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1. สาระสําคัญ (Overview / Annotation) 

                 พนัธุกรรมหรือกรรมพนัธ์ุ (Heredity) หมายถึง การถ่ายทอด ลกัษณะต่างๆ ของสิ$งมีชีวิตจากรุ่นหนึ$งไปยงั

อีกรุ่นหนึ$ง หรือ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน โดยถ่ายทอดจากเซลลสื์บพนัธ์ุของพ่อ แม่ สิ$งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมี

พนัธุกรรมที$แตกต่างกนัออกไปทาํให้สิ$งมีชีวิตมีลกัษณะต่างกนั  สําหรับสิ$งมีชีวิตชนิดเดียวกนัมีลกัษณะแตกต่างกนั

ออกไปเนื$องมาจากการแปรผนัทางพนัธุกรรม  การแปรผนัมี 2 แบบคือ  การแปรผนัแบบต่อเนื$อง กบัการแปรผนัแบบ

ไม่ต่อเนื$อง 

 การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  คือ สิ$งที$ไดมี้การสืบทอดตัCงแต่บรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบนัเพื$อดาํรง

เผ่าพนัธ์ุไวใ้ห้คงอยู่ตลอดไป ซึ$งลกัษณะของแต่ละสิ$งมีชีวติจะมีความแตกต่างกนั จะขึCนอยู่กบับรรพบุรุษ  ว่ามีลกัษณะ

เป็นแบบใด    
 

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

  มาตรฐาน ว 1.2 : เขา้ใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมวิวฒันาการของ

สิ$งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพที$ผลต่อมนุษยแ์ละสิ$งแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื$อสารสิ$งที$เรียนรู้และนาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั?นที0 3 : สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายเกี$ยวกบัสารพนัธุกรรมในนิวเคลียสที$

ควบคุมลกัษณะต่างๆ ของเซลล ์ สารพนัธุกรรมสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน  และรู้ถึงประโยชน์ของการ ใชค้วามรู้

ดา้นพนัธุกรรม 
 

3. ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง (Content Standards) 

1. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความหมายของคาํ ต่อไปนีCได ้ พนัธุกรรม   ลกัษณะทางพนัธุกรรม  

ลกัษณะเด่น ลกัษณะดอ้ย ยีนที$ควบคุมลกัษณะเด่น  ยนีที$ควบคุมลกัษณะดอ้ย  
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 

 ด้านความรู้ (K) 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี$ยวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษยไ์ด ้  

2. อธิบายเกี$ยวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษย ์ได ้ 

3.   บอกลกัษณะที$ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษย ์ได ้  

 



ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

1. สามารถสํารวจ สังเกต เปรียบเทียบ ลกัษณะของตนเองกบัผูอื้$นได ้ 

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (A) 

1. นกัเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกบัการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชัCนเรียน 

2. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในชัCนเรียนและเขา้ชัCนเรียนตรงตามเวลา 

5. การบูรณาการ 

เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก 

6.สระการเรียนรู้/เนื?อหาสาระ (Content) 

  สิ$งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลกัษณะเฉพาะ และแตกต่างจากสิ$งมีชีวิตชนิด (species)อื$น มนุษยท์ัCงหมดบนโลกจะ 

มีลกัษณะที$แตกต่างกนั เช่น  บางคนผิวขาว บางคนผิวดาํ  บางคนตาชัCนเดียว  บางคนจมูกโด่ง  บางคนตาสีนํCาตาล   

บางคนผมหยกัศก  ฯลฯ สิ$งต่าง ๆเหล่านีC   เกิดจากความแปรผนัทางพนัธุกรรม  โดยความแปรผนันีC มีได ้2 ลกัษณะ 

คือ ความแปรผนัแบบไม่ต่อเนื$อง และความแปรผนัแบบตอ่เนื$อง ลกัษณะที$ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ$งไปยงัรุ่นต่อๆไป  

เราเรียกลกัษณะที$ถ่ายทอดนีCว่า ลกัษณะทางพันธกุรรม 

  พนัธุกรรมหรือกรรมพนัธ์ุ (Heredity) หมายถึง การถ่ายทอด ลกัษณะต่างๆ ของสิ$งมีชีวิตจากรุ่นหนึ$งไปยงัอีก

รุ่นหนึ$ง หรือ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานโดยผ่านโครโมโซม สิ$งมีชีวิตชนิดต่างๆ มีจาํนวนโครโมโซมบรรจุอยู่ใน

เซลลเ์ป็นจาํนวนเฉพาะไม่เหมือนกนั เช่น เซลลข์องมนุษยมี์ 46 โครโมโซม เซลลข์องลิงซิมแปนซีมี 48 โครโมโซม 

เซลลข์องตน้สนมี 22 โครโมโซม   เซลลข์องปลาทองมีถึง 94 โครโมโซม โครโมโซมเป็นที$รวบรวมของขอ้มูลภาษา

ทางพนัธุกรรม หรือ ยนี ซึ$งเก็บรวบรวมไวเ้ป็นรหัส ที$อยู่ใน เซลลสื์บพนัธ์ุ ยีนแต่ละคู่จะควบคุมลกัษณะของสิ$งมีชีวิต

ลกัษณะเดียวกนั เช่น ลกัษณะใบหนา้ถูกควบคุมโดยยีนA โครโมโซมแท่งหนึ$ง และยีน a บนโครโมโซมอีกแท่งหนึ$ง

ลกัษณะใบหนา้ที$ปรากฏออกมาจึงขึCนอยู่กบั ว่ายีนที$อยู่บนโครโมโซมทัCงสองเป็นยีนที$ควบคุม หรือกาํหนดให้มี

ลกัษณะใบหนา้เป็นแบบใด ( กลม เหลี$ยม หรือรูปไข่ ) ในการแบ่งเซลลเ์พื$อสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ ( เซลลไ์ข่และอสุจิ ) 

โครโมโซมแต่ละคูจ่ะแยกจากกนั ไปอยู่ในเซลลใ์หม่(เซลลที์$จะเจริญไปเป็นเซลลสื์บพนัธ์ุ) ทาํให้ยีนที$อยู่บน

โครโมโซมแยกกนัไปดว้ย และ เมื$อเซลลไ์ข่ และ อสุจิมารวมกนัในการปฏิสนธิ ยีนก็จะมาเขา้คู่กนัอีกครัC งหนึ$ง ซึ$งยีนคู่

ใหม่ที$ไดนี้Cครึ$ งหนึ$งจะมาจากพ่อ ( จากเซลลอ์สุจิ )ส่วนอีกครึ$ งหนึ$งจะมาจากแม่(จากเซลลไ์ข่ ) เซลลใ์หม่ที$ได ้( เซลล์

ลูก ) จึงมียีนของทัCงพ่อและแม่รวมกนัและไดร้ับการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมจากพ่อและแม่มาดว้ยลกัษณะที$ 

ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมในมนุษยแ์ละสัตว ์เช่น โครงสร้างอวยัวะที$ใชใ้นการเคลื$อนไหว สีขน สีผิว รูปร่างฯลฯ ลกัษณะ

ที$ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมในพืช เช่น โครงสร้างของลาํตน้ รูปร่างของผล ดอก ใบ การเรียงตวัของใบ กลีบดอก และสี 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 

 (1.)   ขัCนสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

 1.1 ครูสนทนากบันกัเรียนเกี$ยวกบัลกัษณะรูปร่างหนา้ตาของนกัเรียนแต่ละคน 

  1.2 ครูถาม “สิ$งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลกัษณะเหมือนกนัหรือไม่ เพราะอะไร” (แนวคาํตอบ ไม่เหมือน  เช่น  คน

กบัแมวก็มีลกัษณะต่างกนัเพราะพนัธุกรรมต่างกนั) 



   1.3 ครูถาม “สิ$งมีชีวิตชนิดเดียวกนัมีลกัษณะต่าง ๆ เหมือนกนัหรือ เพราะอะไร” (แนวคาํตอบ ไม่เหมือนกนั

เพราะคนละแม่คนละพ่อ ซึ$งหนา้ตาไม่เหมือนกนัอยู่แลว้) 

(2.)   ขัCนสํารวจและคน้หา  (Exploration  Phase) 

 2.1 ครูให้นกัเรียนเขียนลกัษณะของตนเองที$เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ให้ไดม้ากที$สุดในเวลา 5 นาที เช่น สีผม 

สีผิว ความสูง สติปัญญา ลกัษณะเส้นผม ลกัยิCม มีติ$งหู การห่อลิCน แนวผมที$หนา้ผาก ลกัษณะของริมฝีปาก ลกัษณะของ

หนงัตา ลกัษณะของสันจมูก 

 2.2 ครูสุ่มตวัแทนนกัเรียนนาํเสนอผลการเขียนลกัษณะของตนเองที$เหมือนพ่อและลกัษณะที$เหมือนแม่ 

จาํนวน 3 คน 

 2.3 ครูใชค้าํถามให้นกัเรียนร่วมอภิปรายดงันีC   

   - ลกัษณะที$เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ มาปรากฏที$นกัเรียนไดอ้ย่างไร 

  - สิ$งใดเป็นตวักาํหนดลกัษณะที$มาจากพ่อหรือแม่ 

  - มีลกัษณะใดที$เหมือน ปู่ ยา่ ตา และยายบา้งหรือไม่ 

  - ครูให้นกัเรียนดูรูปภาพ สุนขั แมว ชา้ง ลิง (สัตวต์่างชนิดกนั) ใชค้าํถาม ทาํไมสัตวจ์ึงมีรูปร่าง

ลกัษณะแตกต่างกนั 

  - นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลร่วมอภิปรายถึงสาเหตุของความหลากหลายของสิ$งมีชีวิต โดยครูอธิบาย

เกี$ยวกบัหน่วยพนัธุกรรมหรือยนี 

  2.4 ครูให้นกัเรียนดูภาพและร่วมกนัอภิปรายเกี$ยวกบัลกัษณะทางพนัธุกรรม ดงัภาพต่อไปนีC 

 

  

ภาพแสดงลกัษณะทางพนัธุกรรมของมนุษย ์

(ที$มา : http://school.obec.go.th/wattammaram/web10/pattukoom/luksanapuntukom.htm) 

 

(3.)    ขัCนอธิบายและลงขอ้สรุป  (Explanation   Phase) 

  3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปไดว้่า “ ลกัษณะที$ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ$งไปยงัอีกรุ่นหนึ$ง  เรียกว่า

พนัธุกรรม โดยลกัษณะพนัธุกรรมของสิ$งมีชีวิต  สามารถเกิดความแปรผนัทาํให้สิ$งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลกัษณะที$

แตกต่างกนั โดยการแปรผนัมี 2  แบบคือ  การแปรผนัแบบต่อเนื$องและการแปรผนัแบบไม่ต่อเนื$อง  นอกจากนีCลกัษณะ

ที$แสดงออกทางพนัธุกรรมยงัขึCนอยูก่บัสิ$งแวดลอ้ม โดยบางลกัษณะ ไดร้ับอิทธิพลมาจากสิ$งแวดลอ้มมากกว่ายีน บาง

ลกัษณะไดร้ับอิทธิพลจากจีนมากกว่าสิ$งแวดลอ้ม 



 (4.)   ขัCนขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

 4.1  นกัเรียนบนัทึกขอ้สรุปลงในสมุดจดงานของนกัเรียน 

              4.2  นกัเรียนทาํใบกิจกรรมหลงัเรียน 

 (5.)   ขัCนประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

  5.1 ครูให้นกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหัดและส่งสมุดบนัทึกประจาํคาบ 

8. สื0อและ/แหล่งการเรียนรู้ (Materials, Equipment and Resources) 

1. ใบความรู ้เรื$องการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม                                   

2. ใบกิจกรรมการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

3. แผนภาพแสดงลกัษณะทางพนัธุกรรมของมนุษย ์ 
9. ชิ?นงาน/ภาระงานของนักเรียน 

1. สมุดบนัทึกประจาํคาบ 

2. ใบกิจกรรมการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

10. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 

10.1 วิธีการวัดและประเมินผล   

  10.1.1   สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในชัCนเรียน/การทาํงาน  พิจารณาจาก   

  - ความมีระเบียบวินยั เช่น เขา้เรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ที$/งาน 

  - การแสดงความสนใจและกระตือรือร้น 

  - การให้ความร่วมมือในชัCนเรียน ตัCงใจเรียน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

 10.1.2   แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

   - ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที$กาํหนด 

   - ความถูกตอ้ง 

   - ความเรียบร้อยของงาน 

10.2  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

 บนัทึกคะแนนที$ไดจ้ากการตรวจใบกิจกรรม และพฤติกรรมในการทาํกจิกรรม นาํไปประมวลผลในคะแนน

รวมของรายวิชา 

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 2 

เรื0อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม                                                                         ภาคเรียนที0 2  ปีการศึกษา 2561 
 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

2.  ปัญหาและอปุสรรค 

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

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

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

3.  วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

      

  

 


