
 

       แผนการจัดการเรียนรู้ที0 6 

เรื$อง : ความผิดปกติทางพนัธุกรรม                                                                                    ระยะเวลา 3 คาบ/สัปดาห์                                                                       

หน่วยการเรียนรู้ : การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม                            ระดบัชัFนมธัยมศึกษาปีที$ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                   รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว31102 
 

1.สาระสําคัญ (Overview / Annotation) 

  ความผิดปกติทางพนัธุกรรม คือ การที$บุคคลมีลกัษณะบางประการผิดไปจากปกติและสามารถถ่ายทอด

ไปยงัลูกหลานได ้โดยความผิดปกติทางพนัธุกรรมที$เกิดขึFนเนื$องมาจากความผิดปกตขิองโครโมโซม 

ตวัอย่างเช่น 1. กลุ่มอาการดาวน ์(Down’s syndrome) 2. กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ (Turner syndrome)  

3. กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter syndrome)  
 

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

  มาตรฐาน ว 1.2 : เขา้ใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมวิวฒันาการ

ของสิ$งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพที$ผลต่อมนุษยแ์ละสิ$งแวดลอ้ม มี

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื$อสารสิ$งที$เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั?นที0 3 : สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายเกี$ยวกบัสารพนัธุกรรมในนิวเคลียสที$

ควบคุมลกัษณะต่างๆ ของเซลล ์ สารพนัธุกรรมสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน  และรู้ถึงประโยชน์ของการ ใช้

ความรู้ดา้นพนัธุกรรม 
 

3.ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง (Content Standards) 

  1. ให้ความหมายคาํว่าความผิดปกติทางพนัธุกรรมได ้

  2. สังเกต ตัFงคาํถาม สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล และ อธิบายสาเหตุและอาการของความผิดปกติทาง 

พนัธุกรรมที$เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมได ้

  3. ยกตวัอย่างคนที$มีความผิดปกติทางพนัธุกรรมที$พบในชุมชนได ้

  4. ตดัสินใจในประเด็นเกี$ยวกบัคนที$มีอาการดาวน์ซินโดรม โดยใชค้วามรูด้า้นต่างๆ คือ ดา้นความรู ้

วิทยาศาสตร์ ดา้นสิทธิเสรีภาพและสังคม ดา้นศีลธรรม และการปฏิบตัิตนในการดูแลผูที้$มีอาการดาวน์ซินโดรม 
  

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 

 ด้านความรู้ (K) 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี$ยวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษยไ์ด ้  

2. อธิบายเกี$ยวกบัความผิดปกติทางพนัธุกรรมในมนุษย ์ได ้ 

3. บอกลกัษณะที$ถ่ายทอดความผิดปกติทางพนัธุกรรมในมนุษย ์ได ้  



ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

1.  สามารถสรุปและวิเคราะห์เกี$ยวกบัความผิดปกติทางพนัธุกรรมได ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (A) 

1. นกัเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกบัการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชัFนเรียน 

2. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในชัFนเรียนและเขา้ชัFนเรียนตรงตามเวลา 

5. การบูรณาการ 

เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก 

6.สาระการเรียนรู้/เนื?อหาสาระ (Content) 

ยีน (Gene) เป็นหน่วยควบคุมลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิ$งมีชีวิต ซึ$งบรรจุอยู่ในโครโมโซม 

(chromosome) ทัFง 46 แท่งหรือ 23 คู่ ซึ$งยีนที$ปรากฏลกัษณะทางพนัธุกรรมก็ปรากฏเป็นคู่ๆ เช่นเดียวกนั เซลล์

สืบพนัธ์ุจะมียีนเพียงครึ$ งหนึ$งของเซลลร่์างกายและมีโครโมโซมเพียง 23 แท่ง เมื$อเซลลสื์บพนัธ์ุจากพ่อแม่มา

รวมกนัเป็นไซโกตก็จะทาํให้มีโครโมโซม 46 แท่ง ตามเดมิ 

 โรคที$เกดิจากความผิดปกติของยีน ไดแ้ก่ โรคผิวเผือก โรคตาบอดสี โรคฮีโมฟีเลีย โรคธาลสัซีเมีย 

ตวัอย่าง สามีภรรยาคู่หนึ$งมีผิวปกติ แต่มียนีผิวเผือกแฝงอยู ่โอกาสที$ลูกจะมีผิวปกติและผิวเผือก เป็นสัดส่วน ดงันีF 

1. ถา้ลูกไดร้ับยีนผิวปกติและผิวเผือกมาอย่างละ 1 ยนี ลูกจะมีผิวปกต ิ

2. ถา้ลูกไดร้ับยีนผิวปกติมาทัFง 2 ยนี ลูกจะมีผิวปกต ิ

3. ถา้ลูกไดร้ับยีนผิวเผือกมาทัFง 2 ยีน ลูกจะมีผิวเผือก 

4. พนัธุกรรมของคนที$ผิวปกติเป็นลกัษณะเด่น (dominance) จะข่มลกัษณะผิวเผือก ซึ$งเป็นยีนดอ้ย  

(recessive) ดงันัFนถา้มียีนเด่น 1 ยนี ยีนดอ้ย 1 ยนี อยู่เป็นคูก่นั คนจะแสดงลกัษณะเด่นเหมือนกบัที$มียีนเด่นทัFง 2 

ยีน แต่ถา้มียีนดอ้ย 2 ยีน อยู่เป็นคูก่นั คนนัFนจะแสดงลกัษณะดอ้ย 

 อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถทราบไดว้่า เซลลสื์บพนัธ์ุใดมียีนเด่นหรือยีนดอ้ย ดงันัFนลูกที$เกดิมาจึงเป็นไป

อย่างสุ่มหรือไปโดยอิสระ เช่น ถา้ชายหญิงที$มียีนผิวเผือก ซึ$งเป็นยีนดอ้ยฝ่ายละ 1 ยีน ส่วนอีก 1 ยีนเป็นยนีเด่น 

โอกาสที$ลูกแต่ละคนของชายหญิงคูนี่Fจะมีผิวปกติ 3 ใน 4 หรือ 75% และผิวเผือก 1 ใน 4 หรือ 25% 

 แต่ถา้ชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ$งผิวปกติ โดยไม่มียนีผิวเผือกแฝงอยู่ อีกฝ่ายหนึ$งผิวเผือก ลูกที$เกิดมาจะ

ไม่มีผิวเผือกเลย ทุกคนจะมีผิวปกติหมด ในบางกรณีถา้ยีนดอ้ยเป็นยีนผิดปกติ อาจก่อให้เกิดความผิดปกติทาง

พนัธุกรรมได ้เช่น โรคปัญญาอ่อน โรคเลือดผิดปกติ โรคตาบอดสี โรคโลหิตไหลไม่หยุด โรคกลา้มเนืFอแขนขา

ลีบ และหน่วยพนัธุกรรมนีFสามารถถ่ายทอดต่อไปในลูกหลานได ้โดยเฉพาะอย่างยิ$งการแต่งงานในหมู่เครือญาติ

จะทาํให้ยีนดอ้ยมีโอกาสแสดงออกมาสูงมาก 

 ในบางกรณีความผิดปกติทางพนัธุกรรมอาจมาจากโครงสร้างของโครโมโซมขาดหายไปหรือเพิ$มขึFนมา 

ก็ทาํให้เกิดความผิดปกตกิบัทารกไดท้ัFงสิFน เช่น กลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome) เกิดจากโครโมโซมคู่ที$ 21 

ของคนเกนิมา 1 แท่ง ทาํให้คนนัFนมีโครโมโซมเกิน 47 แท่ง ซึ$งทาํให้เกิดอาการผิดปกติคือ ดัFงจมูกแฟบ นยัน์ตา

ห่าง หางตาชีFขึFนขา้งบน ใบหูผิดรูป ปากปิดไม่สนิท ลิFนใหญ่คบัปาก ศีรษะเล็ก นิFวกอ้ยสัFน ฝ่ามือฝ่าเทา้ผิดปกติ 



ปัญญาอ่อน หัวในพิการ เป็นตน้ สาเหตุการเกิดกลุ่มอาการดาวน์ มีสาเหตุเนื$องมาจากแม่มีโครโมโซมคู่ที$ 21 เกนิ

มา 1 แท่ง และถ่ายทอดไปยงัลูก 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 (1.)   ขัFนสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

  1.1.ครูใช้รูปภาพเกี$ยวกับโรคที$เกิดจากความผิดปกติของยีน พร้อมใชค้าํถามเพื$อกระตุน้ให้นักเรียนเกิด

ความสนใจ 

 
  ภาพแสดงผูป่้วยที$เป็นโรคผิวเผือก  โรคฮโีมฟีเลีย  โรคธาลสัซีเมีย 

 1.2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัให้ความหมายของคาํว่า ยีน  

(ยีนหรือหน่วยพนัธุกรรม หมายถึงหน่วยที$ควบคุมการแสดงออกของลกัษณะต่างๆ ของสิ$งมีชีวิต เช่น สี

ตา ความสูง สติปัญญา ซึ$ งมีลกัษณะต่างๆ เหล่านีFสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยงัลูกหลานได ้หน่วยพนัธุกรรม

หรือยีนของแต่ละลกัษณะจะอยู่กนัเป็นคู่ๆ บนโครโมโซม) 

  1.3.ครูใชค้าํถามเพื$อกระตุน้ให้นกัเรียนคิดและนาํเขา้สู่บทเรียนดงันีF  

-นกัเรียนทราบหรือไม่ว่าโครโมโซมคืออะไร มีอิทธิพลต่อร่างกายของเราอย่างไร  (โครโมโซมคือสาร

พนัธุกรรมในร่างกายของมนุษย ์เป็นตวักาํหนดลกัษณะต่างๆเช่น สีตา สีผม ความสูง และควบคุมการทาํงานของ

ร่างกาย) 

 (2.)   ขัFนสํารวจและคน้หา  (Exploration  Phase) 

 2.1ครูให้นกัเรียนดูแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลกัษณะของหน่วยพนัธุกรรมผิวปกติและผิวเผือกดงันีF 



 

แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลกัษณะของหน่วยพนัธุกรรมผิวปกติและผิวเผือก 

2.3. ครูอธิบายการถ่ายทอดลกัษณะของหน่วยพนัธุกรรมผิวปกติและผิวเผือก  

2.4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกี$ยวกบัแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลกัษณะของหน่วยพนัธุกรรมผิว

ปกติและผิวเผือก ครูสุ่มถามนกัเรียนโดยใชค้าํถามดงันีF 

- จากแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลกัษณะของหน่วยพนัธุกรรมผิวปกติและผิวเผือก  นกัเรียนคิดว่าลูกแต่

ละคนของสามี ภรรยาคู่นีF  จะแสดงลกัษณะของสีผิวอย่างไร (ถา้คนที$มียนีเด่นทัFง 2 ยนีอยู่คู่กนัคนแสดงลกัษณะ

ของสีผิวปกติ  ถา้คนที$มียีนเดน่ 1 ยีน ยนีดอ้ย 1 ยีน อยูคู่่กนัคนแสดงลกัษณะของสีผิวปกติ   แต่ถา้มียนีดอ้ย 2 ยีน 

อยู่เป็นคู่กนัคนนัFนจะแสดงลกัษณะของสีผิวเผือก ) 

4.3 ครูสุ่มให้นกัเรียนอธิบายเหตุผลในการทาํนายสีผิวจากแผนภาพ หลงัจากนัFนครูและนกัเรียนร่วมกนั

สรุป การแสดงลกัษณะที$ถูกถ่ายทอดจากหน่วยพนัธุกรรม (ถา้มียีนเด่น 1 ยีน ยีนดอ้ย 1 ยนี อยู่คูก่นัคนจะแสดง

ลกัษณะเด่นเหมือนกบัที$มียนีเด่นทัFง 2 ยนี แต่ถา้มียีนดอ้ย 2 ยีน อยู่เป็นคูก่นัคนนัFนจะแสดงลกัษณะดอ้ย) 

(3.)    ขัFนอธิบายและลงขอ้สรุป  (Explanation   Phase) 

  3.1  ครูอธิบายเพิ$มเติมโดยใชแ้ผนภาพแสดงการถ่ายทอดลกัษณะของหน่วยพนัธุกรรมผิวปกติและผิว

เผือก และโรคที$เกิดจากความผิดปกติทางพนัธุกรรม ซึ$งมีสาระดงันีF 

 -โรคปัญญาอ่อน  

 -โรคธาลสัซีเมีย  

               -โรคตาบอดสี   

 -โรคฮโีมฟีเลีย  

 -กลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome)       
 (4.)   ขัFนขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

 4.1 ซักถามและครูอธิบายเพิ$มเติมเกี$ยวกบัยีนและโครโมโซม  เพื$อให้นกัเรียนเขา้ใจมากขึFน 

  



 (5.)   ขัFนประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

 5.1ครูให้นกัเรียนทาํใบงาน เรื$องความผิดปกตขิองยีนกบัโครโมโซม จากนัFนร่วมกนัอภิปรายและ 

เฉลยคาํตอบ 

8.สื0อและ แหล่งการเรียนรู้ 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  

 2. ใบงาน เรื$องความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซม   

 3. แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลกัษณะของหน่วยพนัธุกรรมผิวปกติและผิวเผือก 

9. ชิ?นงาน/ภาระงานของนักเรียน 

 1. สมุดบนัทึกประจาํคาบ 

 2. ใบงานเรื$องความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซม   

10. การวัดผลและประเมินผล 

10.1 วิธีการวัดและประเมินผล   

  10.1.1   สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในชัFนเรียน/การทาํงาน  พิจารณาจาก   

  - ความมีระเบียบวินยั เช่น เขา้เรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ที$/งาน 

  - การแสดงความสนใจและกระตือรือร้น 

  - การให้ความร่วมมือในชัFนเรียน ตัFงใจเรียน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

 10.1.2   แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

   - ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที$กาํหนด 

   - ความถูกตอ้ง 

   - ความเรียบร้อยของงาน 

10.2  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

 บนัทึกคะแนนที$ไดจ้ากการตรวจใบกิจกรรม และพฤติกรรมในการทาํกจิกรรม นาํไปประมวลผลใน

คะแนนรวมของรายวิชา 

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              ชัFนมธัยมศึกษาปีที$ 3 

เรื$อง ความผิดปกติทางพนัธุกรรม                                                                            ภาคเรียนที$ 2  ปีการศึกษา 2561 

 

1.  ผลการจดัการเรียนรู ้

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………2.  

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

3.  วิธีแกไ้ข / ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

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

                                                   

 


