
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว 32243      จ านวน  1.5 หน่วยกิต                เวลา 3 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559                       ครูผูส้อน  นางฉวีวรรณ  นาคบุตร 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา เกี่ยวกับพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล 
กฎของความน่าจะเป็น กฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ การผสมเพื่อทดสอบ ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ศึกษาเก่ียวกับยีนและโครโมโซม การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม 
การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ DNA โครงสร้างของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม 
มิวเทชัน ศึกษาเก่ียวกับพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรม การวิเคราะห์ DNA และการศึกษา     
จีโนม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ความปลอดภัยของเทคโนยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและ
จริยธรรม ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการ หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล ก าเนิดของสปีชีส์และ
วิวัฒนาการของมนุษย์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล การสังเกต          
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ                
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยม 
 
2. ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปการค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล  
2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของ

พันธุศาสตร์เมนเดล และความแปรผันทางพันธุกรรม 
3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และ อธิบายเกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม 
4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับสมบัติของสารพันธุกรรม 
5. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชัน และผลของการเกิดมิวเทชัน  
6. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง DNA และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  

ในด้านต่าง ๆ 
7. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับหลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ และแนวคิด

เกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
8. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากรและการก าเนิดสปีชีส์  
9. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ 
 

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
หมายเหตุ ในการจัดการเรียนรู้ให้ด าเนินกิจกรรมให้บรรลุถึงมาตรฐาน ว 8.1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 



 
 
 
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
   การสอนรายวิชาชีววิทยา 3ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มี แผนการประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี้   
 4.1. ประเมินจากแบบฝึกหัด และรายงาน       20   คะแนน  
 4.2. ประเมินจากการสอบย่อย  ครั้ง  
                 ( ครั้งที่ 1 = 15 คะแนน  ครั้งที่ 2 = 15 คะแนน  ครั้งที่ 3 = 10 คะแนน  )  40   คะแนน  
 4. 3. ประเมินจากการสอบกลางภาค       20   คะแนน  
 4. 4. ประเมินจากการสอบปลายภาค       20   คะแนน  
        รวม   100 คะแนน  
 
 รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้  
 4.1 การประเมินจากแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมาย (20 คะแนน)  

การประเมินจากแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมาย รายวิชาชีววิทยา 3 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตารางข้างล่าง  ดังนี้ 
 
รายการ รูปแบบของงาน วันที่

มอบหมาย
งาน 

ก าหนดส่ง เวลาที่
นักเรียน
ควรใช้ 

คะแนน 

1 กิจกรรมที่ 15.1 การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง        
พันธุศาสตร์ของเมนเดล จ านวน 5 ข้อ 

คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 1 -2 วัน รวม 
10 
คะแนน 2 กิจกรรมที่ 15.2 การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การผสม

พิจารณาหลายลักษณะ จ านวน 4 ข้อ 
คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 1 -2 วัน 

3 กิจกรรมที่ 15.3 การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ลักษณะ
พันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของ  พันธุศาสตร์เมนเดล 
จ านวน 6 ข้อ 

คาบท่ี 11 คาบท่ี 13 1 -2 วัน 

4 กิจกรรมที่ 15.4 การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ลักษณะ
พันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ 
จ านวน 5 ข้อ 

คาบท่ี 17 คาบท่ี 18 1 -2 วัน 

5 ค าถามท้ายบทที่ 15 จ านวน 7 ข้อ คาบท่ี 19 คาบท่ี 20 1 -2 วัน 
6  กิจกรรมที่ 16.1 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ DNA 

และการสังเคราะห์โปรตีนจ านวน 3ข้อ 
คาบท่ี 29 คาบท่ี 30 1 -2 วัน 

7 สรุปย่อแต่ละบทเรียนจ านวน 4 บท ท าเป็นงานประจ าส่งเมื่อเรียนจบแต่ละบท 
 
 
รายการ รูปแบบของงาน วันที่ ก าหนดส่ง เวลาที่ คะแนน 



มอบหมาย
งาน 

นักเรียน
ควรใช้ 

8 งานกลุ่ม ๆ ละ 1 เรื่อง จาก 12 เรื่อง ดังนี้ 
1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในเชิง
การแพทย์และเภสัชกรรม 
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในเชิงนิติ
วิทยาศาสตร์ 
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในการท า
ฟาร์มสัตว์เพ่ือสุขภาพมนุษย์ 
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในการสร้าง
พืชดัดแปรพันธุกรรมที่มีความสามารถในการ
ต้านทานแมลง 
6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในการสร้าง
พืชดัดแปรพันธุกรรมที่มีความสามารถในการ
ต้านทานต่อโรคและสารปราบวัชพืช 
7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในการสร้าง
พืชดัดแปรพันธุกรรมที่มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มข้ึน 
8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในการสร้าง
พืชดัดแปรพันธุกรรมเพ่ือยืดอายุของผลผลิตได้
ยาวนานขึ้น 
9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในการสร้าง
พืชดัดแปรพันธุกรรมให้มีความสามารถทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวย 
10. การใช้พันธุศาสตร์เพ่ือศึกษาค้นคว้าหายีนและ
หน้าที่ของยีน 
11. ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมต่อ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
12. ขั้นตอนการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
 

คาบท่ี 35 คาบท่ี 40 2 สัปดาห์ 10 

 
  
 
 
 
 
 



 4. 2  การประเมินจากการสอบย่อย (40 คะแนน)  
รายวิชานี้มีการสอบย่อย 4 ครั้ง  ดังนี้ 

  4.2.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1  สัปดาห์ที่ 4   เวลาที่ใช้ในการสอบ 30 นาที  15  คะแนน 
  4.2.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2  สัปดาห์ที่ 7   เวลาที่ใช้ในการสอบ 30 นาที  15  คะแนน 
  4.2.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3  สัปดาห์ที่ 15  เวลาที่ใช้ในการสอบ 30 นาที  10  คะแนน 

เนื้อหาที่สอบ  ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังตาราง  
 

หัวข้อที่ใช้ในการสอบ ลักษณะแสดงจ านวนข้อสอบ คะแนน 
การสอบย่อยครั้งที่ 1 ปรนัย 20 ข้อ 

(เลือกแสดงวิธีคิด 5 ข้อ) 
15 

การสอบย่อยครั้งที่ 2 ปรนัย 30 ข้อ 15 
การสอบย่อยครั้งที่ 3 ปรนัย 20 ข้อ 10 
 
 4. 3  การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)  
ก าหนดการสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ  60 นาที   คะแนน  20 คะแนน  
เนื้อหาที่สอบ  ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบกลางภาค  มีรายละเอียด ดังตาราง  
 

หัวข้อที่ใช้ในการสอบ ลักษณะแสดงจ านวนข้อสอบ คะแนน 
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม และ บทที่ 16 ยีนและ
โครโมโซม 

ปรนัย 40 ข้อ 20 

  
 4. 4  การประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน)  

ก าหนดการสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้ในการสอบ  60 นาที   คะแนน  20 คะแนน  
เนื้อหาที่สอบ  ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบ  มีรายละเอียด ดังตาราง 
 

หัวข้อที่ใช้ในการสอบ ลักษณะแสดงจ านวนข้อสอบ คะแนน 
บทที่ 18 วิวัฒนาการ ปรนัย 40 ข้อ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
รายวิชาชีววิทยา  รหัสวิชา ว32243         

หน่วยกิต 1.5                 จ านวน 3คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรยีนท่ี 1           ปีการศึกษา 2559 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................................ ผู้สอน 
( นางฉวีวรรณ  นาคบุตร ) 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................................   
( นางสาวสุดา  ธนพิบูลกุล ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................................   
( นางสุรีย์พร  ศรีวัฒนะ ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................................   
( นายวัชระ  บุปผามาศ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ)์ 
 


