาไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
2. อธิบายชนิด รูปร่าง ส่วนประกอบโครโมโซมและแยกความแตกต่างของโครโมโซมได้
3. อธิบายขั้นตอนของกระบวนการและบอกความสาคัญของแบ่งเซลล์ของโฟรคาริโอตและ
ยูคาริโอตได้
4. อธิบายกฎแห่งการแยกตัว และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระของเมนเดลและนาไปประยุกต์ใช้
ในการคานวณและทานายอัตราส่วนของฟีโนไทป์ จีโนไทป์ของรุ่นลูก รวมถึงวิเคราะห์การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดลได้
5. อธิบายประวัติการค้นพบสารพันธุกรรมและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรมได้
6. อธิบายกลไกการจาลองดีเอ็นเอและกลไกการแสดงออกของยีนได้
7. อธิบายความหมาย สาเหตุ ชนิด และผลของการกลายพันธุ์ได้

8. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรมและอภิปรายผลของเทคโนโลยีดีเอ็นเอที่
มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
9. อธิบายประวัติการศึกษาวิวัฒนาการทฤษฎีวิวัฒนาการและหลักฐานเชิงวิวัฒนาการได้
10. อธิบายการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและแบบแผนการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติได้
11. อธิบายและนากฎของฮาร์ดีและไวน์เบิร์ก ไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและความถี่จี
โนไทป์ในประชากร รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและความถี่จีโนไทป์ได้
12. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ กลไกการป้องกันการผสมข้ามสปีชีส์ กลไกการเกิดสปีชีส์
13. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการกาเนิดของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการของสารพันธุกรรมและวิถีเมทาบอลิซึม
วิวัฒนาการของโฟรแคริโอตและยูคาริโอตได้
14. อธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและการจาแนกหมวดหมู่ของไพรเมต วิวัฒนาการจาก
ไพรเมตโบราณสู่โฮมินิด การกาเนิดมนุษย์ยุคแรกและมนุษย์ยุคใหม่ได้

รายวิชา ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
1.5 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................................
คาอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทาง
ชนิดพันธุ์และอนุกรมวิธาน อาณาจักรไวรา อาณาจักรโมนีรา อาณาจักรโฟรทิสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักร
พืช อาณาจักรสัตว์ นิเวศวิทยา ความหมายของระบบนิเวศ การถ่ายทอดสารและพลังงาน วัฏจักรสาร ชีว
มณฑล สังคมของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้ าง
องค์ความรู้ กิจกรรม STEM
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจาแนกสิ่งมีชีวิตและความสาคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศและเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา มีทักษะกระบวนการในการสื บ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถประยุกต์ความรู้ และนาไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ
วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objectives)
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมาย ความหลากหลายทางชีวภาพ และระดับความหลากหลายทางชีวภาพได้
2. อธิบายการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตตามหลักอนุกรมวิธาน หลักการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ และการ
ใช้ไดโคโตมัสคีย์ในการจาแนกสิ่งมีชีวิตได้
3. สังเกต สารวจ สืบค้น ทากิจกรรม อธิบาย เปรียบเทียบลักษณะสาคัญ และใช้หลักการของไดโค
โทมัสคีย์ในการจาแนกสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรไวรา โมนีรา โฟรทิสตา ฟังไจ พืช และสัตว์ รวมถึง
ระบุความสาคัญของสิ่งมีชีวิตแต่ละอาณาจักรได้
4. อธิบายความหมาย ระบุลักษณะสาคัญ และองค์ประกอบของระบบนิเวศได้
5. อธิบ าย ระบุ ลักษณะและเขีย นแผนภาพของโซ่อาหาร สายใยอาหาร การถ่ายทอดสารและ
พลังงาน และการขยายทางชีวภาพ (Biomagnification) ได้
6. อธิบายบทบาทของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลาดับขั้นของการบริโภค (Trophic level) ได้
7. อธิบาย ระบุลักษณะและเขียนแผนภาพวัฏจักรน้า วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน และวัฏจักร
ฟอสฟอรัสได้
8. อธิบายและเปรียบเทียบการกระจายสิ่งมีชีวิตในชีวมณฑลรูปแบบต่างๆ และระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การกระจายสิ่งมีชีวิตในแต่ละชีวมณฑลได้
9. อธิ บ ายความหมายของสั ง คมของสิ่ ง มี ชี วิ ต การปรั บ ตั ว ของสิ่ ง มี ชี วิ ต สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ และเปรียบเทียบรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ได้
10. อธิ บ ายความหมาย ลั ก ษณะเฉพาะของประชากร ขนาดของประชากรและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
เปลี่ยนแปลงขนาดประชากร เขียนรูปแบบโครงสร้างอายุ พีรามิดอายุ และกราฟของการอยู่รอด
ของสมาชิกในประชากรทั้ง 3 รูปแบบได้

11. คานวณหาดรรชนีความหลากหลากหลายได้
12. อธิบ ายกลไกการเกิดพฤติ กรรมของสิ่ งมี ชีวิต เพื่ อตอบสนองต่อ สิ่ งเร้า และการแสดงออกของ
พฤติกรรมเพือ่ การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้

