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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั้นที่ 3   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พันธุกรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

รายวิชา SCIENCE 6  รหัสวิชา SCI 23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การแบ่งเซลล์   โครโมโซมและยีน     จำนวน 2 คาบ   (100 นาที) 

===================================================================== 

1. สาระสำคัญ (Overview / Annotation) 

 นิวเคลียสมีโครโมโซมและบนโครโมโซมมีหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะต่างๆของส่ิงมีชีวิตและ

กระบวนการต่างๆของเซลล์ 

2. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Local / National Standards) 

              มาตรฐาน ว 1.2 :   เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  วิวัฒนาการ

ของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรฐาน ว 8.1 : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้

ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภาย

ใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคม  และส่ิงแวดล้อม มีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Content Standards) 

 1. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับโครโมโซมที่มีผลต่อการแสดงลักษณะทางพันธุกรรม 

 2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมและนำความรู้ทางด้านพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ใน

ด้านต่างๆได้ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 

 ด้านความรู้ (K) 

 1. อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ได้  ลักษณะทางพันธุกรรม  โครโมโซม  ไมโอซิส  ไมโทซิส  ยีน  ยีน

เด่น  ยีนด้อยได้ 

 2. อธิบายได้ว่านิวเคลียสมีโครโมโซม  บนโครโมโซมมีหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะต่างๆของส่ิงมี

ชีวิต  และกระบวนการต่างๆของเซลล์ได้ 

 3. อธิบายได้ว่าโครโมโซมของส่ิงมีชีวิตจะอยู่เป็นคู่ๆ  และยีนที่อยู่บนโครโมโซมก็จะเป็นคู่ๆ 

 4. อธิบายได้ว่าโครโมโซมของส่ิงมีชีวิตมี  2 ชุด และจำนวนโครโมโซมของส่ิงมีชีวิตจะแตกต่างกัน 
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 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. เขียนแผนภาพแสดงกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลานได้ 

2. ยกตัวอย่างการนำความรู้ทางด้านพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1. มีความสนใจใฝ่รู้ กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 

5.  การบูรณาการ 

เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก 

6. สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ (Content) 

 การสำรวจ ตรวจสอบและการอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม  โครโมโซม ไมโอซิส   

ไทโทซิส ยีน  ยีนเด่น ยีนด้อย ซ่ึงลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นลักษณะของส่ิงมีชีวิตที่ควบคมโดยยีน   

ซ่ึงสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปได้  เม่ือเกิดการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่ของแม่และเซลล์อสุจิของพ่อ  

ลักษณะต่างๆจากพ่อและแม่จะถ่ายทอดไปยังลูก 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 

 1.  ข้ันสร้างความสนใจ (Engage)  

 1.1  ครูทบทวนเนื้อหาเรื่อง  พันธุกรรม และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยการถามความหมายว่า  

“ พันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางกันพันธุกรรมมีความหมายอย่างไร” 

 1.2 ครูทบทวนต่อโดยการโดยการทวนคำถาว่า “ลักษณะของส่ิงมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยอะไร  และให้

อธิบายการปฏิสนธิ”  (แนวการตอบ : ลักษณะของส่ิงมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีน   ซ่ึงสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไป

ยังรุ่นต่อไปได้  เม่ือเกิดการปฏิสนธิซ่ึงปฏิสนธิจะเกิดระหว่างเซลล์ไข่ของเพศหญิง  และเซลล์อสุจิของเพศชายซ่ึง

เรียกว่า ปฏิสนธิ)  

 1.3 ครูทบทวนเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง  และแบบต่อเนื่องโดยการถาม

นักเรียนว่า  “ ลักษณะที่มีความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องเป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจาก

อะไร”  (แนวการตอบ : ลักษณะทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่องได้รับอิทธิพลมาจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น 

หมูเลือด   ส่วนลักษณะทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่องได้รับอิทธิพลมาจากพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมร่วมกัน  )  

 2. ข้ันสำรวจและค้นหา (Explore)  

 2.1 ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1  เรื่องการสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของตนเอง  โดยให้นักเรียนตอบ

คำถามและบันทึกลงในตารางที่นักเรียนได้รับ 

 2.2 ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 3  เรื่องการทำอัลบั้มครอบครัว  โดยคาบที่แล้วครูได้มอบหมายให้นักเรียน

นำรูปครอบครัวของนักเรียนมาโดย มีรูปพ่อ แม่ พี่น้องและตัวเองเพื่อมาทำเป็นอัลบั้มครอบครัว 

 3. ข้ันการอธิบาย (Explain)  

 3.1 ครูอธิบายใบงานโดยสุ่มจากที่นักเรียนทำมา  2 – 3  คน  จากนั้นครูและนักเรียนร่มกันอธิบายและแสดง

ความคิดเห็น 

 3.2 ครูข้ึนหัวข้อใหม่เรื่อง การแบ่งเซลล์โดยครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนรู้หรือไม่ว่าโครโมโซมของคนเรามี

กี่คู่  และมีกี่แท่ง” (แนวการตอบโครโมโซมของคนเรามี  23  คู่ และมี  46  แท่ง ) 
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 3.3 ครูอธิบายต่อว่าโครโมโซมของคนเราจะเป็นออโตโครมหรือโครโมโซมร่างกาย 22  คู่ อีก 1  คู่จะเป็น

โครโมโซมเพศ 

 3.4 ครูถามนักเรียนว่าโครโมโซมในเพศหญิงและเพศชายเป็นแบบใด  (แนวการตอบ :โคโมโซมเพศหญิงจะ

เป็นแบบ XX   ส่วนโครโมโซมเพศชายจะเป็นแบบ XY) 

 3.5 ครูอธิบายรูปร่างและลักษณะของโครโมโซม  โดยอธิบายว่าโครโมโซมจะปนระกอบไปด้วยโครมาติด  

2  โครมาติดและมีส่วนที่ยึดโครมาติดทั่ง  2  ให้ติดกันอยู่เรียกว่า  เซนโตรเมียร์ 

 3.6 ครูวาดรูปลักษณะของโครโมโซมให้นักเรียนดูบนกระดาน 

 3.7 ครูอธิบายต่อว่าการแบ่งเซลล์ในส่ิงมีชีวิตจะแบ่งออกเป็น 2  แบบ  คือ  

  1. การแบ่งแบบไมโทซีส   2. การแบ่งแบบไมโอซีส 

 3.8 ครูวาดรูปการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและแบบไมโอซีสให้นักเรียนดูบนกระดานจากนั้นครูถามนักเรียน

เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและแบบไมโอซีส 

 3.9 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส คือเป็นการแบ่งเซลล์เดิมออกเป็นเซลล์ใหม่

และจำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ทั้ง 2 เซลล์จะคงเท่าเดิม ส่วนการแบ่งเซลล์แบบ    ไมโอซีส เป็นการแบ่ง

นิวเคลียสของเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิซ่ึงจำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่ทั้ง 2  เซลล์จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของ  
เซลล์เดิม 

 4. ข้ันการขยายความรู้ (Elaborate)  

 4.1 ครูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและไมโอซีส  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  - ” การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสแบ่งการแบ่งเซลล์ของร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตหรือการสืบพันธ์ุ

ในส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว    ส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ” 

  - “ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสจะเริ่มจาก 1  เซลล์เป็นครั้งเดียวได้เป็น  2  เซลล์ใหม่   ส่วนการแบ่ง

เซลลืแบบไมโอซีสเริ่มจาก 1  เซลล์ แบ่งได้ 2  ครั้ง  ได้เป็น 4  เซลล์ใหม่” 

 4.2 ครูอธิบายและพูดให้นักเรียนฟังว่าพวกโครโมโซมของคนเรามีทั้งหมด 23  คู่  หรือ 46  แท่งแต่ถ้าขาดไป

หนึ่งแท่งหรือว่าโครโมโซมแท่งหนึ่งส่ันกว่าปกติก็จะทำให้ร่างกายของคนเราผิดปกติตามไปด้วยและก็เป็นอาการ

ต่างๆ  เช่น พวกดาวน์เซนโดรม เป็นต้น 

 5. ข้ันการประเมินผล (Evaluation) 

 5.1 ครูให้นักเรียนเขียนสรุปส่ิงที่ได้เรียนในวันนี้โดยสรุปมาเป็นแบบ  My  Mapping  พร้อมทั่งส่งสมุด 

8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1 ใบความรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

2  ใบงาน เรื่องสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของตนเอง 

3  ใบกิจกรรมเรื่องอัลบั้มภาพครอบครัว 

8.4 ใบสรุปบทเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

8.5 กระดานดำ 

9. ชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียน 

1 ใบงาน เรื่องสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของตนเอง 

2  ใบกิจกรรม เรื่องอัลบั้มภาพครอบครัว 

3  ส่ง My  mapping 
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10. การวัดผลและประเมินผล 

10.1 วิธีการวัดและประเมินผล  

  10.1.1   สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน/การทำงาน  พิจารณาจาก   

  - ความมีระเบียบวินัย เช่น เข้าเรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่/งาน 

  - การแสดงความสนใจและกระตือรือร้น 

  - การให้ความร่วมมือในชั้นเรียน ต้ังใจเรียน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

 10.1.2   แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

   - ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที่กำหนด 

   - ความถูกต้อง 

   - ความเรียบร้อยของงาน 

10.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

สมุดสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน 

A = เขียนสรุปครบทุกประเด็น  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

B+= เขียนสรุปครบทุกประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

B = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

C+ =  เขียนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

C = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดหลายประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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บันทึกหลังการสอน 

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การแบ่งเซลล์   โครโมโซมและยีน            ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

2.  ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

3.  วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

                                                                                                     ลงชื่อ………………………………ครูผู้สอน 

                                                                                                                                               

วันที่…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               

4.  การนิเทศ/กำกับ/ติดตาม 

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

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

…...

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

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


