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รายละเอียดวิชา 

!
วิชา พันธุศาสตร์                                                    รหัสวิชา ว30242             จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4                                       ภาคเรียนที่ 2/2557                  ครูผู้สอน  ม.ตฤณ   โกมลธนกิจ !
หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

1. พื้นฐานของพันธุศาสตร์ 

    1.1 กฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมทั้ง       

          คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง(ASEAN)(FSG) 

    1.2 กฎแห่งการแยกตัวและการรวมกลุ่ม 

          อิสระ  

    1.3 การหาอัตราส่วนของจีโนไทป์ ฟีโนไทป์  

          การทดสอบจีโนไทป์ 

    1.4 กฎของเมนเดล และลักษณะพันธุกรรมที่ 

          นอกเหนือกฎของเมนเดล    

1. ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายลักษณะทางพันธุกรรม และการแปรผันของ 

    ลักษณะทางพันธุกรรม 

2. อธิบายและคำนวณกฎแห่งการแยกตัวและการรวมกลุ่มอย่างอิสระ 

3. ศึกษาวิเคราะห์และสรุปความสัมพันธ์และสาระสำคัญตามกฎของเมนเดล 

4. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล   

5. ศึกษาค้นคว้าความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทาง

พันธุกรรม

2. เรื่องของยีนและโครโมโซม 

    2.1 สารพันธุกรรมและโครโมโซม รวมทั้ง 

          คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ASEAN)(FSG) 

    2.2 DNA Replication 

    2.3 Protien Synthesis    

    2.4 Mutation

6. อธิบายรูปร่างลักษณะของโครโมโซม  

7. ศึกษาวิเคราะห์โครโมโซมของคนและความผิดปกติของโครโมโซม 

8. ศึกษา วิเคราะห์ยีนในโครโมโซมเดียวกัน 

9. ศึกษาและคำนวณยีนในออโตโซม    

10.ศึกษา ค้นคว้าและคำนวณยีนในโครโมโซมเพศ                                                                                                                                                                                             

11.ศึกษาค้นคว้าความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับยีนและโครโมโซม  

12.ศึกษาวิเคราะห์การค้นพบสารพันธุกรรม 

13.ศึกษาและอธิบายโครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของ DNA                                                                       

14.ศึกษาและอธิบายการสังเคราะห์ DNA และการควบคุมลักษณะทาง   

     พันธุกรรมของ DNA                                   

15.สืบค้นข้อมูลและอธิบาย DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน                                                                                      

16.ศึกษาและอธิบายข้ันตอนการสังเคราะห์โปรตีน 

17.ศึกษา อธิบายการเกิดมิวเทชัน
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!
การวัดและประเมินผล 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

3. เทคโนโลยีพันธุศาสตร์ 

    3.1 หลักการพันธุวิศวกรรมสังเคราะห์ 

          โปรตีน 

    3.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAและ 

          คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ASEAN) 

    3.3 นำเสนอผลการค้นคว้า เรื่อง เทคโนโลยี 

          พันธุศาสตร์ 

   3.4 ค้นคว้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

          อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ 

          นำเสนอ

18. อธิบายหลักการพันธุวิศวกรรมสังเคราะห์โปรตีน 

19. ศึกษา อธิบายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ   DNA   

20. ศึกษาค้นคว้าความหมายของคำศัพท์ที่   เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรม

4. วิวัฒนาการ 

    4.1 หลักฐานที่สนับสนุนวิวัฒนาการ, ทฤษฎี 

          วิวัฒนาการ รวมทั้งคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  

          (ASEAN) (FSG) 

    4.2 พันธุศาสตร์ประชากร และ วิวัฒนาการ 

          จุลภาค,สมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก,ปัจจัยที่ 

          ทำให้เกิด Microevolution 

    4.3 Species , และ วิวัฒนาการมหภาค

21. ศึกษาค้นคว้าหลักฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

22. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีวิวัฒนาการ 

23. คำนวณเกี่ยวกับความถี่ของยีน กับวิวัฒนาการ     

24. ศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงความถี่ยีน 

25. ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาการวิวัฒนาการ  

26. ศึกษาค้นคว้าวิวัฒนาการของมนุษย์  

27. ศึกษาค้นคว้าความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของ 

      ส่ิงมีชีวิต

5. พฤติกรรม และ ประเภทของพฤติกรรม 

    5.1 พฤติกรรม และประเภทของพฤติกรรม

28. อธิบายเกี่ยวกับกลไกการเกิดของพฤติกรรม  และประเภทของพฤติกรรม                                                                                  

หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้

1. ก่อนกลางภาค - ชิ้นงาน 4ชิ้น 

- สมุดบันทึก 

- สมุดบันทึกคำศัพท์

-   แบบประเมินชิ้นงาน 

-   ตรวจสมุดบันทึก 

-   ตรวจสมุดคำศัพท์

20 

15 

15 

(50/2=25)

1-17

2. สอบกลางภาค สอบวัดผลกลางภาค ข้อสอบวัดผลกลางภาค     20 1-17

3. หลังกลางภาค - ชิ้นงาน 4ชิ้น 

- สมุดบันทึก 

- สมุดบันทึกคำศัพท์

-   แบบประเมินชิ้นงาน 

-   ตรวจสมุดบันทึก 

-   ตรวจสมุดคำศัพท์

20 

15 

15 

(50/2=25)

18-28

4. สอบปลายภาค สอบวัดผลปลายภาค ข้อสอบวัดผลปลายภาค     20 18-28
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!
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ 1. ชิ้นงาน 

2. การทำกิจกรรม

แบบประเมินชิ้นงาน 

แบบประเมินการทำงาน

- สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ชิ้นงาน แบบประเมิน - -

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้
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