
3. ก ำหนดกำรสอน 
 

แผนการ
สอนที่ 

คาบท่ี สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

1 1 การปฐมนิเทศนักเรียน 1. เพ่ือท าความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูกับนักเรียน 
2. เพ่ือท าความเข้าใจกับนักเรียน เรื่องคะแนน เวลาเรียน 
ระเบียบปฏิบัติ และกติกาในการเรียนวิชาชีววิทยา 
3. เพ่ือให้นักเรียนทราบข้อปฏิบัติ และข้อควรระวังในการท า
กิจกรรมในชั้นเรียน 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีเวลาในการเตรียมตัวล่วงหน้า และพร้อมที่จะ
เรียนเนื้อหาในชั่วโมงต่อไป 
 

- บรรยาย 
- อธิบาย 

1. ผลการเรียนรู้รายวิชา
ชีววิทยา 3 ว32243 
2. แบบฟอร์มแนะน า
ตนเองของนักเรียน 
3. หนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้เพิ่มเติมชีววิทยา 
เล่ม 4 ของ สสวท. 
 

2 2 บทที่ 15 การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม 
15.1การศึกษาพันธุศาสตร์
ของเมนเดล 

1. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย  และอธิบายการทดลองและ
ผลการทดลองของเมนเดลได้ 
2. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างของค าต่อไปนี้  ลักษณะ
เด่น  ลักษณะด้อย  ยีนเด่น  ยีนด้อย  แอลลีล  ฟีโนไทป์         
จีโนไทป์  ฮอมอไซกัสจีโนไทป์  เฮเทอโรไซกัสจีโนไทป์       
ฮอมอไซกัสโดมิแนนท์  และฮอมอไซกัสรีเซสสีพ ได้ 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
 

1.หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2. เกมค าศัพท์จับคู่ 

3 3-5 15.2 กฎของความน่าจะ
เป็น 
15.3.1 กฎแห่งการแยก                

1. สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์  และอธิบายกฎของความน่าจะเป็น
กับการค้นพบกฎแห่งการแยกได้ 
2. น ากฎแห่งการแยกไปใช้ท านายอัตราส่วนของจีโนไทป์    
และฟีโนไทป์รุ่น  F1  และรุ่น  F2   ได้ 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- ท ากิจกรรมที่ 15.1  
แก้โจทย์ปัญหา 

1.หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2.กิจกรรมที่ 15.1 การ
แก้โจทย์ปัญหา  



แผนการ
สอนที่ 

คาบท่ี สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

4 6-8 15.3.2 กฎแห่งการ
รวมกลุ่มอย่างอิสระ                      

1. สืบค้นและอธิบายกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระได้ 
2. น ากฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ  มาท านายอัตราส่วนของ 
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่น F1  และ  F2 ได้ 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- ท ากิจกรรมที่ 15.2  
แก้โจทย์ปัญหา 

1.หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2.กิจกรรมที่ 15.2 การ
แก้โจทย์ปัญหา 

5 9-10 15.4 การผสมเพ่ือทดสอบ                                       1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลและวิธีการผสมเพ่ือ
ทดสอบได้ 
 

- บรรยาย 
- อธิบาย 
- อธิบายกิจกรรมที่ 15.2  
แก้โจทย์ปัญหา 

1.หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2.กิจกรรมที่ 15.2 การ
แก้โจทย์ปัญหา 

6 11-13 15.5 ลักษณะพันธุกรรมที่
เป็นส่วนขยายของ     
พันธุศาสตร์เมนเดล  
(การข่มไม่สมบูรณ์ / การ
ข่มร่วมกัน / มัลติเปิล 
แอลลีล) 

1. สืบค้นและอธิบายได้ว่าการถ่ายถอดลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะใดที่ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล 
 2. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายลักษณะการข่มไม่สมบูรณ์
และการข่มร่วมกันได้  
 3. สืบค้นข้อมูล และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของ  
มัลติเปิลแอลลีลและพอลิยีนได้  
   

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- ท ากิจกรรมที่ 15.3  
แก้โจทย์ปัญหา 

1.หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2.กิจกรรมที่ 15.3 การ
แก้โจทย์ปัญหา 

7 14-15 15.5 ลักษณะพันธุกรรม  
ทีเ่ป็นส่วนขยายของ     
พันธุศาสตร์เมนเดล  
 (พอลิยีน ) 

1. สืบค้นข้อมูล และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของ   
มัลติเปิลแอลลีลและพอลิยีนได้  
 2. เขียนจีโนไทป์ของลักษณะทางพันธุกรรมตามที่ข้อมูล
ก าหนดให้ได้  
    

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 

1.หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
 

 



แผนการ
สอนที่ 

คาบท่ี สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

8 16-18 15.5.5 ยีนบนโครโมโซม
เพศและการศึกษาพันธุ
ประวัติ 

1. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย และอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศได้ 
2. ยกตัวอย่างและเขียนจีโนไทป์ของยีนบนออโทโซมและยีนบน
โครโมโซมเพศได ้ 
 3. น าความรู้ไปใช้ในการหาลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ของเส้นผมและหมู่เลือดได้  
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- ท ากิจกรรมที่ 15.4  
แก้โจทย์ปัญหา 

1.หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2.กิจกรรมที่ 15.4 การ
แก้โจทย์ปัญหา 

9 19-20 15.5.6 ยีนในโครโมโซม
เดียวกัน 
15.5.7 ลักษณะที่อยู่
ภายใต้อิทธิพลของเพศ 
15.5.8 ลักษณะที่ปรากฏ
จ าเพาะเพศ 

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปการถ่ายทอด
ยีนที่อยู่ในโครโมโซมเดียวกันได้  
2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและเปรียบเทียบการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ และลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่ปรากฏจ าเพาะเพศได้ 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- ท ากิจกรรมค าถามท้าย
บทที่ 15 

1.หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2. กิจกรรมค าถามท้าย
บทที่ 15 

10 21-22 บทที่ 16 ยีนและ
โครโมโซม 
16.1 การถ่ายทอดยีนและ
โครโมโซม  
16.2 การค้นพบสาร
พันธุกรรม 

1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการถ่ายทอดยีนและ
โครโมโซมได้ 
2. ระบุหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ายีนน่าจะอยู่บนโครโมโซม 
3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลการทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การค้นพบสารพันธุกรรมได้ 
4. สรุปได้ว่าส่วนของ DNA  ที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 
เรียกว่า ยีน และ DNA อยู่ที่โครโมโซม 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุป
ข้อมูลจากการทดทอง
ของนักวิทยาศาสตร์ที่
ก าหนดให้ 

หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
 

 



แผนการ
สอนที่ 

คาบท่ี สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

11 23-24 16.3 โครโมโซม 
16.3.1 รูปร่าง ลักษณะ 
และจ านวนโครโมโซม 
16.3.2 ส่วนประกอบของ
โครโมโซม 

1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายรูปร่าง  ลักษณะของ
โครโมโซมในเซลล์ร่างกายได้ 
2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับจ านวนโครโมโซมของ
สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันได้ 
3. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายส่วนประกอบของโครโมโซม
ได้ 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุปจาก
ข้อมูลที่ก าหนดให้ 

หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
 

12 25-26 16.4 องค์ประกอบทาง
เคมีของ DNA  
16.5 โครงสร้างของ DNA     

1. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และอธิบายถึงส่วนประกอบของ     
นิวคลีโอไทด์และจ าแนกชนิดของนิวคลีโอไทด์ได้ 
2. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และเขียนภาพแสดงการเกิดสายพอลิ
นิวคลีโอไทด์  และโมเลกุลของ  DNA ได้ 
3. สรุปได้ว่า  DNA  แต่ละโมเลกุลแตกต่างกันที่จ านวนและ
ล าดับของนิวคลีโอไทด์ 
4. สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์  อภิปราย  อธิบายและสรุปผล
การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับส่วนประกอบและ
โครงสร้างของ  DNA ได้   
5. สรุปได้ว่าโครงสร้างของ  DNA  มีความเหมาะสมต่อการเป็น
สารพันธุกรรม 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุปจาก
ข้อมูลที่ก าหนดให้ 

หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
 

13 27-31 16.6 สมบัติของสาร
พันธุกรรม            
16.6.1 การสังเคราะห์ 
DNA                     

1. อภิปรายและสรุปถึงสมบัติของสารพันธุกรรมได้ 
2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการการจ าลอง  
DNA  ได้ 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
 

1. หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
 

 



แผนการ
สอนที่ 

คาบท่ี สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

  16.6.2 การควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรมของ 
DNA 
16.6.3 DNA กับการ
สังเคราะห์โปรตีน 

3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการสังเคราะห์
โปรตีนได ้
4. สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์  อภิปราย และเปรียบเทียบการ
สังเคราะห์  DNA  และการสังเคราะห์ RNA ได้ 
5. วิเคราะห์ อภิปราย  และเปรียบเทียบการสังเคราะห์โปรตีน
ของโพรคาริโอตและยูคาริโอตได้ 

- วิเคราะห์และสรุปจาก
ข้อมูลที่ก าหนดให้ 
- ท ากิจกรรมที่ 16.1  
แก้โจทย์ปัญหา 

2. กิจกรรมที่ 16.1  
แก้โจทย์ปัญหา 

14 32-33 16.7 มิวเทชัน 1. อธิบายความหมายของมิวเทชันได้ 
2. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายสาเหตุและผลของการเกิด
มิวเทชันระดับยีนได้ 
3. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายสาเหตุและผลของการเกิด
มิวเทชันในระดับโครโมโซมได้ 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุปจาก
ข้อมูลที่ก าหนดให้ 
- ท ากิจกรรมท้ายบทที่ 
16 

1. หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2. กิจกรรมท้ายบทที่ 16 

15 34-35 บทที่ 17 พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทาง DNA 
17.1 พันธุวิศวกรรม  
17.1.1 เอนไซม์ตัดจ าเพาะ 
17.1.2 การเชื่อมต่อสาย 
DNA ด้วยเอนไซม์ DNA 
ไลเกส                                              

1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
และการน าเทคโนโลยีทาง  DNA   ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 
2. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายความหมายของ         
พันธุวิศวกรรมและข้ันตอนของเทคนิคพันธุวิศวกรรมได้ 
3. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับเอนไซม์ตัด
จ าเพาะ การท างานของเอนไซม์ตัดจ าเพาะได้ 
4. อธิบายและสรุปขั้นตอนการสร้าง  DNA  สายผสมหรือ        
รีคอมบิแนนท์ DNA ได้ 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุปจาก
ข้อมูลที่ก าหนดให้ 
(สั่งรายงานล่วงหน้า  
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA 
จ านวน 12  กลุ่ม) 

หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
 

 



แผนการ
สอนที่ 

คาบท่ี สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

16 36-37 17.1.3 การโคลนยีน                                                     1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายการโคลนยีนหรือการ
โคลน  DNA ได ้
2. วิเคราะห์และเปรียบเทียบวิธีการโคลนยีนโดยอาศัยพ
ลาสมิด ของแบคทีเรียและโดยเทคนิคพีซีอาร์ได้ 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุปจาก
ข้อมูลที่ก าหนดให้ 
- ท ากิจกรรมที่ 17.1 การ
สร้าง DNA รีคอมบิแนนท์ 

1. หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2. กิจกรรมที่ 17.1 การ
สร้าง DNA  
รีคอมบิแนนท์ 

17 38-39 17.2 การวิเคราะห์  DNA  
และการศึกษาจีโนม       

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และวิเคราะห์การแยกขนาดชิ้น  
DNA  โดยวิธีเจลอีเล็กโทรโฟริซิสได้ 
2. สืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์  DNA  ที่ได้จากการโคลนได้ 
3. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย และอธิบายวิธีการศึกษาจีโนมของ
สิ่งมีชีวิตและจีโนมของมนุษย์ได้ 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุปจาก
ข้อมูลที่ก าหนดให้ 
 

หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 

18 40-43 17.3 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีของ  DNA   
17.4 ความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีทาง  DNA  
และมุมมองทางสังคมและ
จริยธรรม                                                                                                                 

1. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายเทคนิคการน า
เทคโนโลยีของ DNA ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 
2. สืบค้นข้อมูล  ตรวจสอบและวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมที่
เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรมโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ได้ 
3. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายขั้นตอนการสร้างลาย
พิมพ์  DNA  และประโยชน์ที่น าไปใช้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์
ได้  
4. วิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA ในการตรวจพิสูจน์บุคคลในคดี
ต่าง ๆได้ 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุปจาก
ข้อมูลที่ก าหนดให้ 
- ท ากิจกรรมที่ 17.2 
วิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA 
- แบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูล 

1. หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2. อุปกรณ์น าเสนอ
ภาพนิ่ง 

 



แผนการ
สอนที่ 

คาบท่ี สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

   5. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการน าสิ่งมีชีวิต
จีเอ็มโอมาใช้ประโยชน์ได้ 
6. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัย
ทางชีวภาพในกรใช้สิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอและจริยธรรมในการใช้ข้อมูล
จีโนมของมนุษย์ได้ 
7. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีทาง  
DNA   
8. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
น าเทคโนโลยีทาง  DNA มาใช้อย่างปลอดภัยได้ 
9. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและวิเคราะห์ผลกระทบในการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลของจีโนมมนุษย์ได้ 
 

และน าเสนอในรูปแบบ
power point ไม่น้อย
กว่า 5 สไลด์เกี่ยวกับ 
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA 
จ านวน 12  กลุ่ม ดังนี้ 
1. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA ใน
เชิงการแพทย์และเภสัช
กรรม 
2. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA ใน
การสร้างผลิตภัณฑ์ทาง
เภสัชกรรม 
3. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA ใน
เชิงนิติวิทยาศาสตร์ 
4. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA ใน
การท าฟาร์มสัตว์เพ่ือ
สุขภาพมนุษย์ 
 

 

 



แผนการ
สอนที่ 

คาบท่ี สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

    5. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA ใน
การสร้างพืชดัดแปร
พันธุกรรมที่มี
ความสามารถในการ
ต้านทานแมลง 
6. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA ใน
การสร้างพืชดัดแปร
พันธุกรรมที่มี
ความสามารถในการ
ต้านทานต่อโรคและสาร
ปราบวัชพืช 
7. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA ใน
การสร้างพืชดัดแปร
พันธุกรรมที่มีคุณค่าทาง
อาหารเพิ่มข้ึน 
8. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA ใน
การสร้างพืชดัดแปร
พันธุกรรมเพ่ือยืดอายุ 

 

 



แผนการ
สอนที่ 

คาบท่ี สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

    ของผลผลิตได้ยาวนาน
ขึ้น 
9. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA ใน
การสร้างพืชดัดแปร
พันธุกรรมให้มี
ความสามารถทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่
เอ้ืออ านวย 
10. การใช้พันธุศาสตร์
เพ่ือศึกษาค้นคว้าหายีน
และหน้าที่ของยีน 
11. ผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจ 
12. ขั้นตอนการสร้าง
สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม 
 ( สั่งงานล่วงหน้า 2 
สัปดาห์) 

 

 



แผนการ
สอนที่ 

คาบท่ี สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

19 44-45 บทที่ 18 วิวัฒนาการ 
18.1 หลักฐานที่บ่งบอกถึง
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต                                                                                                       

1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายเพื่อวิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ ที่
สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ 
2. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับซากดึกด าบรรพ์
ที่ค้นพบท้ังในประเทศไทยและในต่างประเทศได้ 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุปจากข้อมูล
ที่ก าหนดให้ 
- สืบค้นข้อมูลการพบซากดึก
ด าบรรพ์ในทวีปเอเชีย คนละ 
1 ชิ้น 

1. หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2. สื่ออินเทอร์เน็ต 

20 46-47 18.2 แนวคิดเก่ียวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและยกตัวอย่างกฎการใช้
และไม่ใช้ และกฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นมาใหม่ของ
ลามาร์กได้ 
2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและยกตัวอย่างทฤษฎีการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติของชาลส์  ดาร์วินได ้
3. อภิปรายเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของลา
มาร์ก และชาลส์  ดาร์วินได้ 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุปจากข้อมูล
ที่ก าหนดให้ 
 

1. หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2. สื่ออินเทอร์เน็ต 

21 48-50 18.3 พันธุศาสตร์
ประชากร                                 

1. อธิบายทฤษฎีของฮาร์ดี - ไวน์เบิร์กได้ 
2. ค านวณหาความถ่ีของแอลลีลและความถี่ของจีโนไทป์ใน
ประชากรที่อยู่ในภาวะสมดุลของฮาร์ดี – ไวน์เบิร์กได้ 
 3. ค านวณและประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฮาร์ดี – ไวน์เบิร์กได้ 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- ท ากิจกรรมที่ 18.1การใช้
ของฮาร์ดี – ไวน์เบิร์ก 

1. หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2. กิจกรรมที่ 18.1การ
ใช้ของฮาร์ดี – ไวน์เบิร์ก 

 

 



แผนการ
สอนที่ 

คาบท่ี สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน 

22 51-52 18.4 ปัจจัยที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
ความถี่ของแอลลีล                                 

1. อธิบายความหมายของวิวัฒนาการระดับจุลภาค
ได้ 
2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายปัจจัยที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลใน
ประชากรได้ 
 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุปจากข้อมูลที่ก าหนดให้ 
- ท ากิจกรรมที่ 18.2 การคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ 

1. หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2. กิจกรรมที่18.2 การ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ 

23 53-54 18.5 ก าเนิดของสปีชีส์                                            1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายความหมาย
ของสปีชีส์ได้ 
2. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายกลไกการคัด
แยกกันทางการสืบพันธุ์ได้ 
3. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายการเกิด    
สปีชีส์ใหม่จากการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์และการ
เกิดสปีชีส์ใหม่ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันได้ 
4. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและน าเสนอผลกระทบ
จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่อการเกิด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุปจากข้อมูลที่ก าหนดให้ 
 

1. หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2. สื่ออินเทอร์เน็ต 

 55-56 18.6 วิวัฒนาการของ
มนุษย์ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบายวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ 
2. อธิบายสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับก าเนิดของ
มนุษย์ปัจจุบันได้ 

- บรรยาย 
- สืบค้นข้อมูล 
- อธิบาย 
- วิเคราะห์และสรุปจากข้อมูลที่ก าหนดให้ 

1. หนังสือเรียนวิชา
ชีววิทยา เล่ม4 ของ 
สสวท. 
2. สื่ออินเทอร์เน็ต 

สอบกลาง ปลายภาค 4 คาบ รวม 60 คาบ 
 


