โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา ว 30107
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางสาวสุปราณี จอมแจ้ง
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ พั น ธุ ก รรม ลั ก ษณะพั น ธุ ก รรม โครโมโซมและการถ่ า ยทอดลั ก ษณะพั น ธุ ก รรม
การแบ่งเซลล์ สารพันธุกรรม ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม พันธุกรรมหมู่เลือด ABO ลักษณะ
พันธุกรรมที่ควบคุมโดยยี นบนโครโมโซมเพศ วิวัฒนาการ การแปรผันทางพันธุ กรรม การคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ การปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้
การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมทีเ่ หมาะสม
3. ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรมและโครโมโซม
2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทาง
พันธุกรรม และการเกิดมิวเทชัน
3. อธิบายผลการคัดเลือกตามธรรมชาติ การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์
4. อธิบายความสาคัญและยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์
5. สารวจ สืบค้น วิเคราะห์และนาเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น
ของประเทศ และของโลก
6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายความสาคัญของความหลากหลายของระบบนิเวศและดุลยภาพของ
ระบบนิเวศ
7. สารวจวิเคราะห์ และอธิบายหลักการของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่และยกตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในท้องถิ่น
8. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและนาเสนอวิธี
ป้องกัน แก้ไขปัญหา
9. ระดมความคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติร่วมกันกับชุมชนในการป้องกัน เฝ้าระวังแก้ไขปัญหา

ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นและของประเทศ
10.สารวจ สังเกตลักษณะความสาคัญของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในท้องถิ่น ทั้งลักษณะที่เหมือนกันและ
แตกต่างกัน จาแนกเป็นกลุ่มได้โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น
11.สืบค้นข้อมูล อภิปรายและนาเสนอ เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ในด้านคุณค่า
ประโยชน์ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
รวม 11
ผลการเรียนรู้
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
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ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการ คะแนน รูปแบบการประเมิน
เรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบาย
พันธุกรรม
25
1. วัดและประเมินผลการทา
เกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม
กิจกรรมร่วมกัน
สารพันธุกรรมและโครโมโซม
- การวางแผนวิธีการ
2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบาย
ดาเนินการทากิจกรรม
เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทาง
- การทากิจกรรม
พันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม
- ความคล่องแคล่วในการ
และการเกิดมิวเทชัน
ทากิจกรรม
- การนาเสนอ (การบันทึก
และการสรุปผลการทา
กิจกรรม)
2. วัดและประเมินผลองค์
ความรู้จากการตอบ
คาถามท้ายกิจกรรม
3. ชิ้นงาน 5 คะแนน
(STEM)

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- ใบกิจกรรม
- อุปกรณ์ที่ใช้
ในการทดลอง

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายทอด พันธุกรรม
20 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
ลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม และ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
การเกิดมิวเทชัน
จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
แสดงวิธีทา จานวน 2 ข้อ
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
3. อธิบายผลการคัดเลือกตาม สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
25
1. วัดและประเมินผล
ธรรมชาติ การคัดเลือกและการ
การทากิจกรรม
ปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์
ร่วมกัน
4. อธิบายความสาคัญและ
- การวางแผนวิธีการ
ยกตัวอย่างการใช้
ดาเนินการทากิจกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุง
- การทากิจกรรม
พันธุ์
- ความคล่องแคล่วใน
5. สารวจ สืบค้น วิเคราะห์และ
การทากิจกรรม
นาเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
- การนาเสนอ (การ
และทรัพยากรธรรมชาติของ
บันทึกและการสรุปผล
ท้องถิ่น
การทากิจกรรม)
ของประเทศ และของโลก
2. วัดและประเมินผล
6. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย
องค์ความรู้จากการ
ความสาคัญของความหลากหลาย
ตอบคาถามท้าย
ของระบบนิเวศและดุลยภาพของ
กิจกรรม
ระบบนิเวศ
ชิ้นงาน 5 คะแนน
7. สารวจวิเคราะห์ และอธิบาย
(STEM)
หลักการของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่และ
ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในท้องถิ่น

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดลอง

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
8. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1.วัดและประเมินผลการ
สาเหตุของปัญหาในการใช้
ทากิจกรรมร่วมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและนาเสนอ
- การวางแผนวิธีการ
วิธีป้องกัน แก้ไขปัญหา
ดาเนินการทากิจกรรม
9. ระดมความคิด วางแผน และ
- การทากิจกรรม
ลงมือปฏิบัติร่วมกันกับชุมชนใน
- ความคล่องแคล่วใน
การป้องกัน เฝ้าระวังแก้ไข
การทากิจกรรม
ปัญหาตลอดจนอนุรักษ์
- การนาเสนอ (การ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น
บันทึกและการสรุปผล
และของประเทศ
การทากิจกรรม)
2.วัดและประเมินผลองค์
ความรู้จากการตอบ
คาถามท้ายกิจกรรม
ชิ้นงาน 5 คะแนน
(STEM)

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดลอง

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11-15 กันยายน 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
10.สารวจ สังเกตลักษณะความสาคัญของ ความหลากหลาย
30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในท้องถิ่น
ทางชีวภาพ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
ทั้งลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่าง
- แบบทดสอบอัตนัย
กัน จาแนกเป็นกลุ่มได้โดยใช้เกณฑ์ที่
แสดงวิธีทา จานวน 2 ข้อ
กาหนดขึ้น
11.สืบค้นข้อมูล อภิปรายและนาเสนอ
เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ในด้านคุณค่า ประโยชน์ และ
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

4.6 ชิ้นงานโครงสร้าง DNA (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ ผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ
1. เขียนบรรยายและอธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรม
สารพันธุกรรม และ
โครโมโซม
2. เขียนสรุปลักษณะพันธุกรรม
3. เขียนบรรยายและ
ยกตัวอย่างการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงพันธุ์

วิธีการเก็บคะแนน
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการออกแบบ
3. ประสิทธิภาพ
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน
5. ความสวยงามความ
ประณีต

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน

หมายเหตุ

กาหนดเวลา ส่ง
งาน

ชิ้นงาน

5 คะแนน

7 กันยายน 2560

1 ชิ้น

