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แผนการจัดการเรียนรู้ที0 2 

เรื$อง  การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  การแบ่งเซลล ์  โครโมโซมและยีน                        เวลา     3   คาบ/สัปดาห์ 

หน่วยการเรียนรู้ : การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม                                 ระดบัชัGนมธัยมศึกษาปีที$ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                        รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว31102 

......................................................................................................................................................................................    

1. สาระสําคัญ (Overview / Annotation) 

 นิวเคลียสมีโครโมโซมและบนโครโมโซมมีหน่วยพนัธุกรรมที$ควบคุมลกัษณะต่างๆของสิ$งมีชีวติและ

กระบวนการต่างๆของเซลล ์
 

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

              มาตรฐาน ว 1.2 :   เขา้ใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  วิวฒันาการ

ของสิ$งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพที$มีผลต่อมนุษยแ์ละสิ$งแวดลอ้ม มีกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื$อสารสิ$งที$เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 มาตรฐาน ว 8.1 : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู ้การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที$เกิดขึGนส่วนใหญ่มีรูปแบบที$แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้

ภายใตข้อ้มูลและเครื$องมือที$มีอยู่ในช่วงเวลานัGน ๆ เขา้ใจวา่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สังคม  และสิ$งแวดลอ้ม มี

ความเกี$ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 

3. ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง (Content Standards) 

 1. นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเกี$ยวกบัโครโมโซมที$มีผลต่อการแสดงลกัษณะทางพนัธุกรรม 

 2. นกัเรียนสามารถยกตวัอย่างลกัษณะทางพนัธุกรรมและนาํความรู้ทางดา้นพนัธุกรรมไปใชป้ระโยชน์ใน

ดา้นต่างๆได ้
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 

 ด้านความรู้ (K) 

 1. อธิบายความหมายของคาํต่อไปนีGได ้ ลกัษณะทางพนัธุกรรม  โครโมโซม  ไมโอซิส  ไมโทซิส  ยีน  ยีน

เด่น  ยีนดอ้ยได ้

 2. อธิบายไดว้่านิวเคลียสมีโครโมโซม  บนโครโมโซมมีหน่วยพนัธุกรรมที$ควบคุมลกัษณะต่างๆของ

สิ$งมีชีวิต  และกระบวนการต่างๆของเซลลไ์ด ้

 3. อธิบายไดว้่าโครโมโซมของสิ$งมีชีวิตจะอยู่เป็นคู่ๆ  และยีนที$อยู่บนโครโมโซมกจ็ะเป็นคู่ๆ 

 4. อธิบายไดว้่าโครโมโซมของสิ$งมีชีวิตมี  2 ชุด และจาํนวนโครโมโซมของสิ$งมีชีวิตจะแตกต่างกนั 
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 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

1. เขียนแผนภาพแสดงกระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมไปสู่ลูกหลานได ้

2. ยกตวัอย่างการนาํความรู้ทางดา้นพนัธุกรรมไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ 

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (A) 

1. มีความสนใจใฝ่รู้ กลา้แสดงออก มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั 

5.  การบูรณาการ 

เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก 

6. สาระการเรียนรู้/เนื?อหาสาระ (Content) 

 การสํารวจ ตรวจสอบและการอภิปรายขอ้มูลเกี$ยวกบัลกัษณะทางพนัธุกรรม  โครโมโซม ไมโอซิส   

ไทโทซิส ยีน  ยีนเด่น ยนีดอ้ย ซึ$งลกัษณะการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม เป็นลกัษณะของสิ$งมีชีวิตที$ควบคมโดยยนี   

ซึ$งสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ$งไปยงัรุ่นต่อไปได ้ เมื$อเกิดการปฏิสนธิระหว่างเซลลไ์ข่ของแม่และเซลลอ์สุจิของพ่อ  

ลกัษณะต่างๆจากพ่อและแม่จะถ่ายทอดไปยงัลูก 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 

 1.  ขัGนสร้างความสนใจ (Engage)  

 1.1  ครูทบทวนเนืGอหาเรื$อง  พนัธุกรรม และการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมโดยการถามความหมายว่า  

“ พนัธุกรรมและการถ่ายทอดลกัษณะทางกนัพนัธุกรรมมีความหมายอย่างไร” 

 1.2 ครูทบทวนต่อโดยการโดยการทวนคาํถาว่า “ลกัษณะของสิ$งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยอะไร  และให้

อธิบายการปฏิสนธิ”  (แนวการตอบ : ลกัษณะของสิ$งมีชีวติจะถูกควบคุมโดยยนี   ซึ$งสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ$งไป

ยงัรุ่นต่อไปได ้ เมื$อเกิดการปฏิสนธิซึ$งปฏิสนธิจะเกิดระหวา่งเซลลไ์ข่ของเพศหญิง  และเซลลอ์สุจิของเพศชายซึ$ง

เรียกว่า ปฏิสนธิ)  

 1.3 ครูทบทวนเรื$องลกัษณะทางพนัธุกรรมที$มีความแปรผนัแบบไม่ต่อเนื$อง  และแบบต่อเนื$องโดยการถาม

นกัเรียนว่า  “ ลกัษณะที$มีความแปรผนัแบบไม่ต่อเนื$องและแบบต่อเนื$องเป็นลกัษณะที$ไดร้ับอิทธิพลจากอะไร”  

(แนวการตอบ : ลกัษณะทางพนัธุกรรมแบบไม่ต่อเนื$องไดร้ับอิทธิพลมาจากพนัธุกรรมเพียงอย่างเดยีว เช่น หมูเลือด   

ส่วนลกัษณะทางพนัธุกรรมแบบต่อเนื$องไดร้บัอิทธิพลมาจากพนัธุกรรมและสิ$งแวดลอ้มร่วมกนั  )  

 2. ขัGนสํารวจและคน้หา (Explore)  

 2.1 ครูให้นกัเรียนทาํใบงานที$ 1  เรื$องการสํารวจลกัษณะทางพนัธุกรรมของตนเอง  โดยให้นกัเรียนตอบ

คาํถามและบนัทึกลงในตารางที$นกัเรียนไดร้ับ 

 2.2 ครูให้นกัเรียนทาํกจิกรรมที$ 3  เรื$องการทาํอลับัGมครอบครัว  โดยคาบที$แลว้ครูไดม้อบหมายให้นกัเรียน

นาํรูปครอบครัวของนกัเรียนมาโดย มีรูปพ่อ แม่ พี$นอ้งและตวัเองเพื$อมาทาํเป็นอลับัGมครอบครัว 

 3. ขัGนการอธิบาย (Explain)  

 3.1 ครูอธิบายใบงานโดยสุ่มจากที$นกัเรียนทาํมา  2 – 3  คน  จากนัGนครูและนกัเรียนร่มกนัอธิบายและแสดง

ความคดิเห็น 
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 3.2 ครูขึGนหัวขอ้ใหม่เรื$อง การแบ่งเซลลโ์ดยครูถามนกัเรียนว่า “นกัเรียนรู้หรือไม่ว่าโครโมโซมของคนเรามี

กี$คู่  และมีกี$แท่ง” (แนวการตอบโครโมโซมของคนเรามี  23  คู่ และมี  46  แท่ง ) 

 3.3 ครูอธิบายต่อว่าโครโมโซมของคนเราจะเป็นออโตโครมหรือโครโมโซมร่างกาย 22  คู่ อีก 1  คู่จะเป็น

โครโมโซมเพศ 

 3.4 ครูถามนกัเรียนว่าโครโมโซมในเพศหญิงและเพศชายเป็นแบบใด  (แนวการตอบ :โคโมโซมเพศหญิงจะ

เป็นแบบ XX   ส่วนโครโมโซมเพศชายจะเป็นแบบ XY) 

 3.5 ครูอธิบายรูปร่างและลกัษณะของโครโมโซม  โดยอธิบายว่าโครโมโซมจะปนระกอบไปดว้ยโครมาตดิ  

2  โครมาตดิและมีส่วนที$ยึดโครมาตดิทั$ง  2  ให้ติดกนัอยู่เรียกว่า  เซนโตรเมียร์ 

 3.6 ครูวาดรูปลกัษณะของโครโมโซมให้นกัเรียนดูบนกระดาน 

 3.7 ครูอธิบายต่อว่าการแบ่งเซลลใ์นสิ$งมีชีวิตจะแบ่งออกเป็น 2  แบบ  คือ  

  1. การแบ่งแบบไมโทซีส   2. การแบ่งแบบไมโอซีส 

 3.8 ครูวาดรูปการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซีสและแบบไมโอซีสให้นกัเรียนดูบนกระดานจากนัGนครูถามนกัเรียน

เกี$ยวกบัการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซีสและแบบไมโอซีส 

 3.9 ครูอธิบายให้นกัเรียนฟังเกี$ยวกบัการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซีส คือเป็นการแบ่งเซลลเ์ดิมออกเป็นเซลล์ใหม่

และจาํนวนโครโมโซมของเซลลใ์หม่ทัGง 2 เซลลจ์ะคงเท่าเดิม ส่วนการแบ่งเซลลแ์บบ    ไมโอซีส เป็นการแบ่ง

นิวเคลียสของเซลลไ์ข่และเซลล์อสุจิซึ$งจาํนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่ทัGง 2  เซลลจ์ะลดลงเหลือครึ$ งหนึ$งของ 

เซลลเ์ดิม 

 4. ขัGนการขยายความรู้ (Elaborate)  

 4.1 ครูเพิ$มเติมเกี$ยวกบัการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซีสและไมโอซีส  ดงัตวัอย่างต่อไปนีG 

  - ” การแบ่งเซลลแ์บบไมโทซีสแบ่งการแบ่งเซลลข์องร่างกายเพื$อการเจริญเติบโตหรือการสืบพนัธ์ุ

ในสิ$งมีชีวิตเซลลเ์ดียว    ส่วนการแบ่งเซลลแ์บบไมโอซีสเป็นการแบ่งเซลลเ์พื$อสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ” 

  - “ การแบ่งเซลลแ์บบไมโทซีสจะเริ$มจาก 1  เซลลเ์ป็นครัG งเดียวไดเ้ป็น  2  เซลลใ์หม่   ส่วนการแบ่ง

เซลลืแบบไมโอซีสเริ$มจาก 1  เซลล ์แบ่งได ้2  ครัG ง  ไดเ้ป็น 4  เซลล์ใหม่” 

 4.2 ครูอธิบายและพูดให้นกัเรียนฟังว่าพวกโครโมโซมของคนเรามีทัGงหมด 23  คู่  หรือ 46  แท่งแต่ถา้ขาดไป

หนึ$งแท่งหรือว่าโครโมโซมแท่งหนึ$งสั$นกว่าปกตกิ็จะทาํให้ร่างกายของคนเราผิดปกติตามไปดว้ยและก็เป็นอาการ

ต่างๆ  เช่น พวกดาวน์เซนโดรม เป็นตน้ 

 5. ขัGนการประเมินผล (Evaluation) 

 5.1 ครูให้นกัเรียนเขียนสรุปสิ$งที$ไดเ้รียนในวนันีGโดยสรุปมาเป็นแบบ  My  Mapping  พร้อมทั$งส่งสมุด 

8. สื0อและแหล่งการเรียนรู้ 

1 ใบความรู้เรื$องการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

2  ใบงาน เรื$องสํารวจลกัษณะทางพนัธุกรรมของตนเอง 

3  ใบกิจกรรมเรื$องอลับัGมภาพครอบครวั 
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8.4 ใบสรุปบทเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื$องการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

8.5 กระดานดาํ 

9. ชิ?นงาน/ภาระงานของนักเรียน 

1 ใบงาน เรื$องสํารวจลกัษณะทางพนัธุกรรมของตนเอง 

2  ใบกิจกรรม เรื$องอลับัGมภาพครอบครวั 

3  ส่ง My  mapping 

10. การวัดผลและประเมินผล 

10.1 วิธีการวัดและประเมินผล  

  10.1.1   สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในชัGนเรียน/การทาํงาน  พิจารณาจาก   

  - ความมีระเบียบวินยั เช่น เขา้เรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ที$/งาน 

  - การแสดงความสนใจและกระตือรือร้น 

  - การให้ความร่วมมือในชัGนเรียน ตัGงใจเรียน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

 10.1.2   แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

   - ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที$กาํหนด 

   - ความถูกตอ้ง 

   - ความเรียบร้อยของงาน 

10.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

สมุดสรุปความรู้ที$ไดจ้ากการเรียน 

A = เขียนสรุปครบทุกประเด็น  สะอาดเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

B+= เขยีนสรุปครบทุกประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

B = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเดน็  ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ$ง  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

C+ =  เขยีนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดประเดน็ใดประเดน็หนึ$ง  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

C = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเดน็  ขาดหลายประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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บันทึกหลังการสอน 

วิชา วิทยาศาสตร์ 2   รหัสวิชา  ว32102                    ชั?นมัธยมศึกษาปีที0 2 

เรื0อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การแบ่งเซลล์   โครโมโซมและยีน            ภาคเรียนที0 2  ปีการศึกษา 2561 

 

1.  ผลการจดัการเรียนรู ้

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

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

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

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

2.  ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

3.  วิธีแกไ้ข / ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………….…... 

                                                                                                     ลงชื$อ………………………………ครูผูส้อน 

      

  


