
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที0 1 

เรื$อง : หน่วยพนัธุกรรมโครโมโซมและยีน                                                               ระยะเวลา 3 คาบ/สัปดาห์                                                                      

หน่วยการเรียนรู้ : การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม                   ระดบัชัFนมธัยมศึกษาปีที$ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว31102 

  

1. สาระสําคัญ (Overview / Annotation) 

  เซลลทุ์กเซลลใ์นสิ$งมีชีวิตประกอบดว้ยโครโมโซม โครโมโซมแต่ละโครโมโซมประกอบดว้ยโครมาทิด 

2 เส้นที$เหมือนกนั ซึ$งยดึตดิกนัอยู่ที$เซนโทรเมียร์ โครโมโซมในเซลลร่์างกายแต่ละเซลลจ์ะมีขนาด รูปร่าง และ

การเรียงตวัที$เหมือนกนัเป็นคู่ ๆ ซึ$งแต่ละคู่เรียกว่าโฮโมโลกสัโครโมโซม ( homologous chromosome) 

โครโมโซมประกอบดว้ยส่วนที$เป็นสารพนัธุกรรมหรือกรดนิวคลีอิกและโปรตีน กรดนิวคลีอิกที$สําคญัของ

สิ$งมีชีวิต  คือ  ดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid, DNA) ยนีเป็นส่วนหนึ$งของโครโมโซม โครโมโซมแท่งหนึ$ง ๆ 

จะมียีนอยู่จาํนวนมากมาย  และเนื$องจากโครโมโซมมีเป็นคู่  ดงันัFนยีนที$อยู่บนโครโมโซมก็อยู่เป็นคูด่ว้ยเช่นกนั 

ยีนจึงเป็นหน่วยทางพนัธุกรรมที$ทาํหนา้ที$ถ่ายทอดและควบคุมลกัษณะทางพนัธุกรรมและควบคุมลกัษณะทาง

พนัธุกรรมที$จาํเป็นสําหรับการควบคุมการเจริญเติบโต ควบคุมการแสดงออกของเซลลห์รือของสิ$งมีชีวิต  โดย

ควบคุมเกี$ยวกบัโครงสร้าง หนา้ที$การทาํงานและการสืบพนัธ์ุของแต่ละเซลล ์
 

2. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั?นพื?นฐาน (Local / National Standards) 

   มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม

วิวฒันาการของสิ$งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพที$มีผลต่อมนุษยแ์ละสิ$งแวดลอ้ม 

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื$อสารสิ$งที$เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั?นที0 3 สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายเกี$ยวกบัสารพนัธุกรรมในนิวเคลียสที$

ควบคุมลกัษณะและกระบวนการต่าง ๆ ของเซลล ์สารพนัธุกรรมสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานและรู้ถึง

ประโยชนข์องการใชค้วามรู้ดา้นพนัธุกรรม 

3. ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง (Content Standards) 

   สืบคน้ ขอ้มูลและสรุปเกี$ยวกบัรูปร่างลกัษณะ จาํนวนและส่วนประกอบของโครโมโซมและยีน 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 

 ด้านความรู้ (K) 

  1. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายรูปร่าง ลกัษณะของโครโมโซมในเซลลร่์างกาย 

  2. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและสรุปเกี$ยวกบัจาํนวนโครโมโซมของสิ$งมีชีวิตต่างชนิดกนั จะมี 

จาํนวนโครโมโซมต่างกนั 

  3. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายส่วนประกอบของโครโมโซม 

 



ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

 1. นกัเรียนสามารถสรุปเกี$ยวกบัโครโมโซมได ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (A) 

1. นกัเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกบัการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชัFนเรียน 

2. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในชัFนเรียนและเขา้ชัFนเรียนตรงตามเวลา 

5. การบูรณาการ 

เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก 

6. สาระการเรียนรู้/เนื?อหาสาระ (Content) 

   ใน การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมจะมีหน่วยควบคุมลกัษณะ ( genetic unit) ควบคุม สิ$งมีชีวิต ให้

มีรูปร่าง และลกัษณะเป็นไปตามเผ่าพนัธ์ุของพ่อแม่ เรียกวา่ ยีน ดงันัFนยีนจึงทาํหนา้ที$ ควบคุมการถ่ายทอด

ลกัษณะต่างๆ จากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นหลาน ลกัษณะต่างๆ ที$ถ่ายทอดไปนัFนพบว่าบางลกัษณะไม่ปรากฏในรุ่น

ลูกแต่อาจจะปรากฏใน รุ่นหลานหรือเหลนก็ไดจ้ึงมีผลทาํให้เกิดความแตกต่างกนัของลกัษณะทางพนัธุกรรม 

จนมีผลทาํให้สิ$งมีชีวิตเกิดความ หลากหลาย แต่การสะสมลกัษณะทางพนัธุกรรมจาํนวนมากทาํให้เกิดสปีชีส์

ต่างๆ และสามารถดาํรงเผ่าพนัธ์ุไวไ้ดจ้นถึงปัจจุบนั  

      สิ$งมีชีวิตส่วนใหญ่แต่ละชนิดประกอบขึFนดว้ยเพศที$แตกตา่งกนั คือ เพศผูแ้ละเพศเมีย ลูกที$เกดิขึFน จะ

พฒันามาจากเซลลเ์พศผู ้คือ สเปิร์ม(Sperm) และเซลลเ์พศเมีย คือ เซลลไ์ข่ (Egg) มารวมตวักนั เป็นไซโกต 

Zygote โดยกระบวนการสืบพนัธ์ุ ดงันัFน ยีนจากพ่อและแม่น่าจะมี การถ่ายสู่ลูกดว้ยกระบวนการดงักล่าว ต่อมา

เมื$อมีการคน้พบสียอ้มนิวเคลียส ในปี พ.ศ. 2423 จึงพบว่าในนิวเคลียสมีโครงสร้างที$มีลกัษณะเป็นเส้น เรียกว่า 

โครโมโซม สียอ้มดงักล่าวทาํให้นกัวทิยาศาสตร์สามารถตดิตาม การเปลี$ยนแปลงของโครโมโซมขณะที$มีการ

แบ่งเซลล ์และทาํให้รู้จกั การแบ่งเซลลใ์น 2 ลกัษณะ คือ การแบ่งเซลลแ์บบ ไมโทซิส (Mitosis) ซึ$งพบว่า

กระบวนการนีF เซลลลู์กที$เกิดขึFนจะมีโครโมโซมเหมือนกนัทัFงหมด และการแบ่งเซลลแ์บบไมโอซิส (Meiosis) ที$

มีผลทาํให้เซลลลู์กที$เกิดขึFนจะมีจาํนวนโครโมโซมเป็นครึ$งหนึ$งของเซลล ์เริ$มตน้ (haploid cell) 

โครโมโซมและยีน 

  สิ$งมีชีวิตประกอบดว้ยหน่วยพืFนฐานที$สําคญั กค็ือ เซลล ์เซลลมี์ส่วนประกอบที$สําคญั ไดแ้ก่ 1. เยื$อหุ้ม

เซลล ์2. ไซโตพลาสซึม 3. นิวเคลียส ภายในนิวเคลียสจะมีองคป์ระกอบที$สําคญัชนิดหนึ$งที$ทาํหนา้ที$ควบคุม

ลกัษณะของ สิ$งมีชีวิต เรียกว่า โครโมโซม โครโมโซมมีองคป์ระกอบเป็นสารเคมีประเภทโปรตีน และกรด

นิวคลีอิก ขณะแบ่งเซลลโ์ครโมโซมจะมีรูปร่างเปลี$ยนแปลงไป มีชื$อเรียกตามรูปร่างลกัษณะที$เปลี$ยน  



 

 
ภาพที$ 1โครงสร้างของโครโมโซม 

  ในภาวะปกติเมื$อมองผ่านกลอ้งจุลทรรศน์จะเห็นโครโมโซมมีลกัษคลา้ยเส้นดา้ยบางๆ เรียกว่า “โครมา

ติน (chromatin)” ขดตวัอยู่ในนิวเคลียส เมื$อเซลลเ์ริ$มแบ่งตวั เส้นโครมาตินจะหดตวัสัFนเขา้มีลกัษณะเป็นแท่ง 

จึงเรียกวา่ “โครโมโซม” แต่ละโครโมโซมประกอบดว้ยแขนสองขา้งที$เรียกว่า “โครมาทิด (chomatid)” ซึ$งแขน

ทัFงสองขา้งจะมีจุดเชื$อมกนั เรียกว่า “เซนโทรเมียร์( centromere)  

      โครโมโซมเป็นโครงสร้างที$อยู่ในนิวเคลียสของเซลล ์ในขณะที$เซลลไ์ม่แบ่งตวั โครโมโซมจะยืดยาว

ออกคลา้ยๆ เส้นใยเล็กๆ สานกนัอยู่ในนิวเคลียส เมื$อมีการแบ่งเซลลจ์ะมีการแบ่งโครโมโซม โดยโครโมโซมจะ

จาํลองตวัเองขึFนมา เป็นเส้นคู่ที$เหมือนกนัทุกประการ แลว้ค่อยๆ ขดตวัสัFนเขา้ โครโมโซมกจ็ะโตมาก การศึกษา

โครโมโซมจึงตอ้งศึกษา ในระยะแบ่งเซลล ์ถา้มีเทคนิคในการเตรียมที$ด ีกจ็ะสามารถมองเห็นรูปร่างลกัษณะ

ของโครโมโซมจาก กลอ้งจุลทรรศน ์และอาจนบัจาํนวนโครโมโซมได ้โครโมโซม เป็นโครงสร้างที$อยู่ใน

นิวเคลียสของเซลล ์ในขณะที$เซลลไ์ม่แบ่งตวัหรืออยู่ในระยะอินเตอร์เฟต (interphase)เราจะไม่เห็นโครโมโซม

เนื$องจากโครโมโซม อยู่ในลกัษณะเป็นเส้นใยเล็กๆ สานกนัอยู่ในนิวเคลียสเส้นใยนีF เรียกว่า โครมาทิน แต่เมื$อ

เซลลจ์ะแบ่งตวัโครมาตินแต่ละเส้นจะแบ่งจาก1 เป็น 2 เส้น แลว้ขดตวัสัFนเขา้และหนาขึFนจนมองเห็น เป็นแท่ง

ในระยะโพรเฟส และเมทาเฟต และเรียกชื$อใหม่ว่า โครโมโซมทาํให้เรามองเห็นรูปร่างลกัษณะ และจาํนวน

โครโมโซมได ้

     โครมาทิน เป็นสารนิวคลีโอโปรตีน ซึ$งกค็ือ DNA สายยาวสายเดียวที$พนัรอบโปรตีนที$ชื$อ ฮีสโทน 

(histone) เอาไว ้ทาํให้รูปร่างโครมาทินคลา้ยลูกปัดที$เรียงตอ่ๆ กนั แลว้มี DNA พนัรอบลูกปัดนัFน ในเซลลท์ั$วๆ 

ไป เมื$อยอ้มสีเซลล ์ส่วนของโครมาทินจะติดสีไดด้ีและมองดูคลา้ยตาข่างละเอียดๆ จึงเห็นนิวเคลียสชดัเจน 

                                                                    (ที$มา www.pramool.com:443/webboard/view.php3?katoo=o10366) 



 
ภาพ 2 ส่วนประกอบของโครโมโซม 

ที$มา www.il.mahidol.ac.th/course/dna/chapter/chapt... 

 

 
ภาพที$ 3 โครโมโซมแบบต่างๆ 

ที$มา สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์, 2544, หนา้ 46. 

 
ภาพที$ 4 ลกัษณะรูปร่างของโครโมโซมแบบต่าง ๆ ตามตาํแหน่งของเซนโทรเมียร์ 

ที$มา “chromosome”. <http://www.wt.ac.th/~sukanya/sukanya02/e-book.htm 
 

โดยทั$วไปแลว้สิ$งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์จะมีจาํนวนโครโมโซมคงที$ ดงัตารางขา้งล่างนีF 

ตาราง จํานวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของสิ0งมีชีวิตต่าง ๆ 



 
 

 ยีน คือหน่วยที$ควบคุมลกัษณะทางพนัธุกรรม ยีนเป็นส่วนของDNA ที$สามารถควบคุมการแสดงออก

ได ้สิ$งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจาํนวนยีนแตกต่างกนั เช่น แบคทีเรีย มียีนประมาณ 4,000 ยีน แมลงหวี$ 20,000 ยนี 

และมนุษยป์ระมาณ 30,000 กว่ายีน เป็นตน้ จาํนวนยนีจึงเป็นเอกลกัษณ์ของสิ$งมีชีวิต 

 
 

  ยีนอยู่บนโครโมโซมที$มีอยู่ในเซลลข์องสิ$งมีชีวิตที$เป็นยูคาริโอต และอยู่บนDNAของสิ$งมีชีวติที$เป็น

โปรคาริโอต เนื$องจากยนีเป็นส่วนหนึ$งของDNA ซึ$งเป็นองคป์ระกอบของโครโมโซม ดงันัFนยีนขึFนอยู่บน

โครโมโซม ทอมสั ฮนัต ์มอร์แกนไดพ้บความสัมพนัธ์ของกฎและกลไกทางพนัธุกรรมและไดท้าํการวิจยัที$ระบุ

ว่าตาํแหน่งของยีนนัFนอยูบนโครโมโซม 
 

 

 



7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 

 (1.)   ขัFนสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

  1.1 ครูามนกัเรียนว่า “ทาํไมนกัเรียนจึงมีรูปร่างหนา้ตาคลา้ยพ่อและแม่” (แนวการตอบ เพราะไดร้ับการ

ถ่ายทอดลกัษณะต่างๆมาจากพ่อและแม่) 

  1.2 ครูกล่าวว่า “การที$เรามีลกัษณะทางร่างกายต่างๆ เหมือนพ่อ แม่นัFนจะมีสิ$งหนึ$งที$เป็นตวัควบคุม 

เรียกว่า โครโมโซมและยีน” 

  1.3 ครูกล่าวตอ่ไปว่า “โครโมโซมและยีนนัFนจะทาํหนา้ที$ในการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมจากพ่อ

แม่มาสู่ตวัเรา” ดงันัFนวนันีFนกัเรียนจะไดศึ้กษาเกี$ยวกบัโครโมโซมและยีน 

(2.)   ขัFนสํารวจและคน้หา  (Exploration  Phase) 

 2.1 ครูอธิบายเกี$ยวกบัความรู้เรื$องโครโมโซมและยีนว่าโครโมโซมคืออะไร และยีนคืออะไร  

พร้อมทัFงวาดรูปโครโมโซมให้นกัเรียนดูเป็นตวัอย่าง ดงันีF 

 
  2.2 ครูอธิบายส่วนประกอบต่างๆ และการทาํหนา้ที$ของโครโมโซม 

  2.3 ครูถามนกัเรียนว่า “นกัเรียนทราบหรือไม่ว่าจาํนวนโครโมโซมของสิ$งมีชีวิตต่างๆ เหมือนหรือ

ต่างกนั อย่างไร” (แนวการตอบ ไม่เหมือนกนั คือ สิ$งมีชีวิตมีจาํนวนโครโมโซมไม่เท่ากนั) 

  2.4 ครูให้นกัเรียนศึกษาใบความรู้ เรื$อง โครโมโซมและยีน พร้อมทัFงถามว่า “จาํนวนโครโมโซมของ

คนมีเท่าใด” (แนวการตอบ คนมีจาํนวนโครโมโซม เป็น 46 แท่ง หรือ 23 คู่) และให้นกัเรียนศึกษาตาราง

เปรียบเทียบจาํนวนโครโมโซมของสิ$งมีชีวิตต่างๆ ดงันีF 



 
   

   2.5 ครูให้นกัเรียนศึกษาใบความรู้เรื$องโครโมโซมและยีน พร้อมกบัอภิปรายไปพร้อมๆ กนั และให้

นกัเรียนทาํใบกิจกรรม 

 (3.)    ขัFนอธิบายและลงขอ้สรุป  (Explanation   Phase) 

  3.1    ครูสรุปสาระเกี$ยวกบัโครโมโซมและยีนว่า ทาํหนา้ที$ในการถ่ายทอดและควบคุมลกัษณะการ

ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมจากพ่อแม่มาสู่ตวันกัเรียน และสิ$งมีชีวิตต่างๆ ก็เช่นเดียวกนั จึงทาํให้สิ$งมีชีวิต

ทุกชนิดมีรูปร่างเหมือนรุ่นบรรพบุรุษ  

(4.)   ขัFนขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

 4.1   ครูให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหัด และออกมานาํเสนอภาพของโครโมโซม โดยอธิบายส่วนประกอบ

และหนา้ที$ต่างๆ ที$อยู่ภายในโครโมโซม เป็นกลุ่มๆ 

 (5.)   ขัFนประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

  5.1 ครูให้นกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหัดและส่งสมุดบนัทึกประจาํคาบ 

8. สื0อการเรียนการสอน /แหล่งการเรียน รู้ (Materials, Equipment and Resources) 

1. ใบความรู้และใบกิจกรรม  

2. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พืFนฐาน  

9. ชิ?นงาน/ภาระงานของนักเรียน 

1. สมุดบนัทึกประจาํคาบ 

2. ใบงานกิจกรรม 

10. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 

วิธีวัดและประเมิน 

   - ทาํแบบฝึกหัดในใบความรู ้



  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 

  - การออกมานาํเสนอหนา้ชัFนเรียน 

เครื0องมือวัดและประเมินผล 

  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 

  -  แบบฝึกหัดในใบกิจกรรม 

สมุดสรุปความรู้ที$ไดจ้ากการเรียน 

A = เขียนสรุปครบทุกประเด็น  สะอาดเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

B+= เขยีนสรุปครบทุกประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

B = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเดน็  ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ$ง  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

C+ =  เขยีนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดประเดน็ใดประเดน็หนึ$ง  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

C = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเดน็  ขาดหลายประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

วิชา วิทยาศาสตร์ 2   รหัสวิชา  ว32102            ชั?นมัธยมศึกษาปีที0 3 

เรื0อง โครโมโซมและยีน                                                                                        ภาคเรียนที0 2  ปีการศึกษา 2561 

 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ปัญหาและอปุสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      ลงชื0อ………………………………ครูผู้สอน 

      

 


