
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธศุาสตร์                                  

แผนการเรียนรู้ที      1 เรือง         การศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล (1)    เวลา     2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการการศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎการแยก กฎแห่ง

การรวมกลุม่อย่างอิสระ และการผสมเพือทดสอบ รวมทงัลกัษณะทางพนัธกุรรมทีนอกเหนือกฎของเมนเดล

ได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 เมนเดลได้ศกึษาลกัษณะตา่ง ๆ ของถวัลนัเตา 7 ลกัษณะทีแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน คือ ความสงู

ของลําต้น รูปร่างของฝัก รูปร่างของเมลด็ สีของเมลด็ ตําแหน่งของดอก สีของดอก และสีของฝัก ซงึพบวา่

ลกัษณะในรุ่นพ่อแมจ่ะปรากฏออกมาในรุ่นลกูเสมอ ทําให้เมนเดลค้นพบกฎเกณฑ์ทีสําคญัทางด้านพนัธุ

ศาสตร์ และสามารถอธิบายพืนฐานของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิงมีชีวิตได้ ทําให้เมนเดล

ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งวิชาพนัธศุาสตร์ 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

ประวตัิของเมนเดล และวิธีการค้นพบกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2) ทกัษะการคิด 



3) ทกัษะการเรียนรู้  

4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) สืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล 

2) นําความรู้วิธีการค้นพบกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของเมนเดลไปอธิบายเกียวกบั

การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้     2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร  2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูแนะนําคําอธิบายรายวิชา ว31242 เพือให้นกัเรียนได้ทราบสาระสําคญัทีจะได้เรียนรู้ในภาค

เรียนนี วิธีการวดัผล และเกณฑ์ทีใช้ในการประเมินผลการเรียน 

2) ครูให้นกัเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง เพือวดัความรู้

พืนฐานเดิมของนกัเรียน  

3) ครูทบทวนลกัษณะของสิงมีชีวิตจากทีนกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้ววา่ ลกัษณะของสิงมีชีวิต คือ 

สามารถสืบพนัธุ์เพือดํารงเผา่พนัธุ์ได้โดยการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมจากรุ่นหนึงไปสูอี่กรุ่นหนงึได้  

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดรููปลกูสตัว์และคนทีมีลกัษณะเหมือนพ่อและแม ่แล้วให้

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายวา่สิงมีชีวิตทีเหน็ในรูปมีลกัษณะใดทีเหมือนพ่อแมบ้่าง จนนกัเรียนได้ข้อสรุป

ร่วมกนัวา่ลกัษณะของสิงมีชีวิตสามารถถ่ายทอดจากพ่อแมม่าสูล่กูได้ 

2) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่ “ลกัษณะทีส่งผ่านจากพ่อแม่ไปสู่ลูกไดน้นัมีกระบวนการอย่างไร

และลกัษณะทกุลกัษณะทีส่งไปยงัลูกถูกส่งไปไดท้กุลกัษณะหรือไม่” แล้วให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดง

ความคิดเหน็อย่างอิสระ โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง แล้วชีแจงให้นกัเรียนทราบวา่ความคิดของ

นกัเรียนจะถกูต้องหรือไม ่นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการศกึษาในเรืองพนัธกุรรม 



3) ครูนําเสนอ PowerPoint รูปเกรเกอร์ โยฮนั เมนเดล แล้วอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ เมนเดล

เป็นบิดาของวิชาพนัธศุาสตร์ เนืองจากเขาได้ทําการทดลองผสมพนัธุ์ถวัลนัเตาหลาย ๆ รุ่น และสงัเกต

ลกัษณะของถวั พบวา่บางลกัษณะในรุ่นพ่อแมจ่ะปรากฎออกมาในรุ่นลกูเสมอ ทําให้เมนเดลค้นพบ

กฎเกณฑ์ทีสําคญัอย่างยิงทางพนัธศุาสตร์ และสามารถอธิบายพืนฐานการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม

ของสิงมีชีวิตได้ 

 4) ครูตงัคําถามเพือนําไปสูก่ารสืบค้นและการอภิปรายวา่ “เมนเดลมีวิธีการอย่างไรจึงทําใหค้น้พบ

หลกัการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม” แล้วให้นกัเรียนแบ่งกลุม่ กลุม่ละ 5-6 คน แตล่ะกลุม่ศกึษาหวัข้อ

การศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดลจากหนงัสือเรียน และร่วมกนัอภิปราย โดยครูทําหน้าทีบนัทกึสิงที

นกัเรียนสงัเกตได้จากการทํากิจกรรมบนกระดาน ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบผลการสืบค้น 

โดยนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ประเดน็สําคญัทีทําให้เมนเดลค้นพบหลกัการถ่ายทอดทางพนัธกุรรม 

คือ  

 - การเลือกถวัลนัเตา ซึงเป็นพืชทีเหมาะสมมาใช้ในการทดลองผสมพนัธุ์ เพราะถวัลนัเตามีอายสุนั 

จึงปรากฏผลการทดลองได้ในช่วงเวลาสนั และโครงสร้างดอกทีสามารถควบคมุการผสมได้ 

 - การเลือกลกัษณะของถวัลนัเตาทีแตกตา่งกนัอย่างชดัเจนมาผสมกนั โดยเลือกมา 7 ลกัษณะ แต่

ละลกัษณะมีความแตกตา่งกนั 2 แบบ 

 - การเลือกวิธีการผสมพนัธุ์ โดยนําลกัษณะของต้นพ่อและแมที่เป็นพนัธุ์แท้ให้มาผสมกนัทีละ

ลกัษณะ ทําให้วิเคราะห์ผลการทดลองได้ง่าย 

 - วิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้หลกัคณิตศาสตร์เรือง ความน่าจะเป็น 

 5) ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัอภิปราย ตอบคําถามในหนงัสือเรียน “นกัเรียนคิดว่ามีเหตผุล

อะไรบา้งทีทําใหเ้มนเดลเลือกถวัลนัเตาเป็นพืชทดลอง” ตวัแทนกลุม่นําเสนอผลการอภิปรายกลุม่ละ 1 ข้อ 

ซึงควรมีแนวคําตอบดงันี 

  เหตผุลทีเมนเดลเลือกถวัลนัเตาเป็นพืชทดลอง เนืองจาก  

- เป็นพืชฤดเูดียว อายสุนั ทําให้เห็นผลการทดลองได้ในระยะเวลาไมน่าน 

- ปลกูง่าย เจริญเตบิโตเร็ว ให้ลกูหลานแตล่ะครังจํานวนมาก 

- มีหลายลกัษณะในพนัธุ์เดยีว แตล่ะลกัษณะแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน 

- เป็นดอกสมบรูณ์เพศ และสามารถควบคมุการผสมข้ามได้ 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบผลการอภิปรายและสรุปเหตผุลทีเมนเดลเลือกถวัลนัเตาเป็นพืช

ทดลองร่วมกนั 

 6) ครูกระตุ้นให้นกัเรียนอยากรู้เกียวกบัลกัษณะของถวัลนัเตา และวิธีการทดลองของเมนเดล โดย

ตงัคําถาม ดงันี 

 - เมนเดลเลือกลกัษณะของถวัลนัเตาอย่างไรมาผสมกนับ้าง เพราะอะไร 



 - ลกัษณะของถวัลนัเตาทีเมนเดลเลือกศกึษามีอะไรบ้าง 

 - เมนเดลมีวิธีการผสมถวัลนัเตาอย่างไร 

 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัสืบค้นข้อมลูจากหนงัสือเรียน ตวัแทนกลุม่นําเสนอผลการอภิปราย ครู

และนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบผลการอภิปราย โดยสรุปได้วา่ เมนเดลเลือกถวัลนัเตาทีมีลกัษณะแตกตา่ง

กนัอย่างชดัเจนมาผสมกนั เพือให้ง่ายตอ่การวิเคราะห์ผลทีปรากฏในรุ่นลกูหลาน โดยลกัษณะทีเมน 

เดลเลือกมี  7 ลกัษณะ คือ ความสงูของลําต้น รูปร่างของฝัก รูปร่างของเมลด็ สีของเมลด็ ตําแหน่งของ

ดอก สีของดอก และสีของฝัก โดยผสมภายในดอกเดยีวกนัหลายชวัรุ่นจนได้พนัธุ์แท้ นําลกัษณะพนัธุ์แท้

ของพ่อและแมม่าผสมกนัทีละลกัษณะ แล้วสงัเกตลกัษณะทีปรากฏในรุ่นลกูเปรียบเทียบกบัลกัษณะที

ปรากฎในรุ่นพ่อแม ่

  

กิจกรรมรวบยอด 

 1) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

- เพราะเหตใุดเมนเดลจึงได้รับการยกย่องวา่เป็นบิดาแห่งพนัธศุาสตร์ 

- ถวัลนัเตามีลกัษณะเหมาะสมตอ่การนํามาศกึษาการถ่ายทอดทางพนัธกุรรมอย่างไร  

- ลกัษณะถวัลนัเตา 7 ลกัษณะทีเมนเดลนํามาศกึษามีอะไรบ้าง 

- self-pollination แตกตา่งจาก cross-pollination อย่างไร 

- ลกัษณะทีปรากฏในรุ่น F1 แตกตา่งจากรุ่น F2 อย่างไร  

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) คําอธิบายรายวิชา ว31242 

2) ข้อสอบก่อนเรียน  

3) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล (1) 

4) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- ประวตัิของเมนเดล 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

และวิธีการค้นพบกฎการ

ถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธกุรรม 

 อย่างถกูต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

การศกึษาพนัธศุาสตร์

ของเมนเดล ความน่าจะ

เป็นและกฎการแยก กฎ

แห่งการรวมกลุม่อย่าง

อิสระ และการผสมเพือ

ทดสอบ รวมทงัลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมที

นอกเหนือกฎของเมน

เดลได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

 อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้   พนัธศุาสตร์                                                    

แผนการเรียนรู้ที 2  เรือง การศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล (2)และกฎของความน่าจะเป็น  เวลา  2 ชวัโมง           

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการการศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎการแยก กฎแห่ง

การรวมกลุม่อย่างอิสระ และการผสมเพือทดสอบ รวมทงัลกัษณะทางพนัธกุรรมทีนอกเหนือกฎของเมนเดล

ได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 - เมนเดลพบวา่ลกัษณะตา่ง ๆ ทงั 7 ลกัษณะมีหน่วยควบคมุ เรียกวา่ ยีน (gene) โดยสามารถ

แสดงออกเป็นลกัษณะเดน่ (dominant gene) หรือลกัษณะด้อย (recessive gene) ได้ และสามารถ

ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแมไ่ปสูรุ่่นลกูหลานได้ 

 - เมนเดลใช้กฎของความน่าจะเป็น (probability) ในการวิเคราะห์ข้อมลูจากผลการทดลอง ทําให้

สามารถอธิบายอตัราสว่นของลกัษณะเดน่และลกัษณะด้อยทีเกิดขนึในรุ่นลกูได้ 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- วิธีการค้นพบกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

- กฎของความน่าจะเป็น 



ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้  

4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) สืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล 

2) อธิบายความหมายและยกตวัอย่าง ลกัษณะเดน่ ลกัษณะด้อย ยีนเดน่ ยีนด้อย แอลลีล โลคสั 

ฮอมอโลกสัโครโมโซม ฟีโนไทป์ จีโนไทป์ ฮอมอไซกสัจีโนไทป์ เฮเทอโรไซกสัจีโนไทป์ ฮอมอไซกสัโดมิแนนท์ 

และฮอโมไซกสัรีเซสสีพ 

3) สืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ และอภิปรายกฎของความน่าจะเป็น 

4) นําความรู้วิธีการค้นพบกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของเมนเดลและกฎของความ

น่าจะเป็นไปอธิบายเกียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้      2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร   2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูทบทวนความรู้ทีนกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้วเกียวกบัลกัษณะของถวัลนัเตาทีเมนเดลเลือกมา

ศกึษาวา่มีลกัษณะใดบ้าง และเพราะอะไรเมนเดลจึงเลือกศกึษาการถ่ายทอดลกัษณะพนัธกุรรมของถวั

ลนัเตา โดยตงัประเดน็คําถาม ดงันี 

 - ลกัษณะถวัลนัเตาทีเมนเดลนํามาศกึษามีลกัษณะใดบ้าง (ความสูงของลําตน้ รูปร่างของฝัก 

รูปร่างของเมล็ด สีของเมล็ด ตําแหน่งของดอก สีของดอก และสีของฝัก)  

 - เพราะเหตใุดเมนเดลจึงเลือกศกึษาการถ่ายทอดลกัษณะพนัธกุรรมของถวัลนัเตา (ถวัลนัเตามี

อายสุนั จึงปรากฏผลการทดลองไดใ้นช่วงเวลาสนั และโครงสร้างดอกทีสามารถควบคมุการผสมได)้ 

2) นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ เพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้ เรือง การศกึษาพนัธศุาสตร์ของ

เมนเดล (2) และกฎของความน่าจะเป็น   

ขันจัดการเรียนรู้ 



 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดรููปการผสมพนัธุ์ถวั แล้วตงัประเดน็คําถามให้นกัเรียน

ร่วมกนัอภิปรายตามประเดน็ตอ่ไปนี 

- รุ่น F1 ทีเกิดจากพ่อฝักสีเขียวและแมฝั่กสีเหลืองจะได้ฝักสีอะไร และถ้าสลบัลกัษณะสีฝักของต้น

พ่อและต้นแม ่ลกัษณะรุ่นลกูทีเกิดมาจะเป็นอย่างไร 

- เพราะเหตใุดลกัษณะฝักสีเหลืองจึงไมป่รากฏในรุ่น F1 

- ถ้าลกัษณะของพ่อและแมไ่มเ่ป็นพนัธุ์แท้ ลกัษณะสีฝักของรุ่นลกูจะเป็นดงัภาพนีหรือไม ่

นกัเรียนร่วมกนัสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมลู โดยควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ รุ่น F1 มีฝักสีเขียวเสมอ 

แม้วา่จะสลบัลกัษณะของต้นพ่อและต้นแมก่็ตาม ลกัษณะฝักสีเหลืองจะไมป่รากฎในรุ่น F1 เพราะลกัษณะ

ฝักสีเหลืองเป็นลกัษณะด้อย แตถ้่าลกัษณะฝักสีเขียวของพ่อและแมไ่มเ่ป็นพนัธุ์แท้ ลกูรุ่น F1 จะมีทงั

ลกัษณะฝักสีเขียวและฝักสีเหลือง 

2) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดตูารางแสดงผลการผสมพนัธุ์ถวัลนัเตาพนัธุ์แท้ทีเป็นรุ่นพ่อ

แมล่กัษณะตา่ง ๆ ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายข้อมลูตา่ง ๆ ทีอยู่ในตาราง แล้วร่วมตอบคําถามตอ่ไปนี 

- ลกัษณะทีปรากฎในรุ่น F2    แตกตา่งจากลกัษณะทีปรากฏในรุ่น F1 อย่างไร (ลกัษณะทีปรากฎใน

รุ่น F1จะเป็นลกัษณะของรุ่นพ่อหรือแม่เพียงลกัษณะเดียว ส่วนในรุ่น F2 จะมีลกัษณะทงัของพ่อและแม่) 

- จากข้อมลูในตารางจะสรุปการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของแตล่ะลกัษณะได้อย่างไร (ถา้

พ่อแม่เป็นพนัธุ์แท ้ลกัษณะทีถ่ายทอดไปยงัรุ่น F1 จะแสดงออกเฉพาะลกัษณะของพ่อหรือของแม่ ส่วนใน

รุ่น F2 จะแสดงออกทงัลกัษณะของพ่อและแม่ ในอตัราส่วน ลกัษณะเด่น : ลกัษณะดอ้ย ประมาณ 3:1) 

3) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่หน่วยทีควบคมุลกัษณะเดน่และลกัษณะด้อยนีเมนเดลเรียกวา่ 

แฟกเตอร์ ซึงในปัจจบุนัเรียกวา่ ยีน โดยเรียกยีนทีควบคมุลกัษณะฝักสีเขียววา่ยีนเดน่ และเรียกยีนที

ควบคมุลกัษณะฝักสีเหลืองวา่ยีนด้อย แล้วครูให้ข้อมลูเพิมเติมเกียวกบัการเขียนสญัลกัษณ์แทนยีน วา่

นิยมใช้ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่แทนยีนเดน่ และตวัพิมพ์เลก็แทนยีนด้อย หรืออาจใช้สญัลกัษณ์อืน ๆ ได้

อีก เช่น การใช้เครืองหมายบวกและเครืองหมายลบ เป็นต้น 

 4) ครูให้นกัเรียนตอบคําถามในหนงัสือเรียน ดงันี 

 - จากตารางแสดงผลการผสมพนัธุ์ถวัลนัเตาพนัธุ์แท้ทีเป็นรุ่นพ่อแมล่กัษณะตา่ง ๆ บอกได้หรือไม่

วา่ลกัษณะใดของถวัลนัเตาเป็นลกัษณะเดน่ และลกัษณะใดเป็นลกัษณะด้อย (บอกได ้โดยลกัษณะเด่น 

คือ ลกัษระตน้สูง ฝักอวบ เมล็ดกลม เมล็ดสีเหลือง ออกดอกทีกิง ดอกสีม่วง และฝักสีเขียว เพราะเป็น

ลกัษณะทีปรากฎในรุ่น F1 ส่วนลกัษณะดอ้ย คือ ตน้เตีย ฝักแฟบ เมล็ดขรุขระ เมล็ดสีเขียว ออกดอกทียอด 

ดอกสีขาว และฝักสีเหลือง ซึงเป็นลกัษณะทีปรากฎในรุ่น F2 ) 

 - แฟกเตอร์ทีควบคมุลกัษณะฝักสีเหลืองในรุ่น F1 หายไปจริงหรือไม ่เพราะเหตใุด (ไม่ไดห้ายไป 

เพราะในรุ่น F1 แสดงลกัษณะฝักสีเขียว ส่วนลกัษณะฝักสีเหลืองจะไม่แสดงออก แสดงว่าแฟกเตอร์ที



ควบคมุลกัษณะฝักสีเขียวจะข่มแฟกเตอร์ลกัษณะฝักสีเหลือง ทําใหล้กัษณะฝักสีเหลืองทีแฝงอยูใ่น F1 จะ

ปรากฏในรุ่น F2 ต่อไป) 

 5) ครูอธิบายคําตา่ง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในวิชาพนัธศุาสตร์ โดยให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุป

ความหมายของคําตอ่ไปนี 

 - ยีนเดน่ (dominant gene) คือ ยีนทีแสดงลกัษณะออกมาให้เห็นได้ในสภาพเฮเทอโรไซกสั แม้วา่

จะมียีนเดน่เพียงยีนเดยีว เรียกลกัษณะทีปรากฎวา่ ลกัษณะเดน่ (dominant trait) 

 - ยีนด้อย (recessive gene) คือ ยีนทีแสดงลกัษณะออกมาให้เห็นได้น้อยกวา่อีกยีนในสภาพทีเป็น

เฮเทอโรไซกสั และจะแสดงลกัษณะด้อยออกมาได้ต้องมียีนด้อย 2 ยีนในสภาพทีเป็นฮอมอไซกสัรีเซสสีพ 

เรียกลกัษณะทีปรากฎนีวา่ ลกัษณะด้อย (recessive trait) 

 - แอลลีล (allele) คือ ยีนทีอยู่บนโลคสัเดียวกนับนฮอมอโลกสัโครโมโซม 

 - โลคสั (locus) คือ ตําแหน่งของยีนทีเป็นแอลลีลกนั และอยู่ตรงกนับนฮอมอโลกสัโครโมโซม 

 - ฮอมอโลกสัโครโมโซม (homologous chrosome) คือ โครโมโซมทีมีลกัษณะเหมือนกนั ขนาด

เท่ากนั และมีตําแหน่งเซนโทรเมียร์ตรงกนั 

 - จีโนไทป์ (genotype) คือ รูปแบบของยีนทีอยูเ่ป็นคู ่เพือควบคมุลกัษณะทางพนัธกุรรม 

 - ฟีโนไทป์ (phenotype) คือ ลกัษณะทีปรากฏซึงเป็นผลจากการควบคมุของจีโนไทป์ 

 - ฮอโมโลกสัจีโนไทป์ (homologous genotype) คือ รูปแบบของจีโนไทป์ทีมีแอลลีล 2 แอลลีลที

แตกตา่งกนั  

 6) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่การทดลองของเมนเดลสรุปวา่อตัราสว่นของลกัษณะทีปรากฏใน

รุ่น F2 คือ 3:1 นนั เมนเดลใช้หลกัการอะไรในการสรุป และเพราะอะไรอตัราสว่นนีจึงไมป่รากฏในรุ่น F1 

ด้วย ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง เพือนําไปสูก่ารเรียนรู้เรืองกฎ

ของความน่าจะเป็น  

 7) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่เมนเดลใช้กฎของความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์ข้อมลูจากผล

การทดลอง ทําให้รู้อตัราสว่นของลกัษณะเดน่และลกัษณะด้อยในรุ่น F2 ได้  

 8) ครูอธิบาย หลกัการของความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึงวา่จะเท่ากบัหนึงสว่น

ของเหตกุารณ์ทีเกิดขนึทงัหมด เช่น  

- โยนเหรียญ 1 อนัจะมีเหตกุารณ์ทีเกิดขนึ 2 แบบ คือ ออกหวัและออกก้อย ดงันนัความน่าจะเป็น

ของการออกหวัจึงเท่ากบั ½ และความน่าจะเป็นของการออกก้อยเท่ากบั ½  

- การโยนลกูเตา๋ 1 ครัง จะมีโอกาสเกิดเหตกุารณ์ได้ 6 แบบ คือ ออกแต้มเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ดงันนัความน่าจะเป็นของการออกแต้มเป็นแต้มใดแต้มหนึงจึงเท่ากบั 1/6 นนัเอง 

9) ครูอธิบายหลกัการกฎของความน่าจะเป็นให้นกัเรียนเข้าใจวา่มี 2 ข้อ คือ 



- เหตกุารณ์ 2 เหตกุารณ์ทีสามารถเกิดขนึได้พร้อมกนั โอกาสของการเกิดเหตกุารณ์ตา่ง ๆ พร้อม

กนัจะเท่ากบัผลคณูของเหตกุารณ์ทีจะเกิดขนึแตล่ะเหตกุารณ์ เชน่ การโยนเหรียญ 2 อนัพร้อมกนั เหรียญ

แตล่ะอนัมีโอกาสออกหวัเท่ากบั ½ และโอกาสออกก้อยเทา่กบั ½ ดงันนัโอกาสของการออกหวัพร้อมกนัจึง

เท่ากบั ½ × ½ = ¼ โอกาสของการออกก้อยพร้อมกนัจะเท่ากบั ½ × ½ = ¼ และโอกาสของการออกหวั

และออกก้อยจะเท่ากบั 2/4 หรือ ½ 

- เหตกุารณ์ 2 เหตกุารณ์ทีไมส่ามารถเกิดขนึได้พร้อมกนั โอกาสของการเกิดเหตกุารณ์อย่างใด

อย่างหนึงจะเท่ากบั ผลบวกของโอกาสทีจะเกิดแตล่ะเหตกุารณ์ เช่น การโยนลกูเตา๋ 1 ครัง มีโอกาสออก

แต้ม 1, 2, 3, 4, 5, 6 อย่างละ 1/6 ดงันนัโอกาสโยนลกูเตา๋ 1 ครัง แล้วออกเป็นแต้มคูเ่ท่ากบั 1/6 + 1/6 + 

1/6 = 3/6 หรือ ½ ซึงได้จากผลบวกของโอกาสทีจะเกิดแต้มเป็น 2, 4 และ 6 

10) ให้นกัเรียนตอบคําถามในหนงัสือเรียน ดงันี 

- ยกตวัอย่างเหตกุารณ์ทีสามารถใช้ความน่าจะเป็นในการอธิบายมาอย่างน้อย 2 เหตกุารณ์ (เช่น 

เมือโยนเหรียญ 3 อนัพร้อมกนั โอกาสของการออกหวัทงั 3 เหรียญ เท่ากบั ½ × ½× ½ = 1/8 หรือโอกาส

ในการโยนลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกนั โดยมีลูกหนึงออกแตม้ 1 และอีกลูกหนึงออกแตม้ 6 เท่ากบั (1/6 × 1/6 ) 

+ (1/6 × 1/6 ) = 1/8) 

   

กิจกรรมรวบยอด 

 1) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

- จากข้อมลูในตารางการผสมพนัธุ์ถวัลนัเตา 7 ลกัษณะจะสรุปการถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธกุรรมของแตล่ะลกัษณะได้อยา่งไร 

-  ถ้า G เป็นยีนทีควบคมุลกัษณะฝักสีเขียว และ g เป็นยีนทีควบคมุลกัษณะฝักสีเหลือง ถ้าถวั

ลนัเตารุ่น F1 มีลกัษณะฝักสีเขียวทงัหมด แสดงวา่ยีนชนิดใดเป็นยีนเดน่ และยีนชนิดใดเป็นยีนด้อย เพราะ

อะไร 

- ถ้าผสมถวัลนัเตารุ่น F1 ทีมีจีโนไทป์ Rr เข้าด้วยกนั โอกาสทียีนรุ่น F2 จะเข้าคูก่นัมีกีแบบ 

อะไรบ้าง 

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล (2) และกฎของความ

น่าจะเป็น 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 



1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- วิธีการค้นพบกฎการ

ถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธกุรรม 

- กฎของความน่าจะเป็น 

 

 

- สมดุ 

 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

การศกึษาพนัธศุาสตร์

ของเมนเดล ความน่าจะ

เป็นและกฎการแยก กฎ

แห่งการรวมกลุม่อย่าง

อิสระ และการผสมเพือ

ทดสอบ รวมทงัลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมที

นอกเหนือกฎของเมน

เดลได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ    



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธศุาสตร์                                                

แผนการเรียนรู้ที 3  เรือง            กฎแห่งการแยกและการรวมกลุม่อย่างอิสระ                      เวลา  2 ชวัโมง           

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการการศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎการแยก กฎแห่ง

การรวมกลุม่อย่างอิสระ และการผสมเพือทดสอบ รวมทงัลกัษณะทางพนัธกุรรมทีนอกเหนือกฎของเมนเดล

ได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้   

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 - กฎแห่งการแยก มีใจความวา่ ยีนทีอยูเ่ป็นคูจ่ะแยกออกจากกนัในระหวา่งการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ 

โดยเซลล์สืบพนัธุ์แตล่ะเซลล์จะได้รับเพียงแอลลีลใดแอลลีลหนึง 

 - กฎแห่งการรวมกลุม่อย่างอิสระ มีใจความวา่ ยีนทีเป็นคูก่นั เมือแยกออกจากกนัแล้ว จะจดักลุม่

อย่างอิสระกบัยีนอืน ซึงแยกออกจากคูเ่ชน่กนั เพือเข้าไปยงัเซลล์สืบพนัธุ ์

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- กฎแห่งการแยก    - กฎแห่งการรวมกลุม่อย่างอิสระ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2) ทกัษะการคิด 



3) ทกัษะการเรียนรู้     4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปเกียวกบักฎแห่งการแยกและการรวมกลุม่อย่างอิสระ 

2) นํากฎแห่งการแยกไปหาโอกาสในการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์แบบตา่ง ๆ ในรุ่น F1 และ F2 

ของการผสมพิจารณาลกัษณะเดียว 

3) นํากฎแห่งการรวมกลุม่อย่างอิสระ ไปหาโอกาสในการเกิดเซลล์สืบพนัธุ์ทีมีกลุม่ของยีนตา่งกนั 

และอตัราสว่นของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่น F1 และ F2 ของการผสมพิจารณา 2 ลกัษณะ  

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้      2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร   2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่ อตัราสว่น 3: 1 ในรุ่น F2 ในการทดลองของเมนเดลเกิดขนึได้

อย่างไร โดยให้นกัเรียนดผูลการโยนเหรียญประกอบ นกัเรียนร่วมกนัตอบถามตามความคิดเหน็ของแตล่ะ

คน  

2) ครูสรุปคําตอบให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การโยนเหรียญในภาพที 15-5 โอกาสทีจะเป็นไปได้มี 3 แบบ 

คือ ออกหวั 2 เหรียญ ออกหวัและออกก้อย และออกก้อยทงัสองเหรียญ ในอตัราสว่น 1:2:1 เพือเชือมโยง

ไปสูก่ารเรียนรู้ เรืองกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุม่อย่างอิสระ 

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง กฏแห่งการแยก โดยให้นกัเรียนดรููปการผสมพนัธุ์ถวัลนัเตาฝักสี

เขียวกบัฝักสีเหลือง และรูปการผสมถวัลนัเตาดอกสีมว่งในรุ่น F1 ทีมีจีโนไทป์เดยีว คือ เฮเทอโรไซกสั เพือ

เชือมโยงกฎความน่าจะเป็นกบักฎการแยกของเมนเดล โดยตงัประเดน็คําถามให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย

ตามประเดน็ตอ่ไปนี 

- ในการผสมโดยพิจารณาเพียง 1 ลกัษณะ เพราะเหตใุดอตัราสว่นฟีโนไทป์ของรุ่น F2 จึงมี

ลกัษณะเดน่ตอ่ลกัษณะด้อย เท่ากบั 3:1 



นกัเรียนร่วมกนัตอบคําถาม โดยควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ ถวัลนัเตาฝักสีเขียวมีจีโนไทป์ Gg โดย G 

และ g มีโอกาสทีจะแยกออกจากกนัไปยงัเซลล์ไขแ่ละสเปริ มเท่า ๆ กนั คือ ½ เมือเกิดการปฏิสนธิโอกาส

ทีสเปริ มจะเข้ารวมกบัเซลล์ไขไ่ด้ 3 แบบ คือ GG Gg และ gg ในอตัราสว่น 1:2:1 โดยมีฟีโนไทป์ 2 แบบ 

คือ ฝักสีเขียวตอ่ฝักสีเหลืองในอตัราสว่น 3:1  

2) ครูสรุปให้นกัเรียนฟังวา่กฎแห่งการแยก ซึงเป็นกฎข้อที 1 มีใจความสําคญัวา่ ยีนทีอยูเ่ป็นคูจ่ะ

แยกออกจากกนัระหวา่งการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ โดยเซลล์สืบพนัธุ์แตล่ะเซลล์จะได้รับเพียงแอลลีลใดแอล

ลีลหนึง ทําให้สามารถทํานายลกัษณะในรุ่น F1 ได้ เมือรู้จีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม ่  

 3) ครูให้นกัเรียนตอบคําถามในหนงัสือเรียน ดงันี 

 - จากภาพที 15-6 รุ่น F1 มีโอกาสสร้างสเปริ มหรือเซลล์ไขกี่ชนิด อะไรบ้าง รุ่น F2 มีจีโนไทป์และฟี

โนไทป์กีชนิด อะไรบ้าง และมีอตัราสว่นเท่าใด (รุ่น F1 มีโอกาสสร้างสเปริมหรือเซลล์ไข่ได ้2 ชนิด คือ G 

และ g ซึงเป็นไปตามกฎแห่งการแยกของเมนเดล ส่วน F2 มีจีโนไทป์ 3 แบบ คือ GG Gg gg ใน

อตัราส่วน 1:2:1 และมีฟีโนไทป์ 2 แบบ คือ ลกัษณะฝักสีเขียวและลกัษณะฝักสีเหลืองในอตัราส่วน 3:1) 

 - การเข้าคูข่องยีนเป็นไปตามกฎความน่าจะเป็นอย่างไร  

(ยีน G ของสเปิร์มมีโอกาสไปรวมกบัยีน G ของเซลล์ไข่ = ½ x ½ = ¼  

ยีน G ของสเปิร์มมีโอกาสไปรวมกบัยีน g ของเซลล์ไข่ = (½ x ½) + (1/2 x 1/2)= 2/4 

ยีน g ของสเปิร์มมีโอกาสไปรวมกบัยีน g ของเซลล์ไข่ = ½ x ½ = ¼) 

 4) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ ในสมยันนัยงัไมมี่ความรู้เกียวกบัการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ทํา

ให้เมนเดลไมรู้่วา่ยีนทีเป็นคูก่นัจะแยกออกจากกนัในระหวา่งทีมีการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ แตเ่มนเดลนําหลกั

คณิตศาสตร์เรืองกฎความน่าจะเป็นมาใช้วิเคราะห์ข้อมลู ทําให้ค้นพบกฎแห่งการแยกได้ 

 5) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ โดย

อธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ฮอมอโลกสัโครโมโซมจะแยกออกจากกนัในระยะแอนนาเฟส I เช่นเดียวกบัการ

แยกของคูยี่น ทําให้ในเซลล์สืบพนัธุ์ไมป่รากฎยีนทีเป็นแอลลีลกนั และไมมี่ฮอมอโลกสัโครโมโซม โดยถ้ายีน

อยู่ในสภาพฮอมอไซกสัเมือแบ่งเซลล์แล้วจะได้เซลล์สืบพนัธุ์ทงัหมดเป็นแบบเดียวกนั แตถ้่ายีนอยูใ่นสภาพ

ทีเป็นเฮเทอโรไซกสั เมือแบ่งเซลล์แล้วเซลล์สืบพนัธุ์จะมี 2 แบบ แตล่ะแบบมีโอกาสเกิดเท่ากบั ½  

6) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง การขม่ไมส่มบรูณ์ โดยถามคําถามนกัเรียนวา่ ในการผสมพนัธุ์

ของพ่อแมที่มีลกัษณะแตกตา่งกนั 2 ลกัษณะพร้อมกนั การแยกคูข่องยีนไปยงัเซลล์สืบพนัธุ์จะเหมือนกบั

การแยกคูข่องยีนทีพิจารณาลกัษณะเดียวหรือไม ่โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง 

7) ครูอธิบายพร้อมยกตวัอย่างการผสมพิจารณาลกัษณะเดียว (monohybrid cross) และการผสม

พิจารณาสองลกัษณะ (dihybrid cross) ให้นกัเรียนฟัง แล้วให้นกัเรียนดรููปการผสมพิจารณาสองลกัษณะ 

โดยนําพ่อพนัธุ์ทีมีลกัษณะเมลด็กลมสีเหลืองผสมพนัธุ์กบัแมพ่นัธุ์ทีมีลกัษณะเมลด็ขรุขระสีเขียว  



8) ครูสรุปผลการทดลองของเมนเดลให้นกัเรียนเหน็วา่ รูปร่างของเมลด็และสีของเมลด็มีการ

ถ่ายทอดอย่างเป็นอิสระตอ่กนั แล้วตงัคําถามถามนกัเรียนดงันี 

- รุ่น F1 มีโอกาสสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ได้กีแบบ อะไรบ้างและรูปแบบยีนในเซลล์สืบพนัธุ์เป็นไปตาม

กฎแห่งการแยกหรือไม ่(รุ่น F1 สร้างสเปิร์มและเซลล์ไขไ่ด้ 4 แบบ คือ RY Ry rY ry โดยยีนแตล่ะคูข่อง 

RrYy จะแยกออกจากกนัตามกฎการแยกของเมนเดล และไปเลือกจบักบัยีนใดยีนหนึงของยีนอีกคูห่นึง

อย่างอิสระ) 

 - รุ่น F2 มีโอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์กีแบบ อะไรบ้าง (รุ่น F2 มีโอกาสเกิดจีโนไทป์ได ้9 แบบ 

คือ RRYY RRYy RRyy RrYy Rryy RrYY rrYY rrYy rryy และมีโอกาสเกิดฟีโนไทป์ 4 แบบ ไดแ้ก่ เมล็ด

กลมสีเหลือง เมล็ดกลมสีเขียว เมล็ดขรุขระสีเหลือง และเมล็ดขรุขระสีเขียว ในอตัราส่วน 9:3:3:1)  

 - รุ่น F2 มีโอกาสเกิดฟีโนไทป์ทีมีลกัษณะเหมือนรุ่นพ่อแมเ่ป็นเท่าใด (รุ่น F2 มีโอกาสทีจะเกิดฟีโน

ไทป์เหมือนรุ่นพ่อแม่เท่ากบั 2/16 โดยมีโอกาสเกิด RRYY และ rryy = 1/16 +1/16 =2/16) 

9) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่ รุ่น F2 มีฟีโนไทป์ 9:3:3:1 เกิดขนึได้อย่างไร ให้นกัเรียนร่วมกนั

อภิปรายคําตอบของคําถาม หรือแสดงวิธีคดิแล้วนําเสนอหน้าชนัเรียน โดยครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่

ถ้านําแตล่ะลกัษณะคือ ลกัษณะรูปร่างของเมลด็ และลกัษณะสีของเมลด็มาแยกศกึษา จะได้อตัราสว่น

ของลกัษณะเมลด็กลมกบัเมลด็ขรุขระเท่ากบั 3:1 และอตัราสว่นของลกัษณะเมลด็สีเหลืองกบัเมลด็สีเขียว

เท่ากบั 3:1 เมือนําอตัราสว่นของสองลกัษณะมาคณูกนั จะได้รุ่น F2 ทีมีฟีโนไทป์ 4 ลกัษณะ อตัราสว่น 

9:3:3:1 ซึงเป็นไปตามกฎการคณูของความน่าจะเป็น 

10) ครูสรุปให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การแยกคูข่องยีนทงั 2 คูไ่ปยงัเซลล์สืบพนัธุ์และการรวมกนัอย่าง

อิสระ ทําให้ค้นพบกฎแห่งการรวมกลุม่อย่างอิสระทีสามารถนําไปอธิบายการผสมทีพิจารณามากกวา่ 1 

ลกัษณะได้ แล้วให้นกัเรียนร่วมกนัสรุปใจความของกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมอีกครังหนึง โดย

ครูสรุปให้นกัเรียนฟังวา่ความเป็นอิสระของแฟกเตอร์ของเมนเดลเกิดขนึจากการทีแฟกเตอร์เหลา่นนัอยู่

บนฮอมอโลกสัโครโมโซมตา่งคูก่นั 

   

กิจกรรมรวบยอด 

 1) ให้นกัเรียนทําแบบทดสอบ เพือทบทวนความรู้ทีนกัเรียนได้รับจากการเรียน โดยให้นกัเรียนตอบ

คําถามตอ่ไปนี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รุ่น F1 มีโอกาสสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ได้กีแบบ อะไรบ้างและรูปแบบยีนในเซลล์สืบพนัธุ์เป็นไปตาม 

กฎแห่งการแยกหรือไม ่

- รุ่น F2 มีโอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์กีแบบ อะไรบ้าง 

- รุ่น F2 มีโอกาสเกิดฟีโนไทป์ทีมีลกัษณะเหมือนรุ่นพ่อแมเ่ป็นเท่าใด 

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง กฎแห่งการแยกและการรวมกลุม่อย่างอิสระ                      

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- กฎแห่งการแยก 

 

 

- กฎแห่งการรวมกลุม่

อย่างอิสระ 

 

 

- สมดุ 

 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

การศกึษาพนัธศุาสตร์

ของเมนเดล ความน่าจะ

เป็นและกฎการแยก กฎ

แห่งการรวมกลุม่อย่าง

อิสระ และการผสมเพือ

ทดสอบ รวมทงัลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมที

นอกเหนือกฎของเมน

เดลได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2        

ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธศุาสตร์                                                

แผนการเรียนรู้ที 4  เรือง การผสมเพือทดสอบ การขม่ไมส่มบรูณ์ และการขม่ร่วมกนั        เวลา  2 ชวัโมง           

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการการศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎการแยก กฎแห่ง

การรวมกลุม่อย่างอิสระ และการผสมเพือทดสอบ รวมทงัลกัษณะทางพนัธกุรรมทีนอกเหนือกฎของเมนเดล

ได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้   

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 - การผสมเพือทดสอบ เป็นวิธีการหนึงทีใช้ในการทดสอบหาจีโนไทป์ของสิงมีชีวิตทีสงสยั โดยนํา

สิงมีชีวิตทีสงสยัไปทดสอบกบัสิงมีชีวิตทีมีลกัษณะด้อย ถ้าลกูทีเกิดมามีลกัษณะเดน่ทงัหมด แสดงวา่จีโน

ไทป์ของสิงมีชีวิตทีสงสยัเป็นฮอโมไซกสั แตถ่่าลกูทีเกิดมามีลกัษณะเดน่: ลกัษณะด้อย เท่ากบั 1:1 แสดง

วา่สิงมีชีวิตทีสงสยัมีจีโนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกสั 

 - การขม่ไมส่มบรูณ์และการขม่ร่วมกนัเป็นลกัษณะทางพนัธกุรรมทีเป็นสว่นขยายของเมนเดล โดย

การขม่ไมส่มบรูณ์จะทําให้รุ่น F1 ทีเกิดมามีลกัษณะผสม คือ แสดงออกทงัลกัษณะเดน่และลกัษณะด้อย 

สว่นการขม่ร่วมกนัจะทําให้รุ่น F1 แสดงลกัษณะเดน่ได้เทา่ๆ กนั 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- การผสมเพือทดสอบ   - การขม่ไมส่มบรูณ์   - การขม่ร่วมกนั         



ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายหลกัการและความสําคญัของวิธีการผสมเพือทดสอบได้ 

2) สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายการขม่ไมส่มบรูณ์ และการขม่ร่วมกนัได้ 

3) นําความรู้ไปใช้ในการหาโอกาสเกิดลกัษณะทีถ่ายทอดทางพนัธกุรรมทีเป็นสว่นขยายของพนัธุ

ศาสตร์เมนเดล 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้     2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร  2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนสิงทีนกัเรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว  

   

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง การผสมเพือทดสอบ โดยให้นกัเรียนดรููปกระตา่ยและหนแูกสบี

แล้วครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่กระตา่ยและหนแูกสบีทีเห็นในรูปมีจีโนไทป์อย่างไร ถ้า 

- กรณีกระตา่ยขนสีดําและกระตา่ยขนสีขาว โดยมีลกัษณะสีดําเป็นลกัษณะเดน่ 

- กรณีหนแูกสบีขนสีนําตาลและขนสีขาว โดยมีลกัษณะสีขาวเป็นลกัษณะเดน่ 

นกัเรียนร่วมกนัตอบคําถาม โดยได้ข้อสรุปวา่ ในกรณีของกระตา่ย ถ้ากําหนด B เป็นแอลลีลขนสี

ดํา และ b แทนแอลลีลขนสีขาว กระตา่ยขนสีขาวเป็นลกัษณะด้อย จะแสดงลกัษณะสีขาวเมือจีโนไทป์ bb 

สว่นกระตา่ยขนสีดําซึงเป็นลกัษณะเดน่จะแสดงขนสีดําได้แม้จะมีแอลลีล B เพียงแอลลีลเดียว ดงันนัจีโน

ไทป์ของกระตา่ยขนสีดํา จะเป็นได้ 2 แบบ คือ BB หรือ Bb แสดงวา่เป็นฮอโมไซกสัหรือเฮเทอโรไซกสัก็ได้ 

และในกรณีของหนแูกสบีก็สามารถอธิบายได้โดยใช้หลกัการเดียวกนั 

2) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่เราจะรู้ได้อย่างไรวา่กระตา่ยขนสีดําและหนแูกสบีขนสีขาวมีจีโน

ไทป์เป็นฮอโมไซกสัหรือเฮเทอโรไซกสั นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง  



3) ครูอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่การผสมเพือทดสอบ (testcross) เป็นวิธีการหนงึทีใช้ในการทดสอบ

หาจีโนไทป์ของสิงมีชีวิตทีสงสยั โดยนําสิงมีชีวิตทีสงสยัไปทดสอบกบัสิงมีชีวิตทีมีลกัษณะด้อย ถ้าลกูทีเกิด

มามีลกัษณะเดน่ทงัหมด แสดงวา่จีโนไทป์ของสิงมีชีวิตทีสงสยัเป็นฮอโมไซกสั แตถ้่าลกูทีเกิดมามีลกัษณะ

เดน่: ลกัษณะด้อย เท่ากบั 1:1 แสดงวา่สิงมีชีวิตทีสงสยัมีจีโนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกสั พร้อมยกตวัอย่างการ

ผสมเพือหาจีโนไทป์ของกระตา่ยขนสีดํา 

4) ครูอธิบายเพิมเติมเกียวกบัการผสมกลบั (backcross) วา่ในสมยัของเมนเดลยงัไมมี่การค้นพบ

การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส แตเ่มนเดลรู้ได้วา่ ลกัษณะสีของดอกในรุ่น F1 ทีเป็นสีมว่งนนัเป็นพนัธุ์ผสม มีจี

โนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกสั Pp และลกัษณะของดอกในรุ่น F2 ทีเป็นสีมว่งมีจีโนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกสั Pp อยู่ 

2/3 และเป็นฮอโมไซกสั PP อยู ่1/3 ได้โดยการนําต้นทีมีดอกสีมว่งในรุ่น F1 มาถ่าย(ละออง)เรณขู้ามกบั

ดอกสีขาวในรุ่น P ถ้าลกูทีเกิดมามีดอกสีมว่งทงัหมด แสดงวา่ดอกสีมว่งในรุ่น F1 มีจีโนไทป์เป็น PP แตถ้่า

ลกูทีเกิดมามีดอกสีมว่ง:สีขาว เท่ากบั 1:1 แสดงวา่ดอกสีมว่งในรุ่น F1 มีจีโนไทป์ Pp  นกัวิทยาศาสตร์เรียก

การทดสอบของเมนเดลโดยการนํารุ่นลกูกลบัไปผสมพนัธุ์กบัรุ่นพ่อแมว่า่ การผสมกลบั 

5) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง การขม่ไมส่มบรูณ์ โดยถามคําถามนกัเรียนวา่ เมือนําต้นบานเย็น

ดอกสีแดงผสมกบัดอกสีขาว รุ่น F1 จะมีลกัษณะอย่างไร นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยได้ข้อสรุป

ร่วมกนัวา่ การผสมพนัธุ์ต้นบานเยน็ดอกสีแดงซึงเป็นลกัษระเดน่ กบัดอกสีขาวซึงเป็นลกัษณะด้อย ถ้าจีโน

ไทป์ของพ่อแมเ่ป็นฮอมอไซกสัทงัคู ่ลกูรุ่น F1 จะมีดอกสีแดงทงัหมด แตถ้่าพ่อและแมเ่ป็นเฮเทอโรไซกสัทงั

คู ่ลกูรุ่น F1 จะมีดอกสีแดงตอ่ดอกสีขาวอตัราสว่นเท่ากบั 1:1  

6) ครูนําเสนอผลการทดลองของคาร์ล คอร์เรนส์ ทีพบวา่เมือนําต้นบานเยน็ดอกสีแดงและดอกสี

ขาวผสมกนัจะได้ดอกสีชมพ ูซงึไมเ่ป็นไปตามกฎของเมนเดล แล้วถามนกัเรียนวา่เป็นเพราะเหตใุด พร้อม

ทงัร่วมกนัสรุปการผสมพนัธุ์ต้นบานเยน็ดอกสีแดงกบัดอกสีขาวทีเป็นไปตามกฎของเมนเดล และตามการ

ทดลองของคาร์ล คอร์เรนส์ร่วมกนั  

7) ครูให้นกัเรียนศกึษาข้อมลูเกียวกบัการผสมพนัธุ์ต้นลินมงักรพนัธุ์ดอกสีแดงและดอกสีขาว ซึงได้

รุ่น F1 ดอกสีชมพ ูและรุ่น F2 มีอตัราสว่นดอกสีแดง : ดอกสีชมพ ู: ดอกสีขาว เท่ากบั 1:2:1 แล้วสรุป

ร่วมกนัวา่ ลกัษณะสีของดอกลินมงักรถกูควบคมุด้วยยีน  2 แอลลีล โดยแอลลีลหนึงขม่แอลลีลทีเป็นคูก่นั

ไมส่มบรูณ์ ทําให้ลกูมีฟีโนไทป์ไมเ่หมือนพ่อแม ่เกิดเป็นดอกสีชมพขูนึ ซึงเป็นการขม่ไมส่มบรูณ์ แล้วถาม

คําถามนกัเรียนวา่  

- รุ่น F2 มีฟีโนไทป์และจีโนไทป์เป็นอย่างไร ในอตัราสว่นเท่าใด และแตกตา่งจากผลการทดลอง 

ของเมนเดลอย่างไร 

 (รุ่น F2 มีอตัราส่วนของจีโนไทป์ RR:RR’:R’R’ เท่ากบั 1:2:1 และมีอตัราส่วนของฟีโนไทป์เป็น

ดอกสีแดง:ดอกสีชมพ:ูดอกสีขาว เท่ากบั 1:2:1 แต่ผลการทดลองของเมนเดลรุ่น F2 มี 2 ลกัษณะ คือ 

ลกัษณะเด่น:ลกัษณะดอ้ย เท่ากบั 3:1) 



8) ครูให้นกัเรียนศกึษาการถ่ายทอดลกัษณะผมหยิก ผมเหยียดตรงและผมหยกัศก จากนนัให้

นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

- ลกูทีเกิดจากพ่อและแมที่มีผมหยกัศกจะมีฟีโนไทป์และจีโนไทป์อย่างไร อตัราสว่นเท่าใด 

(ลูกทีเกิดมาจะมีฟีโนไทป์และจีโนไทป์ 3 แบบ คือ ผมหยิก (HH) ผมหยกัศก (HH’) :ผมเหยียดตรง (H’H’) 

โดยมีอตัราส่วนเท่ากบั 1:2:1) 

- ถ้าพ่อผมเหยียดตรงและแมผ่มหยิก ลกูทีเกิดมาจะมีฟีโนไทป์เป็นอย่างไร 

(ลูกทีเกิดมาจะมีเสน้ผมหยกัศก) 

- เหตใุดการถ่ายทอดลกัษณะเส้นผมในคนจงึเป็นการขม่ไมส่มบรูณ์ 

(เพราะแอลลีลของผมเหยียดตรงและแอลลีลของผมหยิก เป็นแอลลีลเด่นไม่สมบูรณ์ ทําใหฟี้โนไทป์ของลูก

ทีเกิดมาแตกต่างจากพ่อแม่และอยู่ระหว่างฟีโนไทป์ของพอ่แม่ทีเป็นฮอมอไซกสั) 

9) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง การขม่ร่วมกนั โดยถามคาํถามนกัเรียนวา่ หมูเ่ลือด ABO ของคน

ถ่ายทอดมาได้อย่างไร นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยครูอธิบายเกียวกบัหมูเ่ลือดระบบ ABO ที

นกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว โดยให้ศกึษาการถ่ายทอดหมูเ่ลือด AB ของลกูทีเกิดจากพ่อและแมที่มีหมูเ่ลือด A 

และ B ทีเป็นฮอมอไซกสัโดมิแนนท์หรือเมือพ่อและแมมี่หมูเ่ลือด A และ B ทีเป็นเฮเทอโรไซกสั และการ

ถ่ายทอดสีขนในม้าทีมีขนสีโรน ซงึนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ แอลลีลของหมูเ่ลือดและสีขนของสตัว์

บางชนิดเป็นแอลลีลทีแสดงลกัษณะเดน่ได้ทงัคู ่จงึแสดงออกร่วมกนัได้ทงั 2 ลกัษณะ  

กิจกรรมรวบยอด 

 1) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ลกูทีเกิดจากพ่อและแมที่มีผมหยกัศกจะมีฟีโนไทป์และจีโนไทป์อย่างไร อตัราสว่นเท่าใด 

- ถ้าพ่อผมเหยียดตรงและแมผ่มหยิก ลกูทีเกิดมาจะมีฟีโนไทป์เป็นอย่างไร 

- เหตใุดการถ่ายทอดลกัษณะเส้นผมในคนจงึเป็นการขม่ไมส่มบรูณ์ 

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การผสมเพือทดสอบ การขม่ไมส่มบรูณ์ และการขม่ 

ร่วมกนั         

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การผสมเพือทดสอบ  

 

 

- การขม่ไมส่มบรูณ์  

 

- การขม่ร่วมกนั         

 

 

- สมดุ 

 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

การศกึษาพนัธศุาสตร์

ของเมนเดล ความน่าจะ

เป็นและกฎการแยก กฎ

แห่งการรวมกลุม่อย่าง

อิสระ และการผสมเพือ

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ทดสอบ รวมทงัลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมที

นอกเหนือกฎของเมน

เดลได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

 

 

 

-สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 



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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2               

ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธศุาสตร์                                                         

แผนการเรียนรู้ที 5  เรือง            มลัติเปิลแอลลีลและพอลิยีน           เวลา  2 ชวัโมง           

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการการศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎการแยก กฎแห่ง

การรวมกลุม่อย่างอิสระ และการผสมเพือทดสอบ รวมทงัลกัษณะทางพนัธกุรรมทีนอกเหนือกฎของเมนเดล

ได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้   

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 - มลัติเปิลแอลลีล คือยีนหรือแอลลีลทีมากกวา่ 2 ชนิดทีควบคมุลกัษณะใดลกัษณะหนงึของ

สิงมีชีวิต  

 - พอลิยีน คือ กลุม่ของยีนหลายคูที่ควบคมุลกัษณะทางพนัธกุรรมลกัษณะเดียว 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- มลัติเปิลแอลลีล  

- พอลิยีน  

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  



5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1) สืบค้นข้อมลู และเปรียบเทียบลกัษศณะทางพนัธกุรรมของมลัติเปิลแอลลีลและพอลิยีนได้ 

2) นําความรู้ไปใช้ในการหาโอกาสเกิดลกัษณะทีถ่ายทอดทางพนัธกุรรมทีเป็นสว่นขยายของพนัธุ

ศาสตร์เมนเดล 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนสิงทีนกัเรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว  

 2) ครูทบทวนความหมายของแอลลีล และแอลลีลทีควบคมุลกัษณะหมูเ่ลือด คือ IA IB และ i ที

นกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว โดยตงัคําถามถามนกัเรียนกวา่ ลกัษณะทกุลกัษณะของสิงมีชีวิตมียีนทีควบคมุ

เพียง 2 แอลลีลเท่านนัหรือไม ่นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง มลัติเปิลแอลลีล แล้วให้นกัเรียนสืบค้นข้อมลูการถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธกุรรมของหมูเ่ลือดระบบ ABO วา่ควบคมุด้วยแอลลีลใดบ้าง ซึงนกัเรียนควรได้ข้อสรุป

ร่วมกนัวา่ หมูเ่ลือด ABO ควบคมุด้วยแอลลีล 3 แอลลีล คือ IA IB และ i ซึงอยูใ่นโลคสัเดียวกนับนฮอ

โมโลกสัโครโมโซมคูเ่ดยีวกนั แล้วตงัคําถามถามนกัเรียนวา่  

- เมือแอลลีลทีควบคมุหมูเ่ลือดมีอยูด้่วยกนั 3 แอลลีลจะมีจีโนไทป์เกิดขนึได้กีแบบ และมีฟีโนไทป์

ทีแสดงออกอย่างไรบ้าง (หมูเ่ลือด A และ B มีจีโนไทป์ 2 แบบ คือ IAIA IAi และ IBIB IBi ตามลําดบั ส่วนหมู่

เลือด AB และ O มีจีโนไทป์แบบเดียว คือ IAIB และ ii ตามลําดบั) 

2) ครูให้นกัเรียนศกึษาการตรวจสอบหมูเ่ลือด โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การศกึษาการ

ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของหมูเ่ลือด สามารถใช้ตรวจสอบเพือยืนยนัเบืองต้นได้วา่บคุคลนนัมี

ความสมัพนัธ์เป็นพ่อ-ลกู หรือ แม-่ลกูกนัหรือไม ่โดยยกตวัอย่างกรณีทีพ่อมีหมูเ่ลือด AB และแมมี่หมูเ่ลือด 

A และกรณีทีพ่อมีหมูเ่ลือด A และแมมี่หมูเ่ลือด B แล้วให้นกัเรียน ทํานายชนิดของหมูเ่ลือดทีเกิดจากพ่อ

และแมที่มีหมูเ่ลือดตา่ง ๆ  



3) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง พอลิยีน โดยถามคําถามนกัเรียนวา่ ลกัษณะหนึง ๆ ของสิงมีชีวิต

ถกูควบคมุด้วยยีนเพียงคูเ่ดียวเสมอไปหรือไม ่และมีลกัษณะทางพนัธกุรรมใดบ้างทีถกูควบคมุด้วยยีน

หลายคู ่นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง 

4) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ ลกัษณะทางพนัธกุรรมทีศกึษาโดยเมนเดล เป็นลกัษณะที

สามารถสงัเกตเหน็ความแตกตา่งได้ชดัเจน เชน่ ลกัษณะดอกทีเป็นสีมว่งหรือสีขาว ซึงควบคมุด้วยยีนเพียง 

1 คู ่แตล่กัษระทางพนัธกุรรมบางชนิดมียีนทีควบคมุมากกวา่ 1 ตําแหน่งขนึไป เรียกวา่พอลิยีน ซึงเป็นกลุม่

ของยีนหลายคูที่ควบคมุลกัษณะทางพนัธกุรรมลกัษณะเดยีว 

5) ครูให้นกัเรียนศกึษาข้อมลูเกียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะสีของเมลด็ข้าวสาลีทีเกิดจากการผสม

ของพนัธุ์แท้เมลด็สีแดงเข้มกบัเมลด็สีขาว แล้วตงัคําถามถามนกัเรียนวา่  

- ลกัษณะสีของเมลด็ข้าวสาลีถกูควบคมุด้วยยีนกีคู ่มีลกัษณะใดเป็นลกัษณะเดน่และลกัษณะ 

ด้อย  

- รุ่น F1 มีสีอะไร 

- รุ่น F1 เมือผสมกนัเองจะได้รุ่น F2 ทีมีสีของเมลด็ข้าวสาลีแตกตา่งกนัอย่างไร 

นกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ สีของเมลด็ข้าวสาลีถกูควบคมุด้วยยีน 3 คู ่โดยมีเมลด็สีแดงเป็น

ลกัษณะเดน่ เมลด็สีขาวเป็นลกัษณะด้อย รุ่น F1 มีสีชมพ ูรุ่น F2 มีเมลด็สีแตกตา่งกนั  

6) ครูให้นกัเรียนสงัเกตจํานวนของยีนเดน่ จีโนไทป์ของแตล่ะรุ่น และการแสดงออกของยีนแตล่ะคู ่

ซึงนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ รุ่น F1 มีเมลด็สีชมพ ูเนืองจากจีโนไทป์มีแอลลีลเดน่และแอลลีลด้อย

จํานวนเท่ากนั คือ 3 แอลลีล (R1r1R2r2R3r3) แตเ่มือรุ่น F1 ผสมกนัเองจะได้รุ่น F2 ทีมีฟีโนไทป์แตกตา่งกนั 7 

กลุม่ ขนึอยู่กบัจํานวนของแอลลีลเดน่ แล้วถามคําถามนกัเรียนวา่ 

- รุ่น F2 มีฟีโนไทป์กีแบบคิดเป็นอตัราสว่นเท่าใดและโอกาสทีจะมีฟีโนไทป์เหมือนพ่อแมเ่ป็นแบบ

ใด (7 แบบ คือ เมลด็สีแดงเข้ม เมลด็สีแดง เมลด็สีแดงออ่น เมลด็สีชมพเูข้ม เมลด็สีชมพ ูเมลด็สีชมพอูอ่น 

และเมลด็สีขาว ในอตัราสว่น 1:6:15:20:15:6:1 และมีฟีโนไทป์เหมือนพ่อแมรุ่่น F1 คือ R1r1R2r2R3r3 เท่ากบั 

20/64 หรือ 5/16) 

7) ครูยกตวัอย่างลกัษณะทางพนัธกุรรมอืน ๆ ทีเกิดจากพอลิยีน เชน่ สีขนของสนุขั และสีตาของ

คน ทีทําให้ฟีโนไทป์แตกตา่งกนัเลก็น้อยลดหลนักนัตามจํานวนยีนเดน่ แล้วอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ เมือ

นํามาเขียนกราฟจะสงัเกตเห็นลกัษณะทีแตกตา่งกนัลดหลนักนัไป มีการกระจายแบบโค้งปกติ เรียกวา่ 

ลกัษณะทางพนัธกุรรมทีแปรผนัอย่างตอ่เนือง หรือลกัษณะเชิงปริมาณ สว่นลกัษณะทีแตกตา่งกนัอย่าง

ชดัเจน เชน่ การมีลกัยิมหรือไมมี่ลกัยิม เป็นลกัษณะทางพนัธกุรรมทีแปรผนัไมต่อ่เนือง 

   

กิจกรรมรวบยอด  

 1) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 



 - การควบคมุลกัษณะทางพนัธกุรรมโดยมลัตเิปิลแอลลีลแตกตา่งจากการควบคมุลกัษณะทาง

พนัธกุรรมด้วยพอลิยีนอย่างไร  

ลักษณะทีควบคุมด้วยมัลตเิปิลแอลลีล ลักษณะทีควบคุมด้วยพอลยิีน 

 1. ควบคมุด้วยยีน 1 คูใ่นบคุคลหนึง 

2. ควบคมุด้วยยีนหลายแอลลีลในตําแหน่งเดียวกนั

บนฮอมอโลกสัโครโมโซม 

3. ลกัษณะทีแสดงออกมีความแตกตา่งกนัอย่าง

เดน่ชดั เป็นการแปรผนัแบบไมต่อ่เนือง 

4. สิงแวดล้อมมีอิธิพลตอ่การแสดงออกน้อยมาก

หรือไมมี่เลย 

5. เป็นลกัษณะเชิงคณุภาพ 

1. ควบคมุด้วยยีนหลายคู ่

2. ควบคมุด้วยยีนหลายตําแหน่งของฮอโมโลกสั

โครโมโซมตา่งคูก่นั 

3. ลกัษณะทีแสดงออกลดหลนักนั เป็นการแปรผนั

แบบตอ่เนือง 

4. สิงแวดล้อมมีผลตอ่การแสดงออกของลกัษณะ 

5. เป็นลกัษณะเชิงปริมาณ 

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง มลัติเปิลแอลลีลและพอลิยีน 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- มลัติเปิลแอลลีล  

 

- พอลิยีน  

 

 

- สมดุ 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

การศกึษาพนัธศุาสตร์

 

- สมดุ 

 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ของเมนเดล ความน่าจะ

เป็นและกฎการแยก กฎ

แห่งการรวมกลุม่อย่าง

อิสระ และการผสมเพือ

ทดสอบ รวมทงัลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมที

นอกเหนือกฎของเมน

เดลได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 



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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้        พนัธศุาสตร์                                                                     

แผนการเรียนรู้ที   6   เรือง   ยีนบนโครโมโซมเพศและยีนบนโครโมโซมเดียวกนั         เวลา  2 ชวัโมง           

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการการศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎการแยก กฎแห่ง

การรวมกลุม่อย่างอิสระ และการผสมเพือทดสอบ รวมทงัลกัษณะทางพนัธกุรรมทีนอกเหนือกฎของเมนเดล

ได้ 

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้   

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 - การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ เรียกวา่ ยีนทีเกียวเนืองกบัเพศ ถ้ายีนมีตําแหนง่บนโครโมโซม 

X เรียกวา่ยีนทีเกียวเนืองกบั X (X-linked gene) ถ้ายีนมีตาํแหน่งบนโครโมโซม Y เรียกวา่ ยีนทีเกียวเนือง

กบั Y (Y-linked gene)  

 - ยีนบนโครโมโซมเดียวกนัจะถ่ายทอดไปด้วยกนั แตก่ารเกิดครอสซิงโอเวอร์ (crossing over) ทีมี

การแลกเปลียนชินสว่นของโครมาทิดจะทําให้ยีนบนโครโมโซมเดียวกนัทีเคยถ่ายทอดไปด้วยกนัแยกออก

จากกนัและเกิดการรวมใหมข่องยีน (genetic recombination) ไปปรากฏในเซลล์สืบพนัธุ์เดียวกนัได้ เมือ

เกิดการผสมพนัธุ์จงึเกิดลกัษณะทีมีความผนัแปร 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- ยีนบนโครโมโซมเพศ 



- ยีนบนโครโมโซมเดียวกนั  

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้     4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1) สืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศและทีอยู่บน

โครโมโซมเดียวกนั 

 2) ยกตวัอย่างและเขียนจีโนไทป์ของยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศได้ 

3) นําความรู้ไปใช้ในการหาโอกาสเกิดลกัษณะทีถ่ายทอดทางพนัธกุรรมทีเป็นสว่นขยายของพนัธุ

ศาสตร์เมนเดล 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้      2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร   2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนสิงทีนกัเรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว  

 2) ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนเกียวกบัโครโมโซมของมนษุย์ เกียวกบัออโตโซมและ

โครโมโซมเพศ โดยนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ โครโมโซมในเพศหญิงเป็น 44+XX สว่นโครโมโซมใน

เพศชายเป็น 44+XY 

   

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง ยีนบนโครโมโซมเพศ โดยตงัคําถามถามนกัเรียนวา่ ยีนบน

โครโมโซมเพศแตกตา่งจากการถ่ายทอดยีนทีอยู่บนออโตโซมอย่างไร นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดย

ครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง  

2) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ลกัษณะทางพนัธกุรรมของคนจะถกูควบคมุด้วยยีนทีมีตําแหน่ง

อยู่บนออโตโซมและโครโมโซมเพศ โดยยีนทีอยูบ่นออโตโซมสว่นใหญ่มีการถ่ายทอดยีนทีเป็นไปตามกฎ



ของเมนเดล เช่น ลกัษณะผิวเผือก มะเร็งในเรตินา และธาลสัซีเมีย แตมี่บางลกัษณะทีไมเ่ป็นไปตามกฎของ

เมนเดล เช่น หมูเ่ลือด ABO สีผิว และสีตา  

3) ครูให้นกัเรียนศกึษาโครโมโซมของแมลงหวีจากการทดลองของ โทมสั ฮนัท์ มอร์แกน แล้วตงั

คําถามถามนกัเรียนวา่  

- แมลงหวีเพศเมียและเพศผู้มีโครโมโซมอย่างไร (แมลงหวีเพศเมียและเพศผู้มีจํานวนโครโมโซม 8 

แท่งเท่ากนั ตา่งกนัทีโครโมโซมเพศ โดยเพศเมียจะมีโครโมโซม 6+XX สว่นเพศผู้มีโครโมโซม 6+XY) 

4) ครูให้นกัเรียนศกึษาการผสมพนัธุ์แมลงหวีเพศเมียตาสีแดงกบัแมลงหวีเพศผู้ตาสีขาวของมอร์

แกน โดยนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่  

- ในธรรมชาติแมลงหวีเพศผู้และเพศเมียจะมีตาสีแดง เมือผสมแมลงหวีหลายชวัรุ่นจะพบแมลงหวี

เพศผู้บางตวัตาสีขาว 

- เมือผสมแมลงหวีเพศเมียตาสีแดงกบัแมลงหวีเพศผู้ตาสีขาว ได้ลกูรุ่น F1 ทกุตวัมีตาสีแดง 

- รุ่น F2 เพศเมียทกุตวัมีตาสีแดง และเพศผู้ตาสีแดง:เพศผู้ตาสีขาว เท่ากบั 1:1 

แล้วให้นกัเรียนวิเคราะห์วา่เพราะอะไรแมลงหวีตาสีขาวในรุ่น F2 จึงปรากฎในเพศผู้  แมลงหวีเพศ

เมียจะพบตาสีขาวได้หรือไม ่ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคาํตอบ 

5) ครูให้นกัเรียนศกึษาการผสมพนัธุ์แมลงหวีตามแนวคิดของมอร์แกน (รูปที 15-20 ในหนงัสือ

เรียนหน้า 31) ซึงนกัเรียนควรสรุปได้วา่ยีนด้อยบนโครโมโซม X มีโอกาสแสดงออกได้ในเพศผู้มากกวา่เพศ

เมีย เนืองจากเพศผู้มีโครโมโซม X  1 แท่ง แมลงหวีทีได้รับโครโมโซม X ซึงมียีนด้อยมาจากแมจ่ึงแสดงผล

ทนัที สว่นเพศเมียจะต้องได้รับโครโมโซม X ทีมียีนด้อยมาจากพ่อและแมจ่ึงจะแสดงลกัษณะได้ แล้วตงั

คําถามถามนกัเรียนวา่ 

- ยีนควบคมุลกัษณะสีตาของแมลงหวีมีตําแหน่งอยูบ่นโครโมโซมชนิดใด (โครโมโซม X) 

- แมลงหวีเพศเมียจะมีโอกาสมีตาสีขาวได้หรือไม ่อย่างไร (มีโอกาส เมือมียีนควบคมุตาสีขาวบน

โครโมโซม X ทีไดรั้บมาจากพ่อและแม่) 

6) ครูอธิบายเพิมเติมให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ เรียกวา่ ยีนที

เกียวเนืองกบัเพศ ถ้ายีนมีตําแหน่งบนโครโมโซม X เรียกวา่ยีนทีเกียวเนืองกบั X (X-linked gene) ถ้ายีนมี

ตําแหน่งบนโครโมโซม Y เรียกวา่ ยีนทีเกียวเนืองกบั Y (Y-linked gene) แล้วให้นกัเรียนศกึษาการถ่ายทอด

ลกัษณะตาบอดสี  แล้วตงัคําถามดงันี 

- ชายคนที 1 และคนที 4 ในรุ่นที 3 ได้รับการถ่ายทอดยีนตาบอดสีมาได้อย่างไร (ชายคนที 1 ไดรั้บ

ยีนตาบอดสีมาจากแม่หมายเลข 1 รุ่นที 2 และชายคนที 4 ไดรั้บยีนตาบอดสีมาจากแม่หมายเลข 2 รุ่นที 

2 ซึงแม่หมายเลข 1 และ 2 จะเป็นพาหะ โดยไดรั้บยีนตาบอดสีมาจากพ่อรุ่นที 1) 



- ลกัษณะตาบอดสีสว่นใหญ่ปรากฎในเพศใด และลกูสาวจะมีโอกาสเป็นตาบอดสีได้เมือพ่อและ

แมมี่จีโนไทป์อย่างไร (ลกัษณะตาบอดสีส่วนใหญ่พบในเพศชาย ลูกสาวมีโอกาสตาบอดสีได ้เมือพ่อมีจีโน

ไทป์ XcY และแม่มีจีโนไทป์เป็น XCXc หรือ XcXc) 

7) ครูยกตวัอย่างการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศของแมว เพือเพิมความเข้าใจของนกัเรียน แล้ว

ให้นกัเรียนเปรียบเทียบการถ่ายทอดยีนทีอยู่บนออโตโซมกบัยีนทีอยู่บนโครโมโซมเพศ โดยนกัเรียนควรได้

ข้อสรุปร่วมกนัวา่ การถ่ายทอดลกัษณะทีควบคมุด้วยยีนบนออโตโซม จะปรากฏทงั 2 เพศได้เท่ากนั สว่น

การถ่ายทอดลกัษณะทีควบคมุด้วยยีนบนโครโมโซม X จะปรากฎลกัษณะในเพศใดเพศหนงึมากกวา่อีก

เพศหนึง โดยถ้ายีนบนโครโมโซม X เป็นยีนเดน่จะปรากฎลกัษณะในเพศหญิงมากกวา่เพศชาย แตถ้่าเป็น

ยีนด้อยจะปรากฏในเพศชายมากกวา่เพศหญิง 

8) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง ยีนบนโครโมโซมเดียวกนั โดยตงัคําถามถามนกัเรียนวา่ ถ้ายีนอยู่

บนโครโมดซมเดียวกนั เมือมีการถ่ายทอดยีนไปสูเ่ซลล์สืบพนัธุ์ ยีนเหลา่นนัจะถกูถ่ายทอดไปด้วยกนัหรือไม ่

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ ยีนเหลา่นีจะถกูถ่ายทอดไปด้วยกนัได้ แล้วครู

ให้ความรู้เกียวกบัลิงค์เกจ (linkage) วา่การทียีน 2 โลคสัหรือมากกวา่ 2 โลคสัมีการถ่ายทอดไปด้วยกนั

พร้อม ๆ กนั ยีนเหลา่นนัเรียกวา่ ลิงค์เกจ  

9) ครูให้นกัเรียนสืบค้นข้อมลูและศกึษาการผสมพนัธุ์ของแมลงหวีลกัษณะตวัสีนําตาลปีกตรงที

เป็นเฮเทอโรไซกสักบัลกัษระตวัสีนําตาลปีกโค้ง โดยร่วมกนัอภิปรายในประเดน็ตอ่ไปนี 

- แมลงหวีตวัสีนําตาลปีกตรงในรุ่นพ่อแมที่เป็นเฮเทอโรไซกสัสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ได้กีชนิด อะไรบ้าง  

- รุ่น F1 มีอตัราสว่นของฟีโนไทป์เป็นเท่าใด 

- การถ่ายทอดยีนทีควบคมุลกัษณะสีตวัและปีกของแมลงหวีเป็นไปตามกฎแห่งการรวมกลุม่อย่าง

อิสระของเมนเดลหรือไม ่อย่างไร 

นกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ เมือผสมพนัธุ์แมลงหวีตวัสีนําตาลปีกตรงทีมีจีโนไทป์เป็นเฮเทอโร

ไซกสัในรุ่นพ่อแม ่จะสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ได้ 2 แบบ คือ BVg และ bvg เมือผสมกบัแมลงหวีตวัสีดําปีกโค้ง 

ซึงสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ได้แบบเดียว คือ bvg จะได้รุ่น F1 ทีมีฟีโนไทป์ 2 แบบ คือ ตวัสีนําตาลปีกตรงและตวัสี

ดําปีกโค้งในอตัราสว่น 1:1 ซึงไมเ่ป็นไปตามกฎการถ่ายทอดยีนของเมนเดล ทีต้องได้ฟีโนไทป์ 4 ลกัษณะ 

อตัรสว่นเป็น 9:3:3:1 แสดงวา่ต้องมียีนควบคมุสีตวัและยีนควบคมุลกัษณะปีกอยู่บนโครโมโซมเดียวกนั 

เมือมีการถ่ายทอดแอลลีลของยีนทงัสองทีอยู่บนโครโมโซมเดียวกนัจะปรากฎในเซลล์สืบพนัธุ์เดียวกนั  

10) ครูให้นกัเรียนศกึษาการเกิดครอสซิงโอเวอร์ ซึงนกัเรียนควรสรุปร่วมกนัได้วา่ ยีนบนโครโมโซม

เดียวกนัจะถ่ายทอดไปด้วยกนั แตก่ารเกิดครอสซิงโอเวอร์ (crossing over) ทีมีการแลกเปลียนชินสว่นของ

โครมาทิดจะทําให้ยีนบนโครโมโซมเดียวกนัทีเคยถ่ายทอดไปด้วยกนัแยกออกจากกนัและเกิดการรวมใหม่

ของยีน (genetic recombination) ไปปรากฏในเซลล์สืบพนัธุ์เดยีวกนัได้ เมือเกิดการผสมพนัธุ์จึงเกิด

ลกัษณะทีมีความผนัแปร ซึงมีความสําคญัตอ่วิวฒันาการ 



กิจกรรมรวบยอด 

 1) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

 - หญิงคนหนึงเป็นโรคตาบอดสี เมือแตง่งานกบัชายตาปกติ ลกูชายจะเป็นโรคตาบอดสีหรือไม ่

และลกูสาวจะเป็นโรคตาบอดสีหรือเป็นพาหะ (ลูกชายจะเป็นโรคตาบอดสี เพราะไดรั้บยีนทีควบคมุโรคตา

บอดสีมาจากแม่ ส่วนลูกสาวจะเป็นพาหะของโรค เพราะไดรั้บยีนตาบอดสีมาจากแม่และไดรั้บยีนตาปกติ

มาจากพ่อ) 

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง ยีนบนโครโมโซมเพศและยีนบนโครโมโซมเดยีวกนั 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2  ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- ยีนบนโครโมโซมเพศ 

 

- ยีนบนโครโมโซม

เดียวกนั  

 

 

- สมดุ 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

การศกึษาพนัธศุาสตร์

ของเมนเดล ความน่าจะ

เป็นและกฎการแยก กฎ

แห่งการรวมกลุม่อย่าง

อิสระ และการผสมเพือ

ทดสอบ รวมทงัลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมที

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

นอกเหนือกฎของเมน

เดลได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

 

-สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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



บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้        พนัธศุาสตร์                                                                     

แผนการเรียนรู้ที   7   เรือง ลกัษณะทีอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศและลกัษณะทีปรากฎจําเพาะเพศ              

                                                                                                                                   เวลา  2 ชวัโมง           

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา รู้วา่ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทีเกิดขนึสว่นใหญ่มีรูปแบบทีแนน่อน สามารถอธิบายและ

ตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมลูและเครืองมือทีมีอยู่ในช่วงเวลานนั ๆ เข้าใจวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคม 

และสิงแวดล้อมมีความเกียวข้องสมัพนัธ์กนั 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการการศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎการแยก กฎแห่ง

การรวมกลุม่อย่างอิสระ และการผสมเพือทดสอบ รวมทงัลกัษณะทางพนัธกุรรมทีนอกเหนือกฎของเมนเดล

ได้ 

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 - ลกัษณะทีอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ คือ ลกัษณะทีควบคมุโดยยีนบนออโตโซม แตก่ารแสดง

ลกัษณะของแอลลีลขนึอยู่กบัเพศ 

 - ลกัษณะทีปรากฎจําเพาะเพศ คือ ลกัษณะทีควบคมุโดยยีนบนออโตโซม แตถ่กูฮอร์โมนเพศให้

แสดงออกในเพศใดเพศหนึงเท่านนั 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 



- ลกัษณะทีอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ  - ลกัษณะทีปรากฎจําเพาะเพศ  

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้     4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) สืบค้นข้อมลู อภิปราย อธิบายและเปรียบเทียบการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมทีอยู่ภายใต้

อิทธิพลของเพศ และลกัษณะทางพนัธกุรรมทีปรากฏจําเพาะเพศได้ 

2) นําความรู้ไปใช้ในการหาโอกาสเกิดลกัษณะทีถ่ายทอดทางพนัธกุรรมทีเป็นสว่นขยายของพนัธุ

ศาสตร์เมนเดล 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้      2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร   2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนสิงทีนกัเรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว  

  

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่  

- ลกัษณะบางลกัษณะในคนทีสมัพนัธ์กบัเพศจําเป็นต้องถกูควบคมุด้วยยีนทีอยู่ทีโครโมโซมเพศ

หรือไม ่  

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ ลกัษณะทีแตกตา่งกนัระหวา่งเพศชาย

กบัชเพศหญิง ไมจํ่าเป็นต้องควบคมุด้วยยีนบนโครโมโซมเพศเพียงอย่างเดยีว ลกัษณะบางอย่างถกู

ควบคมุด้วยยีนบนออโตโซมได้ แตอ่ยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ ทําให้ลกัษณะดงักลา่วนีพบได้ในเพศหนึง

มากกวา่อีกเพศหนึง 

2) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง ลกัษณะทีอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ โดยให้นกัเรียนศกึษาจีโน

ไทป์และฟีโนไทป์ของยีนทีควบคมุลกัษณะศีรษะล้านในเพศชายและเพศหญิง โดยเน้นให้นกัเรียนเหน็วา่จี

โนไทป์ BB+ ให้ฟีโนไทป์ตา่งกนั คือในเพศหญิงศีรษะไมล้่าน แตใ่นเพศชายศีรษะล้าน แสดงวา่ลกัษณะ



ศีรษะล้าน ควบคมุด้วยยีนเดน่บนออโตโซม แตมี่การแสดงออกสมัพนัธ์กบัเพศ ซึงขนึอยู่กบัอิทธิพลของ

ฮอร์โมนเพศชาย ไมเ่กียวกบัการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ แล้วครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่  

- ถ้าหญิงศีรษะล้านแตง่งานกบัชายศีรษะไมล้่าน ลกูสาวและลกูชายทีเกิดขนึจะมีลกัษณะของ

ศีรษะเป็นอย่างไร (ลูกสาวศีรษะไม่ลา้นแต่เป็นพาหะ ส่วนลูกชายจะมีศีรษะลา้น) 

3)  ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง ลกัษณะทีปรากฏจําเพาะเพศ โดยให้นกัเรียนศกึษาจีโนไทป์

และฟีโนไทป์ของไก่เพศผู้และเพศเมีย แล้วร่วมกนัอภิปรายถึงลกัษณะขนหางของไก่ทีควบคมุด้วยยีนทีมีจี

โนไทป์แบบเดียวกนั แตแ่สดงออกแตกตา่งกนัในเพศผู้และเพศเมีย คือ จีโนไทป์ hh ทําให้เป็นขนแบบเฮน

ในไก่เพศเมีย แตใ่นไก่เพศผู้จะเป็นขนแบบคอ็ก แล้วถามคาํถามนกัเรียน ดงันี 

 - นกัเรียนจะสรุปได้อย่างไรเกียวกบัการแสดงออกของยีนทีควบคมุลกัษณะขนหางในไก่ (ลกัษณะ

ขนแบบคอ็กในไก่ถกูจํากดัให้แสดงออกเฉพาะไกเ่พศผู้) 

- ในการผสมพนัธุ์ไกเ่พศเมียขนแบบเฮนกบัไก่เพศผู้ขนแบบคอ็ก ลกูไก่ทงัเพศผู้และเพศเมียทีเกิด

มามีลกัษณะขนแบบเฮนทกุตวั จงหาจีโนไทป์ของพ่อแมคู่นี่ (แม่และพ่อมีจีโนไทป์ เป็น HH และ hh 

ตามลําดบั) 

 

กิจกรรมรวบยอด 

 1) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

 -  ลกัษณะทีอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ คืออะไร ยกตวัอย่างประกอบ (ลกัษณะทีควบคมุโดยยีนบน

ออโตโซม แต่การแสดงลกัษณะของแอลลีลขึนอยู่กบัเพศ เช่น ลกัษณะศีรษะลา้นในเพศชายและเพศหญิง) 

 - ลกัษณะทีปรากฎจําเพาะเพศ คืออะไร ยกตวัอย่างประกอบ (ลกัษณะทีควบคมุโดยยีนบนออโต

โซม แต่ถกูฮอร์โมนเพศใหแ้สดงออกในเพศใดเพศหนึงเท่านนั เช่น ลกัษณะขนหางของไก่แบบเฮนและ

แบบค็อก) 

 - ในการศกึษาการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของมนษุย์ทําได้ยากกวา่ในพืช จงหาวา่เป็น

เพราะเหตใุด (เพราะมนษุย์มีช่วงชีวิตแต่ละช่วงรุ่นยาวนาน และจํานวนของลูกหลานทีเกิดขึนมีจํานวนไม่

มากพอ ทําใหก้ารควบคมุการทดลองเป็นไปไดย้าก ทําใหก้ารทํานายการเปลียนแปลงของลกัษณะต่างๆ ที

เกิดขึนไดไ้ม่ดี) 

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

 

 

 

 

 



โรคกระดูกอ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ถ้าแมเ่ป็นโรคกระดกูออ่น ลกูสาวและลกูชายจะมีโอกาสเป็นโรคกระดกูออ่นหรือไม ่

- ถ้าพ่อเป็นโรคกระดกูออ่น ลกูสาวและลกูชายจะมีโอกาสเป็นโรคกระดกูออ่นหรือไม ่

- โรคกระดกูออ่นถกูควบคมุด้วยยีนบนโครโมโซมใด 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง ลกัษณะทีอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศและลกัษณะที

ปรากฏจําเพาะเพศ 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- ลกัษณะทีอยู่ภายใต้

อิทธิพลของเพศ 

- ลกัษณะทีปรากฎ

จําเพาะเพศ  

 

- สมดุ 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

   



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

การศกึษาพนัธศุาสตร์

ของเมนเดล ความน่าจะ

เป็นและกฎการแยก กฎ

แห่งการรวมกลุม่อย่าง

อิสระ และการผสมเพือ

ทดสอบ รวมทงัลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมที

นอกเหนือกฎของเมน

เดลได้  

-ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้

  

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 



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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2               

ชือหน่วยการเรียนรู้   ยีนและโครโมโซม                                                

แผนการเรียนรู้ที      8 เรือง         การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม     เวลา     2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเกิดขนึสว่นใหญ่มีรูปแบบทีแนน่อน สามารถอธิบายและ

ตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมลูและเครืองมือทีมีอยู่ในช่วงเวลานนั ๆ เข้าใจวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคม 

และสิงแวดล้อมมีความเกียวข้องสมัพนัธ์กนั 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพนัธกุรรม โครโมโซม

องค์ประกอบทางเคมีของดีเอน็เอ และโครงสร้างของดีเอน็เอ สมบตัิของสารพนัธกุรรม รวมทงัมิวเทชนัได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 ยีนจากพ่อและแมจ่ะสง่ผา่นมายงัลกูด้วยกระบวนการปฏิสนธิ โดยโครโมโซมทีเป็นทีอยู่ของยีนนนั

จะมีการแบ่งเซลล์ 2 แบบ คือ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส  

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 



3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายการถ่ายทอดยีนและโครโมโซมได้ 

2) อธิบายและสรุปได้วา่ยีนอยู่บนโครโมโซม 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูทบทวนความรู้เกียวกบัพนัธศุาสตร์ทีนกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว โดยเฉลยคําถามท้ายบทที

นกัเรียนได้ทํามาแล้ว เพือตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียน 

2) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดรููปโครโมโซม แล้วตงัคําถามถามนกัเรียน ดงันี 

- สิงมีชีวิตแตล่ะชนิดทีมีลกัษณะแตกตา่งกนั จะมีโครงสร้างและจํานวนโครโมโซมแตกตา่งกนั

หรือไม ่ 

- ยีนและโครโมโซมเกียวข้องกนัอย่างไร จึงมีบทบาทตอ่การถ่ายทอดลกัษณะของสิงมีชีวิตได้ และ

ถ้าโครงสร้างของโครโมโซมเปลียนแปลงไป จะมีผลตอ่สิงมีชีวิตหรือไม ่อย่างไร 

3) ครูให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง แล้วชีแจงให้นกัเรียน

ฟังวา่ความคิดของนกัเรียนจะถกูต้องหรือไม ่นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากเรืองยีนและโครโมโซม 

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดรููปการปฏิสนธิระหวา่งสเปิร์มกบัเซลล์ไขไ่ด้เป็นไซโกต 

แล้วเจริญตอ่ไปเป็นเอม็บริโอ แล้วตงัคําถามถามนกัเรียนวา่ “ยีนจากพ่อแม่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้

อย่างไร” ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถามร่วมกนั 

2) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ นกัวิทยาศาสตร์ได้ทําการศกึษาพบวา่เซลล์ซงึเป็นหน่วยพืนฐาน

ทีสําคญัของสิงมีชีวิตประกอบด้วยองค์ประกอบทีสําคญั คือ นิวเคลียส เมือใช้กล้องจลุทรรศน์สอ่งดภูายใน

นิวเคลียสทีย้อมสีแล้วจะเหน็โครงสร้างทีมีลกัษณะเป็นเส้นใยเลก็ ๆ ขดพนักนั เรียกวา่ โครโมโซม ซงึเป็น

โครงสร้างทีทําหน้าทีถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม เมือทําการศกึษาการเปลียนแปลงของโครโมโซมจะ



พบวา่มีการแบ่งเซลล์ 2 แบบ คือ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ซึงจะเหน็

โครโมโซมชดัเจนมากในระยะเมทาเฟส 

3) ครูนําเสนอ PowerPoint รูปการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส แล้วอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การแบ่ง

เซลล์แบบไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์เดิมออกเป็นเซลล์ใหม ่2 เซลล์ โดยเซลล์ใหมที่ได้จะมีลกัษณะทาง

พนัธกุรรมเหมือนเดิมทกุประการ และมีจํานวนโครโมโซมเท่ากบัเซลล์เริมต้นทีเรียกวา่ ดิพลอยด์ (diploid)  

 4) ครูนําเสนอ power Point รูปการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส แล้วอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ เป็นการ

แบ่งเซลล์ทีทําให้ได้เซลล์ใหมแ่ตล่ะเซลล์มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึงหนึงของเซลล์เริมต้น เรียกวา่ แฮพ

พลอยด์ (haploid) 

 5) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่ “นกัเรียนคิดว่ามีหลกัฐานอะไรทียืนยนัไดว่้า ยีนอยู่บนโครโมโซม”

นกัเรียนร่วมกนัตอบคําถาม โดยได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ การถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 7 ลกัษณะที 

เมนเดลได้ศกึษาไปนนั ทําให้รู้วา่ลกัษณะดงักลา่วนีมียีนทีควบคมุซึงสามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นตอ่ไปได้ 

และจากความรู้เรืองการแบง่เซลล์ทีได้ศกึษามาแล้ว ทําให้ทราบวา่ในการแบง่เซลล์แบบไมโอซิสเพือสร้าง

เซลล์สืบพนัธุ์ทีได้เซลล์ไขก่บัสเปิร์มนนั สารพนัธกุรรมจากพ่อและแมจ่ะถ่ายทอดมายงัลกูได้จากการ

ปฏิสนธิระหวา่งเซลล์ไขก่บัสเปิร์ม ซึงสารพนัธกุรรมนนัก็คอื ยีนบนโครโมโซมนนัเอง 

 6) ให้นกัเรียนศกึษาทฤษฎีโครโมโซมในการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของวอลเตอร์ซตัตนัใน

หนงัสือเรียน ซึงซตัตนัได้นําเสนอไว้ จนได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ ยีนอยู่บนโครโมโซม 

 

กิจกรรมรวบยอด 

1) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

- การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสระยะใดทีทําให้มองเห็นโครโมโซมชดัเจนทีสดุ  

- หลกัฐานอะไรบ้างทียืนยนัวา่ยีนอยู่บนโครโมโซม (อธิบายโดยใช้ความรู้เกียวกบัการถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธกุรรมของเมนเดล) 

- ยีน DNA โครโมโซม และลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิงมีชีวิตมีความเกียวข้องกนัอย่างไร 

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  



3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวดัและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การถ่ายทอดยีนและ

โครโมโซม 

 

- สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

ถ่ายทอดยีนและ

โครโมโซม การค้นพบ

สารพนัธกุรรม 

โครโมโซมองค์ประกอบ

ทางเคมีของดเีอน็เอ 

และโครงสร้างของดีเอน็

เอ สมบตัิของสาร

พนัธกุรรม รวมทงั 

มิวเทชนัได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- การถาม/ตอบ 

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2               

ชือหน่วยการเรียนรู้   ยีนและโครโมโซม                                                

แผนการเรียนรู้ที      9 เรือง         การค้นพบสารพนัธกุรรม     เวลา     2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพนัธกุรรม โครโมโซม

องค์ประกอบทางเคมีของดีเอน็เอ และโครงสร้างของดีเอน็เอ สมบตัิของสารพนัธกุรรม รวมทงัมิวเทชนัได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 นกัวิทยาศาสตร์ในสมยัตา่ง ๆ ได้ทําการศกึษาพบวา่ DNA เป็นสารพนัธกุรรมของสิงมีชีวิตชนิด

ตา่ง ๆ ทีสามารถถ่ายทอดจากพ่อแมไ่ปสูล่กูหลานได้ โดยเรียก DNA สว่นทีควบคมุลกัษณะทางพนัธกุรรม

วา่ ยีน และพบวา่ ไวรัสบางชนิดมี RNA เป็นสารพนัธกุรรม  

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

การค้นพบสารพนัธกุรรม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 



1) สืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการทดลองของนกัวิทยาศาสตร์ เพือนําไปสูก่าร

ค้นพบสารพนัธกุรรม 

2) อธิบายและสรุปได้วา่ยีนเป็นสว่นหนึงของ DNA ทีควบคมุลกัษณะทางพนัธกุรรมและ DNA อยู่

ทีโครโมโซม 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูทบทวนความรู้เดิมให้นกัเรียนฟังวา่ ยีน คือ หน่วยทีควบคมุลกัษณะทางพนัธกุรรม ซึง 

สามารถถ่ายทอดจากพ่อแมไ่ปสูล่กูหลานได้ แล้วถามคําถามนกัเรียนดงันี 

 - ยีน DNA โครโมโซม และลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิงมีชีวิตมีความเกียวข้องกนัอย่างไร 

 2) ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยครูสรุปให้นกัเรียนฟังวา่ ยีนเป็นสว่นหนึงของ DNA และ 

DNA อยู่บนโครโมโซม ซึง DNA เป็นสารพนัธกุรรมทีสามารถถ่ายทอดลกัษณะตา่ง ๆ ไปสูล่กูหลานได้  

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดรููปโครงสร้างของ DNA ทีประกอบไปด้วย นําตาลดีออกซี

ไรโบส ไนโตรจีนสัเบส และหมูฟ่อสเฟต ซึงนกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว  

2) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การค้นพบโครงสร้างของ DNA นีเป็นผลมาจากการศกึษาค้นคว้า

ทดลองของนกัวิทยาศาสตร์หลายรุ่นอย่างยาวนาน  

3) ครูนําเสนอ PowerPoint แสดงการศกึษาสารพนัธกุรรมของ เฟรดริช มิเชอร์ แล้วสรุปให้นกัเรียน

ฟังวา่จากการศกึษานีพบวา่ ในนิวเคลียสมีสารทีมีธาตไุนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ เรียกสาร

นีวา่ นิวคลีอิน  

 4) ครูนําเสนอ power Point แสดงการศกึษาสารพนัธกุรรมของ โรเบิร์ต ฟอยล์เกน แล้วสรุปให้

นกัเรียนฟังวา่จากการศกึษาเมือย้อมโครโมโซมด้วยสีฟคุซินจะพบวา่ DNA อยู่บนโครโมโซม 

 5) ครูนําเสนอ power Point แสดงการศกึษาสารพนัธกุรรมของ เฟรเดอริก กริฟฟิท แล้วสรุปให้

นกัเรียนฟังวา่ เมือนําแบคทีเรียสารพนัธุ์ S ทีทําให้เกิดโรคปอดบวมไปทําให้ตายด้วยความร้อน แล้วนําไป

ใสใ่นอาหารเลียงเชือทีเลียงแบคทีเรียสายพนัธุ์ R ทีไมทํ่าให้เกิดโรคปอดบวม พบวา่มีสารบางอย่างจาก



แบคทีเรียสายพนัธุ์ S ทีทําให้แบคทีเรียสายพนัธุ์ R กลายเป็นสายพนัธุ์ทีทําให้เกิดโรคได้ และสามารถ

ถ่ายทอดลกัษณะนีไปสูแ่บคทีเรียรุ่นตอ่ไปได้  

 6) ครูนําเสนอ power Point แสดงการศกึษาสารพนัธกุรรมของ แอเวอรีและคณะ แล้วสรุปให้

นกัเรียนฟังวา่จากการศกึษาจะเหน็วา่ DNA เป็นสารทีสามารถเปลียนพนัธกุรรมของแบคทีเรียสายพนัธุ์ R 

ให้เป็นแบคทีเรียสายพนัธุ์ S ได้ จงึสรุปได้วา่ DNA เป็นสารพนัธกุรรม ไมใ่ช่โปรตีนอย่างทีนกัวิทยาศาสตร์

ในรุ่นก่อน ๆ เคยเข้าใจ 

 

กิจกรรมรวบยอด 

1) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

- เพราะเหตใุดเมือนําแบคทีเรียสายพนัธุ์ S ทีทําให้ตายด้วยความร้อนไปผสมกบัสายพนัธุ์  R ทีมี 

ชีวิตจึงทําให้หนตูายได้ 

- การศกึษาของกริฟฟิทสามารถอธิบายผลการทดลองทีเกิดขนึได้อย่างไร 

- เพราะเหตใุดการทดลองของเอเวอรีจึงใช้เอนไซม์ RNase DNase และ protease ใสล่งไปรวมกบั

สารสกดัจากแบคทีเรียสายพนัธุ์ S 

- เพราะเหตใุดการศกึษาไวรัสของแบคทีเรียจึงสามารถสนบัสนนุได้วา่ DNA คือสารพนัธกุรรม  

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การค้นพบสารพนัธกุรรม 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การค้นพบสาร

พนัธกุรรม 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

 

- สมดุ 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ถ่ายทอดยีนและ

โครโมโซม การค้นพบ

สารพนัธกุรรม 

โครโมโซมองค์ประกอบ

ทางเคมีของดเีอน็เอ 

และโครงสร้างของ 

ดีเอน็เอ สมบตัิของสาร

พนัธกุรรม รวมทงั 

มิวเทชนัได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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



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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้   ยีนและโครโมโซม                                                

แผนการเรียนรู้ที      10 เรือง         โครโมโซม                                    เวลา     2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพนัธกุรรม โครโมโซม

องค์ประกอบทางเคมีของดีเอน็เอ และโครงสร้างของดีเอน็เอ สมบตัิของสารพนัธกุรรม รวมทงัมิวเทชนัได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 โครโซมอยู่ภายในนิวเคลียส มีลกัษณะเป็นเส้นเลก็ยาวขดพนักนั เรียกวา่ โครมาทิน ซึง

ประกอบด้วย DNA และโปรตีน ชนิดฮิสโตนและนอนฮิสโตน 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

1) รูปร่างลกัษณะ และจํานวนโครโมโซม  

2) สว่นประกอบของโครโมโซม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้    4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายรูปร่าง ลกัษณะโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย 



2) สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายสว่นประกอบของโครโมโซม 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้     2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร  2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนเกียวกบัโครโมโซม โดยตงัคําถามถามนกัเรียนดงันี 

 - จากการศกึษาการแบ่งเซลล์ นกัเรียนจะเห็นโครโมโซมชดัเจนในการแบ่งเซลล์ระยะใด (ระยะ 

เมทาเฟส) 

 - โครโมโซมของสิงมีชีวิตตา่ง ๆ น่าจะมีจํานวนเท่ากนัหรืไม ่(ไม่เท่ากนั) 

 2) ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถามร่วมกนั เพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง 

โครโมโซม  

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดรููปโครโมโซมแบบตา่ง ๆ แล้วให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย

ประเดน็คําถามตอ่ไปนี 

- รูปร่างลกัษณะของโครโมโซมในภาพแตกตา่งกนัหรือไม ่อย่างไร ใช้อะไรเป็นเกณฑ์  

2) นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยสรุปร่วมกนัได้วา่ โครโมโซมมีรูปร่างแตกตา่งกนั และมี

ขนาดแตกตา่งกนัด้วย แล้วครูอธิบายเพิมเติมให้นกัเรียนเข้าใจวา่ นกัเรียนสามารถใช้ตําแหน่งของเซนโทร

เมียร์ในการแบ่งรูปร่างและลกัษณะของโครโมโซมได้ โดยโครโมโซมบางแท่งมีตําแหน่งของเซนโทรเมียร์

ไมไ่ด้อยู่ตรงกลางของโครโมโซม ทําให้แขนทงั 2 ข้างของโครโมโซมยาวไมเ่ท่ากนั ถ้าตําแหน่งของเซนโทร

เมียร์คอ่นไปทางใดทางหนงึจะทําให้แขนด้านหนึงยาว และอีกด้านหนงึสนัได้ 

3) ครูสรุปให้นกัเรียนเข้าใจวา่สว่นใหญ่สิงมีชีวิตแตล่ะชนิดจะมีจํานวนโครโมโซมไมเ่ท่ากนั แต่

สิงมีชีวิตบางชนิดมีจํานวนโครโมโซมเท่ากนัได้ เช่น สนุขัและไก่มีจํานวนโครโมโซม 78 แท่งเท่ากนั หรือใน

พืช เช่น กล้วยและแตงโมทีมีจํานวนโครโมโซม 22 แท่งเทา่กนั ทงันีสิงมีชีวิตแตล่ะชนิดจะมีจํานวน

โครโมโซมทีแน่นอน และโครโมโซมแตล่ะแท่งจะมีรูปร่าง และขนาดคงที โดยในสิงมีชีวิตชนิดหนึง ๆ อาจมี

โครโมโซมทีมีรูปร่างแบบเดียวหรือหลายแบบก็ได้ 

 4) ให้นกัเรียนตอบคําถามในประเดน็ตอ่ไปนี 



 - นกัเรียนสามารถใช้จํานวนโครโมโซมระบชุนิดของสิงมีชีวิตได้หรือไม ่เพราะอะไร (ไม่สามารถระบุ

ได ้เพราะสิงมีชีวิตบางชนิดมีจํานวนโครโมโซมเท่ากนั) 

 - จํานวนโครโมโซมมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความซบัซ้อนของสิงมีชีวิตหรือไม ่(ไม่สมัพนัธ์กนั เช่น 

ไก่มีจํานวนโครโมโซม 78 โครโมโซม ซึงมากกว่าคน แต่มีโครงสร้างของอวยัวะต่าง ๆ ซบัซ้อนนอ้ยกว่าคน) 

 5) ครูนําเสนอ power Point แสดงสว่นประกอบของโครโมโซม แล้วอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ ใน

โครโมโซมนอกจากมี DNA แล้วยงัพบสารอืนอีก โดยโครโมโซมของยคูาริโอตจะมีลกัษณะเป็นแท่ง 

ประกอบด้วย DNA 1 ใน 3 สว่นอีก 2 น 3 เป็นโปรตีน ได้แก่โปรตีนฮิสโตนและโปรตนีนอนฮิสโตน สว่น

โครโมโซมของโพรคาริโอตจะมีลกัษณะเป็นวงแหวนขนาดเลก็ 

 6) ให้นกัเรียนศกึษาความหมายและขนาดของจีโนมของสิงมีชีวิตชนิดตา่ง ๆ ในหนงัสือเรียน

รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา เลม่ 4 หน้า 54 แล้วตงัคําถามถามนกัเรียนวา่  

 - จีโนม หมายถึงอะไร (ขอ้มูลทางพนัธุกรรมทงัหมดทีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างเป็นปกติของ 

สิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึง) 

 7) นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยสรุปร่วมกนัได้วา่ สิงมีชีวิตแตล่ะชนิดจะมีขนาดของจีโนม

แตกตา่งกนั โดยสิงมีชีวิตขนาดเลก็ เช่น แบคทีเรียจะมีขนาดของจีโนมคอ่นข้างเลก็ 

กิจกรรมรวบยอด 

 นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

 - โครโมโซมประกอบด้วยสว่นประกอบอะไรบ้าง (DNA และโปรตีนชนิดฮิสโตนและนอนฮิสโตน) 

 - สิงมีชีวิตแตล่ะชนิดมีจํานวนโครโมโซมคงทีหรือไม ่(คงที) 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง โครโมโซม 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- รูปร่างลกัษณะ และ

จํานวนโครโมโซม  

-สว่นประกอบของ

 

- สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

-สามารถตอบคําถามได้



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

โครโมโซม  อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

ถ่ายทอดยีนและ

โครโมโซม การค้นพบ

สารพนัธกุรรม 

โครโมโซมองค์ประกอบ

ทางเคมีของดเีอน็เอ 

และโครงสร้างของดีเอน็

เอ สมบตัิของสาร

พนัธกุรรม รวมทงัมิวเท

ชนัได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้ 

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 



11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้   ยีนและโครโมโซม                                                

แผนการเรียนรู้ที      11 เรือง       องค์ประกอบของ DNA                            เวลา   2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพนัธกุรรม โครโมโซม

องค์ประกอบทางเคมีของดีเอน็เอ และโครงสร้างของดีเอน็เอ สมบตัิของสารพนัธกุรรม รวมทงัมิวเทชนัได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 DNA ทําหน้าทีเป็นสารพนัธกุรรมของสิงมีชีวิต เป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึงทีประกอบด้วยมอนอเมอร์ที

เรียกวา่ นิวคลีโอไทด์ โดยแตล่ะนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยนําตาลดีออกซีไรโบส ไนโตรจีนสัเบส และหมู่

ฟอสเฟต นิวคลีโอไทด์แตล่ะนิวคลีโอไทด์จะเชือมตอ่กนัโดยการสร้างพนัธะฟอสโฟไดเอสเตอร์เพือเกิดเป็น

สายพอลินิวคลีโอไทด ์

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

องค์ประกอบทางเคมีของ DNA 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 



3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายถึงสว่นประกอบของนิวคลีโอไทด์และจําแนกชนิดของนิวคลี

โอไทด์ได้ 

2) อธิบายและสรุปได้วา่ DNA แตล่ะโมเลกลุแตกตา่งกนัทีจํานวนและลําดบัของนิวคลีโอไทด ์

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนวา่ ยีนเป็นสว่นหนึงของ DNA และ DNA เป็นสารพนัธกุรรมที

อยู่ในโครโมโซม แล้วตงัคําถามถามนกัเรียนดงันี 

 - DNA มีโครงสร้างและสว่นประกอบอย่างไร จึงสามารถควบคมุลกัษณะทางพนัธกุรรมของ

สิงมีชีวิตได้ 

 2) ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถามร่วมกนั โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง เพือ

เชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง องค์ประกอบของ DNA 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดโูครงสร้างของ DNA โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ DNA 

เป็นกรดนิวคลิอิกชนิดหนึง ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีประกอบไปด้วยมอนอเมอร์ขนาดเลก็จํานวนมากทีเรียกวา่ 

นิวคลีโอไทด์ ซึงแตล่ะนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยนําตาลดอีอกซีไรโบส ไนโตรจีนสัเบส และหมูฟ่อสเฟต 

2) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การประกอบขนึเป็นนิวคลีโอไทด์นนันําตาลดีออกซีไรโบส ไนโตร

จีนสัเบส และหมูฟ่อสเฟต จะประกอบกนั โดยมีนําตาลเป็นแกนหลกั มีไนโตรจีนสัเบสอยู่ทีคาร์บอน

ตําแหน่งที 1 และมีหมูฟ่อสเฟตอยูที่คาร์บอนตําแหนง่ที 5 โดยนิวคลีโอไทด์ใน DNA มี 4 ชนิด ซึงแตกตา่ง

กนัตามองค์ประกอบสว่นทีเป็นเบส คือ อะดีนีน (A) กวานีน (G) ไซโทซีน (C) และไทมีน (T) แล้วตงัคําถาม

ถามนกัเรียนวา่ 

- ไนโตรจีนสัเบส ประกอบด้วยอะตอมของธาตใุดบ้าง จําแนกได้กีประเภท แตล่ะประเภทมีความ

เหมือนหรือแตกตา่งกนัอย่างไร (ไนโตรจีนสัเบสประกอบดว้ยโครงสร้างทีเป็นวงแหวนทีมีธาต ุC และ N 

เป็นองค์ประกอบ ซึงจําแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ เบสพิวรีน และเบสไพริมิดีน) 



3) ครูนําเสนอ power point เพือให้นกัเรียนเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งเบสพิวรีนและเบส

ไพริมิดีน โดยนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ เบสพิวรีน มีโครงสร้างประกอบด้วยวงแหวน 2 วง มี 2 ชนิด 

คือ อะดีนีน (A) และกวานีน (G) สว่นเบสไพริมิดีน โครงสร้างประกอบด้วยวงแหวน 1 วง มี 2 ชนิด คือ ไซ

โทซีน (C) และไทมีน (T) แล้วทบทวนโดยให้นกัเรียนดรููปไนโตรจีนสัเบสและรูปนําตาลดีออกซีไรโบส ให้

นกัเรียนระบรูุปทีเห็นวา่เป็นเบสชนิดใดและเป็นนําตาลเพนโทสชนิดใด 

4) ครูนําเสนอ power point ให้นกัเรียนดรููปการเชือมตอ่กนัระหวา่งนิวคลีโอไทด์แตล่ะนิวคลีโอ

ไทด์ และรูปสายพอลินิวคลีโอไทด์ทีเกิดจากการเชือมตอ่ระหวา่งนิวคลีโอไทด์ โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจ

วา่ นิวคลีโอไทด์แตล่ะโมเลกลุจะมาเชือมตอ่กนัเป็นสายได้โดยจะสร้างพนัธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ ระหวา่ง

หมูฟ่อสเฟตซึงอยู่ทีคาร์บอนตําแหน่งที 5 ของนําตาลในนิวคลีโอไทด์หนึงกบัหมูไ่ฮดรอกซิลของคาร์บอน

ตําแหน่งที 3 ของนําตาลในอีกนิวคลีโอไทดห์นึง โดยเมือหลาย ๆ นิวคลีโอไทด์มาเชือมตอ่กนัจึงเกิดเป็น

สายพอลินิวคลีโอไทด์ได้  

5) ครูให้นกัเรียนสงัเกตปลายปลาย 5 และปลาย 3’ โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ข้างหนึงของ 

นิวคลีโอไทด์ตรงคาร์บอนตําแหน่งที 5 ของนําตาลดีออกซีไรโบสทียึดกบัหมูฟ่อสเฟต เรียกปลายข้างนีวา่

ปลาย 5’ และอีกปลายหนงึเป็นคาร์บอนตําแหน่งที 3 ของนําตาลดีออกซีไรโบสของนิวคลีโอไทด์ทีอยู่ปลาย

สดุทียึดอยูก่บัหมูไ่ฮดรอกซิล เรียกปลายด้านนีวา่ ปลาย 3’ โดยสายพอลินิวคลีโอไทด์ในสิงมีชีวิตทีมีจํานวน

นิวคลีโอไทด์เท่ากนั อาจมีลําดบัของนิวคลีโอไทด์ไมเ่หมือนกนัได้ ทําให้สิงมีชีวิตมีลกัษณะทีแตกตา่งกนั

ออกไป 

 6) ให้นกัเรียนศกึษาตารางที 16.3 แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณเบสในโมเลกลุ DNA ในสิงมีชีวิต

ของชาร์ลกาฟฟ์ ในหนงัสือเรียนรายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา เลม่ 4 หน้า 57 แล้วให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย

คําถามตอ่ไปนี  

 - ปริมาณเบส 4 ชนิดใน DNA ของสิงมีชีวิตตา่ง ๆ สมัพนัธ์กนัอย่างไร (เบส A มีปริมาณใกลเ้คียง

กบัเบส T และเบส C มีปริมาณใกลเ้คียงกบัเบส G นนัคือ A:T มีค่าใกลเ้คียง 1:1 และ C:G มีค่าใกลเ้คียง 

1:1) 

 - อตัราสว่นของ A+T และ C+G ในโมเลกลุของ DNA ของสิงมีชีวิตตา่ง ๆ มีคา่ใกล้เคยีงกนัหรือไม ่

(อตัราส่วนของ A+T และ C+G ในสิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีคา่ไม่ใกลเ้คียงกนั) 

 - อตัราสว่นของ A+G และ T+C ในโมเลกลุของ DNA ของสิงมีชีวิตตา่ง ๆ มีคา่ใกล้เคยีงกนัหรือไม ่

(อตัราส่วนของ A+G และ T+C ในสิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีคา่ใกลเ้คียงกนั) 

 7) ครูสรุปให้นกัเรียนเข้าใจวา่ ผลการทดลองของชาร์กาฟฟ์ สามารถสรุปได้วา่ ใน DNA ของ

สิงมีชีวิตทกุชนิด เบส A จะมีปริมาณใกล้เคียงกบัเบส T และเบส C มีปริมาณใกล้เคยีงกบัเบส G และ

ปริมาณของ A+T จะไมเ่ท่ากบัปริมาณของ C+G 

 



กิจกรรมรวบยอด 

 นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

 - นิวคลีโอไทด์แตล่ะชนิดแตกตา่งกนัอย่างไร (นิวคลีโอไทด์แต่ละชนิดแตกต่างกนัทีชนิดของเบส 

โดยอาจเป็นเบสอะดีนีน ไทมีน ไซโทซีน หรือกวานีนเป็นองค์ประกอบ) 

 - แตล่ะนิวคลีโอไทด์เชือมตอ่กนัได้อย่างไร (แต่ละนิวคลีโอไทด์เชือมต่อกนัดว้ยหมู่ฟอสเฟต หมู่

ฟอสเฟตของนิวคลีโอไทด์หนึงจะเชือมต่อกบัหมู่ไฮดรอกซิลของนําตาลเพนโทสของอีกนิวคลีโอไทด์หนึง) 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง องค์ประกอบของ DNA  

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์  2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- องค์ประกอบทางเคมี

ของ DNA 

 

- สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

ถ่ายทอดยีนและ

โครโมโซม การค้นพบ

สารพนัธกุรรม 

โครโมโซมองค์ประกอบ

ทางเคมีของดเีอน็เอ 

และโครงสร้างของดีเอน็

เอ สมบตัิของสาร

พนัธกุรรม รวมทงั 

มิวเทชนัได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

  

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

 



(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้   ยีนและโครโมโซม                                                

แผนการเรียนรู้ที      12 เรือง       โครงสร้างของ  DNA                            เวลา   2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพนัธกุรรม โครโมโซม

องค์ประกอบทางเคมีของดีเอน็เอ และโครงสร้างของดีเอน็เอ สมบตัิของสารพนัธกุรรม รวมทงัมิวเทชนัได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุและเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 DNA มีโครงสร้างเป็นเกลียวคูป่ระกอบด้วยสายพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายวางขนานกลบัทิศทางกนั 

มีลกัษระบิดเป็นเกลียวเวียนขวา ตามเขม็นาฬิ กาคล้ายบนัไดเวียน แตล่ะสายจบักนัด้วยพนัธะไฮโดรเจน ที

เกิดขนึระหวา่งคูเ่บสทีเป็นเบสคูส่ม คือ  A กบั T ด้วยพนัธะไฮโดรเจน 2 พนัธะ และ G กบั C ด้วยพนัธะ

ไฮโดรเจน 3 พนัธะ  

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

โครงสร้างของ DNA 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 



สืบค้นข้อมลู วิเคราะห์อภิปราย อธิบายและสรุปผลการศกึษาของนกัวิทยาศา่สตร์ทีเกียวกบั

สว่นประกอบทางเคมีและโครงสร้างของ DNA 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนเกียวกบัการทดลองของชาร์กาฟฟ์ ทีสรุปวาอตัราสว่นระหวา่ง

เบส A:T และ C:G คงทีเสมอ แล้วถามคําถามนกัเรียนวา่ 

 - ถ้าอตัราสว่นระหวา่งเบสคงที เป็นไปได้หรือไมว่า่เบส A จบัคูก่บั T และเบส C จบัคูก่บั G ถ้าเป็น

เช่นนนั นกัเรียนคดิวา่โครงสร้างของ DNA จะเป็นอย่างไร 

 2) ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถามร่วมกนั โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง เพือ

เชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง โครงสร้างของ DNA 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดผูลการศกึษาโครงสร้าง DNA ของวิลคินส์และแฟรงคลิน 

ทีใช้เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชนัด้วยการฉายรังสีเอกซ์ผา่นผลกึ DNA ทําให้เกิดการหกัเหของรังสีเอกซ์ เกิด

ภาพบนแผน่ฟิลม์ โดยเมือนําแผน่ฟิลม์มาแปลข้อมลูจะพบวา่ 

- สิงมีชีวิตตา่ง ๆ มีโครงสร้างของ DNA คล้ายกนัมาก 

- DNA ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์มากกวา่ 1 สาย 

- พอลินิวคลีโอไทด์มีลกัษณะเป็นเกลียว 

- เกลียวของพอลินิวคลีโอไทด์แตล่ะรอบมีระยะทางเท่ากนั 

2) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดผูลการศกึษาโครงสร้าง DNA ของวตัสนัและคริก ทีได้

เสนอแบบจําลองโมเลกลุของ DNA โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ พนัธะเคมีทีเชือมพอลินิวคลีโอไทด์ 2 

สายให้ตดิกนัเป็นพนัธะไฮโดรเจน ทีเกิดระหวา่งคูเ่บส ซึงพนัธะเคมีนี สามารถยึดสายพอลินิวคลีโอไทด์ 2 

สายให้เข้าคูก่นัได้ 

3) ครูนําเสนอ power point รูปพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งเบสทีเข้าคูก่นั แล้วถามคําถามนกัเรียนวา่  

- แรงยึดระหวา่งคูเ่บส A กบั T และ G กบั C คูใ่ดมีความแขง็แรงมากกวา่กนั เพราะอะไร (แรงยึด

เหนียวระหว่างเบส C กบั G แข็งแรงมากกว่าเบส A กบั T เพราะระหว่างเบส C กบั G ยึดกนัดว้ยพนัธะ

ไฮโดรเจน 3 พนัธะ แตเ่บส A กบั T ยึดกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน 2 พนัธะ) 



4) ครูนําเสนอ power point รูปโครงสร้างของ DNA แล้วอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ วอตสนัและ 

คริกได้เสนอแบบจําลองโมเลกลุของ DNA วา่ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สาย เบสในแตล่ะสายของ 

DNA ทีเป็นเบสคูส่มยึดกนัด้วยพนัธะไฮโดรเจน ซึงจากการสงัเกตผลการศกึษาของวตัสนัและคริก นกัเรียน

ควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ 

- DNA ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สาย โดยแตล่ะสายมีทิศทางจากปลาย 5’ ไปยงั 3’ เรียง

สลบัทิศทางกนั 

- มีการจบัคูก่นัอย่างจําเพาะ คือ เบส A จบักบัเบส T ด้วยพนัธะไฮโดรเจน 2 พนัธะ และเบส C จบั

กบัเบส G ด้วยพนัธะไฮโดรเจน 3 พนัธะ คล้ายขนับนัได 

- พอลินิวคลีโอไทด์ 2 สาย พนักนับิดเป็นเกลียวคูเ่วียนขวา คล้ายบนัไดเวียน โดยมีนําตาลดีออกซี

ไรโบสจบักบัหมูฟ่อสเฟตคล้ายราวบนัได 

- เกลียวแตล่ะรอบห่างกนั 34 oA และคูเ่บสแตล่ะคูห่่างกนั 3.4 oA ความห่างของแตล่ะคูเ่บสเปรียบ

คล้ายกบัความห่างของขนับนัได และพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายห่างกนั 20 oA 

5) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ DNA มีนิวคลีโอไทด์ 4 ชนิด แตจ่ากการศกึษาพบวา่โครงสร้าง

ของ DNA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์จํานวนมาก แสดงวา่โมเลกลุของ DNA มีความแตกตา่งกนัได้ เชน่ ถ้า 

DNA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ 2 โมเลกลุเรียงตอ่กนั จะสามารถเรียงลําดบัเบสแตกตา่งกนัได้ 42 =  16 

แบบ ดงันนัถ้าโมเลกลุของ DNA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์จํานวนมากจะทําให้มีการเรียงลําดบัเบส

แตกตา่งกนัมากด้วยเชน่กนั ทําให้เกิดรูปร่างของ DNA ได้อย่างหลากหลาย 

6) ครูตงัคําถามเพิมเติมให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายวา่  

- แตล่ะโมเลกลุของ DNA มีจํานวนนิวคลีโอไทดเ์ท่ากนัหรือไม ่และการจดัเรียงตวัของเบสในแตล่ะ

พอลินิวคลีโอไทด์ใน DNA จะเหมือนกนัหรือไม ่(แต่ละโมเลกุลของ DNA มีจํานวนนิวคลีโอไทด์ไม่เท่ากนั 

บางชนิดมีประมาณพนัคู่ แตบ่างชนิดมีประมาณแสนคู ่ทําใหก้ารเรียงตวัของเบสใน DNA น่าจะแตกต่าง

กนัไดม้ากดว้ย) 

กิจกรรมรวบยอด 

1) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

- แรงยึดระหวา่งคูเ่บส A กบั T และ G กบั C คูใ่ดมีความแขง็แรงมากกวา่กนั เพราะอะไร 

- โมเลกลุของ DNA ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สาย ถ้าสายพอลินิวคลีโอไทด์สายหนึงมี

ลําดบัเบส 5’ A C G T C A G 3’ พอลินิวคลีโอไทด์ของสายทีเป็นคูเ่บสกนัจะมีลําดบัเบสอย่างไร 

- DNA ทีประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ 3 โมเลกลุ จะเรียงลําดบันิวคลีโอ-ไทด์ได้แตกตา่งกนักีแบบ 

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  



1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง โครงสร้างของ DNA  

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- โครงสร้างของ DNA 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

ถ่ายทอดยีนและ

โครโมโซม การค้นพบ

สารพนัธกุรรม 

โครโมโซมองค์ประกอบ

ทางเคมีของดเีอน็เอ 

และโครงสร้างของดีเอน็

เอ สมบตัิของสาร

พนัธกุรรม รวมทงั 

มิวเทชนัได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ    



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 



 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31234  ชือรายวิชา  ชีววิทยา 2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้   ยีนและโครโมโซม                                                

แผนการเรียนรู้ที      13 เรือง       สมบตัิของสารพนัธกุรรม (1)                 เวลา   2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพนัธกุรรม โครโมโซม

องค์ประกอบทางเคมีของดีเอน็เอ และโครงสร้างของดีเอน็เอ สมบตัิของสารพนัธกุรรม รวมทงัมิวเทชนัได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 1) การจําลอง DNA (DNA replication) พอลินิวคลีโอไทด ์2 สายแยกออกจากกนั โดยการสลาย

พนัธะระหวา่ง A กบั T และ G กบั C ทีละคู ่แล้วพอลินิวคลีโอไทด์แตล่ะสายจะทําหน้าทีเป็นแมแ่บบ (DNA 

template) สําหรับการสร้าง DNA สายใหม ่ได้ DNA สายใหมที่เหมือนกบั DNA เดิมทกุประการ 

 2) การสงัเคราะห์ DNA สายใหม ่2 สาย สายหนึงจะสร้างตอ่เนืองกนัเป็นเส้นยาว เรียกวา่ ลีดดิง 

สแตรนด์ (leading strand) สว่นอีกสายหนึงเป็นพอลิเพปไทด์สายสนั ๆ เรียกวา่ แลกกิงสแตรนด์ (lagging 

strand) โดยมีเอนไซม์ไลเกส (ligase) ทําหน้าทีเชือมตอ่ให้เป็นสายยาว 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

1) การสงัเคราะห์ DNA   2) การควบคมุลกัษณะทางพนัธกุรรมของ DNA 



ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้     4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายกระบวนการจําลอง DNA 

2) สืบค้นข้อมลู อภิปราย การควบคมุลกัษณะทางพนัธกุรรมของ DNA 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้      2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร   2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนเกียวกบัโครงสร้างของ DNA และชนิดของนิวคลีโอไทด์ โดย

ตงัคําถามถามนกัเรียน ดงันี 

 - โครงสร้างโมเลกลุของ DNA มีลกัษณะใด (ประกอบดว้ยพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายเรียงสลบัทิศกนั 

พนักนัเป็นเกลียวคู่ เวียนขวาตามเข็มนาฬิกา โดยเบสในแต่ละสายของ DNA เป็นเบสคู่สม ทียึดกนัดวัย

พนัธะไฮโดรเจน)  

 - นิวคลีโอไทด์ซึงเป็นมอนอเมอร์ของ DNA ประกอบด้วยอะไรบ้าง (นําตาลดีออกซีไรโบส ไนโตร

จีนสัเบส และหมู่ฟอสเฟต) 

 - นิวคลีโอไทด์มีกีชนิด อะไรบ้าง (4 ชนิด คือ อะดีนีน (A) กวานีน (G) ไซโทซีน (C) และไทมีน 

(A)) 

 2) นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถาม เพือนําไปสูก่ารเรียนรู้ เรือง สมบตัิของสาร

พนัธกุรรม 

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูตงัคําถามถามนกัเรียน ดงันี 

- DNA ของสิงมีชีวิตถ่ายทอดจากรุ่นหนงึไปยงัอีกรุ่นหนึงได้อย่างไร (เมือมีการแบ่งเซลล์ ทําใหมี้

การจําลอง DNA เพิมปริมาณเป็น 2 ชุด โดยถ่ายทอด DNA ชุดหนึงใหลู้กรุ่นต่อไป) 



- DNA ในรุ่นพ่อแมแ่ละ DNA ในรุ่นลกูจําเป็นต้องเหมือนกนัหรือไม ่เพราะอะไร (DNA รุ่นพ่อแม่

จําเป็นตอ้งเหมือน DNA ลูก จึงจะสามารถถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมต่อไปได)้ 

- การที DNA ของรุ่นลกูจะเหมือนกบั DNA ในรุ่นพ่อแมน่นัเกิดขนึได้อย่างไร (การจําลอง DNA) 

2) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดกูารจําลอง DNA จากการศกึษาของวอตสนัและคริก โดย

ตงัคําถามถามนกัเรียน ดงันี 

- การสงัเคราะห์ DNA มีสิงจําเป็นอะไรบ้าง 

- การสงัเคราะห์ DNA มีขนัตอนอย่างไร 

- ลําดบัเบสของ DNA ในแตล่ะโมเลกลุเป็นอย่างไร 

3) ให้ครูและนกัเรียนร่วมกนัลงข้อสรุปวา่ 

- การสงัเคราะห์ DNA จําเป็นต้องมีเอนไซม์ DNA พอลิเมอร์เรส ซึงทําหน้าทีเชือมนิวคลีโอไทดใ์ห้

เป็นพอลินิวคลีโอไทด์สายยาว โดยนิวคลีโอไทด์มี 4 ชนิด คือ นิวคลีโอไทด์ทีมีเบส A T C G และมี DNA 

เป็นสายแมแ่บบ 

- ขนัตอนการสงัเคราะห์ DNA ประกอบด้วย 

* พอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายของ DNA คลายเกลียว พนัธะไฮโดรเจนทียึดระหวา่งคูเ่บสของทงั 2 

สายจะสลายไป ทําให้พอลินิวคลีโอไทดท์งั 2 สายแยกออกจากกนั 

* พอลินิวคลีโอไทด์แตล่ะสายทําหน้าทีเป็นสายแมแ่บบ เพือสงัเคราะห์พอลินิวคลีโอไทด์สายใหม ่

โดยเอนไซม์ DNA พอลิเมอร์เรสนํานิวคลีโอไทด์อิสระเข้าจบักบันิวคลีโอไทด์ของสายแมแ่บบทีมีเบสคูส่ม

กนั คือ เบส A จบัคูก่บั T และเบส C จบัคูก่บั G  

* นิวคลีโอไทด์ของพอลินิวคลีโอไทด์สายใหมจ่ะเข้าคูก่บันิวคลีโอไทด์ของสายแมแ่บบด้วยพนัธะ

ไฮโดรเจน 

- การสงัเคราะห์ DNA ทําให้มีการเพิมโมเลกลุของ DNA จาก 1 เป็น 2 โมเลกลุ โดย DNA แตล่ะ

โมเลกลุมีพอลินิวคลีโอไทด์สายเดิม 1 สายและสายใหม ่1 สาย การจําลอง DNA จึงเป็นแบบกึงอนรัุกษ์  

4) ครูนําเสนอ power point ให้นกัเรียนดกูารศกึษาของอาร์เธอร์ คอนเบิร์ก ทีสงัเคราะห์โมเลกลุ

ของ DNA ในหลอดทดลอง โดยเน้นให้นกัเรียนเข้าใจหน้าทีของเอนไซม์ DNA พอลิเมอร์เรสทีเป็นตวัเชือม 

นิวคลีโอไทด์แตล่ะนิวคลีโอไทด์ให้เข้ากนัจนเป็นสายยาว แล้วให้นกัเรียนศกึษาผลการทดลองของคอนเบิร์ก

ในตารางที 16.4 ในหนงัสือเรียนรายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา เลม่ 4 หน้า 63 เพือให้นกัเรียนเปรียบเทียบ

อตัราสว่นของเบสใน DNA ทีสงัเคราะห์ได้กบั DNA แมแ่บบ ซึงนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ 

อตัราสว่นของ A+T / C+G ใน DNA ทีสงัเคราะห์ได้กบัอตัราสว่นของ A+T / C+G ใน DNA แมเ่บบ มี

อตัราสว่นใกล้เคียงกนั จึงเป็นไปได้วา่ DNA ทีสงัเคราะห์ได้น่าจะประกอบด้วยจํานวนนิวคลีโอไทด์

ใกล้เคียงกบั DNA แมแ่บบ และมีโครงสร้างคล้ายกบั DNA แมแ่บบ 



5) ครูนําเสนอ power point การสงัเคราะห์ DNA โดยตงัคาํถามถามนกัเรียนวา่ การสงัเคราะห์ 

DNA สายใหมท่งั 2 สายเหมือนหรือแตกตา่งกนัอย่างไร แล้วให้นกัเรียนศกึษาการสงัเคราะห์ DNA ใน

หนงัสือเรียนรายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา เลม่ 4 หน้า 63-64 ซึงนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ 

- DNA เกลียวคูจ่ะคลายเกลียวออกจากกนั DNA แมแ่บบ 2 สายทีแยกออกจากกนัมีทิศทางจาก

ปลาย 5’ ไปยงัปลาย 3’ สวนทางกนั 

- DNA สายทีมีปลาย 3’ ไปยงัปลาย 5’ จะเป็นแมแ่บบในการสร้าง DNA สายใหมจ่ากทิศทาง 5’ 

ไปยงั 3’ อย่างตอ่เนืองเป็นสายยาว DNA สายใหมนี่เรียกวา่ ลีดดิงสแตรนด์ให้เป็นสายยาว 

- DNA อีกสายหนึงทีมีปลาย 5’ ไปยงัปลาย 3’ ไมส่ามารถเป็นแมแ่บบเพือสร้างสาย DNA จาก

ทิศทางจากปลาย 3’ ไปยงัปลาย 5’ ได้อย่างตอ่เนือง การสร้าง DNA สายใหมจ่ึงเป็นการสร้างสายสนั ๆ 

ทิศทางจากปลาย 5’ ไปยงัปลาย 3’ และจะมีเอนไซม์ไลเกสเชือม DNA สายใหมที่เป็นสายสนั ๆ เข้าด้วยกนั

เป็นสายยาว เรียกวา่ แลกกิงสแตรนด ์

6) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ โครงสร้างของ DNA ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สาย ทีมี

ความยาวหลายล้านคูเ่บส การเรียงลําดบัเบสมีความแตกตา่งกนัหลายแบบ ทําให้ DNA แตล่ะโมเลกลุมี

ความแตกตา่งกนัทีลําดบัและจํานวนของคูเ่บส ทงัทีมีเบสเพียง 4 ชนิด คือ A T C และ G แล้วถามคําถาม

นกัเรียนวา่ ลําดบัเบสใน DNA เกียวข้องกบัการแสดงออกทางพนัธกุรรมหรือไม ่อย่างไร นกัเรียนร่วมกนั

อภิปรายคําตอบของคําถาม โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง 

7) ครูนําเสนอ power point การศกึษาของอินแกรมเกียวกบัโรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์ โดย

อธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่การเปลียนแปลงของ DNA ทําให้การสงัเคราะห์โปรตนีฮีโมโกลบินผิดปกติ คือ 

ลําดบัของกรดอะมิโนสว่นหนึงในสายบีตาของโมเลกลุฮีโมโกลบินตา่งไปจากปกติ ทําให้เซลล์เมด็เลือดแดง

มีลกัษณะเป็นรูปเคยีว นําออกซิเจนได้น้อยลง เกิดเป็นโรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์ได้ แสดงวา่ลําดบัเบส

บน DNA ทําหน้าทีควบคมุลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิงมีชีวิต โดยเมือลําดบัเบสของ DNA เปลียนแปลง

จะมีผลตอ่การสงัเคราะห์โปรตนี ทําให้ลกัษณะทางพนัธกุรรมเปลียนแปลงไปด้วย 

8) ครูตงัคําถามถามนกัเรียน ดงันี 

- คนทีเป็นโรคโลหิตจางชนิดซิกเกิลเซลล์มีลําดบัของกรดแอมิโนในฮีโมโกลบินสายบีตาแตกตา่ง

จากคนปกติอย่างไร (แตกต่างกนั คือ กรดอะมิโนตําแหน่งที 6 ของพอลิเพปไทด์สายบีตาสายหนึงของ

ฮีโมโกลบินในคนปกติเป็นกรดกลูตามิก ส่วนในคนทีเป็นโรคจะเป็นวาลีน) 

- ลกัษณะทางพนัธกุรรมของโรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์เกียวข้องกบัโปรตีนและ DNA อย่างไร 

(เมือเบสของ DNA เปลียนไป การสงัเคราะห์โปรตีนฮีโมโกลบินจะผิดปกติ ทําใหค้นทีมีลกัษณะทาง

พนัธุกรรมนีเป็นโรคโลหิตจางชนิดซิเคิลเซลล์) 

 

กิจกรรมรวบยอด 



 นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

 - เอนไซม์ทีทําหน้าทีเชือมตอ่ DNA สายสนั ๆ ให้เป็นสายเดียวกนัคือ (เอนไซม์ไลเกส) 

 - เพราะเหตใุดการสร้าง DNA สายใหมจ่ึงต้องมีทิศทางจากปลาย 5‘ไปยงัปลาย 3’ เสมอ (เพราะ 

DNA พอลิเมอเรสจะทํางานโดยทําหนา้ทีเชือมนิวคลีโอไทด์ใหต้่อกนัเป็นสายยาวจากปลาย 5’ ไปยงัปลาย 

3’) 

 - การจําลอง DNA แบบกึงอนรัุกษ์คืออะไร (การทําใหมี้การเพิมโมเลกุลของ DNA จาก 1 โมเลกุล

เป็น 2 โมเลกุล โดย DNA แต่ละโมเลกุลมีพอลินิวคลีโอไทด์สายเดิม 1 สาย และสายใหม่ 1 สาย) 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง สมบตัิของสารพนัธกุรรม (1)  

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์  2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การสงัเคราะห์ DNA 

 

-การควบคมุลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมของ DNA 

 

- สมดุ 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

ถ่ายทอดยีนและ

โครโมโซม การค้นพบ

สารพนัธกุรรม 

โครโมโซมองค์ประกอบ

ทางเคมีของดเีอน็เอ 

และโครงสร้างของดีเอน็

เอ สมบตัิของสาร

พนัธกุรรม รวมทงั 

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

มิวเทชนัได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

 

-สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 



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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา 2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้   ยีนและโครโมโซม                                                

แผนการเรียนรู้ที      14 เรือง       สมบตัิของสารพนัธกุรรม (2)                 เวลา   2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพนัธกุรรม โครโมโซม

องค์ประกอบทางเคมีของดีเอน็เอ และโครงสร้างของดีเอน็เอ สมบตัิของสารพนัธกุรรม รวมทงัมิวเทชนัได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 1) การสงัเคราะห์โปรตีนจาก DNA มี m-RNA ทําหน้าทีนํารหสัข้อมลูทางพนัธกุรรมจาก DNA ใน

นิวเคลียสมายงัไรโบโซมในไซโทพลาซึมเพือให้สงัเคราะห์โปรตีน เรียกกระบวนการถอดรหสั DNA ให้เป็น

สาย m-RNA วา่ การถอดรหสัหรือทรานสคริปชนั (transcription) 

2) การเรียงลําดบัของนิวคลีโอไทด์ชนิดตา่ง ๆ ของ mRNA ทีมี DNA เป็นแมแ่บบ จะเป็นตวั

กําหนดการเรียงลําดบัของกรดอะมิโนทีใช้ในการสงัเคราะห์โปรตีนทีเรียกวา่ รหสัพนัธกุรรม (genetic 

code) 

 3) กระบวนการแปลรหสั (translation) เกิดขนึโดย tRNA ทีทําหน้าทีนํากรดอะมิโนมาเรียงตอ่กนั

ตามรหสัพนัธกุรรมของ mRNA ได้เป็นสายพอลิเพปไทดที์สมบรูณ์ กลายเป็นโปรตีนทีมีความเหมาะสมและ

พร้อมทํางานได้ตอ่ไป 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 



1) การสงัเคราะห์ mRNA จาก DNA แมแ่บบ  2) รหสัพนัธกุรรม 

3) การสงัเคราะห์โปรตีนทีไรโบโซม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายกระบวนการสงัเคราะห์โปรตีน 

2) สืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ อภิปราย เปรียบเทียบ และสรุปการสงัเคราะห์ DNA กบัการสงัเคราะห์ 

mRNA 

3) วิเคราะห์ อภิปราย และเปรียบเทียบการสงัเคราะห์โปรตีนของโพรคาริโอตและยคูาริโอต 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนเกียวกบัโครงสร้างของ DNA ทีนกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว แล้ว

อธิบายวา่กรดนิวคลีอิกทีอยู่ในเซลล์มีทงั DNA และ RNA ซึงมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

2) ครูนําเสนอ PowerPoint แสดงโครงสร้างของ DNA และ RNA แล้วตงัคําถามถามนกัเรียน ดงันี 

 - RNA มีโครงสร้างแตกตา่งจาก DNA อย่างไร   

 3) นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถาม ในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบ โดยควรได้

ข้อสรุปร่วมกนั ดงันี เพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้ เรือง สมบตัิของสารพนัธกุรรม (2) 

ข้อเปรียบเทียบ DNA RNA 

จํานวนพอลินิวคลีโอไทด ์  2 สาย 1 สาย 

โครงสร้าง บิดเป็นเกลียว ไมบิ่ดเป็นเกลียว 

ชนิดของเบส อะดีนีน กวานีน ไทมีน  

และไซโทซีน 

อะดีนีน กวานีน ยรูาซิล  

และไซโทซีน 

ชนิดของนําตาล ดีออกซีไรโบส ไรโบส 

 

ขันจัดการเรียนรู้ 



 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint แสดงตําแหน่งทีอยู่ของ DNA ในนิวเคลียส แล้วอธิบายให้นกัเรียน

เข้าใจวา่ DNA อยู่ในนิวเคลียส แตเ่อนโดพลาสมิกเรติคลูมัแบบผิวขรุขระ ซึงมีไรโบโซมทีทําหน้าที

สงัเคราะห์โปรตนีอยู่ในไซโทพลาซึม แล้วตงัคําถามถามนกัเรียนดงันี 

- DNA สามารถควบคมุการสงัเคราะห์โปรตนีในไซโทพลาซึมได้อย่างไร 

- เป็นไปได้หรือไมว่า่ DNA สง่สารบางอย่างออกมาเพือควบคมุการสงัเคราะห์โปรตีนในไซโทพลา

ซึม 

- สารที DNA สง่ออกมานนั คืออะไร รับคําสงัจาก DNA ได้อย่างไร และมีกระบวนการสงัเคราะห์

โปรตีนได้อย่างไร  

2) นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถาม โดยให้สืบค้นข้อมลูสมมติฐานของจาคอ็ปและ 

โมนอด  

จากการสืบค้นข้อมลู นกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ mRNA เป็นสารตวักลางทีนําข้อมลูทาง

พนัธกุรรมจาก DNA เกียวกบัการสงัเคราะห์โปรตนีมายงัไรโบโซมทีอยู่ในไซโทพลาซึม ซึงเป็นบริเวณทีมี

การสงัเคราะห์โปรตีน แล้วครูสรุปให้นกัเรียนเข้าใจร่วมกนัวา่กระบวนการสงัเคราะห์โปรตนีประกอบด้วย 

ขนัตอน 2 ขนัตอน คือ การสงัเคราะห์ RNA จาก DNA และการสงัเคราะห์โปรตีนในไรโบโซม 

3) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การสงัเคราะห์ mRNA จาก DNA แมแ่บบจะคล้ายกบัการจําลอง 

DNA แตก่ารสงัเคราะห์ mRNA จะใช้ DNA เพียงสายเดียวเป็นแมแ่บบ แล้วตงัคําถามถามนกัเรียนดงันี 

- การสงัเคราะห์ mRNA มีขนัตอนอย่างไรบ้าง 

- RNA พอลิเมอร์เรสมีบทบาทอย่างไรในการสงัเคราะห์ mRNA 

- กระบวนการสงัเคราะห์ mRNA จาก DNA แมแ่บบ เรียกวา่กระบวนการอะไร 

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถาม โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง  

4) ครูนําเสนอ PowerPoint การสงัเคราะห์ mRNA ขนัเริมต้น ขนัการตอ่สายยาว และขนัสินสดุ 

โดยนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัดงันี 

- เอนไซม์ RNA พอลิเมอร์เรสจะไปจบักบั DNA บริเวณทีจะสงัเคราะห์ mRNA  

- DNA 2 สายคลายเกลียวออกจากกนั โดยมี DNA สายหนึงเป็นแมแ่บบ  

- นิวคลีโอไทด์ทีมีเบสคูส่มจะเข้าไปจบักบัเบสของสายแมแ่บบ โดยนิวคลีโอไทด์ทีมีเบสคูส่มจะ

เชือมตอ่กนัเป็นสายยาวมีทิศทางจากปลาย 5’ ไปยงัปลาย 3’ ซึงสลบัทิศทางกบัสาย DNA แมแ่บบ จนได้ 

mRNA  

- mRNA แยกออกจาก DNA ไปยงัไรโบโซม เพือสงัเคราะห์โปรตีนตอ่ไป 

5) ครูสรุปให้นกัเรียนเข้าใจร่วมกนัวา่ RNA พอลิเมอเรสมีบทบาทในการสงัเคราะห์ mRNA คือ ทํา

ให้พอลินิวคลีโอไทด์ทงั 2 สายแยกออกจากกนั และเชือมนิวคลีโอไทด์ตอ่กนัเป็นสาย mRNA โดยทิศทาง



การสงัเคราะห์ mRNA จะสงัเคราะห์จากปลาย 5’ ไปยงัปลาย 3’ เรียกกระบวนการสงัเคราะห์ mRNA นีวา่ 

การถอดรหสั (transcription) 

6) ครูให้นกัเรียนเปรียบเทียบกระบวนการสงัเคราะห์ DNA และกระบวนการสงัเคราะห์ mRNA ใน

รูปแบบของตาราง ซึงนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนั ดงันี 

กระบวนการสังเคราะห์ DNA กระบวนการสังเคราะห์ mRNA 

1.ใช้พอลินิวคลีโอไทด์เป็นแมแ่บบทงั 2 สาย 

2.ใช้เอนไซม์พอลิเมอร์เรสในการสงัเคราะห์ 

3.ใช้ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทดที์ประกอบด้วยเบส 4 

ชนิด คือ A T C G 

4.ผลผลิตได้ DNA สายใหม ่2 สาย 

1.ใช้พอลินิวคลีโอไทด์ทีเป็นแมแ่บบสายเดียว 

2.ใช้เอนไซม์ RNA พอลิเมอเรสในการสงัเคราะห์ 

3.ใช้ไรโบนิวคลีโอไทด์ทีประกอบด้วยเบส 4 ชนิด คือ 

A U C G  

4.ผลผลิตได้ mRNA สายเดยีว 

 

7) ครูนําเสนอ PowerPoint ภาพจําลอง RNA ชนิดตา่งๆ แล้วอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ นอกจาก 

mRNA ทีทําหน้าทีนํารหสัการสร้างโปรตนีจาก DNA ไปยงัไรโบโซมแล้วยงัมี RNA อีก 2 ชนิด ซึงเกิดอยู่ใน

นิวเคลียสเหมือนกนั คือ tRNA ทีทําหน้าทีนํากรดอะมิโนทีสอดคล้องกบัรหสัการสร้างโปรตนีบนสาย 

mRNA มาตอ่กนัเป็นสายพอลิเพปไทด์ และ rRNA ทีเป็นองค์ประกอบของไรโบโซม ซึงทําหน้าทีใน

กระบวนการสงัเคราะห์โปรตนีอีกด้วย  

8) ครูถามคําถามนกัเรียนวา่ เมือ mRNA ถอดรหสัจาก DNA แล้ว mRNA จะสงัเคราะห์โปรตีนได้

อย่างไร โดยนําเสนอ PowerPoint แสดงโครงสร้างของ DNA เพือให้นกัเรียนเหน็ความแตกตา่งของโมเลกลุ 

DNA วา่อยู่ทีจํานวนและลําดบัของนิวคลีโอไทด์ใน DNA นนั ซึงนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ ลําดบัของ

นิวคลีโอไทด์ของ DNA เป็นข้อมลูทางพนัธกุรรมทีถอดรหสัให้ mRNA โดยความแตกตา่งของนิวคลีโอไทด์

เกิดจากเบสทีเป็นองคป์ระกอบ  

9) ครูเน้นให้นกัเรียนเข้าใจวา่ลําดบันิวคลีโอไทดใ์นสาย DNA และ RNA เรียกวา่ ลําดบัเบส โดย

ลําดบัเบสของ DNA จะกําหนดลําดบัเบสของ mRNA และลําดบัเบสของ mRNA จะกําหนดชนิดและการ

เรียงตวัของกรดอะมิโน เพือสงัเคราะห์โปรตนี ซึงเรียกวา่ รหสัพนัธกุรรม (genetic code) โดยกรดอะมิโนที

ใช้ในการสงัเคราะห์โปรตนีมีประมาณ 20 ชนิด  

10) ครูถามคําถามนกัเรียน ดงันี 

- นกัเรียนคดิวา่ต้องใช้นิวคลีโอไทด์จํานวนเท่าใดตอ่ 1 รหสัพนัธกุรรมในสาย mRNA จึงจะ

ครอบคลมุชนิดของกรดอะมิโนครบทงั 20 ชนิด 

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถาม โดยครูช่วยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ โมเลกลุของ 

RNA มีนิวคลีโอไทด์เพียง 4 ชนิด คือ A T C G ถ้ารหสัพนัธกุรรม 1 รหสั ประกอบด้วย 1 นิวคลีโอไทด์ จะได้ 

รหสั 4 รหสั  



11) ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุม่ เพือหาวา่ถ้ารหสัพนัธกุรรม 1 รหสั ประกอบด้วย 2 นิวคลีโอไทด์ จะได้

รหสัพนัธกุรรมกีรหสั นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและออกแบบรหสัพนัธกุรรม โดยครูทําหน้าทีสรุปผลการ

อภิปราย โดยได้ข้อสรุปร่วมกนั ดงันี 

AA  AT  AC  AG 

CC  CA  CT  CG 

GG  GA  GT  GC 

TT  TA  TC  TG 

ถ้า 1 รหสัพนัธกุรรมประกอบด้วยเบส 2 โมเลกลุเรียงกนั เป็นรหสัของกรดอะมิโน 1 ชนิด จะ

จดัเรียงได้ 42 = 16 รหสั ซึงไมเ่พียงพอตอ่กรดอะมิโนทงั 20 ชนิด แล้วครูอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่  

ถ้ารหสัพนัธกุรรม 1 รหสั ประกอบด้วย 3 นิวคลีโอไทด์ จะได้ รหสั 43 = 64 รหสั ซึงเพียงพอตอ่

จํานวนกรดอะมิโน โดยเรียกรหสัพนัธกุรรม 1 รหสัทีประกอบด้วย 3 นิวคลีโอไทด์นีวา่ โคดอน (codon) 

12) ครูนําเสนอ PowerPoint แสดงรหสัพนัธกุรรมทงั 64 รหสัในรูปแบบของตาราง แล้วถาม

คําถามนกัเรียน ดงันี 

- รหสัพนัธกุรรมกีรหสัทีกําหนดกรดอะมิโน 20 ชนิด  - รหสัใดบ้างทีไมกํ่าหนดกรดอะมิโน 

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ รหสัพนัธกุรรมทีกําหนดกรดอะมิโน 20 

ชนิด มีเพียง 61 รหสัเท่านนัทีกําหนดกรดอะมิโนในกระบวนการสงัเคราะห์โปรตีน สว่นรหสัพนัธกุรรมอีก 3 

รหสั ได้แก่ UAA UAG และ UGA จะไมกํ่าหนดกรดอะมิโน แตเ่ป็นรหสัหยดุการสงัเคราะห์โปรตนี 

13) ครูนําเสนอ PowerPoint แสดงกระบวนการสงัเคราะห์โปรตีนทีไรโบโซม ให้นกัเรียนร่วมกนั

อภิปรายและสรุปขนัตอนการสงัเคราะห์โปรตนีอีกครังหนึง แล้วตงัคําถามถามนกัเรียนดงันี 

- สาย mRNA 1 สาย สามารถสงัเคราะห์พอลิเพปไทด์พร้อมกนัได้หลายสายหรือไม ่(การ

สงัเคราะห์พอลิเพปไทด์สามารถเกิดขึนพร้อมกนัไดห้ลายสายพร้อมกนั โดยไรโบโซมจะมาเกาะกบั mRNA 

ไดห้ลาย ๆ ไรโบโซม เรียก mRNA ทีเกิดนีว่าพอลิไรโบโซมหรือพอลิโซม) 

- สิงทีใช้ในกระบวนการสงัเคราะห์โปรตนีมีอะไรบ้าง (DNA mRNA tRNA ไรโบโซม กรดอะมิโน 

และเอ็นไซม์) 

- tRNA มีบทบาทอย่างไรในการสงัเคราะห์โปรตีน (tRNA จะนํากรดอะมิโนทีตรงกบัโคดอนของ 

mRNA) 

- การสงัเคราะห์โปรตีนของโพรคาริโอตแตกตา่งจากยคูาริโอตหรือไม ่อย่างไร (การสงัเคราะห์

โปรตีนของโพรคาริโอตทงักระบวนการถอดรหสัและการแปลรหสัเกิดในไซโทพลาซึมเพราะไม่มีเยือหุม้

นิวเคลียส ส่วนยคูาริโอตการถอดรหสัเกิดในนิวเคลียส แตก่ารแปลรหสัเกิดในไซโทพลาซึม) 

 14) ครูให้นกัเรียนเชือมโยงความรู้ทีได้เรียนรู้มาแล้วกบัความรู้เดิม วา่ DNA ทําหน้าทีสงัเคราะห์

โปรตีน แล้วโปรตีนทีสร้างขนึนีไปทําหน้าทีอะไรบ้าง นกัเรียนร่วมกนัตอบคําถามซงึสามารถตอบได้



หลากหลาย เชน่ โปรตีนเฮโมโกลบินช่วยขนสง่ออกซิเจน โปรตีนทีเป็นเอนไซม์หรือฮอร์โมนตา่ง ๆ และคลอ

ลาเจนและเคอราทินทีเป็นโปรตนีในผิวหนงัและขน เป็นต้น 

 

กิจกรรมรวบยอด 

1) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

 - ถ้าโคดอนของ mRNA โมเลกลุหนึงมีลําดบัเบสดงันี 5’ A U G C A C G G G U A U A U C U A 

A 3’ จงบอกลําดบัเบสของแอนติโคดอนของ tRNA โดยเรียงลําดบัแอนติโคดอนของ tRNA ทีจะเข้าจบัสาย 

mRNA และลําดบัของกรดอะมิโนในสายพอลิเพปไทด์ (ลําดบัเบสของแอนติโคดอน tRNA คือ UAC GUG 

CCC AUA UAG ส่วน UAA เป็นโคดอนของรหสัหยดุ จึงไม่มีลําดบัเบสทีเป็นแอนติโคดอน และลําดบัของ

กรดอะมิโนในสายพอลินิวคลีโอไทด์ คือ Met His Gly Try Ile ส่วนรหสัUAA เป็นรหสัหยดุการสงัเคราะห์

โปรตีน) 

 - พอลิเพปไทด์สายหนงึมีลําดบักรดอะมิโน ดงันี Met-Pro-Lys-Val จงบอกลําดบัเบสทีอาจเป็นไป

ได้ของ mRNA ทีสร้างพอลิเพปไทด์สายนี (เช่น 5’ AUG CCA AAA GUG 3’)  

2) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

- ในการสงัเคราะห์ mRNA มีทิศทางจากปลาย 5’ ไปยงัปลาย 3’ หรือจากปลาย 3’ ไปยงัปลาย 5’ 

- RNA polymerase มีบทบาทอย่างไรในการสงัเคราะห์ mRNA 

- ถ้าลําดบั DNA แมแ่บบมีลําดบัเบส 3’ T A C G G C A T A T C G A 5’ ลําดบัเบสของ mRNA ที

สงัเคราะห์ได้จะเป็นอย่างไร 

- mRNA tRNA และ rRNA แตล่ะชนิดมีหน้าทีเกียวข้องกบักระบวนการสงัเคราะห์โปรตีนอย่างไร 

3) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง สมบตัิของสารพนัธกุรรม (2)  

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2  ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์   2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การสงัเคราะห์ mRNA 

จาก DNA แมแ่บบ 

 

- สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

- รหสัพนัธกุรรม 

 

- การสงัเคราะห์โปรตีนที

ไรโบโซม 

- สมดุ 

 

- สมดุ 

- การถาม/ตอบ 

 

- การถาม/ตอบ 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

ถ่ายทอดยีนและ

โครโมโซม การค้นพบ

สารพนัธกุรรม 

โครโมโซมองค์ประกอบ

ทางเคมีของดเีอน็เอ 

และโครงสร้างของดีเอน็

เอ สมบตัิของสาร

พนัธกุรรม รวมทงั 

มิวเทชนัได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

- ความสนใจในการเรียน - การถาม/ตอบ - สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้   ยีนและโครโมโซม                                                

แผนการเรียนรู้ที      15 เรือง                   มิวเทชนั                     เวลา   2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพนัธกุรรม โครโมโซม

องค์ประกอบทางเคมีของดีเอน็เอ และโครงสร้างของดีเอน็เอ สมบตัิของสารพนัธกุรรม รวมทงัมิวเทชนัได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 1) มิวเทชนั (mutation) เป็นการเปลียนแปลงลําดบัและจํานวนของเบสใน DNA โดยเป็นการ

เปลียนแปลงทีเกิดกบัโครโมโซมซึงมีผลทําให้ลกัษณะหรือฟีโนไทป์ของสิงมีชีวิตเปลียนไปและสามารถ

ถ่ายทอดลกัษณะไปยงัรุ่นตอ่ ๆ ไปได้ 

2) การเกิดมิวเทชนัอาจเป็นการเกิดมิวเทชนัเฉพาะจดุ ซึงประกอบด้วย การแทนทีคูเ่บส และการ

เพิมขนึหรือขาดหายของนิวคลีโอไทด ์

 3) ความผิดปกติทีเกิดจากมิวเทชนั เช่น กลุม่อาการคริดชูาต์ กลุม่อาการดาวน์ กลุม่อาการพาทวั

ซินโดรม และกลุม่อาการเทอร์เนอร์ซินโดรม 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 



1) การเกิดมิวเทชนัแบบการแทนทีคูเ่บส 

2) การเกิดมิวเทชนัแบบการเพิมขนึหรือการขาดหายของนิวคลีโอไทด์ 

3) อาการทีเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายความหมายของมิวเทชนัและยกตวัอย่าง 

2) สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายสาเหตแุละผลของการเกิดมิวเทชนัเฉพาะจดุและมิวเทชนั

ระดบัโครโมโซม 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

ครูสนทนากบันกัเรียนและนําเสนอ power point เกียวกบัลกัษณะคนทีผิดปกตทีิเกิดจาก

พนัธกุรรม เช่น ลกัษณะผิวเผือก และกลุม่อาการดาวน์ซินโดรม โดยให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงลกัษณะ

ทีผิดปกตดิงักลา่ว โดยนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ ลกัษณะทีเปลียนแปลงไปเกิดจากการเปลียนแปลง

ของ DNA และโครโมโซม ซึงเป็นลกัษณะทีถ่ายทอดทางพนัธกุรรมได้ 

ขันจัดการเรียนรู้ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนทีได้เรียนรู้มาแล้ว โดยนําเสนอ power point แสดงโครงสร้าง

ลําดบักรดอะมิโนของเซลล์เมลด็เลือดแดงทีผิดปกติกบัเซลล์เมด็เลือดแดงชนิดซิกเคิลเซลล์ ทีได้จาก

การศกึษาของอินแกรม แล้วถามคําถามนกัเรียนวา่ 

 - โครงสร้างกรดอะมิโนของเซลล์เมด็เลือดแดงชนิดซิกเคิลเซลล์แตกตา่งจากเซลล์เมด็เลือดแดงของ

คนปกติอย่างไร (ลําดบักรดอะมิโนส่วนหนึงในสายบีตาของโมเลกุลฮีโมโกลบินของคนปกติเป็นกรดกลูตา

มิก ส่วนคนทีเป็นโรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์เป็นวาลีน) 



2) ครูนําเสนอ power point แสดงการเกิดมิวเทชนัเฉพาะจดุแบบการแทนทีคูเ่บสทีเป็นสาเหตทํุา

ให้เกิดโรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์ แล้วอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การทีกรดกลตูามิกเปลียนแปลงไป

อาจเกิดจากความผิดพลาดขณะที DNA จําลองตวัเอง ดงันนัเมือ DNA ทีสงัเคราะห์มาได้ถ่ายทอดรหสัให้ 

mRNA การแปลรหสัจาก mRNA จึงได้กรดอะมิโนทีแตกตา่งไปจากเดมิ การเกิดมิวเทชนัเฉพาะจดุแบบการ

แทนทีคูเ่บสในคนทีเป็นโรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์จะมีรหสัพนัธกุรรมทีเปลียนจาก CTC เป็น CAC ทํา

ให้กรดอะมิโนเปลียนจากกรดกลตูามิกเป็นวาลีน แล้วถามคําถามดงันี 

- กรดกลตูามิกในสายบีตาของโมเลกลุฮีโมโกลบินเปลียนเป็นวาลีนได้อย่างไร (ในการเกิดโรคโลหิต

จางชนิดซิกเคิลเซลล์นนนั เป็นการเกิดมิวเทชนัเฉพาะจดุ) 

- การเปลียนแปลงของเบสในดเีอน็เอเป็นอย่างไร (ในการจําลอง DNA ครังแรก มทีการจบัคูเ่บส

ผิดคู่ เบส G ควรจะจบัคู่กบัเบส C แต่ไปจบัคู่กบัเบส T แทน และเมือสายพอลิเพปไทด์ทีมีเบส T นีไป

สร้างพอลินิวคลีโอไทด์สายใหม่ เบส T จะไปจบัคูก่บัเบส A ทําใหลํ้าดบัของเบสในสาย DNA เปลียนแปลง

ไป) 

- การเปลียนแปลงทีเกิดขนึกบั DNA อาจมีผลตอ่การเปลียนแปลงรหสัพนัธกุรรมและการ

สงัเคราะห์โปรตนีอย่างไร (ถา้ DNA สายทีเกิดมิวเทชนัไปเป็นแม่แบบในการสร้าง mRNA ก็จะมีรหสับน

สาย mRNA ในตําแหนง่ทีเกิดมิวเทชนัเปลียนแปลง การแปลรหสัในการสงัเคราะห์โปรตีนจะไม่ไดช้นิดของ

กรดอะมิโนเหมือนสายปกติ) 

3) ครูอธิบายเพิมเติมถงึสาเหตขุองการเกิดมิวเทชนัเฉพาะจดุวา่ เกิดขนึได้หลายสาเหต ุเชน่  

เช่น จากรังสีอลัตราไวโอเลต สารเคมีบางอย่าง เช่น สารอะฟลาทอกซิน ซึงมีผลทําให้ DNA หรือยีน

เปลียนแปลงได้หลายลกัษณะ การเปลียนแปลงจะก่อให้เกิดผลตอ่ลกูหลาน ถ้าบริเวณทีเกิดมิวเทชนันนั

ถ่ายทอดไปยงัรุ่นตอ่ไปได้ แล้วถามคําถามนกัเรียนดงันี 

- ถ้า DNA ทีเป็นแมแ่บบในการสร้าง mRNA ทีมีลําดบัเบสเป็น CUU UCU ACA AAA เกิดมิวเท

ชนัเฉพาะจดุทีทําให้สาย mRNA มีลําดบัเบสเป็น UUU UCU ACA AAA จะมีผลอย่างไรในระดบัพอลิเพป

ไทด์และลกัษณะของสิงมีชีวิต (ทําใหก้รดอะมิโนในบริเวณมิวเทชนั คือ CUU ทีเป็นรหสัพนัธุกรรมของ

กรดอะมิโนลิวซีนเปลียนเป็น UU ซึงเป็นรหสัพนัธุกรรมอะมิโนฟีนิลอะลานีน ทําใหลํ้าดบักรดอะมิโน

เปลียนแปลงไปอาจมีผลต่อลกัษณะของสิงมีชีวิต) 

- การเกิดมิวเทชนัแบบการแทนทีคูเ่บสทําให้เกิดผลเสียเสมอไปหรือไม ่เพราะเหตใุด (ไม่เสมอไป 

เพราะถา้การแทนทีคูเ่บสนนัเป็นรหสัทีกําหนดกรดอะมิโนชนิดเดียวกนั) 

5)  ครูนําเสนอ power point เกียวกบัการเกิดเฟรมชิฟท์มิวเทชนั แล้วอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ 

การเกิดมิวเทชนัลกัษณะนีเป็นการเพิมขนึหรือขาดหายไปของคูนิ่วคลีโอไทด์ในบางตําแหน่งของยีน ซงึจะ

แตกตา่งจากการเกิดมิวเทชนัแบบการแทนทีคูเ่บส ดงันี 

 



การแทนทีคู่เบส เฟรมชฟิท์มิวเทชัน 

มีการเปลียนแปลงแทนทีคูเ่บสในสายพอลินิวคลีโอ

ไทด์ของ DNA เช่น A-T ถกูแทนทีด้วย G-C 

มีการเพิมขนึหรือขาดหายของ 1 นิวคลีโอไทด์หรือ

มากกวา่ในสายพอลินิวคลีโอไทด์ของ DNA 

มีผลทําให้เปลียนแปลงเฉพาะบริเวณรหสัพนัธกุรรม

แตไ่มทํ่าให้รหสัพนัธกุรรมอืน ๆ เปลียนแปลง 

มีผลทําให้รหสัพนัธกุรรมเปลียนแปลงไปจากเดิม 

ลําดบัและชนิดของกรดอะมิโนหลงัจากนีจะ

เปลียนแปลงไปด้วย 

อาจมีผลหรือไมมี่ผลตอ่ลกัษณะของสิงมีชีวิตก็ได้ 

คือ 

- ถ้าเกิดการแทนทีคูเ่บสในรหสัพนัธกุรรม 

รหสัเดียวกนัอาจจะไมมี่ผลตอ่การเปลียนแปลงชนิด

กรดอะมิโน จึงไมมี่ผลตอ่ลกัษณะทางพนัธกุรรม 

- ถ้าทําให้ชนิดของกรดอะมิโนเปลียนไป  

โปรตีนจะเปลียนไปด้วย จะมีผลตอ่การแสงด

ลกัษณะของสิงมีชีวิต  

สมบตัิของพอลินิวคลีโอไทด์หรือโปรตีนทีไดจากการ

สงัเคราะห์โปรตนีจะแตกตา่งไปจากปกติ และมีผล

ตอ่ลกัษณะของสิงมีชีวิต 

 

6) ครูเน้นให้นกัเรียนเข้าใจวา่ มิวเทชนัเกิดได้ทงัในเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพนัธุ์ โดยถ้ามิวเทชนั

เกิดขนึในเซลล์สืบพนัธุ์จะสามารถถ่ายทอดไปสูล่กูหลานได้ ซึงในปัจจบุนัการเกิดมิวเทชนัจากมนษุย์มี

อตัราสงูกวา่ทีเกิดโดยธรรมชาติ โดยสิงทีก่อให้เกิดการกลายหรือมิวเทชนั ได้แก่ รังสี ความร้อน และ

สารเคมีเแล้วถามคําถามนกัเรียน ดงันี 

- ถ้าเกิดการเพิมขนึหรือขาดหายของ 3 นิวคลีโอไทด์ทีเป็นโคดอน จะเกิดความผิดปกติอย่างไร 

(ชนิดของกรดอะมิโนในบริเวณดงักล่าวเปลียนแปลงไป ถา้เกิดลกัษณะเช่นนี 1-2 นิวคลีโอไทด์ มกัจะมีผล

ต่อการเปลียนแปลงในการทํางานของพอลิเพปไทด์) 

- การเกิดมิวเทชนัเฉพาะจดุทีเกิดภายในเซลล์ สามารถสงัเกตด้วยกล้องจลุทรรศน์ได้หรือไม ่(ไม่ได้

เพราะการเกิดมิวเทชนัเฉพาะจุดเป็นการเกิดในระดบัยีน ซึงตอ้งตรวจสอบดว้ยวิธีการหาลําดบัเบส) 

7) ครูอธิบายเกียวกบัการเกิดมิวเทชนัระดบัโครงสร้างของโครโมโซม โดยนกัเรียนควรได้ข้อสรุป

ร่วมกนัวา่ การเกิดมิวเทชนัระดบัโครโมโซมมี 2 แบบ ดงันี 

- การเปลียนแปลงด้านโครงสร้างของโครโมโซม ครูนําเสนอ power point เกียวกบัการ

เปลียนแปลงโครงสร้างของโครโมโซม แล้วอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ เกิดจากความผิดปกติในการแบ่งเซลล์

แบบไมโอซิส รังสีตา่ง ๆ หรือสารเคมี ทําให้บางสว่นของโครโมโซมขาดหายไป แล้วกลบัมาตอ่ใหมแ่ตก่ลบั

หวักลบัหาง ทําให้ยีนสลบักนั หรือทําให้โครโมโซมเกินมาจากปกติ หรือทําให้เกิดการแลกเปลียนชินสว่น

ของโครโมโซมตา่งคูก่นั จากการเปลียนแปลงโครงสร้างของโครโมโซม ทําให้จํานวนของเบสและลําดบัของ



เบสเปลียนแปลงไป ทําให้รหสัพนัธกุรรมและการสงัเคราะห์โปรตีนเปลียนแปลงไป เกิดการเปลียนแปลง

ของฟีโนไทป์ ทําให้เกิดโรคตา่ง ๆ เช่น กลุม่อาการคริดชูาตแ์ล้วครูนําเสนอ power point เกียวกบัลกัษณะ

อาการและคารีโอไทป์ของกลุม่อาการคริดชูาต์  

- การเปลียนแปลงด้านจํานวนโครโมโซม มีสาเหตมุาจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสผิดปกติ คือ 

เกิดปรากฎการณ์นอนดิสจงัชนั ครูนําเสนอ power point แสดงการเกิดนอนดิสจงัชนัของออโตโซมเมือแบ่ง

เซลล์แบบไมโอซิส แล้วอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ ปรากฎการณ์นอนดิสจงัชนั เกิดจากฮอร์มอโลกสัโครโมโซม

ไมแ่ยกออกจากกนัในระยะแอนนาเฟส I หรือโครมาทิดไมแ่ยกออกจากกนัในระยะแอนนาเฟส II ทําให้

โครโมโซมหรือโครมาทิดเคลือนย้ายไปยงัขวัของเซลล์ เซลล์สืบพนัธุ์ทีได้จึงมีจํานวนโครโมโซมขาดหรือเกิน

กวา่ปกติ พบได้ทงัในออโตโซมและโครโมโซมเพศ ทําให้เกิดโรคตา่ง ๆ เชน่ กลุม่อาการดาวน์ กลุม่อาการ

เทอร์เนอร์ซินโดรม แล้วครูนําเสนอ power point เกียวกบัลกัษณะอาการและคาริโอไทป์ของกลุม่อาการ

ดาวน์   

8) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนดงันี 

- ลกัษณะของกลุม่อาการคริดชูาต์แตกตา่งจากกลุม่อาการดาวน์อย่างไรบ้าง (กลุ่มอาการคิดชูาต์ 

มีลกัษณะผิดปกติ คือ ศีรษะเล็ก ใบหนา้กลม ตาเล็กอยู่หา่งกนัและเฉียง ดงัจมูกแบน ใบหูอยู่ตํากว่าปกติ 

เสน้สายเสียงผิดปกติ ทําใหเ้สียงเล็กแหลมคลา้ยเสียงร้องของแมว ปัญญาอ่อน และอาจมีชีวิตอยู่ไดจ้น

เป็นผูใ้หญ่ ส่วนกลุ่มอาการดาวน์มีลกัษณะผิดปกติ คือ รูปร่างเตีย ตาห่าง หางตาชีขึน ลินโตคบัปาก คอ

สนักวา้ง นิวมือและนิวเทา้สนั ลายนิวมือผิดปกติ และปัญญาอ่อน) 

- คาริโอไทป์ของกลุม่อาการคริดชูาต์ เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคูใ่ด และจํานวน

โครโมโซมเปลียนแปลงไปหรือไม ่(แขนขา้งสนัของโครโมโซมคู่ที 5 ขาดหายไป จํานวนโครโมโซมไม่

เปลียนแปลง) 

- ถ้าพ่อสร้างโครโมโซม XY ผสมกบัไขที่มีโครโมโซม X ลกูจะมีโครโมโซมเพศเป็นอย่างไรและเกิด

เป็นเพศใด (โครโมโซมเพศของลูกเป็น XXY เป็นเพศชาย) 

9) ครูให้นกัเรียนศกึษาตารางแสดงกลุม่อาการทีเกิดจากการเปลียนแปลงจํานวนโครโมโซมในคน 

ในหนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติมชีววิทยา เลม่ 4 หน้า 89 แล้วอธิบายเพิมเติมให้นกัเรียนฟังวา่ การทีจํานวน

โครโมโซมขาดหรือเกินเป็นชดุ เรียกวา่ พอลิพลอยด์ มกัพบในพืชและมีประโยชน์มาก เชน่ ข้าวโพดพนัธุ์ 4n 

มีวิตามินสงูกวา่พนัธุ์ 2n แตถ้่าพบในสตัว์ โดยเฉพาะสตัว์ทีเลียงลกูด้วยนํานมมกัจะเกิดผลเสียมากกวา่

ผลดี แล้วถามคําถามนกัเรียน ดงันี 

 - เพราะเหตใุดพืชทีเป็นพอลิพลอยดเ์ลขคจีึงเป็นหมนั (ในกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพือ

สร้างเซลล์สืบพนัธุ์ ในระยะโพรเฟส I จะมีโครโมโซมบางโครโมโซมทีไม่เป็นฮอมอโลกสัและเขา้คู่กนัไม่ได ้

จึงมีปัญหาในการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์) 



 - การเปลียนแปลงทีเกิดขนึกบัยีนและโครโมโซมเกียวข้องกบัการเกิดวิวฒันาการของสิงมีชีวิต

อย่างไร (บางลกัษณะทีเกิดการเปลียนแปลงจํานวนของยีน ลําดบัของยีน หรือเปลียนแปลงโครงสร้างของ

โครโมโซม อาจทําใหสิ้งมีชีวิตอยู่รอดไดม้ากขึน รวมทงัลกัษณะทีเกิดมิวเทชนั ถา้มีการถ่ายทอดและถกู

คดัเลือกไวใ้นธรรมชาติจะทําใหสิ้งมีชีวิตเกิดวิวฒันาการได)้ 

  

กิจกรรมรวบยอด  

ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง มิวเทชนั 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวดัและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การเกิดมิวเทชนัแบบ

การแทนทีคูเ่บส 

- การเกิดมิวเทชนัแบบ

การเพิมขนึหรือการขาด

หายของนิวคลีโอไทด ์

- อาการทีเกิดจากความ

ผิดปกติของโครโมโซม 

 

- สมดุ 

 

 

 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

ถ่ายทอดยีนและ

โครโมโซม การค้นพบ

สารพนัธกุรรม 

โครโมโซมองค์ประกอบ

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ทางเคมีของดเีอน็เอ 

และโครงสร้างของดีเอน็

เอ สมบตัขิองสาร

พนัธกุรรม รวมทงั 

มิวเทชนัได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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



ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธศุาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA                

แผนการเรียนรู้ที      16 เรือง         พนัธวิุศวกรรม (1)            เวลา                2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปเกียวกบัพนัธวิุศวกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห์ดีเอน็เอ และการศกึษาจีโนม 

และการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีของดีเอน็เอ รวมทงัความปลอดภยัของเทคโนโลยีทางดีเอน็เอ และมมุมอง

ทางสงัคมและจริยธรรมได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้ 

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 เทคโนโลยีทาง DNA เป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพแขนงหนึง ซึงนํามาใช้เพือทําให้สิงมีชีวิตหรือ

ประกอบของสิงมีชีวิตมีสมบตัิตามต้องการ ทําให้มนษุย์สามารถปรับแตง่ยีนและเคลือนย้ายยีนข้ามชนิด

ของสิงมีชีวิตอย่างทีวิธีการทางธรรมชาติไมส่ามารถทําได้  

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

ความหมายและความสําคญัของเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 



อภิปรายและอธิบายความหมายของเทคโนโลยีทางชีวภาพ  

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน  

1)  ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดรููปการเรืองแสงของทางเดินอาหารลกูนํายงุทีเกิดจาก

แบคทีเรียเรืองแสง แล้วตงัคําถามถามนกัเรียนวา่  

- แบคทีเรียเรืองแสงได้อย่างไร (เกิดจากการนํายีนทีสร้างโปรตีนเรืองแสงสีเขียวจากแมงกพรุนตดั

ต่อเขา้ไปในแบคทีเรีย ทําใหแ้บคทีเรียเรืองแสงได)้ 

2) ครูอธิบายเพิมเติมวา่ จดุประสงค์งานวิจยันีเพือปรับปรุงสายพนัธุ์ของแบคทีเรีย ให้สามารถ

สร้างสารพิษฆ่าลกูนํายงุได้พร้อมทงัเรืองแสง โดยในระยะแรกเป็นการนํายีนทีสร้างสารพิษมาใสใ่น

แบคทีเรียทีเป็นอาหารของลกูนํายงุ เมือให้ลกูนํายงุกินแบคทีเรียชนิดนีเข้าไป ลกูนํายงุจะตาย ทําให้

สามารถป้องกนัโรคทีเกิดจากยงุได้ แตวิ่ธีนีไมส่ามารถติดตามแบคทีเรียทีเข้าสูร่่างกายของลกูนํายงุ จงึมี

การนํายีนทีสร้างโปรตีนเรืองแสงจากแมงกระพรุนมาใสไ่ว้ในแบคทีเรีย ทําให้ติดตามแบคทีเรียได้จากการ

เรืองแสงทงัในทางเดินอาหารของลกูนํายงุและสิงแวดล้อม เพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง พนัธวิุศวกรรม 

(1) 

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดคูวามหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอธิบายให้นกัเรียน

เข้าใจวา่ เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) คือ การใช้ประโยชน์จากสิงมีชีวิตหรือระบบของสิงมีชีวิตเพือ

ผลิตผลิตภณัฑ์ทีเป็นประโยชน์ตอ่มนษุย์ ซงึเป็นวิธีการทีมีการนํามาใช้ประโยชน์ตงัแตอ่ดีต โดย

เทคโนโลยีชีวภาพมีหลายแขนง เทคโนยีชีวภาพทีมีการตดัแตง่ยีนและเคลือนย้ายยีนข้ามสิงมีชีวิตเพือสร้าง 

DNA ลกูผสมจะ เรียกวา่ เทคโนโลยีทาง DNA 

2) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดเูทคโนโลยีชีวภาพแบบดงัเดิม โดยอธิบายให้นกัเรียน

เข้าใจวา่มนษุย์เริมมีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาตงัแตใ่นสมยัอดีต เชน่ การทํานําปลา การทําปลาร้า การ

หมกัจลิุทรีย์เพือทําขนมปัง และการผสมเทียม ซงึในบทเรียนนีจะกลา่วถึงเทคโนโลยีทาง DNA ซึงเป็น

เทคโนโลยีชีวภาพทีทําให้มนษุย์สามารถปรับแตง่ยีนและเคลือนย้ายยีนข้ามสิงมีชีวิตได้ อย่างทีวิธีการทาง

ธรรมชาติไมส่ามารถทําได้ 



3) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดเูทคโนโลยีชีวภาพในปัจจบุนั แล้วตงัคําถามถามนกัเรียน

ดงันี 

   - จากรูปนกัเรียนคิดวา่การนําเทคโนโลยีทาง DNA มาผลิตมะเขือเทศ ฝ้าย ข้าว มะละกอ และ 

ถวัเหลือง จะทําให้พืชเหลา่นีมีสมบตัิอย่างไรบ้าง (มะเขือเทศ: มีความทนทานต่อโรคมากขึน ช่วยลดความ

เสียหายหรือการบอบชําขณะทําการขนส่ง มะละกอ: ตา้นทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวนได ้และมีจํานวน

เมล็ดทีนอ้ยลง ถวัเหลือง: สามารถทนทานต่อสารเคมีทีปราบวชัพืชได ้ทําใหไ้ดผ้ลผลิตถวัเหลืองทีมีจํานวน

มากขึน ฝ้าย: สามารถทีจะสร้างโปรตีนทีสามารถฆ่าหนอนทีเป็นศตัรูของฝ้ายได ้ขา้ว: มีลกัษณะทีดีขึน 

สามารถทนแลง้ ทนเค็มได ้หรือมีสารอาหารอย่างบีตา้แคโรทีนทีเป็นสารเริมตน้ของวิตามิน A ได)้ 

 4) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ ในปัจจบุนัมีการนําเทคโนโลนีทาง DNA ไปประยกุต์ใช้ในด้าน 

อืน ๆ มากมาย เชน่ ทางด้านการเกษตร การแพทย์ หรือใช้ประโยชน์ทางสงัคม เชน่ ใช้ในการตรวจสอบหา

หลกัฐานของอาชญากรตา่งๆ ซึงนกัเรียนจะได้เรียนรู้ในบทเรียนนี 

 

กิจกรรมรวบยอด 

 นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

- เทคโนโลยีทาง DNA คืออะไร (เทคโนโลยีชีวภาพแขนงหนึงทีทําใหม้นษุย์สามารถปรับแต่งยีน 

และเคลือนยา้ยยีนขา้มสิงมีชีวิตไดเ้พือสร้าง DNA ลูกผสม) 

- “เทคโนโลยีทาง DNA ช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์ใหดี้ขึน” นกัเรียนเห็นด้วยกบัคํากลา่วนี 

หรือไม ่(เห็นดว้ย เช่น การนําเทคโนโลยีทางชีวภาพมาใชใ้นดา้นการเกษตร ทําใหไ้ดผ้ลิตผลทางการเกษตร

ทีดีขึน มนษุย์จึงมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค) 

- ตวัอย่างสิงมีชีวิตทีเกิดจากเทคโนโลยีทาง DNA (มะเขือเทศ ฝ้าย มะละกอ และขา้ว) 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง พนัธวิุศวกรรม (1) 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์  2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- ความหมายและ

ความสําคญัของ

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุป

เกียวกบัพนัธวิุศวกรรม 

การโคลนยีน การ

วิเคราะห์ดเีอน็เอ และ

การศกึษาจีโนม และ

การประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีของดีเอน็เอ 

รวมทงัความปลอดภยั

ของเทคโนโลยีทาง 

ดีเอน็เอ และมมุมองทาง

สงัคมและจริยธรรมได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 



 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธศุาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA                

แผนการเรียนรู้ที      17 เรือง         พนัธวิุศวกรรม (2)            เวลา                2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปเกียวกบัพนัธวิุศวกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห์ดีเอน็เอ และการศกึษาจีโนม 

และการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีของดีเอน็เอ รวมทงัความปลอดภยัของเทคโนโลยีทางดีเอน็เอ และมมุมอง

ทางสงัคมและจริยธรรมได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 พนัธวิุศวกรรมเป็นเทคนิคการสร้าง DNA รีคอมบิแนนท์ โดยใช้เอนไซม์ตดัจําเพาะตดั DNA ทงั

สองสายทีจดุจําเพาะ ถ้าตําแหน่งของ DNA ทงัสองสายอยู่ตรงกนัจะทําให้เกิดปลาย Blunt ends แตถ้่า

ตําแหน่งทีเป็นจดุตดัอยู่เยืองกนั จะทําให้เกิดปลาย Sticky end เมือตดั DNA ตา่งโมเลกลุกนัด้วยเอนไซม์

ตดัจําเพาะชนิดเดยีวกนั ปลายสายของ DNA จะมีลําดบัเบสทีเข้าคูก่นัได้ และเชือมตอ่กนัด้วยเอนไซม์ 

DNA ไลเกส ทําให้เกิด DNA รีคอมบิแนนท์ จากนนัจึงเพิมจํานวนของ DNA รีคอมบิแนนท์ทีเหมือนๆกนั

จํานวนมากในเซลล์เจ้าบ้าน (host) เช่น แบคทีเรีย เรียกกระบวนการทีเกิดขนึนีวา่ การโคลน DNA และถ้า 

DNA มียีนทีต้องการเก็บจะเรียกวา่การโคลนยีน ซึงต้องอาศยัพลาสมิดของแบคทีเรีย หรือทําในหลอด

ทดลองโดยเทคนิคพอลิเมอเรสเชนรีแอกชนัหรือพีซีอาร์ (PCR) ทําให้สามารถเพิมจํานวนโมเลกลุของ DNA 

ทีต้องการจาก DNA แมแ่บบทีมีปริมาณน้อยให้มีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 



วิธีการทางพนัธวิุศวกรรม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อภิปรายและอธิบายความหมายของพนัธวิุศวกรรมและขนัตอนของเทคนิคพนัธวิุศวกรรมได้ 

2)  อธิบายขนัตอนการโคลนยีนโดยอาศยัพลาสมิดของแบคทีเรียได้   

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน  

1) ครูถามคําถามนกัเรียนเพือทบทวนความรู้เดิมเกียวกบัการนําเทคโนโลยีทาง DNA มาใช้ผลิตพืช

ชนิดตา่ง ๆ ดงันี  

- การนําเทคโนโลยีทาง DNA มาผลิตมะละกอ จะทําให้มะละกอมีลกัษณะดีอย่างไร 

- มะละกอทีเกิดจากเทคโนโลยีทาง DNA เกิดจากการเปลียนแปลงของยีนหรือไม ่และมีการใช้

เทคนิคใด 

2) นกัเรียนร่วกนัอภิปรายคําตอบของคําถาม โดยควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ การนําเทคโนโลยีทาง 

DNA มาผลิตมะละกอ จะมีการปรับแตง่ยีนได้สายพนัธุ์ใหมที่มียีนต้านทานตอ่โรคใบจดุวงแหวน โดยใช้

เทคนิคพนัธวิุศวกรรม 

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1)  ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดขูนัตอนพนัธวิุศวกรรม โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ 

เทคโนโลยีทาง DNA เพือสร้าง DNA รีคอมบิแนนท์ และเพิมปริมาณ DNA เรียกวา่ พนัธวิุศวกรรม 

(genetic engineering) ซึงสามารถนําไปใช้ดดัแปลงสิงมีชีวิตให้มีลกัษณะตามต้องการได้  

2) ครูอธิบายขนัตอนพนัธวิุศวกรรมให้นกัเรียนโดยใช้แผนผงัดงันี  

ตดัสาย DNA ของสิงมีชีวิตชนิดหนึงทีมียีนทีต้องการ 

ด้วยเอนไซม์ตดัจําเพาะ (restriction enzyme) 



 

เชือมตอ่กบั DNA ของสิงมีชีวิตอีกชนิดทีถกูตดัลําดบัเบสออก 

ด้วยเอนไซม์ DNA ไลเกส (DNA ligase) 

 

สิงมีชีวิตใหมที่เป็น DNA ลกูผสม (DNA recombination) 

ทีมีสมบตัิตามต้องการ 

 3)  ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัเอนไซม์ตดัจําเพาะ โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ เป็น

เอนไซม์ทีถกูค้นพบโดยเฮลมินตนั สมิธ (Hamilton smith) และคณะ ซึงจะทําหน้าทีจดจําลําดบัเบสในสาย 

DNA อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น เอนไซม์ EcoRI จะจดจําลําดบัเบสจําเพาะจํานวน 6 คูเ่บส ซึงเรียกบริเวณ

ดงักลา่วนีวา่ ตําแหน่งตดัจําเพาะ (restriction site) ซึง EcoRI จะมีจดุตดัอยู่ระหวา่ง G-A เมือเอนไซม์ตดั

จําเพาะตดัสาย DNA ทงัสองสายจะทําให้เกิดปลายสายทีแตกตา่งกนัแล้วแตช่นิดของเอนไซม์ โดยถ้าตดั 

DNA แล้วทําให้เกิดปลายสายเดยีวทีมีนิวคลีโอไทดยื์นออกมา เรียกวา่ sticky end แตถ้่าเอนไซม์ตดั

จําเพาะมีจดุตดัอยูต่รงกนัทงัสองสายของ DNA จะทําให้เกิดปลาย blunt end  

4) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ในปัจจบุนัมีการค้นพบเอนไซม์ตดัจําเพาะหลายชนิด โดยเอนไซม์

ตดัจําเพาะแตล่ะชนิดจะมีลําดบัเบสจําเพาะ และจดุตดัจําเพาะของสาย DNA ทีแตกตา่งกนั เช่น EcoRI มี

ลําดบัเบสจําเพาะ 6 คู ่และมีจดุตดัระหวา่ง G-A สว่น Haelll มีลําดบัเบสจํานวน 4 คูเ่บส และมีจดุตดัอยู่

ระหวา่ง G-C นอกจากนีเอนไซม์ตดัจําเพาะชนิดเดียวกนัจะตดัสาย DNA ทีจดุตดัจําเพาะในตําแหน่ง

เดียวกนัไมว่า่ DNA นนัจะมาจากแหลง่ใด 

5) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัเอนไซม์ DNA ไลเกส โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ DNA  

ไลเกสจะทําหน้าทีเชือมสาย DNA โดยสามารถเร่งปฏิกิริยาการสร้างพนัธะโควาเลนซ์ระหวา่งสองโมเลกลุ

ของ DNA ให้เชือมตอ่กนั ทําให้เกิด DNA ลกูผสมได้ แล้วให้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ลําดบัการสร้าง DNA 

ลกูผสมหรือ DNA รีคอมบิแนทนท์ ซึงจากการวิเคราะห์ นกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัดงันี 

- ตดัสาย DNA ด้วยเอนไซม์ตดัจําเพาะ 

- ตดัสาย DNA โมเลกลุอืนด้วยเอนไซม์ตดัจําเพาะชนิดเดียวกนั 

- เชือมตอ่สาย DNA จาก DNA ตา่งโมเลกลุด้วยเอนไซม์ DNA ไลเกส ได้ DNA ลกูผสม หรือ 

DNA รีคอมบิแนนท์ 

ครูสรุปความคิดของนกัเรียน โดยเน้นให้นกัเรียนเชือมโยงได้วา่ การสร้าง DNA ลกูผสมหรือ DNA  

รีคอมบิแนนท์ เป็นเทคนิคการตดัตอ่และเชือม DNA ตา่งโมเลกลุเข้าด้วยกนั ซึงเรียกวา่เทคนิคพนัธุ

วิศวกรรม 

 6) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัการโคลนยีน โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การตดัและ

เชือมตอ่สาย DNA เป็น DNA รีคอมบิแนนท์นนัไมเ่พียงพอทีจะนํา DNA ทีได้ไปใช้ประโยชน์ตอ่ได้ แต่



จะต้องทําให้ DNA รีคอมบิแนนท์มีจํานวนมากและเหมือนๆกนั ซึงสามารถเพิมจํานวน DNA ได้เมือนําเข้า

สูเ่ซลล์ โดยเซลล์ทีนิยมใช้ คือ เซลล์แบคทีเรีย E.coli เนืองจากเป็นสิงมีชีวิตเซลล์เดียวทีเพาะเลียงง่าย และ

เพิมจํานวนได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไมกี่ชวัโมง เมือแบคทีเรียเพิมจํานวน จะทําให้ DNA ทีเหมือนกนั

เพิมจํานวนตาม เรียกวิธีการนีวา่ การโคลน DNA และถ้า DNA มียีนตามต้องการ เรียกวา่ การโคลนยีน 

 7) ครูอธิบายขนัตอนการโคลนยีนโดยอาศยัพลาสมิดของแบคทีเรีย โดยอธิบายความหมายของ 

พลาสมิดวา่ เป็น DNA วงแหวนทีอยู่นอกโครโมโซมของแบคทีเรีย ทําหน้าทีเป็นพาหะนํา DNA หรือยีนที

ต้องการเข้าสูเ่ซลล์แบคทีเรีย โดยพลาสมิดสว่นใหญ่ทีอยู่ในเซลล์แบคทีเรียมกัมียีนต้านทานยาปฏิชีวนะ

เพือใช้เป็นเครืองหมายในการคดัเลือกเซลล์ แล้วครูสรุปขนัตอนการโคลนยีนโดยอาศยัพลาสมิดของ

แบคทีเรีย ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แยกพลาสมิดทีใช้เป็นพาหะ และเลือกยีนจากโครโมโซมของสิงมีชีวิต โดยใช้เอนไซม์ตดัจําเพาะ 

- เชือมชินสว่น DNA กบั พลาสมิด ได้เป็น DNA รีคอมบิแนนท์ 

- นํา DNA รีคอมบิแนนท์ใสใ่นเซลล์แบคทีเรียผู้ รับ  

- โคลนยีน โดยอาศยัพลาสมิดของแบคทีเรีย  

 

กิจกรรมรวบยอด 

 

1) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

- เทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร 

- restriction enzyme แยกออกมาจากสิงมีชีวิตชนิดใด และมีหน้าทีอย่างไร 



- restriction enzyme ทีตดัสาย DNA ทีมียีนทีต้องการจากสิงมีชีวิตและทีใช้ตดั plasmid ควรเป็น

ชนิดเดียวกนัหรือไม ่เพราะอะไร 

- ปลาย sticky end กบั ปลาย blunt end ของ DNA ทีถกูตดัด้วย  restriction enzyme แตกตา่ง

กนัอย่างไร 

- การเชือมสาย DNA ปลาย blunt end จะเหมือนหรือแตกตา่งจากการเชือมสาย DNA ปลาย 

sticky end อย่างไร 

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง พนัธวิุศวกรรม (2) 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์   2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- วิธีการทางพนัธุ

วิศวกรรม 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุป

เกียวกบัพนัธวิุศวกรรม 

การโคลนยีน การ

วิเคราะห์ดเีอน็เอ และ

การศกึษาจีโนม และ

การประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีของดีเอน็เอ 

รวมทงัความปลอดภยั

ของเทคโนโลยีทางดเีอน็

เอ และมมุมองทาง

สงัคมและจริยธรรมได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

-สมดุ - การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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



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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธศุาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA                

แผนการเรียนรู้ที      18 เรือง       เทคนิคพอลิเมอเรสเซนรีแอกชนั       เวลา   2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปเกียวกบัพนัธวิุศวกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห์ดีเอน็เอ และการศกึษาจีโนม 

และการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีของดีเอน็เอ รวมทงัความปลอดภยัของเทคโนโลยีทางดีเอน็เอ และมมุมอง

ทางสงัคมและจริยธรรมได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุและเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 การโคลนยีนในหลอดทดลองโดยเทคนิคพอลิเมอเรสเซนรีแอกชนัหรือพีซีอาร์ (PCR) สามารถเพิม

จํานวนโมเลกลุของ DNA ทีต้องการจาก DNA แมแ่บบทีมีปริมาณน้อยมากให้มีปริมาณเพิมขนึได้อย่าง

รวดเร็ว 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

การโคลนยีนในหลอดทดลองโดยเทคนิคพอลิเมอเรสเซนรีแอกชนัหรือพีซีอาร์ (PCR) 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 



1) อธิบายขนัตอนการโคลนยีนในหลอดทดลองโดยเทคนิคพอลิเมอเรสเซนรีแอกชนัหรือพีซีอาร์ 

(PCR) ได้ 

2) วิเคราะห์เปรียบเทียบการโคลนยีนโดยอาศยัพลาสมิดกบัเทคนิด PCR ได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนเกียวกบัการโคลนยีนโดยอาศยัพลาสมิดของแบคทีเรีย โดย

ถามคําถามนกัเรียนวา่ 

 - การโคลนยีนโดยอาศยัพลาสมิดของแบคทีเรียมีขนัตอนอย่างไรบ้าง 

 - นอกจากวิธีการเพิมจํานวน DNA ทีต้องการโดยอาศยัพลาสมิดของแบคทีเรียแล้ว นกัเรียนคดิวา่

ยงัมีวิธีการอืนอีกหรือไม ่ 

 2) ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถามร่วมกนั โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง เพือ

เชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง เทคนิคพอลิเมอเรสเซนรีแอกชนั 

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัการโคลนยีนในหลอดทดลองโดยเทคนิคพอลิเมอเรสเซนรีแอก

ชนัหรือพีซีอาร์ (PCR) โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ นอกจากการเพิมสว่นของ DNA โดยอาศยัวิธีการ

แทรกสว่นของ DNA ทีต้องการไว้ในพลาสมิดของแบคทีเรียแล้ว ปัจจบุนัยงัสามารถเพิมสว่นของ DNA ใน

หลอดทดลองได้โดยไมต้่องอาศยัเซลล์ใดๆ ซึงสามารถทําได้ในหลอดทดลองโดยเทคนิคพอลิเมอเรสเซนรี

แอกชนัหรือพีซีอาร์ (PCR) โดยซึงอาศยัเครืองมือทีเรียกวา่ เทอร์มอไซเคลอร์ (thermal cycler) หรือ PCR 

machine ซึงเป็นเครืองมือทีทําหน้าทีควบคมุอณุหภมิูให้ปรับเปลียนได้ตามทีกําหนด สามารถกําหนด

จํานวนรอบและเวลาได้อตัโนมตั ิ

2) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบักระบวนการโคลนยีนโดยอาศยัเทคนิค PCR โดยอธิบายให้

นกัเรีบยเข้าใจวา่ การโคลนยีนโดยอาศยัเทคนิค PCR ต้องอาศยัเอนไซม์ DNA polymerase ชนิดพิเศษ ซึง 

สามารถทนอณุภมิูสงูได้ ซึงแยกได้จากแบคทีเรีย DNA แมแ่บบจากแบคทีเรียทนร้อนทีอาศยัอยูใ่นนําพรุ้อน 

และอาศยันิวคลีโอไทด์ 4 ชนิดทีมีเบส A T G และ C ใสใ่นหลอดทดลองทีมีสารละลายบฟัเฟอร์ทีเหมาะสม

ตอ่การเกิดปฏิกิริยาภายในหลอดทดลองขนาดเลก็  



3) ครูอธิบายขนัตอนการเกิดปฏิกิริยาใน 1 รอบ ให้นกัเรียนฟัง ซึงมีลําดบัขนัตอน 3 ขนัตอน ดงันี 

- denaturation เป็นการทําให้ DNA เสือมสภาพ เพือทีจะแยกสาย DNA จากสภาพทีเป็นเกลียวคู ่

(double helix) ให้เป็นสายเดียว โดยใช้อณุหภมิูสงูประมาณ 95 องศาเซลเซียส เวลา 30 วินาที (ต้อง

เลือกใช้เอนไซม์ DNA polymerase ทีสามารถทนความร้อนได้สงู เพือไมใ่ห้เอนไซม์เสือมสภาพไปก่อน) 

- annealing เป็นขนัตอนทีลดอณุหภมิูลงประมาณ 55 องศาเซลเซียส เวลา 20 วินาที เพือให้ไพร

เมอร์สามารถจบักบับริเวณทีมีลําดบัคูเ่บสทีเป็นคูส่มกนักบั DNA แมแ่บบด้วยพนัธะไฮโดรเจนได้ 

- extension เป็นขนัตอนการสงัเคราะห์ DNA สายใหมต่อ่จากไพร์เมอร์ ทําได้โดยการปรับอณุหภมิู

ให้เหมาะสมตอ่การทํางานของ DNA polymerase (72 oC เวลา 20 วินาที ) ทําให้เกิดการจําลองสาย DNA 

จากสาย DNA แมแ่บบ โดยจะสงัเคราะห์จากด้าน 5' ของไพรเมอร์ ไปยงัด้าน 3' ไปเรือยๆ ตามลําดบันิวคลี

โอไทด์บน DNA แมแ่บบแตล่ะสาย และเพิมอณุหภมิูให้สงูขนึอีกครัง (90-95) ทําให้ DNA สายคูที่เกิดจาก

ปฏิกิริยาเคมีในรอบที 1 แยกออกจากกนั เพือเกิดปฏิกิริยาเคมีในรอบถดัไป  

 4) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ปฏิกิริยา PCR จะเกิดขนึซําๆ ประมาณ 20-40 รอบ โดยสาย 

DNA ทีเกิดขนึแตล่ะรอบจะถกูใช้เป็นแมแ่บบในการสงัเคราะห์ DNA สายใหมใ่นรอบตอ่ๆไปจนสินสดุ

ปฏิกิริยา การโคลนยีนโดยเทคนิค PCR มีข้อดี คือ สามารถเพิมปริมาณสว่นของ DNA ทีต้องการได้ปริมาณ

มากในเวลาอนัรวดเร็ว แตมี่ข้อเสีย คือ การเพิมจํานวนชดุของ DNA อาจเกิดความผิดพลาดได้ เนืองจาก

เอนไซม์ทีใช้ในปฏิกิริยาไมทํ่างาน หรือเอนไซม์บางชนิดไมมี่สมบตัิตรวจสอบความถกูต้องเกียวกบัลําดบั 

นิวคลีโอไทด์ของ DNA ทีสร้างขนึเหมือนกบัในระบบของสิงมีชีวิต 

 5) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัการนําเทคนิค PCR ไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ เช่น การเพิม

จํานวน DNA ในหยดเลือดโดยอาศยัเทคนิค PCR แล้วให้นกัเรียนด ูclip VDO การสกดั DNA จากขนของ

ช้างแมมมอธทีสญูพนัธุ์ไปแล้ว โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ เทคนิค PCR สามารถนํามาเพิมจํานวน 

DNA ทีมีอยู่เพียงเลก็น้อยให้มีจํานวนมากขนึได้ แล้วให้นกัเรียนร่วมกนัสรุปการนําเทคนิค PCR มาใช้

ประโยชน์ในปัจจบุนั โดยนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัดงันี 

- ใช้เพิมปริมาณ DNA จากซาก woolly mammoth ซึงสญูพนัธุ์ไปแล้ว 

- ใช้ตรวจสอบ DNA จากคราบเลือด ชินสว่นเซลล์ หรืออสจิุของอาชญากรในคดี อาชญากรรม 

ตา่ง ๆ เพือประโยชน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

- ใช้ตรวจสอบ DNA ของเซลล์ embryo ในครรภ์เพือหาความผิดปกติทางพนัธกุรรม 

กิจกรรมรวบยอด 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

- การโคลนยีนโดยเทคนิค PCR มีกีขนัตอนอะไรบ้าง (3 ขนัตอน คือ 1) denaturation เป็นการ 

ทําให ้DNA เสือมสภาพ 2) annealing เป็นขนัตอนทีลดอณุหภูมิลง เพือใหไ้พรเมอร์สามารถเขา้มาจบัได ้

และ 3) extension เป็นขนัตอนการสงัเคราะห์ DNA สายใหม่) 



- การโคลนยีนโดยเทคนิด PCR มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง (ขอ้ดี คือ สามารถเพิมปริมาณส่วน

ของ DNA ทีตอ้งการไดป้ริมาณมากในเวลาอนัรวดเร็ว ขอ้เสีย คือ การเพิมจํานวนชุดของ DNA อาจเกิด

ความผิดพลาดได ้เนืองจากเอนไซม์ทีใช้ในปฏิกิริยาไม่ทํางาน หรือเอนไซม์บางชนิดไม่มีสมบติัตรวจสอบ

ความถูกตอ้งเกียวกบัลําดบันิวคลีโอไทด์ของ DNA ทีสร้างขึนเหมือนกบัในระบบของสิงมีชีวิต) 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง เทคนิคพอลิเมอเรสเซนรีแอกชนั  

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์  2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การโคลนยีนในหลอด

ทดลองโดยเทคนิคพอลิ

เมอเรสเซนรีแอกชนัหรือ

พีซีอาร์ (PCR) 

 

- สมดุ 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุป

เกียวกบัพนัธวิุศวกรรม 

การโคลนยีน การ

วิเคราะห์ดเีอน็เอ และ

การศกึษาจีโนม และ

การประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีของดีเอน็เอ 

รวมทงัความปลอดภยั

ของเทคโนโลยีทางดเีอน็

เอ และมมุมองทาง

สงัคมและจริยธรรมได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

- สมดุ - การถาม/ตอบ 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทกึการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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



 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31241  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2               

ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธศุาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA                

แผนการเรียนรู้ที      19 เรือง       การวิเคราะห์ DNA และการศกึษาจีโนม     เวลา   2             ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปเกียวกบัพนัธวิุศวกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห์ดีเอน็เอ และการศกึษาจีโนม 

และการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีของดีเอน็เอ รวมทงัความปลอดภยัของเทคโนโลยีทางดีเอน็เอ และมมุมอง

ทางสงัคมและจริยธรรมได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุและเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 DNA ทีได้จากการโคลนจะถกูนําไปวิเคราะห์หาขนาดของโมเลกลุ DNA โดยใช้เทคนิคการแยก

โมเลกลุ DNA ทีมีขนาดและรูปร่างแตกตา่งกนัออกจากกนัในสนามไฟฟ้าโดยผา่นตวักลางทีเป็นแผน่วุ้น

แล้วเปรียบเทียบกบัการเคลือนทีของโมเลกลุ DNA ทีทราบขนาด เรียกวิธีการนีวา่ เจลอิเลก็โทรโฟริซิส 

 สิงมีชีวิตชนิดเดียวกนัจะมีลําดบัเบสบางสว่นในจีโนมแตกตา่งกนั สามารถตรวจสอบได้โดยการ

เพิมปริมาณ DNA ในบริเวณทีมีความแตกตา่งกนัด้วยวิธีการ PCR จากนนันํา DNA มาตดัด้วยเอนไซม์ตดั

จําเพาะ แล้วจึงนําไปทําเจลอิเลก็โทรโฟริซิส ได้เป็นรูปแบบของแถบ DNA ทีแตกตา่งกนั สามารถถ่ายทอด

ไปยงัลกูหลานได้ โดยใช้เป็นเครืองหมายทางพนัธกุรรม 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

1) การวิเคราะห์ DNA    2) การศกึษาจีโนม 

ทักษะ/กระบวนการ 



1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้     4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายการแยกขนาดชิน DNA โดยวิธีเจลอิเลก็โทรโฟริซิสได้ 

2) อธิบายวิธีการวิเคราะห์ DNA ทีได้จากการโคลนได้ 

3) อธิบายวิธีการศกึษาจีโนมของสิงมีชีวิตและจีโนมของมนษุย์ได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้      2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร   2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนดงันี 

 - นกัวิทยาศาสตร์จะมีวิธีการแยกยีนทีโคลนได้จํานวนมากนีด้วยวิธีการใด 

 - DNA ทีโคลนได้ประกอบด้วยลําดบันิวคลีโอไทด์อะไรบ้าง 

 2) ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถามร่วมกนั โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง เพือ

เชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง การวิเคราะห์ DNA และการศกึษาจีโนม 

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัการวิเคราะห์ DNA โดยอธิบายความหมายของการวิเคราะห์ 

DNA ให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การวิเคราะห์ DNA (DNA analysis) เป็นกระบวนการทีใช้หาลําดบันิวคลีโอไทด ์

โดยการแยกโมเลกลุของ DNA ทีมีขนาดประจแุละรูปร่างแตกตา่งกนัออกจากสนามไฟฟ้า โดยอาศยั

เทคนิค อิเลก็โทรโฟริซิส (electrophoresis) ผา่นตวักลางทีมีลกัษณะคล้ายแผน่วุ้นทีเรียกวา่เจล (gel) เรียก

กระบวนการนีวา่ กระบวนการเจลอิเลก็โทรโฟริซิส (gel electrophoresis) 

2) ครูนําเสนอ PowerPoint แสดงอปุกรณ์และขนัตอนการแยกโมเลกลุของ DNA โดยใช้เทคนิค 

อิเลก็โทรโฟริซิส ดงันี 

 

 



โมเลกลุ DNA ทีมีขนาดแตกตา่งกนั 

 

นํามาแยกขนาดภายใต้สนามไฟฟ้า โดยให้ DNA ผา่น agarose gel  

 

DNA ซึงมีประจลุบจะเคลือนทีเข้าหาขวับวก  

 

โมเลกลุ DNA ทีมีขนาดใหญ่จะเคลือนทีช้ากวา่โมเลกลุทีมีขนาดเลก็ จึงอยู่ใกล้ขวัลบ สว่นโมเลกลุ 

DNA ขนาดเลก็จะเคลือนทีเร็วกวา่ก็จะอยูใ่กล้กบัขวับวก  

 

ย้อมแผน่วุ้นด้วยสีอีธิเดียมโบรไมด์ เพือให้สามารถมองเหน็ DNA ได้เมือได้รับแสงอลัตราไวโอเลต  

 

นํา DNA ขนาดตา่ง ๆ ไปเปรียบเทียบ 

กบั DNA ทีรู้ขนาดแล้ว ทําให้ทราบขนาดของ 

 DNA ทีต้องการศกึษา  

 

3) ครูให้นกัเรียนด ูclip VDO การแยกขนาด DNA โดยใช้เทคนิคเจลอิเลก็โทรโฟริซิส โดยเน้นให้

นกัเรียนเห็นความสําคญัของการนําโมเลกลุ DNA ทีรู้ขนาดแล้วไปใช้ประโยชน์ โดยการนําโมเลกลุ DNA 

ขนาดตา่งๆ ไปหาลําดบันิวคลีโอไทด์ด้วยเครือง Automated sequencer ซึงเป็นเครืองมือทีใช้หาลําดบั 

นิวคลีโอไทด์ โดยใช้หลกัพืนฐานของการแยกโมเลกลุ DNA โดยวิธี gel electrophoresis แตมี่การพฒันา

เทคนิคและซอฟแวร์ จึงทําให้สามารถอา่นข้อมลูได้เร็วขนึ 

 4) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัความหมายและขนัตอนของจีโนม โดยครูอธิบายความหมาย

ของจีโนมวา่เป็นปริมาณ DNA ทงัหมดทีอยูใ่นเซลล์ของสิงมีชีวิต ซึงสิงมีชีวิตแตล่ะชนิดจะมีจีโนมแตกตา่ง

กนั จากนนัครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่  

- จีโนมของสิงมีชีวิตชนิดเดียวกนัจะแตกตา่งกนัหรือไม ่ตรวจสอบได้โดยใช้วิธีการใด 

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถาม โดยครูควรชีแนะให้นกัเรียนได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ จีโนม

ของสิงมีชีวิตชนิดเดียวกนัจะแตกตา่งกนั การตรวจสอบความแตกตา่งของจีโนมสิงมีชีวิตชนิดเดียวกนัมี

ขนัตอนดงันี 

 

 

 

 



เพิมปริมาณ DNA ในบริเวณทีมีความแตกตา่งกนัด้วยวิธี PCR,นําผลผลิต PCR มาตดัด้วย

เอนไซม์ตดัจําเพาะ, แยกขนาดโมเลกลุ DNA ทีได้จากการตดัด้วยเทคนิค gel electrophoresis ได้รูปแบบ 

DNA ทีแตกตา่งกนั, ความแตกตา่งของรูปแบบแถบ DNA เรียกวา่ PCR-RFLP ซึงใช้เป็นเครืองหมาย

พนัธกุรรม (genetic marker) เพือตรวจสอบความแตกตา่งของDNA ของ genome ในสิงมีชีวิต 

5) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การศกึษาจีโนมของสิงมีชีวิตจะสามารถนําไปประยกุต์ใช้ 

ประโยชน์อย่างมากในปัจจบุนั เช่น การหาความสมัพนัธ์ของสิงมีชีวิตเพือให้รู้เกียวกบัความใกล้ชิดทาง

วิวฒันาการ และการศกึษาจีโนมของมนษุย์ ซึงเป็นโครงการนานาชาติทีร่วมกนัศกึษาลําดบันิวคลีโอไทด์

ของมนษุย์ทงัจีโนม มีเป้าหมายเพือทําแผนทียีน (mapping) และหาลําดบัของนิวคลีโอไทด์ทีมีทงัหมด

ประมาณ 3 พนัล้านคูเ่บส (base pair) ในจีโนมของมนษุย์ โดยประโยชน์ทีเกิดจากการศกึษาจีโนมของ

มนษุย์ เช่น ด้านการแพทย์ และเชิงเศรษฐกิจ แตย่งัคงมีปัญหาด้านปัญหาด้านจริยธรรมในการใช้ข้อมลู

ของจีโนม โดยเฉพาะจีโนมของมนษุย์วา่ เมือค้นคว้าจีโนมมนษุย์สําเร็จ ใครจะสามารถใช้ข้อมลูเหลา่นนัได้ 

และใช้เพือการใดบ้าง  

 6) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่การศกึษาจีโนมไมไ่ด้ทําแตเ่ฉพาะในมนษุย์เท่านนั แตย่งัศกึษา

จีโนมของสิงมีชีวิตชนิดตา่ง ๆ ด้วย เช่น E. coli ยีสต์ หน ูและข้าว แล้วครูนําเสนอ Power Point เกียวกบั

การศกึษาจีโนมข้าว (Oryza sativa L.) ของไทย โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ “โครงการวิจยัจีโนมขา้ว

นานาชาติ (International Rice Genome Sequencing Program--IRGSP) ได้ถกูจดัตงัขนึ ในปี พ.ศ. 

2541 โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมและได้รับมอบหมายให้ให้ศกึษาโครโมโซมของข้าวแท่งที 9 ซึงพบวา่ มียีน

ทีเกียวข้องกบัความทนทานตอ่นําท่วม ความต้านทานตอ่โรคและแมลง จากความรู้ทีได้จึงนํามาช่วยในการ

พฒันาสายพนัธุ์ข้าวจนประสบความสําเร็จได้สายพนัธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทีทนนําท่วม ต้านทานโรค

ขอบใบแห้ง และต้านทานเพลียกระโดดสีนําตาล 

กิจกรรมรวบยอด 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

- โครงการจีโนมมนษุย์มีวตัถปุระสงค์อย่างไร (ทําแผนทียีน (mapping) และหาลําดบัของนิวคลีโอ

ไทด์ทีมีทงัหมดประมาณ 3 พนัลา้นคูเ่บส (base pair) ในจีโนมของมนษุย์)  

- การศกึษาจีโนมมนษุย์เป็นการหาลําดบันิวคลีโอไทด์จากโครโมโซมใดบ้าง (เป็นการหาลําดบั 

นิวคลีโอไทด์ของ DNA บนออโตโซม 22 โครโมโซม โครโมโซม X และโครโมโซม Y) 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การวิเคราะห์ DNA และการศกึษาจีโนม 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 



1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์   2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

-  การวิเคราะห์ DNA 

 

- การศกึษาจีโนม 

 

 

- สมดุ 

 

- สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุป

เกียวกบัพนัธวิุศวกรรม 

การโคลนยีน การ

วิเคราะห์ดเีอน็เอ และ

การศกึษาจีโนม และ

การประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีของดีเอน็เอ 

รวมทงัความปลอดภยั

ของเทคโนโลยีทางดเีอน็

เอ และมมุมองทาง

สงัคมและจริยธรรมได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สมดุ 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บนัทึกการสง่แผนจดัการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเห็นหวัหน้ากลุม่สาระวิชา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธศุาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA                

แผนการเรียนรู้ที      20 เรือง       การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA (1)     เวลา        2         ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปเกียวกบัพนัธวิุศวกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห์ดีเอน็เอ และการศกึษาจีโนม 

และการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีของดีเอน็เอ รวมทงัความปลอดภยัของเทคโนโลยีทางดีเอน็เอ และมมุมอง

ทางสงัคมและจริยธรรมได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุและเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 เทคโนโลยีทาง DNA ถกูนํามาประยกุต์ใช้ประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ มากมาย ตวัอย่างเช่น ทางด้าน

การแพทย์และทางเภสชักรรม โดยนํามาใช้ในการวินิฉยัโรค การบําบดัด้วยยีน การผลิตฮอร์โมนอินซูลิน 

และการผลิตยายบัยงัเชือ HIV นอกจากนียงัถกูนํามาใช้ประโยชน์ทางในเชิงนิติวิทยาศาสตร์เพือพิสจูน์หา

ความสมัพนัธ์ทางสายเลือด หรือหาอาชญากรในคดีตา่ง ๆ 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

การประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีทาง DNA ในด้านการแพทย์ ด้านเภสชักรรม และด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2) ทกัษะการคิด 



3) ทกัษะการเรียนรู้  

4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายการนําเทคโนโลยีทาง DNA ไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ และด้านเภสชักรรมได้  

2) อธิบายประโยชน์ของการนําลายพิมพ์ DNA ไปใช้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์ลายพิมพ์ 

DNA ในการตรวจพิสจูน์หาบคุคลในคดีตา่ง ๆ ได้  

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้      2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร   2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนดงันี 

 - ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาง DNA ในการสร้าง DNA รีคอมบิแนนท์ เทคนิค PCR การ

ค้นพบเครืองหมายพนัธกุรรม และการหาลําดบันิวคลีโอไทด์ในจีโนมของสิงมีชีวิตตา่งๆ ทีนกัเรียนได้ศกึษา

มาแล้วนนัสามารถนําไปประยกุตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์และเภสชักรรมได้อย่างไร 

 2) ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถามร่วมกนั โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง เพือ

เชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA (1) 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีทาง DNA ในด้านการแพทย์และ

เภสชักรรม โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ เทคโนโลยีทาง DNA สามารถนํามาใช้วินิจฉยัโรคตา่งๆ ได้ เช่น 

ใช้วินิจฉยัโรคทีเกิดจากการติดเชือไวรัส โดยการใช้เทคนิค PCR เพือตรวจสอบวา่มีจีโนมของไวรัสอยู่ใน

สิงมีชีวิตนนัหรือไม ่ซึงเป็นเทคนิคทีมีความไวสงูและสามารถตรวจพบได้โดยมีตวัอย่างเพียงเลก็น้อย หรือ

นําไปใช้ในการตรวจวินิจฉยัโรคทางพนัธกุรรมก่อนจะมีอาการของโรคหรือเป็นเพียงพาหะ ทําให้สามารถ

ป้องกนัการถ่ายทอดลกัษณะดงักลา่วได้ 

2) ครูอธิบายเพิมเติมให้นกัเรียนเข้าใจวา่ในด้านการแพทย์ เทคโนโลยีทาง DNA ยงัสามารถนํามา 

รักษาโรคได้โดยการบําบดัด้วยยีน ซึงเป็นวิธีการทีใช้รักษาโรคทีเกิดจากความบกพร่องของยีน โดยการใช้

ไวรัสชนิดหนงึเป็นตวันํายีนปกติทีต้องการถ่ายเข้าสูเ่ซลล์คนทีเกิดความบกพร่องของยีน เพือช่วยบําบดั

อาการบกพร่องทีเกิดขนึ ตวัอย่างการรักษาด้วยยีนบําบดั เช่น การรักษาโรค Severe Combined 



Immunodefiency Disorder (SCID) ซึงเป็นโรคทางพนัธกุรรม โดยผู้ทีเป็นโรคนีไมส่ามารถสร้างภมิูคุ้มกนั

ได้ และมกัเสียชีวิตจากการติดเชือเพียงเลก็น้อย แตก่ารบําบดัด้วยยีนมีสิงทีต้องระมดัระวงั ดงันี 

- ปัญหาด้านเทคนิค โดยการควบคมุการแสดงออกของยีนทีใสเ่ข้าไปในเซลล์ให้ผลิตโปรตนี  

จะต้องมีการควบคมุปริมาณอย่างเหมาะสม  

- การแทรกของยีนเข้าสูจี่โนมคน จะต้องไมทํ่าให้ยีนปรกตเิกิดมิวเทชนั 

- ไวรัสทีเป็นเวกเตอร์อาจก่อให้เกิดโรคในคนได้ 

- เซลล์สืบพนัธุ์ทีถกูบําบดัด้วยยีน จะถ่ายทอดไปสูล่กูได้ ทําให้ลกูไมเ่ป็นโรค สง่ผลกระทบตอ่ 

วิวฒันาการของมนษุย์ในอนาคต  

 3) ครูนําเสนอ Power point เกียวกบัการนําเทคโนโลยีทาง DNA มาใช้ในการสร้างผลิตภณัฑ์ทาง

เภสชักรรม โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ ตวัอย่างการนําเทคโนโลยีทาง DNA มาใช้ในการสร้าง

ผลิตภณัฑ์ทางเภสชักรรม เชน่ การผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ซงึมีขนัตอนดงันี 

  -     การตดัชินสว่น DNA ของคนทีมียีนควบคมุการสงัเคราะห์ฮอร์โมนอินซูลิน ตอ่เข้ากบั DNA 

ของแบคทีเรีย จะได้ DNA โมเลกลุใหม ่เรียกวา่ DNA ลกูผสม หรือ DNA รีคอมบิแนนท์ 

- นํา DNA ลกูผสมใสเ่ข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรียทีไมส่ามารถสงัเคราะห์ฮอร์โมนอินซูลิน ให้ 

กลายเป็นแบคทีเรียชนิดใหมที่สามารถสงัเคราะห์ฮอร์โมนอินซูลินได้  

- คดัเลือกแบคทีเรียชนิดใหมที่สามารถสงัเคราะห์ฮอร์โมนอินซูลินได้และนําไปเพาะเลียงให้มี 

เซลล์จํานวนมากเพียงพอแล้วจึงสกดัฮอร์โมนอินซูลินไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป  

 4) ครูยกตวัอย่างการนําเทคโนโลยีทาง DNA มาใช้ในการสร้างผลิตภณัฑ์ทางเภสชักรรมเพิมเติม 

เช่น การผลิตยาทียบัยงัเชือ HIV โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การผลิตยาทียบัยงัเชือ HIV จะใช้เทคนิค

ทางพนัธวิุศวกรรมในการสร้างโมเลกลุของโปรตีนทีจะป้องกนัหรือเลียนแบบตวัรับที HIV ใช้ในการเข้าสู่

เซลล์ ซงึตวัรับเหลา่นีจะอยู่บนเยือหุ้มเซลล์ของคน ถ้ามีโมเลกลุทีเลียนแบบตวัรับเหลา่นีอยู่ในกระแส

เลือด HIV จะเข้าเกาะกบัโมเลกลุเหลา่นีแทนทีจะเกาะทีตวัรับทีเซลล์เมด็เลือดขาว แล้วเข้าทําลายเซลล์เมด็

เลือดขาว จึงสามารถยบัยงัการทํางานของ HIV ได้ 

 5) ครูนําเสนอ Power point เกียวกบัการนําเทคโนโลยีทาง DNA มาใช้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ โดย

อธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ ลายพิมพ์ DNA มีลกัษณะเฉพาะบคุคล โดยสร้างมาจาก DNA ทีได้รับการ

ถ่ายทอดมาจากพ่อและแมอ่ย่างละครึงและเปลียนแปลงไมไ่ด้    ทําให้สามารถบอกความแตกตา่งของ

บคุคลได้ จึงนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การพิสจูน์ตวับคุคล การพิสจูน์ความสมัพนัธ์ทาง

สายเลือด และการตรวจทางนิตเิวชศาสตร์เพือหาผู้กระทําความผิด  

 

กิจกรรมรวบยอด 

1) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 



- โครงการจีโนมมนษุย์มีวตัถปุระสงค์อย่างไร 

- การบําบดัด้วยยีนมีเป้าหมายอย่างไร 

- ปัญหาและข้อโต้แย้งอะไรบ้างทีทําให้การบําบดัด้วยยีนไมไ่ด้ผล 

- การบําบดัด้วยยีนทีทํากบัเซลล์ร่างกาย และเซลล์ตงัต้นทีจะสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ สามารถถ่ายทอด 

ยีนทีบําบดัไปยงัรุ่นลกูได้หรือไม ่

     - การผลิตฮอร์โมนอินซูลินมีขนัตอนอย่างไร 

      - เพราะเหตใุดจงึสามารถนําลายพิมพ์ DNA ไปเป็นหลกัฐานทางศาลเพือตดัสินคดคีวามได้ 

 2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA (1) 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์  2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การประยกุต์ใช้

เทคโนโลยีทาง DNA ใน

ด้านการแพทย์ ด้าน

เภสชักรรม และด้าน 

นิติวิทยาศาสตร์ 

 

- สมดุ 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุป

เกียวกบัพนัธวิุศวกรรม 

การโคลนยีน การ

วิเคราะห์ดเีอน็เอ และ

การศกึษาจีโนม และ

การประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีของดีเอน็เอ 

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

รวมทงัความปลอดภยั

ของเทคโนโลยีทางดเีอน็

เอ และมมุมองทาง

สงัคมและจริยธรรมได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

 

 

 

- สมดุ 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 



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

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

บนัทึกการสง่แผนจดัการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเห็นหวัหน้ากลุม่สาระวิชา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธศุาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA                

แผนการเรียนรู้ที      21 เรือง       การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA (2)     เวลา        2         ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปเกียวกบัพนัธวิุศวกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห์ดีเอน็เอ และการศกึษาจีโนม 

และการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีของดีเอน็เอ รวมทงัความปลอดภยัของเทคโนโลยีทางดีเอน็เอ และมมุมอง

ทางสงัคมและจริยธรรมได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุและเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 เทคโนโลยีทาง DNA ถกูนํามาประยกุต์ใช้ประโยชน์ในเชิงการเกษตร เชน่ การทําฟาร์มเพือสขุภาพ

มนษุย์ การสร้างพืชดดัแปลงพนัธกุรรม และนํามาศกึษาค้นคว้าหายีนและหน้าทีของยีนในด้านตา่ง ๆ ได้  

 4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

การประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีทาง DNA ในด้านการเกษตร และศกึษาค้นคว้าหายีนและหน้าทีของยีน 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้     4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 



1) อธิบายการนําเทคโนโลยีทาง DNA ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร เช่น การทําฟาร์มเพือ

สขุภาพของมนษุย์ และการสร้างพืชดดัแปรพนัธกุรรมได้ 

และการศกึษาค้นคว้าหายีนและหน้าทีของยีนได้ 

2) อธิบายการนําเทคโนโลยีทาง DNA ไปใช้ศกึษาค้นคว้าหายีนและหน้าทีของยีนได้  

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้      2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร   2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนดงันี 

 - การผสมพนัธุ์ การคดัเลือกพนัธุ์ และการปรับปรุงพนัธุ์สิงมีชีวิตแบบเดิม มีข้อเสียเปรียบอย่างไร

บ้าง 

 2) ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถามร่วมกนั เพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้ เรืองการ

ประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีทาง DNA (2) ซึงนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ 

 - การผสมพนัธุ์แบบเดิมจะต้องผสมพนัธุ์ในสิงมีชีวิตชนิดเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนัเท่านนั 

 - ลกัษณะของลกูทีเกิดจากการผสมพนัธุ์มีทงัลกัษณะทีดีและลกัณะทีไมด่ ี

 - การคดัเลือกพนัธุ์และการปรับปรุงพนัธุ์ใช้เวลานานกวา่จะได้ลกูทีมีลกัษณะตามทีมนษุย์ต้องการ 

เนืองจากต้องมีการผสมหลายรุ่นจนกวา่จะคดัเลือกยีนทีดไีว้ได้และกําจดัยีนไมด่ีออกไป 

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีทาง DNA ในเชิงการเกษตร โดย 

การทําฟาร์มสตัว์เพือสขุภาพมนษุย์ แล้วอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ เป็นวิธีการปรับปรุงพนัธุ์พืชและสตัว์ให้

มีลกัษณะดีขนึเพือตอบสนองความต้องการของมนษุย์ เชน่ การหายีนทีทําให้หมมีูไขมนัตําลง การทําให้ววั

สามารถผลิตนํานมได้เร็วและมากขนึ หรือการใช้สตัว์ผลิตสารทีมีประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยเรียก

สิงมีชีวิตทีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีทาง DNA นีวา่ สตัว์ดดัแปรพนัธกุรรม (transgenic animal) 

2) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัสตัว์ดดัแปรพนัธกุรรม และพืชดดัแปรพนัธกุรรม โดยอธิบาย 

ขนัตอนการสร้างสตัว์ดดัแปรพนัธกุรรมให้นกัเรียนเข้าใจวา่ เริมจากการแยกเซลล์ไขอ่อกจากเพศเมีย และ

ฉีดยีนทีต้องการเข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์ไข ่จากนนัทําการผสมพนัธุ์ในหลอดทดลอง

(in vitro fertilization)และถ่ายฝากเข้าในตวัแมผู่้ รับ เพือให้เจริญเป็นตวัใหม ่ ซึงจะมียีนทีต้องการอยู่โดยไม่



จําเป็นต้องมาจากสปีชีส์เดียวกนั สว่นการสร้างพืชดดัแปรพนัธกุรรม เป็นการทําให้พืชมียีนตามลกัษณะที

ต้องการ เชน่ มีความต้านทานตอ่โรค และสารปราบวชัพืชมากขนึ มีคณุคา่ทางอาหารเพิมขนึ และยืดอายุ

การเก็บผลผลิตได้นานขนึ   

 3) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัการใช้พนัธศุาสตร์เพือศกึษาค้นคว้ายีนและหน้าทีของยีน โดย 

ครูยกตวัอย่างการค้นพบยีนด้อยทีควบคมุความหอมในข้าว (Os2AP) บนโครโมโซมแท่งที 8 แล้วอธิบายให้

นกัเรียนเข้าใจวา่ในข้าวหอมยีนนีถกูกดหรือถกูยบัยงั ทําให้มีการสร้างสารหอมขนึ จึงมีการนําความรู้ทีได้

ไปใช้สร้างข้าวหอมสายพนัธุ์ตา่ง ๆ เช่น เมือทดลองยบัยงัการแสดงออกของยีน Os2AP ในข้าวญีปุ่ นสาย

พนัธุ์นิพพอนบาเร พบวา่เมือมีการกดหรือยบัยงัการทํางานของยีน Os2AP ข้าวนิพพอนบาเรสามารถสร้าง

สารหอมได้  

 4) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ สิงมีชีวิตทงัพืชและสตัว์ทีดดัแปรพนัธกุรรมได้นีเรียกวา่ สิงมีชีวิต

ดดัแปรพนัธกุรรม (genetically modified organisms : GMOs) ซึงนอกจากตวัอย่างสิงมีชีวิตทียกมา

นกัวิทยาศาสตร์ยงัสร้างสิงมีชีวิตทีดดัแปรพนัธกุรรมอีกหลายชนิด เพือนําไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ อีก

มาก 

 

กิจกรรมรวบยอด 

1) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

- การผสมพนัธุ์ การคดัเลือกพนัธุ์ และการปรับปรุงพนัธุ์สิงมีชีวิตแบบเดิมมีข้อเสียอย่างไรบ้าง 

- เทคโนโลยีทาง DNA นํามาใช้ในการปรับปรุงพนัธุ์สิงมีชีวิตให้ดีขนึกวา่เดิมได้อย่างไร 

- GMOs คืออะไร 

- ความหอมของข้าวเกิดขนึได้อย่างไร 

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA (2) 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั    



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

- การประยกุต์ใช้

เทคโนโลยีทาง DNA ใน

ด้านการเกษตร และ

ศกึษาค้นคว้าหายีนและ

หน้าทีของยีน 

- สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุป

เกียวกบัพนัธวิุศวกรรม 

การโคลนยีน การ

วิเคราะห์ดเีอน็เอ และ

การศกึษาจีโนม และ

การประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีของดีเอน็เอ 

รวมทงัความปลอดภยั

ของเทคโนโลยีทางดเีอน็

เอ และมมุมองทาง

สงัคมและจริยธรรมได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สมดุ 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บนัทึกการสง่แผนจดัการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเห็นหวัหน้ากลุม่สาระวิชา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31214  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธศุาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA                

แผนการเรียนรู้ที      22 เรือง       ความปลอดภยัของเทคโนโลยีทาง DNA            เวลา       1    ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปเกียวกบัพนัธวิุศวกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห์ดีเอน็เอ และการศกึษาจีโนม 

และการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีของดีเอน็เอ รวมทงัความปลอดภยัของเทคโนโลยีทางดีเอน็เอ และมมุมอง

ทางสงัคมและจริยธรรมได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุและเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 มนษุย์นําเทคโนโลยีการสร้าง DNA รีคอมบิแนนท์ และการสร้างสิงมีชีวิตทีดดัแปรพนัธกุรรมหรือ

จีเอม็โอ (GMOs) มาใช้ในด้านตา่ง ๆ กนัอย่างกว้างขวาง ซึงนอกจากจะมีประโยชน์แล้ว อาจทําให้เกิดผล

เสียได้โดยเฉพาะสิงมีชีวิตทีดดัแปรพนัธกุรรมทีอาจทําให้เกิดเชือโรคสายพนัธุ์ทีดือยาปฏิชีวนะ เป็นเป็นภยั

ตอ่สขุภาพและสภาพแวดล้อมได้ 

 4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

ความปลอดภยัของเทคโนโลยีทาง DNA และมมุมองทางสงัคมและจริยธรรม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 



3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายเกียวกบัแนวปฏิบตัิในการนําเทคโนโลยีทาง DNA มาใช้ได้

อย่างปลอดภยั โดยคํานึงถึงมมุมองทางสงัคมและจริยธรรมได้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบในการประยกุตใ์ช้ข้อมลูของจีโนมมนษุย์ในมมุมองทางสงัคมและจริยธรรม

ได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้     2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร  2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียน โดยตงัคําถามดงันี 

 - สิงมีชีวิตชนิดใดบ้างทีถกูดดัแปรพนัธกุรรม 

 - การใช้พนัธศุาสตร์เพือศกึษาค้นคว้าหายีนและหน้าทีของยีนมีประโยชน์ตอ่มนษุย์หรือไม่

 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถาม เพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัของ

เทคโนโลยี DNA โดยนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ ตวัอย่างสิงมีชีวิตทีถกูดดัแปรพนัธกุรรม เช่น หม ูววั 

มะละกอ ฝ้าย และมะเขือเทศ สว่นการใช้พนัธศุาสตร์เพือศกึษาค้นคว้าหายีนและหน้าทีของยีนจะมี

ประโยชน์ตอ่มนษุย์ คือ ทําให้ค้นพบยีนทีทําหน้าทีตา่งๆ ซงึสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในด้านตา่ง ๆ ได้เพือ

เชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัของเทคโนโลยีทาง DNA             

  

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัความปลอดภยัของเทคโนโลยีทาง DNA โดยนําเสนอภาพการ 

เดินเรียกร้องให้หยดุการผลิตพืช GMOs ในประเทศตา่ง ๆ จากนนัครูตงัคําถามดงันี  

 - เพราะอะไรในบางประเทศจงึมีการตอ่ต้านการใช้พืช GMOs  

 - พืช GMOs หรือพืชดดัแปรพนัธกุรรมมีผลกระทบตอ่มนษุย์อย่างไร 

 - แนวทางแก้ไขเพือสร้างความปลอดภยัจากการใช้พืช GMos มีอะไรบ้าง 

2) นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถาม โดยครูทําหน้าทีบนัทกึสรุปการอภิปราย ซึงนกัเรียน 

ควรได้ข้อสรุปร่วมกนั ดงันี 



 - ในบางประเทศตอ่ต้านการใช้เทคโนโลยีทางพนัธวิุศวกรรมในการสร้างพืช GMOs เนืองจากมี

ความวิตกกงัวลวา่ อาจเกิดความผิดพลาดจากการใช้พืช GMOs เช่น อาจเกิดเชือโรคสายพนัธุ์ใหม ่ๆ ทีดือ

ยาปฏิชีวนะขนึ พืช GMOs มียีนของสิงมีชีวิตชนิดอืนอยูด้่วย จึงอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และอาจมีการ

ถ่ายเทยีนจากพืช GMOs ออกสูสิ่งแวดล้อมได้ทําให้วชัพืชต้านทานตอ่สารปราบวชัพืชมากขนึ 

 - แนวทางแก้ไขเพือสร้างความปลอดภยั เชน่ จดัระบบการป้องกนัอนัตรายอย่างเคร่งครัด เมือเสร็จ

สินการทดลอง สิงมีชีวิตทีดดัแปรพนัธกุรรมจะต้องถกูทําลายด้วยวิธีการทีเหมาะสม และการนําสิงมีชีวิตที

ดดัแปรพนัธกุรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือใช้เป็นอาหารจะต้องมีฉลากระบขุ้อมลูทีชดัเจน 

 3) ครูนําเสนอ PowerPoint แสดงตวัอย่างฉลากผลไม้ทีแสดงวา่เป็นพืชทีปลกูด้วยวิธีการดดัแปร

พนัธกุรรมให้นกัเรียนด ูโดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่เป็นวิธีการแก้ไขวิธีการหนึง เพือให้ผู้บริโภคได้รับ

ข้อมลูขา่วสารทีถกูต้อง และเลือกบริโภคได้อย่างปลอดภยั 

 4) ครูอธิบายเพิมเติมให้นกัเรียนเข้าใจวา่ ในประเทศไทยหน่วยงานทีทําหน้าทีควบคมุดแูลเกียวกบั

ความปลอดภยัของการใช้ GMOs คือ ศนูย์พนัธวิุศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยจะทําหน้าที

ควบคมุดแูลการวิจยัและทดลองเกียวกบั GMOs ก่อนนํามาใช้จริง ตลอดจนทําหน้าทีกําจดัและปฏิบตักิรณี

ฉกุเฉินหาก GMOs เกิดการเลด็ลอดออกสูสิ่งแวดล้อม  

 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัของเทคโนโลยีทาง DNA 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- ความปลอดภยัของ

เทคโนโลยีทาง DNA 

และมมุมองทางสงัคม

และจริยธรรม 

 

- สมดุ 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุป

เกียวกบัพนัธวิุศวกรรม 

การโคลนยีน การ

วิเคราะห์ดเีอน็เอ และ

การศกึษาจีโนม และ

การประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีของดีเอน็เอ 

รวมทงัความปลอดภยั

ของเทคโนโลยีทางดเีอน็

เอ และมมุมองทาง

สงัคมและจริยธรรมได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สมดุ 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 



11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บนัทึกการสง่แผนจดัการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเห็นหวัหน้ากลุม่สาระวิชา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้                 วิวฒันาการ                                              

แผนการเรียนรู้ที      23 เรือง    หลกัฐานทีบ่งบอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต        เวลา   2       ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปถึงหลกัฐานทีบง่บอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต พนัธศุาสตร์ประชากร และปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล 

รวมทงักําเนิดของสปีชีส์ได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 สิงมีชีวิตในปัจจบุนัเป็นสิงมีชีวิตทีมีการเปลียนแปลงมาจากบรรพบรุุษในอดีตมาเป็นระยะ

เวลานานหลายชวัรุ่น และถกูคดัเลือกให้มีชีวิตอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมทีแตกตา่งกนั การเปลียนแปลง

ของสิงมีชีวิตจากอดตีจนถึงปัจจบุนันี เรียกวา่ วิวฒันาการของสิงมีชีวิต  

 หลกัฐานทีบ่งบอกวา่สิงมีชีวิตมีวิวฒันาการศกึษาได้จาก หลกัฐานจากซากดกึดําบรรพ์ หลกัฐาน

จากกายวิภาคเปรียบเทียบ หลกัฐานจากวิทยาเอม็บริโอเปรียบเทียบ หลกัฐานด้านชีววิทยาระดบัโมเลกลุ 

และหลกัฐานทางชีวภมิูศาสตร์ 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

หลกัฐานทีบ่งบอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 



3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ และสรุปหลกัฐานตา่งๆ ทีสนบัสนนุการเกิดวิวฒันาการของสิงมีชีวิตได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดขู้อมลูฟอสซิลไดโนเสาร์ทีขดุพบได้ในประเทศไทยที  

อ. ภเูวียง จ.ขอนแก่น และข้อมลูเกียวกบัการจดัตงัโครงการพิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์ภกูุ้มข้าว แล้วตงัคําถาม

ถามนกัเรียนดงันี  

 - ไดโนเสาร์ซึงเป็นสิงมีชีวิตในอดีตมีโครงสร้างคล้ายกบัสิงมีชีวิตในปัจจบุนัหรือไม ่อย่างไร 

 - เพราะเหตใุดสิงมีชีวิตในอดตี เชน่ ไดโนเสาร์จึงสญูพนัธุ์ไป 

2) ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถามร่วมกนั โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง เพือ

เชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง หลกัฐานทีบ่งบอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต         

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดเูกียวกบัหลกัฐานทีบ่งบอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ วิวฒันาการ คือ กระบวนการเปลียนแปลงทีเกิดขนึกบัลกัษณะทาง

พนัธกุรรมในประชากรของสิงมีชีวิต ทีสืบทอดจากบรรพบรุุษสูล่กูหลานตอ่เนืองกนัมาเป็นเวลานาน และยงั

ดําเนินตอ่ไปไมมี่ทีสินสดุ จนทําให้สิงมีชีวิตนนัมีลกัษณะทางพนัธกุรรมแตกตา่งไปจากเดิม โดยนกัเรียนจะ

ทราบได้วา่สิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึงมีวิวฒันาการได้จากการศกึษาหลกัฐานตา่ง ๆ เช่น หลกัฐานจากซาก

ดกึดําบรรพ์ของสิงมีชีวิต  

2) ครูอธิบายหลกัฐานจากซากดกึดําบรรพ์ของสิงมีชีวิตหรือฟอสซิล และขนัตอนการเกิดฟอสซิลให้

นกัเรียนฟังวา่ ฟอสซิล คือ ซากหรือร่องรอยของสิงมีชีวิตทีตายไปแล้ว อาจจมอยู่ในนําและมีโคลนหรือ

ตะกอนทบัถมอย่างรวดเร็ว ทําให้แร่ธาตใุนนําซึมเข้าสูก่ระดกูและฟันหรือเนือเยือของพืช โดยบริเวณทีพบ

ซากดกึดําบรรพ์ของสิงมีชีวิตจะเป็นชนัของหินตะกอนเป็นสว่นใหญ่  



3) ครูให้ความรู้แกน่กัเรียนเพิมเติมวา่สิงมีชีวิตทีพบมาตงัแตอ่ดีตและยงัคงมีลกัษณะใกล้เคียงกบั

ปัจจบุนัทงัสตัว์และพืช เชน่ หวายทะนอย แมงดาทะเล ปลาซีลาแคนธ์ และหญ้าถอดปล้อง โดยเรียก

สิงมีชีวิตเหลา่นีวา่ ซากดกึดําบรรพ์ทียงัมีชีวิตอยู่ พร้อมทงัยกตวัอย่างวิวฒันาการของม้าทีในอดีตมีนิวเท้า 

ตอ่มาจํานวนนิวเท้าลดลง แตมี่นิวกลางทีมีขนาดโตขนึ ปลายนิวพฒันาเป็นกลีบและมีขายาวขนึ เพือให้

นกัเรียนเข้าใจถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิตในอดีตทีมาสูปั่จจบุนั 

 4) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดเูกียวกบัหลกัฐานจากกายวิภาคเปรียบเทียบ โดยให้

นกัเรียนเปรียบเทียบกระดกูแตล่ะช่วงของรยางค์คูห่น้า โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่โครงสร้างของ

รยางค์คูห่น้าของสตัว์ตา่งๆ ทีมีองค์ประกอบของกระดกูแตล่ะช่วงคล้ายกนั แตอ่าจเปลียนแปลงรูปร่าง และ

ขนาด เพือให้สมัพนัธ์กบัการทําหน้าทีแตกตา่งกนัในการดาํรงชีวิตในสภาพแวดล้อมทีแตกตา่งกนั เรียกวา่ 

homologous structure ซึงเป็นหลกัฐานทีแสดงวา่สตัว์มีกระดกูสนัหลงัเหลา่นีมีวิวฒันาการมาจากบรรพ

บรุุษเดยีวกนั ซึงตรงกนัข้ามกบัสิงมีชีวิตทีมีรยางค์คูห่น้าทีทําหน้าทีเหมือนกนั แตมี่โครงสร้างภายใน

แตกตา่งกนั ซึงเรียกวา่ analogous structure 

 5) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดเูกียวกบัหลกัฐานจากวิทยาเอม็บริโอเปรียบเทียบจากการ

เจริญเตบิโตในระยะเอม็บริโอและหลงัระยะเอม็บริโอของสตัว์มีกระดกูสนัหลงัชนิดตา่ง ๆ โดยอธิบายให้

นกัเรียนเข้าใจวา่สตัว์มีกระดกูสนัหลงัทกุชนิดทีเหน็ในภาพมีระยะเอม็บริโอทีคล้ายคลงึกนั แตมี่ความ

แตกตา่งกนัในระยะการพฒันาหลงัระยะเอม็บริโอ แล้วตงัคําถามเพือกระต้นความสนใจของนกัเรียน ดงันี 

 - ในระยะเอม็บริโอของสตัว์ตา่งๆ ทีเห็นในรูปมีลกัษณะใดทีคล้ายคลงึกนับ้าง (ช่องเหงือก และ

หาง) 

 - ถ้าพิจารณาเฉพาะรูปร่างในระยะหลงัเอม็บริโอ นกัเรียนคิดวา่สตัว์ตา่งๆเหลา่นีน่าจะมี

ความสมัพนัธ์ทีใกล้ชิดกนัทางวิวฒันาการหรือไม ่อย่างไร (น่าจะมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกนัทางวิวฒันาการ 

โดยสตัว์เลียงลูกดว้ยนํานมและมนษุย์มีระยะการพฒันาหลงัระยะเอ็มบริโอในระยะกลางและระยะปลายที

คลา้ยคลึงกนัมากกว่าสิงมีชีวิตอืนๆ จึงน่าจะมีความสมัพนัธ์ทีใกลชิ้ดกนัทางวิวฒันาการ) 

6) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดเูกียวกบัหลกัฐานด้านชีววิทยาระดบัโมเลกลุ โดยทบทวน

ให้นกัเรียนฟังวา่ ลกัษณะทางพนัธกุรรมจะถกูควบคมุด้วยยีน หรือ DNA ซึงควบคมุการสงัเคราะห์โปรตีน

ในสิงมีชีวิต เมือลําดบัเบสของ DNA เปลียนแปลงจะมีผลตอ่การจดัลําดบัของกรดอะมิโนและโปรตีนใน

สิงมีชีวิตด้วย โดยเมือเปรียบเทียบจํานวนกรดอะมิโนของสิงมีชีวิต แล้วพบวา่สิงมีชีวิตมีลําดบักรดอะมิโน

แตกตา่งกนัน้อย แสดงวา่สิงมีชีวิตนนัจะมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดหรือมีวิวฒันาการใกล้เคียงกนัมากกวา่

สิงมีชีวิตทีมีลําดบักรดอะมิโนแตกตา่งกนัมาก  

7) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดเูกียวกบัหลกัฐานทางชีวภมิูศาสตร์ โดยอธิบายให้นกัเรียน

เข้าใจวา่ สิงมีชีวิตทีมีบรรพบรุุษร่วมกนั อาจมีการอพยพไปยงับริเวณข้างเคียงหรือไกลออกไป และปรับตวั

ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมทีอาศยั เกิดเป็นวิวฒันาการขนึได้ เชน่ การแพร่กระจายของนกฟินซ์ในหมูเ่กาะ 



กาลาปากอสทีมีความคล้ายคลงึกบันกฟินซ์ในทวีปอเมริกาใต้ แตมี่ความแตกตา่งกนัเนืองจาก

สภาพแวดล้อมทีแตกตา่งกนั 

กิจกรรมรวบยอด 

 1) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

- หลกัฐานทีบ่งบอกถงึวิวฒันาการของสิงมีชีวิตมีหลกัฐานอะไรบ้าง 

- การศกึษาวิวฒันาการจากหลกัฐานชีววิทยาระดบัโมเลกลุมีข้อได้เปรียบมากกวา่การศกึษาจาก

หลกัฐานอืนๆ อย่างไร 

-. หลกัฐานจากซากดกึดําบรรพ์บอกอะไรได้บ้าง 

- ลกัษณะการแพร่กระจายของสิงมีชีวิตตามภมิูภาคตา่งๆ หรือชีวภมิูศาสตร์จะบ่งบอกถึง

วิวฒันาการของสิงมีชีวิตได้อย่างไรบ้าง  

3) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง หลกัฐานทีบ่งบอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต         

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

-  ซากดกึดําบรรพทีพบในหินตะกอนชนัใดมีอายมุากทีสดุ 

เพราะอะไร 

-  ระหวา่งสตัว์มีกระดกูสนัหลงักบัสตัว์ไมมี่กระดกูสนัหลงั มี

โอกาสเกิดซากดกึดําบรรพ์แตกตา่งกนัหรือไม ่อย่างไร 

-  หลกัฐานจากซากดกึดําบรรพ์บอกอะไรแก่เราได้บ้าง 

- ถ้าพบซากดกึดําบรรพ์ในชนัหินจะรู้ได้อย่างไรวา่ ซากดกึดํา

บรรพ์นนัมีอายเุท่าใด 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- หลกัฐานทีบ่งบอกถงึ

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปถึง

หลกัฐานทีบ่งบอกถึง

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

พนัธศุาสตร์ประชากร 

และปัจจยัทีทําให้เกิด

การเปลียนแปลงความถี

ของแอลลีล รวมทงั

กําเนิดของสปีชีส์ได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

 อย่างถกูต้อง 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บนัทึกการสง่แผนจดัการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเห็นหวัหน้ากลุม่สาระวิชา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้                 วิวฒันาการ                                              

แผนการเรียนรู้ที      24 เรือง    แนวคิดเกียวกบัวิวฒันาการของสิงมีชีวิต                เวลา   2       ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปถึงหลกัฐานทีบง่บอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต พนัธศุาสตร์ประชากร และปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล 

รวมทงักําเนิดของสปีชีส์ได้ 

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 แนวคิดเกียวกบัวิวฒันาการของสิงมีชีวิต เริมจากแนวคิดของฌอง ลามาร์ก (Jean Baptiste de 

Lamarck) ทีได้เสนอกฎการใช้และไมใ่ช้ โดยอธิบายวา่ อวยัวะสว่นใดทีมีการใช้งานมากในการดํารงชีวิตจะ

มีขนาดใหญ่และแขง็แรงขนึ ขณะทีอวยัวะทีไมค่อ่ยได้ใช้งานจะออ่นแอและเสือมไป และกฎการถ่ายทอด

ลกัษณะทีเกิดขนึใหม ่ซงึอธิบายวา่ การเปลียนแปลงโครงสร้างของสิงมีชีวิตทีเกิดขนึภายในชวัรุ่นสามารถ

ถ่ายทอดไปยงัลกูหลานได้  

 สว่นแนวคิดของชาลล์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ทีได้เสนอทฤษฎีการคดัเลือกโดยธรรมชาติ 

อธิบายวา่ สิงมีชีวิตบนโลกนีเป็นรุ่นลกูหลานทีมีลกัษณะแตกตา่งจากสิงมีชีวิตในอดีต ซึงเกิดจากการสะสม

ลกัษณะทีแตกตา่งไปจากบรรพบรุุษ แตล่กัษณะทีเหมาะสมเท่านนัจะถกูคดัเลือกให้สามารถดํารงชีวิตอยู่

ในสภาพแวดล้อมนนัได้  

4. สาระการเรียนรู้ 



ความรู้ 

แนวคิดเกียวกบัวิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) สืบค้นข้อมลู อธิบาย และยกตวัอย่างกฎการใช้และไมใ่ช้ และกฎการถ่ายทอดลกัษณะทีเกิด

ขนึมาใหมข่องลามาร์กได้ 

2) สืบค้นข้อมลู อธิบาย และยกตวัอย่างทฤษฎีการคดัเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วินได้  

3) เปรียบเทียบแนวคดิเกียวกบัวิวฒันาการของลามาร์กและดาร์วินได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกียวกบัหลกัฐานทีบ่งบอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต โดยอธิบายให้

นกัเรียนเข้าใจวา่ประจกัษ์พยานหลกัฐานตา่งๆ ทีได้กลา่วมาแล้ว ทําให้รู้วา่สิงมีชีวิตมีการเปลียนแปลงหรือ

มีวิวฒันาการ แล้วตงัคําถามถามนกัเรียนดงันี 

 - หลกัฐานอะไรบ้างทีบ่งบอกวา่สิงมีชีวิตมีวิวฒันาการมาตงัแตใ่นอดตี (หลกัฐานจากซากดึกดํา

บรรพ์ หลกัฐานกายวิภาคเปรียบเทียบ หลกัฐานจากวิทยาเอ็มบริโอเปรียบเทียบ หลกัฐานดา้นชีววิทยา

ระดบัโมเลกุล และหลกัฐานทางชีวภูมิศาสตร์) 

 - สิงมีชีวิตในอดีตมีการเปลียนแปลงมาจนเป็นสิงมีชีวิตในปัจจบุนัหรือเกิดวิวฒันาการได้อย่างไร 

2) ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถามร่วมกนั โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง เพือ

เชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง แนวคิดเกียวกบัวิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดเูกียวกบัแนวคิดวิวฒันาการของลามาร์ก โดยอธิบายให้

นกัเรียนเข้าใจวา่ แนวคดิวิวฒันาการของลามาร์กประกอบด้วย  



- กฎการใช้และไมใ่ช้ (Law of use and disuse) การใช้อวยัวะอย่างใดอย่างหนงึอย่างสมําเสมอ 

จะทําให้อวยัวะนนัคอ่ยๆแขง็แรงขนึ ใหญ่ขนึ และพฒันาดขีนึ ขณะเดยีวกนัอวยัวะทีไมค่อ่ยได้ใช้ก็จะคอ่ยๆ

ออ่นแอลง มีขนาดเลก็ลง และเสือมลงไป  

- กฎแห่งการถ่ายทอดลกัษณะทีเกิดขนึมาใหม ่(Law of inheritance of acquired characteristic) 

การเปลียนแปลงโครงสร้างของสิงมีชีวิตทีเกิดขนึภายในชวัรุ่นนนั สามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นลกูหลานได้  

2) ครูอธิบายแนวคิดของลามาร์กเกียวกบัการเปลียนแปลงรูปร่างของยีราฟวา่ ลามาร์กเชือวา่ 

ยีราฟในอดีตมีลกัษณะคอสนัและขาสนั เมืออาหารบนพืนดินไมเ่พียงพอ ทําให้ยีราฟต้องยืดคอและเขย่งขา

เพือกินใบไม้ทีอยู่สงู ทําให้มีคอและขายาวขนึ ลกัษณะดงักลา่วนีมีการถ่ายทอดไปยงัรุ่นตอ่ไป ทําให้ยีราฟ

ในปัจจบุนัมีลกัษณะคอและขายาวขนึ แตต่อ่มาพบวา่แนวคิดของลามาร์กไมส่ามารถพิสจูน์ได้วา่ลกัษณะ

ของสิงมีชีวิตทีเกิดจากการใช้และไมใ่ช้นนัสามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นตอ่ไปได้ และแนวคิดของลามาร์กใน

เกียวกบัการเปลียนแปลงรูปร่างของยีราฟไมเ่ป็นจริง   

3) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดเูกียวกบัแนวคิดวิวฒันาการของดาร์วิน โดยอธิบายให้

นกัเรียนเข้าใจวา่ ดาร์วินมีแนวคิดเกียวกบัวิวฒันาการวา่ กลไกของวิวฒันาการไมไ่ด้อยู่ทีการฝึกฝน

ลกัษณะทีต้องการให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม แตส่ภาพแวดล้อมทําให้เกิดการคดัเลือกโดยธรรมชาติ 

เพือจะให้สิงมีชีวิตมีลกัษณะเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และมีโอกาสสืบพนัธุ์ถ่ายทอดลกัษณะนนัไปสู่

ลกูหลานได้ ซึงเป็นแนวคิดทีสอดคล้องกบันกัวิทยาศาสตร์อีกหลายคนทีได้ทําการศกึษาในรุ่นตอ่มา   

  

กิจกรรมรวบยอด 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

- ถ้านกฟินซ์มาจากบรรพบรุุษเดียวกนั และสิงมีชีวิตไมมี่การเปลียนแปลง จะงอยปากของนกฟินซ์

จะแตกตา่งกนัหรือไม ่อย่างไร (นกฟินซ์ทีมาจากบรรพบรุุษเดียวกนั และสิงมีชีวิตไม่มีการเปลียนแปลง 

ดงันนัจะงอยปากของนกฟินซ์ในหมูเ่กาะต่างๆจะเหมือนกนั)  

- แนวคิดเกียวกบัวิวฒันาการของลามาร์กและดาร์วินเหมือนหรือแตกตา่งกนัอย่างไร (เหมือนกนั 

คือ สภาพแวดลอ้มเป็นแรงผลกัดนัใหสิ้งมีชีวิตมีวิวฒันาการ โดยมีลกัษณะทีเหมาะสมกบัสิงแวดลอ้มเพือ

การอยู่รอด แตกต่างกนั คือ แนวคิดของลามาร์ก อธิบายว่าการเปลียนแปลงทีเกิดขึนกบัสิงมีชีวิตเป็นผล

มาจากการใช้หรือไม่ใช้อวยัวะนนัทีสามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นลูกหลานได ้แต่แนวคิดของดาร์วินอธิบายว่า 

ลกัษณะของสิงมีชีวิตทีถ่ายทอดไปยงัรุ่นต่อไปเป็นลกัษณะทีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีอาศยัอยู)่ 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง แนวคิดเกียวกบัวิวฒันาการของสิงมีชีวิต         

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท 



แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- แนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของลามาร์ก 

- แนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของดาร์วิน 

 

- สมดุ 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปถึง

หลกัฐานทีบ่งบอกถึง

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

พนัธศุาสตร์ประชากร 

และปัจจยัทีทําให้เกิด

การเปลียนแปลงความถี

ของแอลลีล รวมทงั

กําเนิดของสปีชีส์ได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ    



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บนัทึกการสง่แผนจดัการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเห็นหวัหน้ากลุม่สาระวิชา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31324  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้                 วิวฒันาการ                                              

แผนการเรียนรู้ที      25 เรือง   ความถีของแอลลีลในประชากร   เวลา   2       ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปถึงหลกัฐานทีบง่บอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต พนัธศุาสตร์ประชากร และปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล 

รวมทงักําเนิดของสปีชีส์ได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 พนัธศุาสตร์ประชากร เป็นการศกึษาเกียวกบัการเปลียนแปลงความถีของยีนหรือการเปลียนแปลง

ความถีของแอลลีลทีเป็นองค์ประกอบทางพนัธกุรรมของประชากร  

ความถีของแอลลีลในประชากรหาได้จากความถีของจีโนไทป์ และความถีของแอลลีล ดงันี 

 ความถีของจีโนไทป์ คือ อตัราสว่นของจีโนไทป์ชนิดหนึงตอ่จํานวนจีโนไทป์ของประชากรทงัหมด 

สว่นความถีของแอลลีล คือ อตัราสว่นของจีโนไทป์ชนิดหนึงตอ่จํานวนของแอลลีลทงัหมดในยีนพลนูนั 

คา่ความถีของแอลลีลมีคา่ตงัแต ่0-1 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

ความถีของแอลลีลในประชากร 

ทักษะ/กระบวนการ 



1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คํานวณหาความถีของแอลลีลและความถีของจีโนไทป์ในประชากรได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนแนวคิดของดาร์วินทีนกัเรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว ให้นกัเรียนฟังวา่ แนวคิดของดาร์วิน 

สรุปวา่ สิงมีชีวิตหลากหลายบนโลกเกิดจากการสืบทอดลกัษณะทีเปลียนไปของสปีชีส์ดกึดําบรรพ์ โดย

กลไกทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลง คือ การคดัเลือกโดยธรรมชาติ ซึงต้องอาศยัระยะเวลาทียาวนาน 

 2) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การคดัเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วินในตอนนนัยงัขาดความ

สมบรูณ์ในหลายเรือง เช่น ดาร์วินไมส่ามารถอธิบายได้วา่ การแปรผนัของลกัษณะสิงมีชีวิตนนัเกิดขนึได้

อย่างไร และมีการถ่ายทอดลกัษณะทีเกิดขนึไปยงัลกูหลานได้อย่างไร จนกระทงัมีความรู้ด้านพนัธศุาสตร์

ประชากรทีช่วยสนบัสนนุแนวความคิดของดาร์วิน ทําให้สามารถอธิบายกลไกการเกิดวิวฒันาการของ

สิงมีชีวิตได้ เพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง ความถีของแอลลีลในประชากร 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดเูกียวกบัความหมายของประชากรและยีนพล ูดงันี  

ประชากร (population) คือ กลุม่สิงมีชีวิตชนิดเดียวกนัทีสามารถผสมพนัธุ์กนัได้ตามธรรมชาติ ทํา

ให้มีการถ่ายทอดหรือแลกเปลียนยีนกนัได้อย่างอิสระ  

ยีนพล ู(gene pool) คือ ยีนทงัหมดทีมีอยูใ่นประชากรของสิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึง ซึง

ประกอบด้วยแอลลีลจากทกุๆ ยีนของสมาชิกทงัหมดในประชากรนนั  

แล้วอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ ประชากรเป็นหน่วยทีเลก็ทีสดุของวิวฒันาการหรืออาจกลา่วได้วา่ 

วิวฒันาการจะเกิดในระดบัประชากร ถงึแม้วา่การคดัเลือกโดยธรรมชาตจิะมีผลกระทบตอ่สมาชิกของ

สิงมีชีวิตแตล่ะหน่วยในแง่ของการอยู่รอด และความสําเร็จในการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมไปสูรุ่่น



ลกูหลาน แตวิ่วฒันาการจะเกิดขนึเมือมีการเปลียนแปลงทางพนัธกุรรมของประชากรในช่วงเวลาทีผา่นไป 

ดงันนัการศกึษาเกียวกบัพนัธศุาสตร์ประชากรจึงมีความสําคญัยิงสําหรับการศกึษาวิวฒันาการ 

2) ครูนําเสนอ PowerPoint ความหมายของพนัธศุาสตร์ประชากร ดงันี 

พนัธศุาสตร์ประชากร (population genetics) เป็นการศกึษาเกียวกบัการเปลียนแปลงความถีของ

ยีนหรือการเปลียนแปลงความถีของแอลลีลทีเป็นองคป์ระกอบทางพนัธกุรรมของประชากร โดยการหา

ความถีของแอลลีลในประชากรนนัต้องทราบความถีของจีโนไทป์ก่อน ดงันี 

ความถีของจีโนไทป์ คือ อตัราสว่นของจีโนไทป์ชนิดหนึงตอ่จํานวนจีโนไทป์ของประชากรทงัหมด 

ความถีของแอลลีล คือ อตัราสว่นของจีโนไทป์ชนิดหนงึตอ่จํานวนของแอลลีลทงัหมดในยีนพลนูนั 

คา่ความถีของแอลลีลมีคา่ตงัแต ่0-1 

3) ครูยกตวัอย่างการคํานวณหาความถีของจีโนไทป์และความถีของแอลลีล ดงันี 

ประชากรแมวชนิดหนึงลกัษณะของสีขนถกูควบคมุด้วยยีน 2 แอลลีล คือ แอลลีล B ควบคมุ

ลกัษณะขนสีดํา เป็นลกัษณะเดน่ และแอลลีล b ควบคมุลกัษณะขนสีขาว เป็นลกัษณะด้อย ถ้ามีประชากร

แมว 100 ตวั มีขนสีดํา 84 ตวั และมีขนสีขาว 16 ตวั โดยขนสีดํามีจีโนไทป์ 2 แบบ คือ BB 36 ตวั และ Bb 

48 ตวั จะคํานวณหาความถีของจีโนไทป์และความถีของแอลลีลได้จาก 

ความถีของจีโนไทป์ BB =  36  =  0.36 

    100 

ความถีของจีโนไทป์ Bb =  48  =  0.48 

    100 

ความถีของจีโนไทป์ bb =  16  =  0.16 

    100  

ในยีนพลมีูจํานวนแอลลีลทงัหมด = 100 x 2 = 200 แอลลีล 

จํานวนจีโนไทป์ BB 36 ตวั จะมีแอลลีล B = 36 x 2 = 72 แอลลีล 

จํานวนจีโนไทป์ Bb 48 ตวั จะมีแอลลีล B = 48 แอลลีล และแอลลีล  b = 48 แอลลีล 

จํานวนจีโนไทป์ bb 16 ตวั จะมีแอลลีล b = 16 x 2 = 32 แอลลีล 

ความถีของแอลลีล คํานวณจาก 

ความถีของแอลีล  B =  72 + 48    =  0.6 

             200 

ความถีของแอลลีล  b =  48 + 32  =  0.4 

              200 

ดงันนั ในประชากรของแมว จะมีความถีของแอลีล B = 0.6 และมีความถี b = 0.4  

 



กิจกรรมรวบยอด 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

- กําหนดให้ในการศกึษาลกัษณะสีดอกของประชากรไม้ดอกทีถกูควบคมุโดยยีน 2 แอลลีล คือ R 

ควบคมุลกัษณะดอกสีแดง และ r ควบคมุลกัษณะดอกสีขาว ซึงในประชากรไม้ดอก 1,000 ต้น มีจีโนไทป์ 

RR = 640 ต้น Rr = 320 ต้น และ rr = 40 ต้น จากข้อมลูทีกําหนดให้จงคํานวณหาความถีของจีโนไทป์ 

และความถีของแอลลีล R และ r (ความถีของจีโนไทป์ RR = 0.64, Rr = 0.32, rr = 0.04 และความถีของ

แอลลีล R = 0.8, r = 0.2) 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง ความถีของแอลลีลในประชากร         

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์   2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- ความถีของแอลลีลใน

ประชากร 

 

- สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปถึง

หลกัฐานทีบ่งบอกถึง

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

พนัธศุาสตร์ประชากร 

และปัจจยัทีทําให้เกิด

การเปลียนแปลงความถี

ของแอลลีล รวมทงั

กําเนิดของสปีชีส์ได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

 

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บนัทึกการสง่แผนจดัการเรียนรู้ 

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

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

 



(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเห็นหวัหน้ากลุม่สาระวิชา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้                 วิวฒันาการ                                              

แผนการเรียนรู้ที      26 เรือง    กฏของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก   เวลา   2       ชวัโมง 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปถึงหลกัฐานทีบง่บอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต พนัธศุาสตร์ประชากร และปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล 

รวมทงักําเนิดของสปีชีส์ได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

ภาวะสมดลุของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก (Hardy – Weinberg Equilibrium: HWE) คือ ความถีของแอลลีล

และความถีของจีโนไทป์ในยีนพลขูองประชากรซงึจะมีคา่คงทีในทกุรุ่น ถ้าไมมี่ปัจจยับางอย่างมาเกียวข้อง 

เช่น มิวเทชนั การคดัเลือกโดยธรรมชาติ และการเลือกคูผ่สมพนัธุ์ ความรู้ทีได้จากภาวะสมดลุของฮาร์ด-ี

ไวน์เบิร์ก สามารถนําไปใช้คาดคะเนความถีของแอลลีลทีเกียวข้องกบัโรคทางพนัธกุรรมในยีนพลขูอง

ประชากรได้ 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

กฎของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  



5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายทฤษฎีของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์กและภาวะสมดลุของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์กได้ 

2) นําความรู้เกียวกบัภาวะสมดลุของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์กไปประยกุต์ใช้ได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

  

1) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ ในสภาวะทีไมมี่การเปลียนแปลงใดๆ ทงัทางด้านพนัธกุรรมและ

ขนาดของประชากร สิงมีชีวิตในประชากรนนัจะผสมพนัธุ์กนัอย่างอิสระ การกระจายตวัของยีนหรือความถี

ของแอลลีลในประชากรนนัจะคงที  

2) ครูยกตวัอย่างการคํานวณหาความถีของจีโนไทป์ และความถีของแอลลีลประชากรดอกไม้ที

นกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว โดยครูชีให้นกัเรียนเหน็วา่ ถ้าสมาชิกทกุต้นในประชากรไม้ดอกมีโอกาสผสมพนัธุ์

ได้เท่าๆกนั เมือมีการรวมกนัของเซลล์สืบพนัธุ์เพศผู้หรือเพศเมียทีมีความถีของแอลลีลเหมือนประชากรใน

รุ่นพ่อแม ่ประชากรไม้ดอกในรุ่นลกูจะมีความถีของจีโนไทป์และความถีของแอลลีลเหมือนประชากรในรุ่น

พ่อแมด้่วย เพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง กฎของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก 

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบักฏของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ นกั

พนัธศุาสตร์ประชากรทีทําการศกึษาความถีของจีโนไทป์และความถีของแอลลีลในภาวะทีไมมี่การ

เปลียนแปลงของพนัธกุรรมและขนาดของประชากร คือ กอ็ดฟรีย์ ฮาโรลด์ ฮาร์ดี (Godfrey Harold Hardy) 

และวิลเฮลม์ ไวน์เบิร์ก (Wihelm Weinberg) ซึงแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมใน

ประชากรจากรุ่นหนึงไปยงัรุ่นตอ่ไปได้อย่างชดัเจน โดยใช้หลกัการคํานวณทางสถิติ และตงัเป็นกฏขนึมา 

เรียกวา่ กฎของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก  

2) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ กฎของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์กมีใจความสําคญัวา่ ความถีของแอลลีล

และความถีของจีโนไทป์ในยีนพลขูองประชากรจะมีคา่คงทีในทกุรุ่น ถ้าไมมี่ปัจจยับางอย่างมาเกียวข้อง 



เช่น มิวเทชนั การคดัเลือกโดยธรรมชาติ และการเลือกคูผ่สมพนัธุ์ ความถีของยีนทีอยู่ในภาวะสมดลุเช่นนี

จะเรียกวา่ ภาวะสมดลุของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก (Hardy – Weinberg Equilibrium: HWE)  

3) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัการศกึษากฎของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก จากการศกึษาตวัอย่างของ

ประชากรแมวทีนกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ ในรุ่นลกูจะมีความถีของจีโนไทป์

เท่ากบัรุ่นพ่อแม ่คือ  

ความถีของจีโนไทป์แบบ BB = 0.36, Bb = 0.48 และ bb = 0.16  

ความถีของแอลลีล B = 0.6 และ b = 0.4 

โดยแบบแผนการถ่ายทอดยีนจะเป็นเช่นนีเสมอ ไมว่า่การสืบพนัธุ์และการถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธกุรรมจะผา่นไปกีรุ่นก็ตาม สามารถเขียนสมการคํานวณหาความถีของแอลลีลและความถีของจีโนไทป์

ได้ ดงันี p2 + 2pq + q2 = 1  

4) ครูสรุปให้นกัเรียนเข้าใจวา่ กฎของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก แสดงให้เห็นวา่การเปลียนแปลงความถีของ

ยีนหรือแอลลีลจะไมเ่กิดขนึในประชากร ตราบใดทีสภาพแวดล้อมของประชากรสมบรูณ์และคงที นนัคือไม่

ทําให้เกิดวิวฒันาการขนึ ทําให้ในสภาพธรรมชาตเิกิดภาวะสมดลุของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์กได้ยาก  

5) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัการประยกุตใ์ช้กฏของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก ทีใช้คาดคะเนความถี 

ของแอลลีลทีเกียวข้องกบัโรคทางพนัธกุรรมในยีนพลขูองประชากร ดงันี 

ถ้าประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีคนเป็นโรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์ 

จํานวน 9 ใน 10,000 คน ดงันนัจะสามารถคาดคะเนความถีของแอลลีลทีทําให้เกิดโรคนีในประชากรได้ 

โดยกําหนดให้จีโนไทป์ aa แสดงลกัษณะของโรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์ 

ความถีของจีโนไทป์ aa = q2 = 9/10,000 

 q =  9 =  3 = 0.03  

          10,000              100 

ดงันนั ในประชากรนี มีความถีของแอลลีลทีทําให้เกิดโรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์ = 0.03 

จากตวัอย่างประชากรในรุ่นพ่อแมที่เป็นพาหะของโรคมีจํานวนกีคน หาความถีของจีโนไทป์ของประชากรที

เป็นพาหะของโรคได้จาก 2pq 

 p = 1-q = 1-0.03   = 0.97 

 2pq  = 2 x 0.97 x 0.03  = 0.0582 

ดงันนั คิดเป็นจํานวนประชากรทีเป็นพาหะ = 0.0582 x 10,000 = 582 คน 

 

กิจกรรมรวบยอด 

 

1) ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 



  -  ในธรรมชาติความถีของแอลลีลในประชากรของสิงมีชีวิตมีการเปลียนแปลงหรือไม ่เพราะเหตใุด 

-  ถ้ายีนพลใูนประชากรหนึงเป็นไปตามกฎของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก องค์ประกอบทางพนัธกุรรมของ

ประชากรมีการเปลียนแปลงหรือไม ่เพราะเหตใุด  

- ในประชากรกลุม่หนงึพบวา่ มีประชากรเลือดหมู ่Rh- อยู่ 16% เมือประชากรนีอยูใ่นภาวะสมดลุ

ของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก จงคํานวณหาความถีของแอลลีลในประชากร  

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

 9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง กฎของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก         

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์  2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- กฎของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก 

 

- สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปถึง

หลกัฐานทีบ่งบอกถึง

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

พนัธศุาสตร์ประชากร 

และปัจจยัทีทําให้เกิด

การเปลียนแปลงความถี

ของแอลลีล รวมทงั

กําเนิดของสปีชีส์ได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บนัทึกการสง่แผนจดัการเรียนรู้ 

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

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

 



(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเห็นหวัหน้ากลุม่สาระวิชา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา  2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2               

ชือหน่วยการเรียนรู้          วิวฒันาการ                                                          

แผนการเรียนรู้ที      27 เรือง   ปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล    เวลา  2  ชวัโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปถึงหลกัฐานทีบง่บอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต พนัธศุาสตร์ประชากร และปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล 

รวมทงักําเนิดของสปีชีส์ได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

ปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล ได้แก่ 1) การเปลียนแปลงความถียีนอย่าง

ไมเ่จาะจง ซึงเกิดขนึจากการย้ายถินฐานของประชากรทีมีขนาดเลก็ และการเกิดปรากฏการณ์คอขวด เกิด

จากภยัพิบตัทิางธรรมชาตติา่ง ๆ ทีทําให้ประชากรจํานวนหนึงมีลกัษณะทางพนัธกุรรมเปลียนแปลงไปจาก

เดิม 2) การถ่ายเทเคลือนย้ายยีนจากการอพยพเข้าหรือออกของกลุม่ประชากร 3) การเลือกคูผ่สมพนัธุ์ 4) 

การเกิดมิวเทชนักบัโครโมโซมเพศ และ 5) การคดัเลือกโดยธรรมชาต ิ

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

ปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้      4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 



5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

อธิบายและสรุปปัจจยัทีมีผลตอ่การเปลียนแปลงความถีของแอลลีล และความถีของจีโนไทป์ใน

ประชากรทีสง่ผลตอ่วิวฒันาการของสิงมีชีวิตได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้       2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร    2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนกฎของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์กทีนกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้วให้นกัเรียนฟังวา่ กฏนีจะเป็นจริงได้

ก็ตอ่เมือมีเงือนไข เช่น ประชากรต้องมีการผสมพนัธุ์กนัแบบสุม่ ไมมี่การเคลือนย้ายยีนระหวา่งกลุม่

ประชากร ไมมี่การคดัเลือกโดยธรรมชาติ และไมเ่กิดมิวเทชนัภายในกลุม่ประชากร แล้วครูถามคําถาม

นกัเรียน ดงันี 

- ในสภาพธรรมชาติ เงือนไขดงักลา่วเกิดขนึได้หรือไม ่เพราะอะไร 

- ถ้าเงือนไขดงักลา่วไมส่ามารถควบคมุได้จะเกิดผลตอ่ความถีของแอลลีลในประชากรหรือไม ่ 

2) นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถาม โดยควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ ในธรรมชาติเงือนไข

ดงักลา่วไมส่ามารถควบคมุได้ เนืองจากประชากรมีขนาดเลก็ มีการถ่ายเทเคลือนย้ายยีน อาจเกิดมิวเทชนั 

มีการเลือกคูผ่สมพนัธุ์ และเกิดการคดัเลือกโดยธรรมชาติได้ ทําให้ความถีของแอลลีลในประชากร

เปลียนแปลงได้ หรือไมอ่ยู่ในภาวะสมดลุของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก เพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง ปัจจยัทีทําให้

เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล     

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล โดย

อธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ปัจจยัทีทําให้ความถีของแอลลีลในประชากรเปลียนแปลง และทําให้เกิด

วิวฒันาการได้นนัประกอบไปด้วย  

- การเปลียนแปลงความถียีนอย่างไมเ่จาะจง เป็นการเปลียนแปลงแบบสุม่ เป็นการเปลียนแปลง

ความถีของแอลลีลทีเป็นผลมาจากการเปลียนแปลงขนาดของประชากรจากรุ่นหนึงไปยงัอีกรุ่นหนงึใน

ประชากร เนืองจากโอกาสของแอลลีลทีจะถกูถ่ายทอดมีไมเ่ท่ากนั การเปลียนแปลงความถียีนอย่างไม่



เจาะจงพบในธรรมชาติมี 2 สถานการณ์ คือ ผลกระทบจากผู้ก่อตงั และปรากฎการณ์คอขวด ซึงสามารถ

สรุปได้ดงันี  

      ผลกระทบจากผู้ก่อตัง        ปรากฏการณ์คอขวด 

1. ประชากรมีการย้ายยีน  1. เกิดภาวะวิกฤติกบัประชากรทีบริเวณเดิมและเสียง

ตอ่การสญูพนัธุ์  

2. ประชากรทีย้ายถินไปมีขนาดเลก็ลงเมือเทียบกบั

ประชากรเดิมทีมีขนาดใหญ่  

2. ประชากรเดิมมีขนาดใหญ่ ลดจํานวนลงอย่าง

รวดเร็วจนมีขนาดเลก็  

3. ประชากรไปอยู่ในทีแห่งใหม ่แพร่พนัธุ์ได้ดี และ

สะสมแอลลีลในยีนพล ู 

3. ประชากรทีรอดจากภาวะวิกฤติแพร่พนัธุ์ได้ดี และ

สะสมในยีนพลู  

4. ความถีของแอลลีลของผู้ก่อตงัเพิมขนึ  4. ความถีของแอลลีลของประชากรทีรอดจากภาวะ

วิกฤติเพิมขนึ  

- การถ่ายเทเคลือนย้ายยีน เป็นการเคลือนย้ายแอลลีลจากประชากรหนึงไปยงัอีกประชากรหนึง 

ของสปีชีส์เดยีวกนั และเกิดการผสมพนัธุ์กนัขนึ มีทงัการเคลือนย้ายยีนเข้าสูป่ระชากรใหม ่และการ

เคลือนย้ายยีนออกจากประชากรเดมิ สง่ผลตอ่การเปลียนแปลงความถีของแอลลีล  

- การเลือกคูผ่สมพนัธุ์ โดยในธรรมชาตทิวัไปสมาชิกในประชากรมกัเลือกคูผ่สมพนัธุ์หรือมีการ 

ผสมพนัธุ์ไมเ่ป็นแบบสุม่ ทําให้สมาชิกบางสว่นของประชากรไมมี่โอกาสได้ผสมพนัธุ์ ทําให้มีผลตอ่การ

เปลียนแปลงความถีของแอลลีลในยีนพลขูองประชากรในรุ่นถดัไป 

- มิวเทชนั เป็นการเปลียนแปลงทีเกิดขนึในระดบัยีนและโครโมโซม การเกิดมิวเทชนัเพียงอย่าง 

เดียวไมมี่ผลมากพอจะเปลียนแปลงโครงสร้างทางพนัธกุรรมของยีนพลใูนประชากรภายในรุ่นเดยีว แตเ่ป็น

การสร้างแอลลีลใหมที่สะสมไว้ในยีนพลขูองประชากร ทําให้เกิดความหลากหลายทางพนัธกุรรมใน

ประชากร 

- การคดัเลือกโดยธรรมชาติ  ทําให้สมาชิกของประชากรทีมีลกัษณะเหมาะสมกบั 

สภาพแวดล้อมมีจํานวนมากขนึ ลกัษณะทีไมเ่หมาะสมกบัสภาพแวดล้อมจะถกูคดัทิงไป ทําให้แอลลีลของ

ประชากรเปลียนแปลง  

2) ครูอธิบายเพิมเติมวา่ปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีลนี ทําให้ความถีของ

แอลลีลในประชากรเปลียนแปลง สง่ผลให้โครงสร้างทางพนัธกุรรมของประชากรเปลียนแปลง เกิดเป็น

วิวฒันาการขนึ โดยการเปลียนแปลงโครงสร้างประชากรทีละน้อย เรียกวา่ วิวฒันาการระดบัจลุภาค ซึงเป็น

การเปลียนแปลงโครงสร้างทางพนัธกุรรมของสิงมีชีวิตในระดบัสปีชีส์ทีอาจนําไปสูก่ารเกิดสปีชีส์ใหม ่แตถ้่า



การเปลียนแปลงนนัก่อให้เกิดวิวฒันาการการเกิดเป็นสปีชีส์ใหมห่ลากหลายสปีชีส์ จนนําไปสูค่วาม

หลากหลายของสิงมีชีวิต จะเรียกวา่ วิวฒันาการระดบัมหภาค  

 

กิจกรรมรวบยอด 

 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

- ปัจจบุนัมนษุย์มีการอพยพเคลือนย้ายยีนและแตง่งานข้ามเชือชาตมิากขนึเรือยๆ จะทําให้

โครงสร้างทางพนัธกุรรมของมนษุย์เปลียนแปลงไปหรือไม ่อย่างไร (เปลียนแปลงได ้โดยทําใหมี้การ

แพร่กระจายของแอลลีลใหม่ในยีนพลูของประชากรทอ้งถิน มีความแปรผนัทางพนัธกุรรมในหมู่ประชากร

ทอ้งถินเพิมมากขึน) 

- นกัเรียนคดิวา่เพราะเหตใุดตกัแตนใบไม้จึงประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต และสิงทีทําหน้าที

เป็นตวัคดัเลือกทีเกิดในธรรมชาตคิืออะไร (ตกัแตนใบไมมี้ลกัษณะรูปร่างกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มที

อาศยัอยู่ จึงประสบความสําเร็จไม่ถูกล่าจากผูล่้าเป็นอาหาร ดงันนัผูล่้าจึงเป็นตวัคดัเลือกทีเกิดขึนใน

ธรรมชาติ) 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง ปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์  2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- ปัจจยัทีทําให้เกิดการ

เปลียนแปลงความถีของ

แอลลีล 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปถึง

หลกัฐานทีบ่งบอกถึง

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

และแนวคิดเกียวกบั

 

- สมดุ 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

พนัธศุาสตร์ประชากร 

และปัจจยัทีทําให้เกิด

การเปลียนแปลงความถี

ของแอลลีล รวมทงั

กําเนิดของสปีชีส์ได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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



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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บนัทึกการสง่แผนจดัการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเห็นหวัหน้ากลุม่สาระวิชา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา 2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2                

ชือหน่วยการเรียนรู้          วิวฒันาการ                                                          

แผนการเรียนรู้ที      28 เรือง    กําเนิดของสปีชีส์        เวลา  1    ชวัโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปถึงหลกัฐานทีบง่บอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต พนัธศุาสตร์ประชากร และปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล 

รวมทงักําเนิดของสปีชีส์ได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

ปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล ทําให้ยีนพลใูนประชากรเปลียนแปลงไปหรือ

เกิดวิวฒันาการขนึ มีการแยกกนัทางเซลล์สืบพนัธุ์ การแบง่แยกทางภมิูศาสตร์ และการเปลียนแปลง

จํานวนโครโมโซมของสิงมีชีวิตในเขตภมิูศาสตร์เดยีวกนั เกิดเป็นสปีชีส์ใหมข่นึ  

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

กําเนิดของสปีชีส์ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้     4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายความหมายของสปีชีส์ได้ 



2) อภิปราย และสรุปกลไกการแยกกนัทางเซลล์สืบพนัธุ์ได้ 

3) อภิปราย และสรุปการเกิดสปีชีส์ใหมจ่ากการแบ่งแยกทางภมิูศาสตร์และการเกิดสปีชีส์ใหมใ่น

เขตภมิูศาสตร์เดยีวกนัได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้      2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร   2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

  

1) ครูทบทวนปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล ซึงนําไปสูก่ารเปลียนแปลง

โครงสร้างทางพนัธกุรรมของประชากรทีนกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว โดยถามคําถามนกัเรียน ดงันี 

- ปัจจยัใดบ้างทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล (การเปลียนแปลงความถียีน การ

ถ่ายเทเคลือนยา้ยยีน การเลือกคู่ผสมพนัธุ์ การเกิดมิวเทชนักบัโครโมโซมเพศ และการคดัเลือกโดย

ธรรมชาติ) 

- ปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีลนี จะทําให้ความถีของแอลลีลในประชากร

เปลียนแปลงหรือไม ่และเกิดวิวฒันาการขนึได้อย่างไร (เปลียนแปลง โดยเมือความถีของแอลลีล

เปลียนแปลงจะส่งผลใหโ้ครงสร้างทางพนัธุกรรมของประชากรเปลียนแปลงและเกิดเป็นวิวฒันาการขึน)  

2) นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถาม เพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง กําเนิดของสปีชีส์ 

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบักําเนิดของสปีชีส์ โดยอธิบายความหมายของสปีชีส์ให้

นกัเรียนเข้าใจวา่ ในทางชีววิทยาสปีชีส์ หมายถึง กลุม่หรือประชากรของสิงมีชีวิตทีมีลกัษณะทางพนัธกุรรม

คล้ายคลงึกนั สามารถผสมพนัธุ์กนัได้ตามธรรมชาติ และถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมไปสูล่กูหลานได้

อย่างปกติ โดยได้ลกูหลานทีไมเ่ป็นหมนั  

2) ครูถามคําถามนกัเรียน ดงันี  

- ในธรรมชาติสิงมีชีวิตบางชนิดทีมีลกัษณะภายนอกคล้ายคลงึกนั จะรู้ได้อย่างไรวา่เป็นสปีชีส์

เดียวกนัหรือไม ่(ศึกษาจากโครงสร้างทางพนัธกุรรม หรือใหสิ้งมีชีวิตทงั 2 ตวันนัผสมพนัธุ์กนัเพือดูว่าไดลู้ก

ทีเป็นหมนัหรือไม่) 



- ในสภาพธรรมชาติสิงมีชีวิตตา่งสปีชีส์กนัอยู่รวมกนัในระบบนิเวศเดยีวกนัจํานวนมาก เพราะเหตุ

ใดสิงมีชีวิตเหลา่นนัจึงไมส่ามารถผสมพนัธุ์กนัได้ 

 3) นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบของคําถาม แล้วครูอธิบายกลไกการป้องกนัการผสมพนัธุ์ข้าม 

สปีชีส์ให้นกัเรียนเข้าใจร่วมกนัวา่ สิงมีชีวิตตา่งสปีชีส์กนัมีกลไกการป้องกนัการผสมข้ามสปีชีส์ได้ 2 ระดบั 

คือ กลไกการแยกกนัทางการสืบพนัธุ์ก่อนระยะไซโกต และกลไกการแยกกนัทางการสืบพนัธุ์หลงัระยะไซ

โกต 

4) ครูอธิบายเพิมเติมวา่ กลไกการแยกกนัทางการสืบพนัธุ์ก่อนระยะไซโกต ทําให้เซลล์สืบพนัธุ์ของ

สิงมีชีวิตตา่งสปีชีส์ไมส่ามารถรวมกนัเป็นไซโกตได้ ซึงอาจเกิดจาก สภาพนิเวศวิทยาแตกตา่งกนั ฤดกูาล

หรือช่วงเวลาในการผสมพนัธุ์แตกตา่งกนั พฤติกรรมการเกียวพาราสีแตกตา่งกนั สรีระของเซลล์สืบพนัธุ์

แตกตา่งกนั และโครงสร้างของอวยัวะสืบพนัธุ์แตกตา่งกนั สว่นกลไกการแยกกนัทางการสืบพนัธุ์หลงัระยะ

ไซโกต เป็นกลไกป้องกนัไมใ่ห้ลกูผสมสามารถเจริญเตบิโตเป็นตวัเตม็วยัหรือสืบพนัธุ์ตอ่ไปได้ ลกูผสมทีเกิด

มาจะมีลกัษณะตา่ง ๆ เช่น ตายหรือออ่นแอ และเป็นหมนั เป็นต้น 

 5) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัการเกิดสปีชีส์ใหม ่โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ 

กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม ่เกิดได้ 2 แนวทาง คือ การเกิดสปีชีส์ใหมจ่ากการแบ่งแยกทางภมิูศาสตร์ 

และการเกิดสปีชีส์ใหมใ่นเขตภมิูศาสตร์เดยีวกนั เชน่ การเกิดพอลิพลอยดีของพืช โดยการเพิมจํานวน 

ชดุของโครโมโซม ได้โครโมโซม 3 ชดุ (3n) หรือโครโมโซม 4 ชดุ (4n) 

กิจกรรมรวบยอด 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

- เพราะเหตใุดการแบ่งแยกทางภมิูศาสตร์จึงทําให้เกิดสปีชีส์ใหม ่(เพราะอปุสรรคทีมาขวางกนั 

เช่น ภูเขา แม่นํา ทําใหป้ระชากรทีเคยอาศยัอยู่ในพืนทีเดียวกนั ไม่สามารถถ่ายเทเคลือนยา้ยยีนระหว่าง

ประชากรได ้จนกระทงัโครงสร้างทางพนัธุกรรมมีการเปลียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มทีอาศยัอยู ่เกิด

เป็นวิวฒันาการของสิงมีชีวิตต่างสปีชีส์กนั) 

- เพราะเหตใุดประชากรของสิงมีชีวิตทีถกูแยกออกจากกนั เมือกลบัมาอยู่รวมกนัอีกครังจึงไม่

สามารถผสมพนัธุ์กนัได้อีก (เพราะยีนพลูของประชากรทงัสองแตกต่างกนั ทําใหไ้ม่สามารถผสมพนัธุ์กนั

ได)้ 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง กําเนิดของสปีชีส์ 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์  2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   



3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- กําเนิดของสปีชีส์ 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปถึง

หลกัฐานทีบ่งบอกถึง

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

พนัธศุาสตร์ประชากร 

และปัจจยัทีทําให้เกิด

การเปลียนแปลงความถี

ของแอลลีล รวมทงั

กําเนิดของสปีชีส์ได้  

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- การถาม/ตอบ 

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บนัทึกการสง่แผนจดัการเรียนรู้ 

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

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

 

(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเห็นหวัหน้ากลุม่สาระวิชา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว31242  ชือรายวิชา  ชีววิทยา 2  ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                      ภาคเรียนที            2               

ชือหน่วยการเรียนรู้          วิวฒันาการ                                                          

แผนการเรียนรู้ที      29 เรือง    วิวฒันาการของมนษุย์        เวลา  2   ชวัโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลกระทบตอ่มนษุย์

และสิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปถึงหลกัฐานทีบง่บอกถึงวิวฒันาการของสิงมีชีวิต และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต พนัธศุาสตร์ประชากร และปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล 

รวมทงักําเนิดของสปีชีส์ได้  

2) ตงัคําถามทีอยู่บนพืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือ

จากประเดน็ทีเกิดขนึในขณะนนั ทีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศกึษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลมุ

และเชือถือได้  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 มนษุย์มีวิวฒันาการมายาวนานกวา่ 4.5 ล้านปี เราสามารถศกึษาวิวฒันาการของมนษุย์ได้จาก

ซากดกึดําบรรพ์และการเปรียบเทียบลําดบัเบสบน DNA ทําให้รู้วา่สายวิวฒันาการของมนษุย์เริมจาก

ออสทราโลพิเทคสั (Austrslopithecus) และโฮโม (Homo)  

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

วิวฒันาการของมนษุย์ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2) ทกัษะการคิด 



3) ทกัษะการเรียนรู้  

4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

อภิปรายและสรุปสายวิวฒันาการของมนษุย์ได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้  

2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร 

2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัสายวิวฒันาการของมนษุย์ตงัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั โดย อธิบาย

ให้นกัเรียนเข้าใจวา่ มนษุย์เป็นสิงมีชีวิตทีเกิดขนึเนืองจากวิวฒันาการของกระบวนการคดัเลือกโดย

ธรรมชาติเช่นเดียวกบัสิงมีชีวิตชนิดอืน โดยนกัวิทยาศาสตร์และนกัมนษุยวิทยาได้จดัให้มนษุย์อยูใ่นกลุม่

สตัว์เลียงลกูด้วยนํานมทีเรียกวา่ ไพรเมต (primates) ซึงถือกําเนิดมากวา่ 70 ล้านปี และมีวิวฒันาการ

ตอ่มาจนถึงมนษุย์ในยคุปัจจบุนั เพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียนรู้เรือง วิวฒันาการของมนษุย์ 

 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัสายวิวฒันาการของมนษุย์ทีเริมจากออสทราโลพิเทคสั 

(Austrslopithecus) โดยมีรายละเอียดดงันี 

-  ค้นพบซากดกึดําบรรพ์ Austrslopithecus afarensis ทีชือวา่ ลซีู (Lucy)  

-  สงูประมาณ 1 เมตร อาย ุ3.8-3.0 ล้านปี มีลกัษณะผสมระหวา่งมนษุย์กบัลิงไมมี่หาง 

-  มีการเดนิ 2 ขา มีแขนยาวกวา่มนษุย์ในปัจจบุนั  

-  รู้จกัใช้เครืองมือแบบง่าย  

2) ครูนําเสนอ PowerPoint เกียวกบัวิวฒันาการของมนษุย์ในยคุ โฮโม (Homo) ซึงเริมจาก Homo 

habilis, Homo erectus และ Homo sapiens ซึงมีรายละเอียดดงันี 

Homo habilis  



- สมองมีขนาดใหญ่ มีความจปุระมาณ 600-750 ลบ.ซม. 

- นําหนกั 40-50 กก.  

- ลําตวัตงัตรง เดนิ 2 ขา  

- มีกระดกูปลายนิวมือคล้ายกบัมนษุย์ในปัจจบุนั แตมี่ขนาดใหญ่กวา่  

- ประดิษฐ์เครืองมือ เครืองใช้จากหินได้ 

Homo erectus  

- เป็นมนษุย์สปีชีส์แรกทีอพยพจากแอฟริกาไปยงัทีตา่ง ๆ พบได้ทวัไปในแถบเอเชียและหมูเ่กาะ 

อินโดนีเซีย 

- มีร่างกายสงู มีสมองใหญ่ เพศชายมีร่างกายใหญ่กวา่เพศหญิง 1.2 เท่า  

-  รู้จกัใช้ไฟ และประดิษฐ์เครืองมือจากหินได้ดี  

Homo sapiens 

 - ซบัสปีชีส์แรกทีพบ คือ มนษุย์นีแอนเดอร์ทลั (Neanderthal man) ซึงมีอาย ุ200,00-30,000 ปีที 

ผา่นมา มีสมองใหญ่เกือบเท่ามนษุย์ปัจจบุนั (1,400 ลบ.ซม.) อยู่ร่วมกนัเป็นกลุม่ ลา่สตัว์ร่วมกนั รู้จกัใช้ไฟ

และใช้หนงัสตัว์หุ้ม และมีวฒันธรรมเรืองการฝังศพ 

- ซบัสปีชีส์ทีสองทีพบ คือ มนษุย์โครแมนยงั (Cro-magnon man) ซึงมีขนาดสมองใกล้เคียงกบั 

มนษุย์ปัจจบุนั มีความสามารถในการลา่สตัว์สงูโดยใช้หอก สามารถประดิษฐ์เครืองมือจากหินทีซบัซ้อน

และเหมาะสมกบัการใช้งานได้ อยู่ร่วมกนัเป็นชมุชน มีการวาดภาพ และแกะสลกั 

 3) ครูอธิบายเพิมเติมวา่นกัวิทยาศาสตร์และนกัมนษุยวิทยาได้ตงัสมมตุิฐานกําเนิดมนษุย์ในยคุ

ปัจจบุนัออกได้ 2 แนวทาง คือ  

- สมมตฐิานแรก มีวิวฒันาการจาก H. erectus ทีแพร่กระจายไปอาศยัอยู่ตามทีตา่งๆ 

- สมมตฐิานทีสอง H. erectus ทีแพร่กระจายในทีตา่งๆ สญูพนัธุ์ เหลือเพียง H. erectus ใน

แอฟริกาเท่านนัทีมีวิวฒันาการเป็น H. sapiens  

 4) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ การศกึษาวิวฒันาการของมนษุย์สว่นใหญ่อาศยัหลกัฐานจาก

โครงกระดกูของซากดกึดําบรรพ์ แตส่ว่นใหญ่ซากดกึดําบรรพ์ทีสํารวจพบไมค่อ่ยสมบรูณ์ ทําให้การ

ปะติดปะตอ่ภาพวิวฒันาการของมนษุย์มีความยากลําบาก สมมตุิฐานกําเนิดมนษุย์ทงั 2 สมมตุิฐานจึงมี

ข้อโต้แย้งในหลายประเดน็ทียงัไมมี่ข้อยตุิ ทําให้สายวิวฒันาการของมนษุย์ทีได้รับการยอมรับในปัจจบุนั

อาจเปลียนแปลงได้ในอนาคตเมือมีการสํารวจพบหลกัฐานอ้างอิงมากขนึ 

กิจกรรมรวบยอด 

1) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

- มนษุย์ในยคุปัจจบุนัแตกตา่งจากมนษุย์ในยคุ H. habilis และ H. erectus อย่างไร (มนษุย์ในยคุ

ปัจจบุนัมีขนาดความจุของกะโหลกมากขึน ทําใหมี้ความคิดสร้างสรรค์มากขึน) 



- สมมตุิฐานกําเนิดมนษุย์ทงั 2 สมมตุิฐานแตกตา่งกนัอย่างไร (สมมติฐานแรก มนษุย์ในยคุ

ปัจจบุนัมีวิวฒันาการมาจาก H. erectus ทีแพร่กระจายไปอาศยัอยู่ตามทีต่างๆ ส่วนสมมติฐานทีสอง 

มนษุย์ในยคุปัจจุบนัมีวิวฒันาการมาจาก H. erectus ทีแพร่กระจายในทีต่างๆ สูญพนัธุ์ เหลือเพียง H. 

erectus ในแอฟริกาเท่านนัทีมีวิวฒันาการเป็น H. sapiens) 

2) ครูตรวจสอบการบนัทึกความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง วิวฒันาการของมนษุย์ 

2) หนงัสือเรียน รายวิชาเพิมเติม ชีววิทยา 2 ชนัมธัยมศกึษาปีที 4-6 ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์  2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- วิวฒันาการของมนษุย์ 

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปถึง

หลกัฐานทีบ่งบอกถึง

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

และแนวคิดเกียวกบั

วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

พนัธศุาสตร์ประชากร 

และปัจจยัทีทําให้เกิด

การเปลียนแปลงความถี

ของแอลลีล รวมทงั

กําเนิดของสปีชีส์ได้  

 

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้  

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บนัทึกการสง่แผนจดัการเรียนรู้ 

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

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

 



(………………………………………………….) 

ภาวิณี รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ความเห็นหวัหน้ากลุม่สาระวิชา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 
 
 


