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1. สาระสำคัญ (Overview / Annotation) 

                 พันธุกรรมหรือกรรมพันธ์ุ (Heredity) หมายถึง การถ่ายทอด ลักษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยัง

อีกรุ่นหนึ่ง หรือ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน โดยถ่ายทอดจากเซลล์สืบพันธ์ุของพ่อ แม่ ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมี

พันธุกรรมที่แตกต่างกันออกไปทำให้ส่ิงมีชีวิตมีลักษณะต่างกัน  สำหรับส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันมีลักษณะแตกต่างกัน

ออกไปเนื่องมาจากการแปรผันทางพันธุกรรม  การแปรผันมี 2 แบบคือ  การแปรผันแบบต่อเนื่อง กับการแปรผันแบบ

ไม่ต่อเนื่อง 
 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  คือ ส่ิงที่ได้มีการสืบทอดต้ังแต่บรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบันเพื่อดำรงเผ่า

พันธ์ุไว้ให้คงอยู่ตลอดไป ซ่ึงลักษณะของแต่ละส่ิงมีชีวิตจะมีความแตกต่างกัน จะข้ึนอยู่กับบรรพบุรุษ  ว่ามีลักษณะเป็น

แบบใด    

2. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Local / National Standards) 

  มาตรฐาน ว 1.2 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมวิวัฒนาการของ

ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ผลต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 : สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในนิวเคลียสที่

ควบคุมลักษณะต่างๆ ของเซลล์  สารพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน  และรู้ถึงประโยชน์ของการ ใช้ความรู้

ด้านพันธุกรรม 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Content Standards) 

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความหมายของคำ ต่อไปนี้ได้  พันธุกรรม   ลักษณะทางพันธุกรรม  

ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย ยีนที่ควบคุมลักษณะเด่น  ยีนที่ควบคุมลักษณะด้อย  

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 

 ด้านความรู้ (K) 



1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษย์ได้   

2. อธิบายเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษย์ ได้  

3.   บอกลักษณะที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษย์ ได้   

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สามารถสำรวจ สังเกต เปรียบเทียบ ลักษณะของตนเองกับผู้อื่นได้  

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1. นักเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกับการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในชั้นเรียนและเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา 

5. การบูรณาการ 

เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก 

6.สระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ (Content) 

  ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะ และแตกต่างจากส่ิงมีชีวิตชนิด (species)อื่น มนุษย์ทั้งหมดบนโลกจะ 

มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น  บางคนผิวขาว บางคนผิวดำ  บางคนตาชั้นเดียว  บางคนจมูกโด่ง  บางคนตาสีน้ำตาล   

บางคนผมหยักศก  ฯลฯ ส่ิงต่าง ๆเหล่านี้  เกิดจากความแปรผันทางพันธุกรรม  โดยความแปรผันนี้มีได้ 2 ลักษณะ 

คือ ความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง และความแปรผันแบบต่อเนื่อง ลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อๆไป  

เราเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนี้ว่า ลักษณะทางพันธุกรรม 

  พันธุกรรมหรือกรรมพันธ์ุ (Heredity) หมายถึง การถ่ายทอด ลักษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังอีก

รุ่นหนึ่ง หรือ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานโดยผ่านโครโมโซม ส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ มีจำนวนโครโมโซมบรรจุอยู่ใน

เซลล์เป็นจำนวนเฉพาะไม่เหมือนกัน เช่น เซลล์ของมนุษย์มี 46 โครโมโซม เซลล์ของลิงซิมแปนซีมี 48 โครโมโซม 

เซลล์ของต้นสนมี 22 โครโมโซม   เซลล์ของปลาทองมีถึง 94 โครโมโซม โครโมโซมเป็นที่รวบรวมของข้อมูลภาษา

ทางพันธุกรรม หรือ ยีน ซ่ึงเก็บรวบรวมไว้เป็นรหัส ที่อยู่ใน เซลล์สืบพันธ์ุ ยีนแต่ละคู่จะควบคุมลักษณะของส่ิงมีชีวิต

ลักษณะเดียวกัน เช่น ลักษณะใบหน้าถูกควบคุมโดยยีนA โครโมโซมแท่งหนึ่ง และยีน a บนโครโมโซมอีกแท่งหนึ่ง

ลักษณะใบหน้าที่ปรากฏออกมาจึงข้ึนอยู่กับ ว่ายีนที่อยู่บนโครโมโซมทั้งสองเป็นยีนที่ควบคุม หรือกำหนดให้มี

ลักษณะใบหน้าเป็นแบบใด ( กลม เหลี่ยม หรือรูปไข่ ) ในการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ ( เซลล์ไข่และอสุจิ ) 

โครโมโซมแต่ละคู่จะแยกจากกัน ไปอยู่ในเซลล์ใหม่(เซลล์ที่จะเจริญไปเป็นเซลล์สืบพันธ์ุ) ทำให้ยีนที่อยู่บน

โครโมโซมแยกกันไปด้วย และ เม่ือเซลล์ไข่ และ อสุจิมารวมกันในการปฏิสนธิ ยีนก็จะมาเข้าคู่กันอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงยีนคู่

ใหม่ที่ได้นี้ครึ่งหนึ่งจะมาจากพ่อ ( จากเซลล์อสุจิ )ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะมาจากแม่(จากเซลล์ไข่ ) เซลล์ใหม่ที่ได้ ( เซลล์

ลูก ) จึงมียีนของทั้งพ่อและแม่รวมกันและได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่มาด้วยลักษณะที่ 

ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในมนุษย์และสัตว์ เช่น โครงสร้างอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหว สีขน สีผิว รูปร่างฯลฯ ลักษณะ

ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในพืช เช่น โครงสร้างของลำต้น รูปร่างของผล ดอก ใบ การเรียงตัวของใบ กลีบดอก และสี 



7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 

 (1.)   ข้ันสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

 1.1 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างหน้าตาของนักเรียนแต่ละคน 

  1.2 ครูถาม “ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ เพราะอะไร” (แนวคำตอบ ไม่เหมือน  เช่น  คน

กับแมวก็มีลักษณะต่างกันเพราะพันธุกรรมต่างกัน) 

   1.3 ครูถาม “ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันมีลักษณะต่าง ๆ เหมือนกันหรือ เพราะอะไร” (แนวคำตอบ ไม่เหมือนกัน

เพราะคนละแม่คนละพ่อ ซ่ึงหน้าตาไม่เหมือนกันอยู่แล้ว) 

(2.)   ข้ันสำรวจและค้นหา  (Exploration  Phase) 

 2.1 ครูให้นักเรียนเขียนลักษณะของตนเองที่เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ให้ได้มากที่สุดในเวลา 5 นาที เช่น สีผม 

สีผิว ความสูง สติปัญญา ลักษณะเส้นผม ลักยิ้ม มีต่ิงหู การห่อลิ้น แนวผมที่หน้าผาก ลักษณะของริมฝีปาก ลักษณะของ

หนังตา ลักษณะของสันจมูก 

 2.2 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลการเขียนลักษณะของตนเองที่เหมือนพ่อและลักษณะที่เหมือนแม่ 

จำนวน 3 คน 

 2.3 ครูใช้คำถามให้นักเรียนร่วมอภิปรายดังนี้  

   - ลักษณะที่เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ มาปรากฏที่นักเรียนได้อย่างไร 

  - ส่ิงใดเป็นตัวกำหนดลักษณะที่มาจากพ่อหรือแม่ 

  - มีลักษณะใดที่เหมือน ปู่ ย่า ตา และยายบ้างหรือไม่ 

  - ครูให้นักเรียนดูรูปภาพ สุนัข แมว ช้าง ลิง (สัตว์ต่างชนิดกัน) ใช้คำถาม ทำไมสัตว์จึงมีรูปร่าง

ลักษณะแตกต่างกัน 

  - นักเรียนสืบค้นข้อมูลร่วมอภิปรายถึงสาเหตุของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โดยครูอธิบายเกี่ยว

กับหน่วยพันธุกรรมหรือยีน 

  2.4 ครูให้นักเรียนดูภาพและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม ดังภาพต่อไปนี้ 



    

ภาพแสดงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ 

(ที่มา : http://school.obec.go.th/wattammaram/web10/pattukoom/luksanapuntukom.htm) 

(3.)    ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation   Phase)  
  3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปได้ว่า “ ลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง  เรียกว่า

พันธุกรรม โดยลักษณะพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต  สามารถเกิดความแปรผันทำให้ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตก

ต่างกัน โดยการแปรผันมี 2  แบบคือ  การแปรผันแบบต่อเนื่องและการแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง  นอกจากนี้ลักษณะที่

แสดงออกทางพันธุกรรมยังข้ึนอยู่กับส่ิงแวดล้อม โดยบางลักษณะ ได้รับอิทธิพลมาจากส่ิงแวดล้อมมากกว่ายีน บาง

ลักษณะได้รับอิทธิพลจากจีนมากกว่าส่ิงแวดล้อม  
 (4.)   ข้ันขยายความรู้  (Expansion   Phase)  
 4.1  นักเรียนบันทึกข้อสรุปลงในสมุดจดงานของนักเรียน  
              4.2  นักเรียนทำใบกิจกรรมหลังเรียน 

 (5.)   ข้ันประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

  5.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดและส่งสมุดบันทึกประจำคาบ 

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

1. ใบความรู้ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม                                   

2. ใบกิจกรรมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

3. แผนภาพแสดงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์  

9. ชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียน 

1. สมุดบันทึกประจำคาบ 

2. ใบกิจกรรมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

10. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 

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 

 บันทึกคะแนนที่ได้จากการตรวจใบกิจกรรม และพฤติกรรมในการทำกิจกรรม นำไปประมวลผลในคะแนน

รวมของรายวิชา 

สมุดสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน 

A = เขียนสรุปครบทุกประเด็น  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

B+= เขียนสรุปครบทุกประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

B = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

C+ =  เขียนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

C = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดหลายประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 



บันทึกหลังการสอน 

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม                                                                         ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

2.  ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

3.  วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

      

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

4.  การนิเทศ/กำกับ/ติดตาม 

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

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

…...

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

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

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

……...

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

………… 


