แผนการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชา ชีววิทยา
รายวิชา ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
1.5 หน่วยกิต 3 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
ครูผู้สอน 1. นางสาวธัญญรัตน์ ดาเกาะ 2. นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ 3. นางสาวอารีย์ สักยิ้ม 4. นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
*******************************************************************************************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิชาพันธุศาสตร์ ลักษณะทางพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครโมโซม การแบ่งเซลล์ของโพรคาริโอตและยูคาริโอต การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล และนอกกฎของเมนเดล ประวัติการค้นพบและองค์ประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรม การจาลองตัวของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การ
กลายพันธุ์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม ประวัติการศึกษาวิวัฒนาการทฤษฎีและหลักฐานเชิงวิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต แบบ
แผนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ กฎของฮาร์ดีและไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและความถี่จีโนไทป์ แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ กลไกการเกิดสปีชีส์ รูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงและแบบแผนการเกิดวิวัฒนาการ แผนภูมิวิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับการกาเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสารพันธุกรรมและวิถีเมแทบอลิซึม วิวัฒนาการ
ของโพรคาริโอตและยูคาริโอต ลักษณะสัณฐานวิทยาและการจาแนกหมวดหมู่ของไพรเมต วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณสู่โฮมินิด การกาเนิดมนุษย์ยุคแรกและมนุษย์ยุคใหม่
2. วัตถุประสงค์รายวิชา
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
2. อธิบายชนิด รูปร่าง ส่วนประกอบโครโมโซมและแยกความแตกต่างของโครโมโซม
3. อธิบายขั้นตอนของกระบวนการและบอกความสาคัญของแบ่งเซลล์ของโพรคาริโอตและยูคาริโอต
4. อธิบายกฎแห่งการแยกตัว และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระของเมนเดลและนาไปประยุกต์ใช้ในการคานวณและทานายอัตราส่วนของฟีโนไทป์ จีโนไทป์
ของรุ่นลูก รวมถึงวิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดล
5. อธิบายประวัติการค้นพบสารพันธุกรรมและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรม
6. อธิบายกลไกการจาลองดีเอ็นเอและกลไกการแสดงออกของยีน
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7. อธิบายความหมาย สาเหตุ ชนิด และผลของการกลายพันธุ์
8. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรมและอภิปรายผลของเทคโนโลยีดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
9. อธิบายประวัติการศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการและหลักฐานเชิงวิวัฒนาการ
10. อธิบายการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและแบบแผนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
11. อธิบายและนากฎของฮาร์ดีและไวน์เบิร์กไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและความถี่จีโนไทป์ในประชากร รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความถี่อัลลีลและความถี่จีโนไทป์
12. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ กลไกการป้องกันการผสมข้ามสปีชีส์ กลไกการเกิดสปีชีส์ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ แบบแผนการเกิดวิวัฒนาการและ
แผนภูมิวิวัฒนาการ
13. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการกาเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสารพันธุกรรมและวิถีเมแทบอลิซึมวิวัฒนาการของโพรคาริโอตและยูคาริโอต
14. อธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและการจาแนกหมวดหมู่ของไพรเมต วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณสู่โฮมินิด การกาเนิดมนุษย์ยุคแรกและมนุษย์ยุคใหม่
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3. กาหนดการสอนและวัตถุประสงค์รายวิชา
สัปดาห์ที่
1

คาบที่
1-2

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วัตถุประสงค์รายวิชา

รูปแบบการสอน

บทที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติการศึกษาพันธุศาสตร์
1.2 ลักษณะทางพันธุกรรม
1.3 กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่ 2 พันธุศาสตร์ของเซลล์
2.1 โครโมโซม

1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

- คาถาม อภิปราย และ
บรรยายเสริม

- PowerPoint
- หนังสือ Campbell Biology

2. อธิบายชนิด รูปร่าง ส่วนประกอบโครโมโซม
และแยกความแตกต่างของโครโมโซม

- คาถาม อภิปราย และ
บรรยายเสริม
- ปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง
คาริโอไทป์กระดาษของ
โครโมโซมมนุษย์

- PowerPoint
- หนังสือ Campbell Biology
- บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง
คาริโอไทป์กระดาษของ
โครโมโซมมนุษย์

- คาถาม อภิปราย และ
บรรยายเสริม
- ปฏิบัติการที่ 2 เรื่องการแบ่ง
เซลล์ของยูคาริโอต

- บทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การ
แบ่งเซลล์ของยูคาริโอต

1-2

3-5

3-4

6-10

2.2 การแบ่งเซลล์ของโพรคาริโอต
2.3 การแบ่งเซลล์ของยูคาริโอต
- การแบ่งเแบบไมโทซิส
- การแบ่งแบบไมโอซิส

3. อธิบายขั้นตอนของกระบวนการและบอก
ความสาคัญของแบ่งเซลล์ของโพรคาริโอตและ
ยูคาริโอต

4-5

11-14

บทที่ 3 การถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล
3.1 ความน่าจะเป็น
3.2 กฎของเมนเดล
3.3 การผสมกลับและการทดสอบจีโนไทป์
3.4 การทดสอบไคกาลังสอง

4. อธิ บ ายกฎแห่งการแยกตัว และกฎแห่ งการ - คาถาม อภิปราย และ
รวมกลุ่ ม อย่ า งอิ ส ระของเมนเดลและน าไป บรรยายเสริม
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการค านวณและท านายอั ต ราส่ ว น - ปฏิบัติการที่ 3 เรื่องความ
ของฟีโนไทป์ จีโนไทป์ของรุ่นลูก รวมถึงวิเคราะห์ น่าจะเป็น
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนอกเหนือกฎ
ของเมนเดล
4. อธิบายกฎแห่งการแยกตัว และกฎแห่งการ
- คาถาม อภิปราย และ
รวมกลุม่ อย่างอิสระของเมนเดลและนาไป

5-8

สื่อการเรียนการสอน

บทที่ 4 การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกเหนือจากกฎ
ของเมนเดล
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- PowerPoint
- หนังสือ Campbell Biology
- บทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ความ
น่าจะเป็น
- PowerPoint
- หนังสือ Campbell Biology

สัปดาห์ที่

คาบที่
15-17
18-19
20-22
23

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วัตถุประสงค์รายวิชา

รูปแบบการสอน

สื่อการเรียนการสอน

4.1 ปฏิกิริยาร่วมกันของยีน
4.2 ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบน
โครโมโซมเพศและการวิเคราะห์พงศาวลี
4.3 เจเนติกส์รีคอมบิเนชัน
4.4 ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอก
นิวเคลียส

ประยุกต์ใช้ในการคานวณและทานายอัตราส่วน
ของฟีโนไทป์ จีโนไทป์ของรุ่นลูก รวมถึงวิเคราะห์
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนอกเหนือกฎ
ของเมนเดล

5. อธิบายประวัติการค้นพบสารพันธุกรรมและ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรม

- คาถาม อภิปราย และ
บรรยายเสริม

- PowerPoint
- หนังสือ Campbell Biology

6. อธิบายกลไกการจาลองดีเอ็นเอและกลไกการ
แสดงออกของยีน
7. อธิบายความหมาย สาเหตุ ชนิด และผลของการ
กลายพันธุ์
8. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุ
วิศวกรรมและอภิปรายผลของเทคโนโลยีดีเอ็นเอที่มี
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

- คาถาม อภิปราย และ
บรรยายเสริม
- ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การ
ตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอที่
สกัดจากแบคทีเรียโดย
เจลอิเลกโตรโฟรีซิส
- กิจกรรม STEM เรื่อง พันธุ
ศาสตร์โมเลกุล

- PowerPoint
- หนังสือ Campbell Biology
- ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การ
ตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอที่
สกัดจากแบคทีเรียโดย
เจลอิเลกโตรโฟรีซิส
- ใบกิจกรรม STEM เรื่อง พันธุ
ศาสตร์โมเลกุล

9. อธิบายประวัติการศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎี
วิวัฒนาการและหลักฐานเชิงวิวัฒนาการ

- คาถาม อภิปราย และ
บรรยายเสริม

- PowerPoint
- หนังสือ Campbell Biology

9

24-27

บทที่ 5 พันธุศาสตร์โมเลกุล
5.1 ประวัติการค้นพบและองค์ประกอบทางเคมีของ
สารพันธุกรรม

10
11-15

28-30
31-32
33-36
37-38
39-43

สอบกลางภาค (สอบตั้งแต่หัวข้อ 1.2-4.4)
5.2 การจาลองตัวของดีเอ็นเอ
5.3 การแสดงออกของยีน
5.4 การกลายพันธุ์
5.5 ดีเอ็นเอเทคโนโลยีและพันธุวิศวกรรม

15

44-45

บทที่ 6 ประวัติการศึกษา แนวคิดและหลักฐานเชิง
วิวัฒนาการ
6.1 ประวัติการศึกษาวิวัฒนาการ
6.2 ทฤษฎีวิวัฒนาการ

4

บรรยายเสริม

สัปดาห์ที่

คาบที่

16

46-47

16-17

48-51

18-19

52-55

19

56-57

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
6.3 หลักฐานเชิงวิวัฒนาการ
บทที่ 7 กาเนิดสิ่งมีชีวิต
7.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกาเนิดของสิ่งมีชีวิต
7.2 วิวัฒนาการของสารพันธุกรรม
7.3 วิวัฒนาการของวิถีเมทาบอลิซึม
7.4 วิวัฒนาการของโปรแคริโอตและยูคาริโอต
บทที่ 8 พันธุศาสตร์ประชากร
8.1 กฎของฮาร์ดีและไวน์เบิร์ก
8.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและ
ความถี่จีโนไทป์
8.3 การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต

วัตถุประสงค์รายวิชา
10. อธิบายแนวคิดเกีย่ วกับการกาเนิดของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของสารพันธุกรรมและวิถีเมแทบอลิซมึ
วิวัฒนาการของโพรคาริโอตและยูคาริโอต

รูปแบบการสอน
- คาถาม อภิปราย และ
บรรยายเสริม

สื่อการเรียนการสอน
- PowerPoint
- หนังสือ Campbell Biology

11. อธิบายการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัว
- คาถาม อภิปราย และ
ของสิ่งมีชีวิตและแบบแผนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ บรรยายเสริม
12. อธิบายและนากฎของฮาร์ดีและไวน์เบิร์กไป
- ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความถีอ่ ัลลีลและความถี่จี
พันธุศาสตร์ประชากร
โนไทป์ในประชากร รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
- ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง ปัจจัย
เปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลและความถี่จีโนไทป์
บางประการที่มผี ลต่อ
วิวัฒนาการ

- PowerPoint
- หนังสือ Campbell Biology
- บทปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง
พันธุศาสตร์ประชากร
- บทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง
ปัจจัยบางประการที่มผี ลต่อ
วิวัฒนาการ

บทที่ 9 การกาเนิดสปีชีส์
9.1 แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์
9.2 กลไกการป้องกันการผสมข้ามสปีชีส์
9.3 กลไกการเกิดสปีชีส์
9.4 อัตราการเกิดสปีชีส์
9.5 รูปแบบของวิวัฒนาการ

13. อธิบายแนวคิดเกีย่ วกับสปีชีส์ กลไกการป้องกัน
การผสมข้ามสปีชีส์ กลไกการเกิดสปีชีส์ รูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ แบบแผนการเกิด
วิวัฒนาการและแผนภูมิวิวัฒนาการ

- คาถาม อภิปราย และ
บรรยายเสริม

- PowerPoint
- หนังสือ Campbell Biology

บทที่ 10 วิวัฒนาการของมนุษย์
10.1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของไพรเมต
10.2 การจาแนกหมวดหมู่ของไพรเมต
10.3 วิวัฒนาการจากไพรเมตโบราณสูโ่ ฮมินิด

14. อธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและการจาแนก
หมวดหมู่ของไพรเมต วิวัฒนาการจากไพรเมต
โบราณสูโ่ ฮมินดิ การกาเนิดมนุษย์ยุคแรกและมนุษย์
ยุคใหม่

- คาถาม อภิปราย และ
บรรยายเสริม
- กิจกรรม เรื่อง วิวัฒนาการ
ของกะโหลกมนุษย์ยุคแรก

- PowerPoint
- หนังสือ Campbell Biology
- ใบกิจกรรม เรื่อง
วิวัฒนาการของกะโหลกมนุษย์
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สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

วัตถุประสงค์รายวิชา

10.4 การกาเนิดมนุษย์ระยะแรกและมนุษย์ยุคใหม่
20

58-60

รูปแบบการสอน
และมนุษย์ยุคใหม่

สอบปลายภาค (ตั้งแต่หัวข้อ 5.2-10.4)

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ว30263 พันธุศาสตร์และวิวฒ
ั นาการ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประเมินดังนี้
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 75 : 25
คะแนนระหว่างภาค = คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค + คะแนนสอบหลังกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย
= 15 + 20 + 30 + 10
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินผลจากงานหรือการบ้านทีไ่ ด้รับมอบหมาย
25
คะแนน
4.2 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย)
10
คะแนน
4.3 การประเมินผลจากการสอบย่อย
15
คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค
20
คะแนน
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค
25
คะแนน
4.6 ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติการ
5
คะแนน
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สื่อการเรียนการสอน
ยุคแรกและมนุษย์ยคุ ใหม่

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินผลจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย (25 คะแนน)
4.1.1 การประเมินผลจากรายงานปฏิบัติการ (20 คะแนน)
รายการ
1
2
3
4

รูปแบบของ
งาน
งานกลุ่ม
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

วันที่ได้รับมอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่ควรใช้ (นาที)

เขียนรายงานปฏิบตั ิการเรื่องคาริโอไทป์กระดาษของโครโมโซมมนุษย์
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
60
เขียนรายงานปฏิบตั ิการเรื่องการแบ่งเซลล์ของยูคาริโอต
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
60
เขียนรายงานปฏิบตั ิการเรื่องความน่าจะเป็น
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
60
เขียนรายงานปฏิบตั ิการเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอที่สกัด
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12
60
จากแบคทีเรียโดยเจลอิเลกโตรโฟรีซิส
5 เขียนรายงานปฏิบตั ิการเรื่องพันธุศาสตร์ประชากร
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 17
สัปดาห์ที่ 18
60
6 เขียนรายงานปฏิบตั ิการเรื่องปัจจัยบางประการที่มผี ลต่อวิวฒ
ั นาการ
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 18
สัปดาห์ที่ 19
60
4.1.2 การประเมินผลจากรายงานกิจกรรม (5 คะแนน)
รายการ
รูปแบบของงาน
เวลาที่ควรใช้ (นาที)
1 กิจกรรม STEM เรื่อง พันธุศาสตร์โมเลกุล
งานกลุ่ม
50
2 กิจกรรม เรื่อง วิวัฒนาการของกะโหลกมนุษย์ยุคแรกและมนุษย์ยุคใหม่
งานเดี่ยว
50
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว30263 พันธุศาสตร์และวิวฒ
ั นาการ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินดังนี้
หัวข้อการประเมิน

ดีเยี่ยม (5)

ดีมาก (4)

1. ความอยากรู้อยากเห็น
2. ความใจกว้าง
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม
7

ผลการประเมิน
ดี (3)
ปานกลาง (2)

คะแนน
2
3
3
6
3
3
คะแนน
4
1

ต้องปรับปรุง (1)

หัวข้อการประเมิน

ดีเยี่ยม (5)

ดีมาก (4)

ผลการประเมิน
ดี (3)
ปานกลาง (2)

ต้องปรับปรุง (1)

4. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
5. ความมีเหตุผล
6. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ
8. ความประหยัด
9. ความซื่อสัตย์
10. ความตรงต่อเวลา
4.3 การประเมินผลจากการสอบย่อย (15 คะแนน)
รายละเอียดดังนี้
4.3.1 การสอบก่อนกลางภาค (5 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะทางพันธุกรรม
โครโมโซม
การแบ่งเซลล์

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน
5

- ปรนัยแบบเลือกตอบ (ข้อละ 0.5 คะแนน)
- อัตนัย (ข้อละ 1 หรือ 2 คะแนน)
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4.3.2 การสอบหลังกลางภาค (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ประวัติการค้นพบและองค์ประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรม
การจาลองตัวของดีเอ็นเอ
การแสดงออกของยีน
การกลายพันธุ์
ดีเอ็นเอเทคโนโลยีและพันธุวิศวกรรม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
- ปรนัยแบบเลือกตอบ (ข้อละ 0.5 คะแนน)
- อัตนัย (ข้อละ 1 หรือ 2 คะแนน)

คะแนน
10

4.4 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)
เวลาที่ใช้สอบ 100 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะทางพันธุกรรม
โครโมโซม
การแบ่งเซลล์
การถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล
การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกเหนือจากกฎของเมนเดล

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
- ปรนัยแบบเลือกตอบ (ข้อละ 0.5 คะแนน)
- อัตนัย (ข้อละ 1 หรือ 2 คะแนน)
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คะแนน
1
1
2
5
11

4.5 การประเมินจากการสอบปลายภาค (25 คะแนน)
เวลาที่ใช้สอบ 100 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบ มีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

การจาลองตัวของดีเอ็นเอ
การแสดงออกของยีน
- ปรนัยแบบเลือกตอบ (ข้อละ 0.5 คะแนน)
การกลายพันธุ์
- อัตนัย (ข้อละ 1 หรือ 2 คะแนน)
ดีเอ็นเอเทคโนโลยีและพันธุวิศวกรรม
ประวัติการศึกษา แนวคิดและหลักฐานเชิงวิวัฒนาการ
กาเนิดสิ่งมีชีวิต
พันธุศาสตร์ประชากร
การกาเนิดสปีชีส์
วิวัฒนาการของมนุษย์
หมายเหตุ: ลักษณะและจานวนข้อสอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ

คะแนน
1
2.5
1
2.5
3
3
4
5
3

4.6 การประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติการ (5 คะแนน)
หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบ มีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้สอบ

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
ปฏิบัติการ

การแบ่งเซลล์ของยูคาริโอต
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คะแนน
5

