
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชา ว30242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-2      ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

จำนวน 1.5 หน่วยกิต          เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน  
ครูผู้สอน นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ 

-------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ ระบุขั้นตอน ยกตัวอย่าง คำนวณหาโอกาส        
สรุปความสัมพันธ์ สรุปผลการทดลอง สรุปสาระสำคัญของข้อมูลที่เกี ่ยวกับโครโมโซม สมบัติและหน้าที่                     
สารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจำลองดีเอ็นเอ สารพันธุกรรม 
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน หน้าที่ของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน การเกิดมวิเทชัน
ระดับยีน การเกิดมิวเทชันระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน โรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิด             
มิวเทชัน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล การทดลองของเมนเดล 
ความสัมพันธ ์ระหว ่างสารพันธ ุกรรม แอลลีล โปรตีน ล ักษณะทางพันธ ุกรรม กฏแห่งการแยก และ                               
กฏแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ การนำกฏเมนเดลไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดฟีโนไทป์
และจีโนไทป์แบบต่างๆ ของ F1 และ F2  ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล                   
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผัน
ไม่ต่อเนื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน  การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม 
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซม ยีนบนโครโมโซมเพศ เทคโนโลยีดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรม
การโคลนยีน หลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ การหาขนาดของดีเอ็นเอ                
การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ เทคโนโลยีกับความปลอดภัยทางชีวภาพ                     
ชีวจริยธรรม การนำเทคโนโลยีดีเอ็นเอไปประยุกต์ในด้านสิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร 
อุตสาหกรรม ข้อคำนึงถึงด้านชีวจริยธรรม วิวัฒนาการ หลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาอธิบาย
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของลามาร์ก      
ทฤษฏีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาร์ลดาร์วิน พันธุศาสตร์ประชากร  สมดุลของกฏฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก                
การเปลี ่ยนแปลงความถี ่ของแอลลีลในประชากร ความถี ่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้                         
กฏฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก กำเนิดสปีชีส์ และกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
(Science process skills) ทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 (21 th Century skills) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้              
การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื ่อสารสิ ่งที่ เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน                    
ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมอย่างมีคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 



  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง
และสิ้นสุดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมินการเรียนรู้
ระหว่างเรียน (Formative Assessment) การประเมินเรียนรู้สรุปรวม (Summative Assessment) และการ
ประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) สะท้อนผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ครอบคลุมการวัดผลประเมินผลด้านความรู้ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม (A) สมรรถนะผู ้เร ียน (C) ประเมินลักษณะอันพึงประสงค์ และระดับคุณภาพการอ่าน              
คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ มีการสอบวัดผลความรู้กลางภาคและปลายภาค อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อ
ปลายภาค 80 : 20 
 
รวมผลการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชา ว30242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-2      ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 1.5 หน่วยกิต          เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน  

ครูผู้สอน นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ 
-------------------------------------------------------------------- 

บทท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

4 โครโมโซมและ
สารพันธุกรรม 

4.1 โครโมโซม 1. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที ่ของ           
สารพันธ ุกรรม โครงสร ้างและองค ์ประกอบ            
ทางเคมีของ ดีเอ็นเอ และสรุปการจำลองดีเอ็นเอ 

2 4 

4.2 สารพันธุกรรม 
4.3 สมบัติสาร
พันธุกรรม 

2. อธ ิบายและระบ ุข ั ้ นตอนในกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนและหน้าที ่ของ ดีเอ็นเอและ   
อาร์เอ็นเอ แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์
โปรตีน 

9 8 

4.4 มิวเทชัน 3. สืบค้นข้อม ูลและอธิบายการเก ิดม ิวเทชัน             
ระดับยีนและระดับโครโมโซมสาเหตุการเกิด            
มิวเทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการ             
ที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

3 3 

5 การถ่ายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม 

5.1 การศึกษา 
พันธุศาสตร ์
ของเมนเดล 

4. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการทดลอง
ของเมนเดล 
5. สร ุปความสัมพันธ ์ระหว่างสารพันธ ุกรรม               
แอลลีล โปรตีน ล ักษณะทางพันธุกรรม และ 
เชื่อมโยงกับความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 
6. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการ
รวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของเมนเดลนี้ไป
อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใช้
ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และ           
จีโนไทป์แบบต่างๆ ของรุ่น F1 และ F2 

6 6 

5.2 ลักษณะ 
ทางพันธุกรรมที่ 
เป็นส่วนขยายของ
พันธุศาสตรเ์มนเดล 

7. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยาย
ของพันธุศาสตร์เมนเดล 
8. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะ
ทางพันธ ุกรรมที ่ม ีการแปรผันไม ่ต ่อเน ื ่องและ
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 

6 6 



บทท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

5.3 ยีนบน
โครโมโซมเดียวกัน 

9. อธิบายการถ่ายทอดย ีนบนโครโมโซม และ
ยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที ่ถ ูกควบคุม 
ด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

3 3 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกตอบ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 1-9 
1 20 

6 เทคโนโลยีดี
เอ็นเอ 

6.1 พันธุวิศวกรรม
และการโคลนยีน 
6.2 การหาขนาด
ของ ดีเอ็นเอ และ
การหาลำดับ 
นิวคลีโอไทด ์

10. อธ ิบายหล ักการสร ้างส ิ ่ งม ีช ีว ิตด ัดแปร
พันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
 
 

6 10 

6.3 การ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง ดี
เอ็นเอ 
6.4 เทคโนโลยี ดี
เอ็นเอ กับความ
ปลอดภัยทาง
ชีวภาพและ 
ชีวจริยธรรม 

11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนำ
เทคโนโลย ีทางด ี เ อ ็น เอไปประย ุกต ์ท ั ้ ง ใน                   
ด้านสิ ่งแวดล้อม นิต ิว ิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
การเกษตร และอุตสาหกรรมและข้อควรคำนึงถึง
ด้านชีวจริยธรรม 

6 5 

7 วิวัฒนาการ 7.1 หลักฐานและ
ข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษา
วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี ่ยวกับหลักฐานที่
สน ั บสน ุ นและข ้ อม ู ลท ี ่ ใช ้ อธ ิ บายการเกิ ด 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 
 

4 2 

7.2 แนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 

13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี ่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชอง ลามาร์กและ 
ทฤษฎีเกี ่ยวกับวิว ัฒนาการของส ิ ่งมีชีว ิตของ              
ชาลส์ ดาร์วิน 
 
 
 
 

4 5 



บทท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

7.3 พันธุศาสตร์
ประชากร 
7.4 ปัจจัยที่ทำให้
เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
ความถี่แอลลลี 

14. ระบุสาระสำาคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะ
สมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร ์ก ปัจจัยที ่ทำาให ้เกิด 
การเปลี ่ยนแปลงความถี ่ของแอลลีลในประชากร 
พร ้อมทั ้ งคำานวณหาความถ ี ่ของแอลล ีลและ               
จีโนไทป์ของประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
 

6 6 

7.5 กำเนิดสปีชีส ์ 15 . ส ื บค ้ นข ้ อม ู ล  อภ ิ ปร าย  และอธ ิ บาย
กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 

3 2 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกตอบ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 1-9 
1 20 

รวม ผลการเรียนรู้ท่ีสิ้น 15 ผลการเรียนรู ้ 60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้โดยย่อรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชา ว30242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-2      ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 1.5 หน่วยกิต          เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน  

ครูผู้สอน นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ 
-------------------------------------------------------------------- 

 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

ชั่ว
โม

งท
ี่ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/สาระการ

เรียนรู้แกนกลาง 
ภาระงานผู้เรียน/ 
เครื่องมือวัดผล 

ก่อน 
กภ. 

หลัง 
กภ. 

คะแนนสอบ 
รวม 

กภ. ปภ. 
30 30 20 20 100 

บทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม 15 - 10 - 25 
1 1-2 

(2 ชั่วโมง) 
4.1 โครโมโซม 
1. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและ
หน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้าง
และองค ์ประกอบทางเคม ี ของ            
ดีเอ็นเอ และสรุปการจำลองดีเอ็นเอ 
 

ภาระงานผู้เรียน 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. กิจกรรมที่ 4.1 รูปร่าง ลักษณะ 
และจำนวนโครโมโซม 
  3. กิจกรรมที่ 4.2 ส่วนประกอบ
ของโครโมโซม 
เคร่ืองมือวัดผล 
  1. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

4 - 3 - 7 

1-4 3-11 
(9 ชั่วโมง) 

4.2 สารพันธุกรรม  
4.3 สมบัติของสารพันธุกรรม 
2. อธ ิบายและระบ ุข ั ้ นตอนใน
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและ
หน้าที่ของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ  
แ ต ่ ล ะ ช น ิ ด ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
สังเคราะห์โปรตีน 
 

ภาระงานผู้เรียน 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. กิจกรรมที่ 4.3 การค้นพบสาร
พันธุกรรม 

  3. กิจกรรมที่ 4.4 องค์ประกอบทาง
เคมีของดีเอ็นเอ 

  4. กิจกรรมที่ 4.5 โครงสร้างดีเอ็นเอ 

  5. กิจกรรมที่ 4.6 การจำลองดีเอ็นเอ 

  6. ก ิจกรรมที ่  4.7 การควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรมของดีเอ็นเอ 

  7. กิจกรรมที่ 4.8 การถอดรหัสและ
การแปลรหัส 

เคร่ืองมือวัดผล 
  1. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

8 - 5 - 13 



สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

ชั่ว
โม

งท
ี่ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/สาระการ

เรียนรู้แกนกลาง 
ภาระงานผู้เรียน/ 
เครื่องมือวัดผล 

ก่อน 
กภ. 

หลัง 
กภ. 

คะแนนสอบ 
รวม 

กภ. ปภ. 
30 30 20 20 100 

4-5 12-14 
(3 ชั่วโมง) 

4.4 มิวเทชัน 
3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิด
ม ิ ว เทช ั นระด ั บย ี นและระดั บ
โครโมโซมสาเหตุการเกิดมิวเทชัน 
รวมทั ้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่ม
อาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 
 
 

ภาระงานผู้เรียน 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. กิจกรรมที่ 4.8 มิวเทชันระดับยีน 
  3. กิจกรรมที 4.9 มิวเทชันระดับ
โครโมโซม 
เคร่ืองมือวัดผล 
  1. แบบทดสอบหลังเรียน 

3 - 2 - 5 

บทที่ 5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 15 - 10  25 
5-7 15-20 

(6 ชั่วโมง) 
5.1 การศึกษาพันธุศาสตร์ 
ของเมนเดล 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผล
การทดลองของเมนเดล 
5. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสาร
พันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะ
ทางพันธุกรรม และเชื ่อมโยงกับ
ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 
 6. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยก
และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ 
และนำกฎของเมนเดลนี้ไปอธิบาย
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธกุรรม 
และใช้ในการคำนวณโอกาสในการ
เกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบต่างๆ 
ของ รุ่น F1 และ F2 
 

ภาระงานผู้เรียน 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. กิจกรรมที่ 5.1 การศึกษา
ลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล 
  3. กิจกรรมที่ 5.2 กฏแห่งการแยก 
  4. กิจกรรมที่ 5.3 กฏแห่งการ
รวมกลุ่มอย่างอิสระ 
  5. กิจกรรมที่ 5.4  กฏการถ่ายทอด
ยีนบนโครโมโซม 
เคร่ืองมือวัดผล 
  1. แบบทดสอบหลังเรียน 

6 - 4 - 10 

7-9 21-26 
(6 ชั่วโมง) 

5.2 ลักษณะทางพันธุกรรมที่ 
เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์ 
เมนเดล 
7. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย 
และสร ุปเก ี ่ยวก ับการถ ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วน
ขยาย  ของพันธุศาสตร์เมนเดล 

ภาระงานผู้เรียน 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. กิจกรรมที่ 5.5 ความเด่นไม่
สมบูรณ ์
  3. กิจกรรมที่ 5.6 ความเด่นร่วม 
  4. กิจกรรมที่ 5.7 ลักษณะควบคมุ
ด้วยยีนหลายคู ่
 

6 - 4 - 10 



สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

ชั่ว
โม

งท
ี่ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/สาระการ

เรียนรู้แกนกลาง 
ภาระงานผู้เรียน/ 
เครื่องมือวัดผล 

ก่อน 
กภ. 

หลัง 
กภ. 

คะแนนสอบ 
รวม 

กภ. ปภ. 
30 30 20 20 100 

8. สืบค้นข้อม ูล ว ิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรม
ที ่ม ีการแปรผันไม ่ต ่อเน ื ่องและ
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปร
ผันต่อเนื่อง 
 

  5. กิจกรรมที่ 5.8 การถ่ายทอดยีน
บนโครโมโซมเพศ 
เคร่ืองมือวัดผล 
  1. แบบทดสอบหลังเรียน 

9-
10 

27-29 
(3 ชั่วโมง) 

5.3 ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 
9 . อธ ิ บายการถ ่ ายทอดย ี นบน
โครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบน
ออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

 

ภาระงานผู้เรียน 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. กิจกรรมที่ 5.9 ยีนบน
โครโมโซมเดียวกัน 
เคร่ืองมือวัดผล 
  1. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

3 - 2 - 5 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 
สัปดาห์ท่ี 10 ชั่วโมงที่ 30 

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก (ผลการเรียนรู้ที่ 1-9) 

- - 20 - 20 

บทที่ 6 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ - 15 - 10 25 
11-
12 

31-36 
(6 ชั่วโมง) 

6.1 พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน 
6.2 การหาขนาดของ ดีเอ็นเอ 
และการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ 
10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอ            
รีคอมบิแนนท์ 
 

ภาระงานผู้เรียน 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. กิจกรรมที่ 6.1 การโคลนยีนโดย
ใฃ้พลาสมิดของแบคทีเรีย 
  3. กิจกรรมที่ 6.2 การเพิ่มจำนวน
ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ 
  4. กิจกรรมที่ 6.3 การหาขนาดของ 
ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเจลอิเล็กโทร 
ฟอรีซีส 
  5. กิจกรรมที ่ 6.4 การหาลำดับ         
นิวคลีโอไทด์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
  1. แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 10 - 7 17 



สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

ชั่ว
โม

งท
ี่ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/สาระการ

เรียนรู้แกนกลาง 
ภาระงานผู้เรียน/ 
เครื่องมือวัดผล 

ก่อน 
กภ. 

หลัง 
กภ. 

คะแนนสอบ 
รวม 

กภ. ปภ. 
30 30 20 20 100 

13-
14 

37-42 
(6 ชั่วโมง) 

6.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ทาง ดีเอ็นเอ 
6.4 เทคโนโลยี ดีเอ็นเอ กับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและ 
ชีวจริยธรรม 
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และ
อภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็น
เอไปประยุกต์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม 
น ิ ต ิ ว ิ ทยาศาสตร ์  ก ารแพทย์  
การเกษตร และอุตสาหกรรมและ
ข้อควรคำนึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
 
 

ภาระงานผู้เรียน 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. กิจกรรมที่ 6.5 ด้านการแพทย์
และเภสัชกรรม 
  3. กิจกรรมที่ 6.6 ด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรม 
  3. กิจกรรมที่ 6.7 ด้านนิติ
วิทยาศาสตร ์
  3. กิจกรรมที่ 6.8 เทคโนโลยีทางดี
เอ็นเอ กับความปลอดภัยทางชีวภาพ
และชีวจริยธรรม 
เคร่ืองมือวัดผล 
  1. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

- 5 - 3 8 

บทที่ 7 วิวัฒนาการ - 15 - 10 25 
15-
16 

43-46 
(4 ชั่วโมง) 

7.1 หลักฐานและข้อมูลที ่ใช ้ใน
การศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับ
หลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้
อธ ิบายการเก ิดว ิว ัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 
 

ภาระงานผู้เรียน 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. กิจกรรมที่ 7.1 ซากดึกดำบรรพ ์
  3. กิจกรรมที่ 7.2 กายวิภาค
เปรียบเทยีบ 
  4. กิจกรรมที่ 7.3 วิทยาเอ็มบริโอ  
  5. กิจกรรมที่ 7.4 ชีววิทยาโมเลกุล 
เคร่ืองมือวัดผล 
  1. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

- 2 - 1 3 

16-
17 

47-50 
(4 ชั่วโมง) 

7.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
ของสิ่งมีชีวิต 
13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิด
เกี ่ยวกับวิวัฒนาการของสิ ่งมีชีวิต
ของชอง  ล ามาร ์ กและทฤษฎี
เกี ่ยวกับวิวัฒนาการของสิ ่งมีชีวิต
ของชาลส์ ดาร์วิน 
 

ภาระงานผู้เรียน 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. กิจกรรมที่ 7.5 แนวคิดเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของชอง ลามาร์ก 
  3. กิจกรรมที่ 7.6 แนวคิดเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของชาร์ล  ดาวิน 
เคร่ืองมือวัดผล 
  1. แบบทดสอบหลังเรียน 

- 5 - 3 8 



สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

ชั่ว
โม

งท
ี่ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/สาระการ

เรียนรู้แกนกลาง 
ภาระงานผู้เรียน/ 
เครื่องมือวัดผล 

ก่อน 
กภ. 

หลัง 
กภ. 

คะแนนสอบ 
รวม 

กภ. ปภ. 
30 30 20 20 100 

17-
19 

51-56 
(6 ชั่วโมง) 

7.3 พันธุศาสตร์ประชากร 
7.4 ปัจจัยท่ีทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถี่แอลลลี 
14. ระบุสาระสำคัญและอธิบาย
เงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี -
ไวน์เบิร ์ก ปัจจัยที ่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลใน
ประชากร พร ้อมทั ้ งคำนวณหา
ความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของ
ประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี -            
ไวน์เบิร์ก 
 

ภาระงานผู้เรียน 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. กิจกรรมที่ 7.7 ความถี่ของแอลลีล 
และความถี่ของจีโนไทป ์
  3. กิจกรรมที่ 7.8 หลักการของ
ฮารด์ี - ไวน์เบิร์ก 
  4. กิจกรรมที่ 7.9 ปัจจัยที่ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่แอลลลี 
เคร่ืองมือวัดผล 
  1. แบบทดสอบหลังเรียน 

- 6 - 4 10 

19-
20 

57-59 
(3 ชั่วโมง) 

7.5 การกำเนิดสปีชีส ์
15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
อธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่
ของสิ่งมีชีวิต 

ภาระงานผู้เรียน 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. กิจกรรมที ่ 7.10 ความหมาย
ของสปีชีส์ 
  3.  ก ิจกรรมท ี ่  7 .11 การแยก
เหตุการสืบพันธุ์ 
  4. กิจกรรมที่ 7.12 กำเนิดสปีชีส์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
  1. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

- 2 - 2 4 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 
สัปดาห์ท่ี 20 ชั่วโมงที่ 60 

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก (ผลการเรียนรู้ที่ 10-15) 

- - - 20 20 

รวมท้ังหมด 30 30 20 20 100 

 


