
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1.รหัสวิชา   ว 3 3242  
2. จ านวนหน่วยการเรียน 1 .5 หน่วย 
3. ชื่อวิชา   ชีววิทยาเพ่ิมเติม  
4. ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  
6. ปีการศึกษา   2559  (ภาคเรียนที่ 2) 
7. ชื่อผู้สอน   นายชัยเรศน์  ฉลาดธัญญกิจ  
8. เงื่อนไขรายวิชา  -  
9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 
10. จ านวนคาบต่อสัปดาห์ 3 คาบ ต่อสัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต  การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต  อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาเกี่ยวกับ
ประชากร  การรอดชีวิตของประชากร  ประชากรมนุษย์  ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์กับความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลองการอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1)สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 2) สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่
ของสิ่งมีชีวิต ชื่อสิ่งมีชีวิตและการระบุชนิด 
 3) สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดเซลล์โพรคาริโอต
และเซลล์ยูคาริโอต 



 4) สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นโดเมน
และอาณาจักร 
 5) สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และ น าเสนอคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพกับการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 6) สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความหมายของประชากร ความหนาแน่น อัตรา
การเปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่ส าคัญท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 
 7) สืบค้นข้อมูล อภิปราย และวิเคราะห์เกี่ยวกับประชากรมนุษย์การเติบโตและโครงสร้างอายุ
ของประชากร  
 8) สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การใช้ทรัพยากรและสรุป
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9) สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1) นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากการทดลอง แล้วสรุปประเด็นที่ได้จากการศึกษา  
 2) นักเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน  
 3) นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากหนังสือหรือคู่มือหรือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากห้องสมุด
หรือจากอินเทอร์เน็ต 
14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์  

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
จ านวนคาบ 

 หน่วยที่ 7 ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
บทที่ 19ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 

-ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
-การศึกษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
-ก าเนิดของชีวิต 
-อาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต 
-ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศไทย 
-การสูญเสียความ
หลากหลายทาง

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ 
(Engagement) 
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา 
(Exploration) 
3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป 
(Explanation) 
4) ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) 
5) ขั้นประเมิน 

30 คาบ 



ชีวภาพ (Evaluation)  
 หน่วยที่ 8นิเวศวิทยา 

บทที่ 20ประชากร 
 

- ความหนาแน่นของ
ประชากร 
-ขนาดประชากร 
-แบบแผนการ
เจริญเติบโตของ
ประชากร 
-แบบแผนการมีชีวิต
อยู่รอดของประชากร 
-ประชากรมนุษย์ 

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ 
(Engagement) 
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา 
(Exploration) 
3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป 
(Explanation) 
4) ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) 
5) ขั้นประเมิน 
(Evaluation)  

15 คาบ 

 บทที่ 21  มนุษย์กับ
ความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม 

- ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัญหาและการจัดการ 
-หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ 

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ 
(Engagement) 
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา 
(Exploration) 
3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป 
(Explanation) 
4) ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) 
5) ขั้นประเมิน 
(Evaluation)  

15 คาบ 

    60 คาบ 
15. การวัดและการประเมินผล (100 คะแนน) 
 1) สังเกตการปฏิบัติการทดลอง ซึ่งประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม การเสนอผลการท า
กิจกรรม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การสรุปความรู้  (20 คะแนน) 
 2) ประเมินจากการร่วมมือในการท ากิจกรรม (10 คะแนน) 



 3) ประเมินเจตคติ คุณธรรม ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอดการเรียน (10 คะแนน)  
 4) จากผลการทดสอบประจ าบท/สอบกลางภาค ( 30 คะแนน) 
 5) สอบปลายภาค (30 คะแนน)  
16.แหล่งการเรียนรู้ 
 1) จากการฟังบรรยาย 
 2) ค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่างๆ 
 
       ลงชื่อ     
              (..........................................................)
             ผูจ้ัดท า  

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ     
              (..........................................................)  

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ     
              (..........................................................)  

 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ     
              (..........................................................)  



ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1.รหัสวิชา   ว 3 1261 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 1 .0 หน่วย 
3. ชื่อวิชา   ชีววิทยาเพ่ิมเติม  
4. ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  
6. ปีการศึกษา   2559 (ภาคเรียนที่ 1) 
7. ชื่อผู้สอน   นายชัยเรศน์  ฉลาดธัญญกิจ  
8. เงื่อนไขรายวิชา  -  
9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 
10. จ านวนคาบต่อสัปดาห์ 2 คาบ ต่อสัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตการศึกษาชีววิทยาเคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตศึกษาเก่ียวกับระบบย่อยอาหารและสลายอาหารเพื่อให้ได้รับพลังงานการรักษาดุลยภาพใน
ร่างกาย (ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลือง)ศึกษาเก่ียวกับการเคลื่อนที่
ของสิ่งมีชีวิตการรับรู้และการตอบสนองระบบต่อมไร้ท่อและพฤติกรรมของสัตว์ ศึกษาเก่ียวกับการ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกการสังเคราะห์ด้วย
แสงการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการตอบสนองของพืชศึกษาเก่ียวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมยีนและ
โครโมโซมพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตศึกษาเก่ียวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพศึกษาเก่ียวกับระบบนิเวศประชากรและมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลองการอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1) สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตการศึกษาชีววิทยาเคมีที่เป็น
พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตและเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 



 2) สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและ สรุปเกี่ยวกับการศึกษาระบบย่อยอาหารและสลายอาหาร
เพ่ือให้ได้รับพลังงานการรักษาดุลยภาพในร่างกาย 
 3) สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การรับรู้และการ
ตอบสนองระบบต่อมไร้ท่อพฤติกรรมของสัตว์การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์  
 4) สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกการ
สังเคราะห์ด้วยแสงการสืบพันธุ์ของพืชดอกการตอบสนองของพืช  
 5) สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมยีนและโครโมโซม
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพ 
 6) สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพระบบ
นิเวศ ประชากร และมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1) นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากการทดลอง แล้วสรุปประเด็นที่ได้จากการศึกษา  
 2) นักเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน  
 3) นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากหนังสือหรือคู่มือหรือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากห้องสมุด
หรือจากอินเทอร์เน็ต 
14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์  

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
จ านวนคาบ 

 หน่วยที่ 1 ความรู้
พ้ืนฐานทางชีววิทยา 
 

- ธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิต 
- การศึกษาชีววิทยา - 
เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของ
สิ่งมีชีวิต 
- เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
 

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ  
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา  
3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป  
4) ขั้นขยายความรู้  
5) ขั้นประเมิน  

5 คาบ 

 หน่วยที่ 2 การรักษา
ดุลยภาพของร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ 
 
 

- การศึกษาระบบย่อย
อาหารและสลาย
อาหารเพื่อให้ได้รับ
พลังงาน 
- การรักษาดุลยภาพ

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ  
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา  
3) ขั้นอธิบายและลง

5 คาบ 



ในร่างกาย 
 

ข้อสรุป  
4) ขั้นขยายความรู้  
5) ขั้นประเมิน  

 หน่วยที่ 3 การ
ประสานงานในร่างกาย
และการสืบพันธุ์ของ
มนุษย์และสัตว์ 
 

- การเคลื่อนที่ของ
สิ่งมีชีวิต  
- การรับรู้และการ
ตอบสนอง 
- ระบบต่อมไร้ท่อ  
- พฤติกรรมของสัตว์  
- การสืบพันธุ์และการ
เจริญเติบโตของสัตว์ 
 

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ  
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา  
3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป  
4) ขั้นขยายความรู้  
5) ขั้นประเมิน  

5 คาบ 

 หน่วยที่ 4 การ
ด ารงชีวิตของพืช 
 

- โครงสร้างและหน้าที่
ของพืชดอก 
- การสังเคราะห์ด้วย
แสง 
- การสืบพันธุ์ของพืช
ดอก 
- การตอบสนองของ
พืช 

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ  
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา  
3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป  
4) ขั้นขยายความรู้  
5) ขั้นประเมิน  

5 คาบ 

 หน่วยที่ 5 พันธุศาสตร์ 
 

- การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม 
- ยีนและโครโมโซม
พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทาง DNA  

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ  
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา  
3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป  
4) ขั้นขยายความรู้  
5) ขั้นประเมิน  

5 คาบ 

 หน่วยที่ 6 วิวัฒนาการ 
 

- วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ  
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา  

5 คาบ 



3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป  
4) ขั้นขยายความรู้  
5) ขั้นประเมิน  

 หน่วยที่ 7 ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 

- ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ  
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา  
3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป  
4) ขั้นขยายความรู้  
5) ขั้นประเมิน  

5 คาบ 

 หน่วยที่ 8 นิเวศวิทยา 
 

- ระบบนเิวศ  
- ประชากร 
- มนุษย์กับความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม 

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ  
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา  
3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป  
4) ขั้นขยายความรู้  
5) ขั้นประเมิน  

5 คาบ 

    40 คาบ 
15. การวัดและการประเมินผล (100 คะแนน) 
 1) สังเกตการปฏิบัติการทดลอง ซึ่งประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม การเสนอผลการท า
กิจกรรม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การสรุปความรู้  (20 คะแนน) 
 2) ประเมินจากการร่วมมือในการท ากิจกรรม (10 คะแนน) 
 3) ประเมินเจตคติ คุณธรรม ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอดการเรียน (10 คะแนน)  
 4) จากผลการทดสอบประจ าบท/สอบกลางภาค ( 30 คะแนน) 
 5) สอบปลายภาค (30 คะแนน)  
16.แหล่งการเรียนรู้ 
 1) จากการฟังบรรยาย 
 2) ค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่างๆ 



 
       ลงชื่อ     
              (..........................................................)
             ผูจ้ัดท า  

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ     
              (..........................................................)  

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ     
              (..........................................................)  

 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ     
              (..........................................................)  

 

 

  



ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1.รหัสวิชา   ว 23221 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 0.5 หน่วย 
3. ชื่อวิชา   ชีววิทยาเพ่ิมเติม  
4. ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  
6. ปีการศึกษา   2559 (ภาคเรียนที่ 1) 
7. ชื่อผู้สอน   นายชัยเรศน์  ฉลาดธัญญกิจ  
8. เงื่อนไขรายวิชา  -  
9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 
10. จ านวนคาบต่อสัปดาห์ 1 คาบ ต่อสัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็น  กฎของเมนเดล การผสมเพ่ือ
ทดสอบลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม  การค้นพบสาร
พันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ DNA โครงสร้างของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม  มิว
เทชัน พันธุวิศวกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ของ DNA  ความปลอดภัยของเทคโนโลยีของ DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลองการอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1) สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายและสรุปการค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ของเมนเดล 

2) สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายและสรุปการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลและความแปรผันทางพันธุกรรม  

3) สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม 
4) สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบายและสรุปเกี่ยวกับสมบัติของสารพันธุกรรม 



5) สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชัน และผลของการ
เกิดมิวเทชัน 

6) สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทาง DNA และการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ  
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1) นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากการทดลอง แล้วสรุปประเด็นที่ได้จากการศึกษา  
 2) นักเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน  
 3) นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากหนังสือหรือคู่มือหรือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากห้องสมุด
หรือจากอินเทอร์เน็ต 
14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์  

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
จ านวนคาบ 

 การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม 

- การศึกษาพันธุกรรม
ของเมนเดล 
- ความน่าจะเป็นและ
กฎแห่งการแยกตัว 
-กฎแห่งการรวมกลุ่ม
อย่างอิสระ 
- การผสมเพ่ือทดสอบ 
- ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่
นอกเหนือจากกฎของ
เมนเดล 

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ  
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา  
3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป  
4) ขั้นขยายความรู้  
5) ขั้นประเมิน  

8 คาบ 

 ยีนและโครโมโซม -การถ่ายทอดยีนและ
โครโมโซม 
-การค้นพบสาร
พันธุกรรม 
-โครโมโซม 
- องค์ประกอบทางเคมี
ของ DNA 

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ  
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา  
3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป  
4) ขั้นขยายความรู้  

6 คาบ 



-โครงสร้างของ DNA 
-สมบัติของสาร
พันธุกรรม 
-มิวเทชัน 

5) ขั้นประเมิน  

 พันธุวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีของ DNA 

- พันธุวิศวกรรม 

- การโคลนยีน 
- การวิเคราะห์ DNA 
และการศึกษาจีโนม 
- การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีของ DNA 
- ความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีทาง DNA 
และมุมมองทางสังคม
และจริยธรรม 

1) ขั้นสร้างความ
สนใจ  
2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา  
3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป  
4) ขั้นขยายความรู้  
5) ขั้นประเมิน  

6 คาบ 

    20 คาบ 
15. การวัดและการประเมินผล (100 คะแนน) 
 1) สังเกตการปฏิบัติการทดลอง ซึ่งประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม การเสนอผลการท า
กิจกรรม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การสรุปความรู้  (20 คะแนน) 
 2) ประเมินจากการร่วมมือในการท ากิจกรรม (10 คะแนน) 
 3) ประเมินเจตคติ คุณธรรม ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอดการเรียน (10 คะแนน)  
 4) จากผลการทดสอบประจ าบท/สอบกลางภาค ( 30 คะแนน) 
 5) สอบปลายภาค (30 คะแนน)  
16.แหล่งการเรียนรู้ 
 1) จากการฟังบรรยาย 
 2) ค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่างๆ 
 
       ลงชื่อ     
              (..........................................................)
             ผูจ้ัดท า  

 



ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ     
              (..........................................................)  

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ     
              (..........................................................)  

 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ     
              (..........................................................)  

 

 


