
ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                   โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) 
รายวิชา ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว 32243                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา 3 คาบ/สัปดาห์                     จ านวน 1.5 หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1   
 
*********************************************************************************************************************************** 

 ศึกษา เกี่ยวกับพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของ
เมนเดล กฎของความน่าจะเป็น กฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ การผสมเพื่อทดสอบ 
ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ศึกษาเก่ียวกับยีนและโครโมโซม การถ่ายทอด
ยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ DNA โครงสร้างของ DNA 
สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน ศึกษาเก่ียวกับพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรม        
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ความปลอดภัยของเทคโนยีทาง 
DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการ หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความถี่ของแอลลีล ก าเนิดของสปีชีส์และวิวัฒนาการของมนุษย์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล การสังเกต          
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ                
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปการค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม   
   ของเมนเดล 
2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยาย

ของพันธุศาสตร์เมนเดล และความแปรผันทางพันธุกรรม 
3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และ อธิบายเกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม 
4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับสมบัติของสารพันธุกรรม 
5. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชัน และผลของการเกิด     

มิวเทชัน 
6. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางDNA และการน าความรู้              

ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง 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 



โครงสร้างรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                           โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 
รายวิชา ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว 32243                                     ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 
เวลา 3 คาบ/สัปดาห์                     จ านวน 1.5 หน่วยกิต                         ภาคเรียนที่ 1  
                
ล าดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา

เรียน 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 บทที่ 15 การถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม 
15.1การศึกษาพันธุ
ศาสตร์ของเมนเดล 
15.2 กฎของความ
น่าจะเป็น 
15.3.1 กฎแห่งการ
แยก 
15.3.2 กฎแห่งการ
รวมกลุ่มอย่างอิสระ    
15.4 การผสมเพ่ือ
ทดสอบ                                                                        

1. สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ 
อภิปราย อธิบาย 
และสรุปการ
ค้นพบกฎการ
ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมของ
เมนเดล 
 

1. เมนเดลได้ศึกษาลักษณะ
ต่าง ๆ ของถั่วลันเตา 7 
ลักษณะ ท าให้พบว่าลักษณะ
ต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีหน่วย
ควบคุมซึ่งอยู่เป็นคู่ โดย
สามารถแสดงออกเป็น
ลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อย 
และ สามารถถ่ายทอดสู่รุ่น
ลูกหลานได้ 
2. กฎการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมมี 2 ข้อ คือกฎ
แห่งการแยกและกฎแห่งการ
รวมกลุ่มอย่างอิสระ 
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2 15.5 ลักษณะ
พันธุกรรมทีเ่ป็นส่วน
ขยายของพันธุศาสตร์
เมนเดล  
 

2. สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ 
อภิปราย อธิบาย 
และสรุปการ
ถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่
เป็นส่วนขยาย
ของพันธุศาสตร์
เมนเดล และ
ความแปรผันทาง
พันธุกรรม 
 

การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมบางกรณีไม่เป็นไป
ตามท่ีเมนเดลได้ศึกษาไว้ 
เรียกลักษณะเหล่านี้ว่า
ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็น
ส่วนขยายของพันธุศาสตร์ 
เมนเดล  เช่น การข่มไม่
สมบูรณ์  การข่มร่วมกัน    
มัลติเปิลแอลลีล พอลิยีน  
ยีนบน โครโมโซมเพศและ
การศึกษาพันธุประวัติ ยีนใน
โครโมโซมเดียวกัน   
ลักษณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของเพศ   
ลักษณะที่ปรากฏจ าเพาะเพศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 บทที่ 16 ยีนและ
โครโมโซม 
16.1 การถ่ายทอดยีน
และโครโมโซม  
16.2 การค้นพบสาร
พันธุกรรม 
16.3 โครโมโซม 
16.3.1 รูปร่าง 
ลักษณะ และจ านวน
โครโมโซม 
16.3.2 ส่วนประกอบ
ของโครโมโซม 
16.4 องค์ประกอบทาง
เคมีของ DNA  
16.5 โครงสร้างของ 
DNA     

3. สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ และ 
อธิบายเกี่ยวกับ
โครโมโซม 
โครงสร้างและ
หน้าที่ของสาร
พันธุกรรม 
 

1. โครโมโซมประกอบด้วย 
DNA และโปรตีนอยู่ภายใน
นิวเคลียสของเซลล์ยูคาริโอต 
2. DNA ท าหน้าที่เป็นสาร
พันธุกรรม 
3. DNA ประกอบด้วย น้ าตาล
ดีออกซีไรโบส หมู่ฟอสเฟต 
และเบส 4 ชนิด ได้แก่      
อะดีนีน กวานีน ไทมีน และ 
ไซโทซีน 
4. โครงสร้างของ DNA 
ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอ
ไทด์ 2 สาย เรียงสลับทิศกัน
และพันบิดเป็นเกลียวคู่เวียน
ขวาตามเข็มนาฬิกา เบสในแต่
ละสายเป็นเบสคู่สมยึดกันด้วย
พันธะไฮโดรเจน 
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4 16.6 สมบัติของสาร
พันธุกรรม            
16.6.1 การสังเคราะห์ 
DNA   
16.6.2 การควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรม
ของ DNA 
16.6.3 DNA กับการ
สังเคราะห์โปรตีน                   

4. สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ 
อภิปราย และ
สรุปเกี่ยวกับ
สมบัติของสาร
พันธุกรรม 
 

1. DNA สามารถสังเคราะห์
ขึ้นได้โดยใช้ DNA แม่แบบ   
มีทิศทางการสังเคราะห์จาก

ปลาย 5 ไปยังปลาย 3     
ได้ DNA โมเลกุลใหม่ซึ่ง
ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอ
ไทด์สายเดิมหนึ่งสายและสาย
ใหม่อีกหนึ่งสาย เรียกวิธีการ
สังเคราะห์นี้ว่า แบบกึ่ง
อนุรักษ์ 
2. ข้อมูลทางพันธุกรรมภายใน
สาย DNA ถูกใช้ในการ
สังเคราะห์โปรตีนโดยผ่าน  
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา

เรียน 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   mRNA ซึ่งสังเคราะห์ได้จาก
กระบวนการถอดรหัส และ
น าไปสังเคราะห์โปรตีนใน
กระบวนการแปลรหัส 
3. การสังเคราะห์โปรตีนถูก
ก าหนดด้วยรหัสพันธุกรรม 
เรียกว่า โคดอน ซึ่งเป็นรหัส 3 
ตัว ประกอบด้วย 3 นิวคลีโอ
ไทด์ เรียงกันตามล าดับในสาย 
mRNA เป็น 1 รหัสที่ก าหนด
กรดอะมิโน 1 ชนิด 

  

5 16.7 มิวเทชัน 5. สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ 
อภิปราย อธิบาย 
และสรุปเกี่ยวกับ
การเกิดมิวเทชัน 
และผลของการ
เกิดมิวเทชัน 

1. มิวเทชันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงล าดับและจ านวน
เบสใน DNA และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
โครโมโซมซึ่งอาจมีผลท าให้
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไป 
และสามารถถ่ายทอดลักษณะ
ไปยังรุ่นต่อๆ ไปได้ 
2. มิวเทชันอาจเกิดได้จากการ
แทนที่คู่เบส การเพิ่มขึ้น หรือ
ขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์ 
เรียกว่า มิวเทชันเฉพาะจุด 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และจ านวนโครโมโซมอาจท า
ให้เกิดความผิดปกติทาง
พันธุกรรมหรือเกิดลักษณะใหม่
ขึ้นซึ่งเป็นผลดีทางด้าน
การเกษตร 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

สอบกลางภาค 20 
6 บทที่ 17 พันธุศาสตร์

และเทคโนโลยีทาง 
DNA 
  

6. สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ 
อภิปราย อธิบาย 
เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทาง
DNA และการน า
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่าง ๆ 
 

17.1 พันธุวิศวกรรม  
17.1.1 เอนไซม์ตัดจ าเพาะ 
17.1.2 การเชื่อมต่อสาย DNA 
ด้วยเอนไซม์ DNA ไลเกส      
17.1.3 การโคลนยีน   
17.2 การวิเคราะห์  DNA  
และการศึกษาจีโนม       
17.3 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีของ  DNA   
17.4 ความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีทาง  DNA  และ
มุมมองทางสังคมและจริยธรรม                                                                                                                                                                                                           
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7 บทที่ 18 วิวัฒนาการ 
18.1 หลักฐานที่บ่งบอก
ถึงวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต                                                                                                      
18.2 แนวคิดเก่ียวกับ
วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

7. สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ 
อภิปราย อธิบาย 
และสรุปเกี่ยวกับ
หลักฐานการเกิด
วิวัฒนาการ และ
แนวคิดเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ 
 

1. หลักฐานที่แสดงว่าสิ่งมีชีวิต
มีวิวัฒนาการ คือ การศึกษา
ซากดึกด าบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต 
กายวิภาคเปรียบเทียบ 
เอ็มบริโอเปรียบเทียบ ชีววิทยา
ระดับ โมเลกุล และ           
ชีวภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
2. แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการ
มาจากนักวิทยาศาสตร์  2 คน 
คือ  
- ลามาร์ก ได้เสนอแนวคิดท่ี
เรียกว่า กฎการใช้และไม่ใช้ 
และกฎแห่งการถ่ายทอด
ลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ 
- ดาร์วิน ได้เสนอแนวคิดท่ี
เรียกว่าทฤษฎีการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ 
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา

เรียน 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

8 18.3 พันธุศาสตร์
ประชากร      
18.4 ปัจจัยที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความถี่
ของแอลลีล 
18.5 ก าเนิดของสปีชีส์                                                                                                       

8. สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ อธิบาย 
และสรุปเกี่ยวกับ
พันธุศาสตร์
ประชากรและการ
ก าเนิดสปีชีส์ 
 

1. พันธุศาสตร์ประชากรเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยน 
แปลงความถี่ของแอลลีลของ 
ยีนพูลในประชากร ซึ่งส่งผลให้
มีวิวัฒนาการและอาจเกิดสปีชีส์
ใหม่ 
2. สปีชีส์ใหม่อาจเกิดได้ 2 
แนวทาง คือ เกิดจากการ
แบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ และ
การเกิดสปีชีส์ใหม่ในเขต
ภูมิศาสตร์เดียวกัน ท าให้เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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9 18.6 วิวัฒนาการของ
มนุษย์ 

9. สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ อธิบาย 
และสรุปเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของ
มนุษย์ 
 

1. หลักฐานซากดึกด าบรรพ์
และการเปรียบเทียบล าดับเบส
บน DNA ของสิ่งมีชีวิตสามารถ
ใช้ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์
ได้ 
2. สายวิวัฒนาการของมนุษย์
เริ่มจาก ออสทราโลพิเทคัส 
และโฮโม ซึ่งเริ่มจาก Homo 
habilis ,Homo erectus 
จนถึง Homo sapiens 
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สอบปลายภาค  20 
รวม 100 

 


