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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว0101   ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์            ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธกุรรม        

แผนการเรียนรู้ เรือง         การศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล (1)    เวลา     2             ชวัโมง 

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม สาร

พนัธกุรรม การเปลียนแปลงทางพนัธกุรรมทีมีผลตอ่สิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวฒันาการ

ของสิงมีชีวิต รวมทงันําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

1) อธิบายและสรุปการการศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎการแยก กฎแห่ง

การรวมกลุม่อย่างอิสระ และการผสมเพือทดสอบ รวมทงัลกัษณะทางพนัธกุรรมทีนอกเหนือกฎของเมนเดล

ได้  

2) อธิบายและสรุปการการศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎการแยก กฎแห่ง

การรวมกลุม่อย่างอิสระ และการผสมเพือทดสอบ รวมทงัลกัษณะทางพนัธกุรรมทีนอกเหนือกฎของเมนเดล

ได้ 

3) 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  ลกัษณะตา่ง ๆ ทงั 7 ลกัษณะมีหน่วยควบคมุ เรียกวา่ ยีน 

(gene) โดยสามารถแสดงออกเป็นลกัษณะเดน่ (dominant gene) หรือลกัษณะด้อย (recessive gene) 

ได้ และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแมไ่ปสูรุ่่นลกูหลานได้ เมนเดลใช้กฎของความน่าจะเป็น (probability) 

ในการวิเคราะห์ข้อมลูจากผลการทดลอง ทําให้สามารถอธิบายอตัราสว่นของลกัษณะเดน่และลกัษณะด้อย

ทีเกิดขนึในรุ่นลกูได้ 
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4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- ประวตัิของเมนเดล และวิธีการค้นพบกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 

- 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) ครูแนะนําคําอธิบายรายวิชา ว33244 เพือให้นกัเรียนได้ทราบสาระสําคญัทีจะได้เรียนรู้ในภาค

เรียนนี วิธีการวดัผล และเกณฑ์ทีใช้ในการประเมินผลการเรียน 

2) ครูให้นกัเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง เพือวดัความรู้

พืนฐานเดิมของนกัเรียน  

3) ครูทบทวนลกัษณะของสิงมีชีวิตจากทีนกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้ววา่ ลกัษณะของสิงมีชีวิต คือ 

สามารถสืบพนัธุ์เพือดํารงเผา่พนัธุ์ได้โดยการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมจากรุ่นหนึงไปสูอี่กรุ่นหนงึได้  

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 
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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) ครูนําเสนอ PowerPoint ให้นกัเรียนดรููปการผสมพนัธุ์ถวัลนัเตา แล้วตงัประเดน็คําถามให้

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายตามประเดน็ตอ่ไปนี 

- 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) ครูอธิบายคําตา่ง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในวิชาพนัธศุาสตร์ โดยให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุป

ความหมายของคําตอ่ไปนี 
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 - 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  

 4) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่การทดลองของเมนเดลสรุปวา่อตัราสว่นของลกัษณะทีปรากฏใน

รุ่น F2 คือ 3:1 นนั เมนเดลใช้หลกัการอะไรในการสรุป และเพราะอะไรอตัราสว่นนีจึงไมป่รากฏในรุ่น F1 

ด้วย ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยครูยงัไมเ่ฉลยคําตอบทีถกูต้อง เพือนําไปสูก่ารเรียนรู้เรืองกฎ

ของความน่าจะเป็น  

 5) 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 

6) 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
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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 

กิจกรรมรวบยอด 

 1) ให้นกัเรียนทบทวนความรู้ทีนกัเรียนได้รับจากการเรียน โดยให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

- เพราะเหตใุดเมนเดลจึงได้รับการยกย่องวา่เป็นบิดาแห่งพนัธศุาสตร์ 

- ถวัลนัเตามีลกัษณะเหมาะสมตอ่การนํามาศกึษาการถ่ายทอดทางพนัธกุรรมอย่างไร  

- ลกัษณะถวัลนัเตา 7 ลกัษณะทีเมนเดลนํามาศกึษามีอะไรบ้าง 

- self-pollination แตกตา่งจาก cross-pollination อย่างไร 

- ลกัษณะทีปรากฏในรุ่น F1 แตกตา่งจากรุ่น F2 อย่างไร  

- ลกัษณะทีปรากฏในรุ่น F2 แตกตา่งจากลกัษณะทีปรากฏในรุ่น F1 อย่างไร 

- จากข้อมลูในตารางการผสมพนัธุ์ถวัลนัเตา 7 ลกัษณะจะสรุปการถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธกุรรมของแตล่ะลกัษณะได้อย่างไร 

-  ถ้า G เป็นยีนทีควบคมุลกัษณะฝักสีเขียว และ g เป็นยีนทีควบคมุลกัษณะฝักสีเหลือง ถ้าถวั

ลนัเตารุ่น F1 มีลกัษณะฝักสีเขียวทงัหมด แสดงวา่ยีนชนิดใดเป็นยีนเดน่ และยีนชนิดใดเป็นยีนด้อย เพราะ

อะไร 

- อธิบายความหมายของคําศพัท์ตอ่ไปนี dominant gene, recessive gene และ phenotype 

genotype  

- ถ้าผสมถวัลนัเตารุ่น F1 ทีมีจีโนไทป์ Rr เข้าด้วยกนั โอกาสทียีนรุ่น F2 จะเข้าคูก่นัมีกีแบบ 

อะไรบ้าง 

2) ครูให้นกัเรียนสง่สมดุ เพือตรวจสอบการบนัทกึความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

1) คําอธิบายรายวิชา ว30101 2) ข้อสอบก่อนเรียน  3) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- ประวตัิของเมนเดล 

และวิธีการค้นพบกฎการ

ถ่ายทอดลกัษณะทาง

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

- แบบทดสอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

- ทําแบบทดสอบ ได้
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เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

พนัธกุรรม 

- วิธีการค้นพบกฎการ

ถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธกุรรม 

- กฎของความน่าจะเป็น 

 

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

การศกึษาพนัธศุาสตร์

ของเมนเดล ความน่าจะ

เป็นและกฎการแยก กฎ

แห่งการรวมกลุม่อย่าง

อิสระ และการผสมเพือ

ทดสอบ รวมทงัลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมที

นอกเหนือกฎของเมน

เดลได้ (ว 1.2 ม. 6/1) 

- ตงัคําถามทีอยู่บน

พืนฐานของความรู้และ

ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ หรือความ

สนใจ หรือจากประเดน็ที

เกิดขนึในขณะนนั ที

สามารถทําการสํารวจ

ตรวจสอบหรือศกึษา

ค้นคว้าได้อย่าง

ครอบคลมุและเชือถือได้ 

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

- แบบทดสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

- ทําแบบทดสอบ ได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ
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เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์        ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธกุรรม                  

แผนการเรียนรู้ เรือง การผสมเพือทดสอบ การขม่ไมส่มบรูณ์ และการขม่ร่วมกนั        เวลา  2 ชวัโมง   

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน       

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม สาร

พนัธกุรรม การเปลียนแปลงทางพนัธกุรรมทีมีผลตอ่สิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวฒันาการ

ของสิงมีชีวิต รวมทงันําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

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  
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- 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 

 ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนความรู้เรืองความน่าจะเป็น การผสม 1 ลกัษณะ และการผสม 2 

ลกัษณะของเมนเดล  

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
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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) 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) 
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7) ครูให้นกัเรียนศกึษาการถ่ายทอดลกัษณะผมหยิก ผมเหยียดตรงและผม จากนนัให้นกัเรียนตอบ

คําถามตอ่ไปนี 

- 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) 

8) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง การขม่ร่วมกนั โดยถามคาํถามนกัเรียนวา่ หมูเ่ลือด ABO ของคน

ถ่ายทอดมาได้อย่างไร นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยครูอธิบายเกียวกบัหมูเ่ลือดระบบ ABO ที

นกัเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว โดยให้ศกึษาการถ่ายทอดหมูเ่ลือด AB ของลกูทีเกิดจากพ่อและแมที่มีหมูเ่ลือด A 

และ B ทีเป็นฮอมอไซกสัโดมิแนนท์ (รูปที 15-12 ในหนงัสือเรียนหน้า 22) หรือเมือพ่อและแมมี่หมูเ่ลือด A 

และ B ทีเป็นเฮเทอโรไซกสั และการถ่ายทอดสีขนในม้าทีมีขนสีโรน ซึงนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ 

แอลลีลของหมูเ่ลือดและสีขนของสตัว์บางชนิดเป็นแอลลีลทีแสดงลกัษณะเดน่ได้ทงัคู ่จึงแสดงออกร่วมกนั

ได้ทงั 2 ลกัษณะ   

กิจกรรมรวบยอด 

 1) ให้นกัเรียนทําแบบทดสอบ เพือทบทวนความรู้ทีนกัเรียนได้รับจากการเรียน โดยให้นกัเรียนตอบ

คําถามตอ่ไปนี’ 

- ลกูทีเกิดจากพ่อและแมที่มีผมหยกัศกจะมีฟีโนไทป์และจีโนไทป์อย่างไร อตัราสว่นเท่าใด 

- ถ้าพ่อผมเหยียดตรงและแมผ่มหยิก ลกูทีเกิดมาจะมีฟีโนไทป์เป็นอย่างไร 

- เหตใุดการถ่ายทอดลกัษณะเส้นผมในคนจงึเป็นการขม่ไมส่มบรูณ์ 

2) ครูให้นกัเรียนสง่สมดุ เพือตรวจสอบการบนัทกึความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การผสมเพือทดสอบ การขม่ไมส่มบรูณ์ และการขม่ 

ร่วมกนั         

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  
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3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การผสมเพือทดสอบ  

- การขม่ไมส่มบรูณ์  

- การขม่ร่วมกนั         

 

- สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

- แบบทดสอบ  

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

- ทําแบบทดสอบ ได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

การศกึษาพนัธศุาสตร์

ของเมนเดล ความน่าจะ

เป็นและกฎการแยก กฎ

แห่งการรวมกลุม่อย่าง

อิสระ และการผสมเพือ

ทดสอบ รวมทงัลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมที

นอกเหนือกฎของเมน

เดลได้ 

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 

 - การถาม/ตอบ 

- แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

- ทําแบบทดสอบ ได้

อย่างถกูต้อง 

 

 

 

 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

 

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์        ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธกุรรม 

แผนการเรียนรู้ เรือง มลัตเิปิลแอลลีลและพอลิยีน    เวลา  2 ชวัโมง  

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน        

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม สาร

พนัธกุรรม การเปลียนแปลงทางพนัธกุรรมทีมีผลตอ่สิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวฒันาการ

ของสิงมีชีวิต รวมทงันําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

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 
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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 

  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 
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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  
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 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 

 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง มลัติเปิลแอลลีลและพอลิยีน 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- มลัติเปิลแอลลีล  

- พอลิยีน  

 

- สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

การศกึษาพนัธศุาสตร์

ของเมนเดล ความนา่จะ

เป็นและกฎการแยก กฎ

แห่งการรวมกลุม่อย่าง

 

- สมดุ 

 

 

 

 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 
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เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

อิสระ และการผสมเพือ

ทดสอบ รวมทงัลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมที

นอกเหนือกฎของเมน

เดลได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

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

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์     ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธกุรรม      

แผนการเรียนรู้  เรือง ยีนบนโครโมโซมเพศและยีนบนโครโมโซมเดยีวกนั  เวลา  2 ชวัโมง           

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม สาร

พนัธกุรรม การเปลียนแปลงทางพนัธกุรรมทีมีผลตอ่สิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวฒันาการ

ของสิงมีชีวิต รวมทงันําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

อธิบายและสรุปการการศกึษาพนัธศุาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎการแยก กฎแห่ง

การรวมกลุม่อย่างอิสระ และการผสมเพือทดสอบ รวมทงัลกัษณะทางพนัธกุรรมทีนอกเหนือกฎของเมนเดล

ได้   

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 
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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 

 ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนเกียวกบัโครโมโซมของมนษุย์ เกียวกบัออโตโซมและโครโมโซม

เพศ โดยนกัเรียนควรได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ โครโมโซมในเพศหญิงเป็น 44+XX สว่นโครโมโซมในเพศชายเป็น 

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  
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- แมลงหวีเพศเมียและเพศผู้มีโครโมโซมอย่างไร (แมลงหวีเพศเมียและเพศผู้มีจํานวนโครโมโซม 8 

แท่งเท่ากนั ตา่งกนัทีโครโมโซมเพศ โดยเพศเมียจะมีโครโมโซม 6+XX สว่นเพศผู้มีโครโมโซม 6+XY) 

4) ครูให้นกัเรียนศกึษาการผสมพนัธุ์แมลงหวีตามแนวคิดของมอร์แกน  ซึงนกัเรียนควรสรุปได้วา่

ยีนด้อยบนโครโมโซม X มีโอกาสแสดงออกได้ในเพศผู้มากกวา่เพศเมีย เนืองจากเพศผู้มีโครโมโซม X  1 

แท่ง แมลงหวีทีได้รับโครโมโซม X ซึงมียีนด้อยมาจากแมจ่งึแสดงผลทนัที สว่นเพศเมียจะต้องได้รับ

โครโมโซม X ทีมียีนด้อยมาจากพ่อและแมจ่ึงจะแสดงลกัษณะได้ แล้วตงัคําถามถามนกัเรียนวา่ 

- 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  
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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) ครูให้นกัเรียนสง่สมดุ เพือตรวจสอบการบนัทกึความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง ยีนบนโครโมโซมเพศและยีนบนโครโมโซมเดียวกนั 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 
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10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- ยีนบนโครโมโซมเพศ 

- ยีนบนโครโมโซม

เดียวกนั  

 

- สมดุ 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายและสรุปการ

การศกึษาพนัธศุาสตร์

ของเมนเดล ความน่าจะ

เป็นและกฎการแยก กฎ

แห่งการรวมกลุม่อย่าง

อิสระ และการผสมเพือ

ทดสอบ รวมทงัลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมที

นอกเหนือกฎของเมน

เดลได้  

 

- 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 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์           ชือหน่วยการเรียนรู้  พนัธกุรรม      

แผนการเรียนรู้  เรือง ลกัษณะทีอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ        เวลา  2 ชวัโมง  

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน        

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม สาร

พนัธกุรรม การเปลียนแปลงทางพนัธกุรรมทีมีผลตอ่สิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวฒันาการ

ของสิงมีชีวิต รวมทงันําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

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 
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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 

 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเฉลยคําตอบจากการทํากิจกรรมที 15.4 การแก้โจทย์ปัญหาเรือง 

ลกัษณะทางพนัธกุรรมทีควบคมุด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ เพือทบทวนสิงทีนกัเรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว  

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่  

- ลกัษณะบางลกัษณะในคนทีสมัพนัธ์กบัเพศจําเป็นต้องถกูควบคมุด้วยยีนทีอยู่ทีโครโมโซมเพศ

หรือไม ่  

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ ลกัษณะทีแตกตา่งกนัระหวา่งเพศชาย

กบัชเพศหญิง ไมจํ่าเป็นต้องควบคมุด้วยยีนบนโครโมโซมเพศเพียงอย่างเดยีว ลกัษณะบางอย่างถกู

ควบคมุด้วยยีนบนออโตโซมได้ แตอ่ยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ ทําให้ลกัษณะดงักลา่วนีพบได้ในเพศหนึง

มากกวา่อีกเพศหนึง 

2) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง ลกัษณะทีอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ โดยให้นกัเรียนศกึษาจีโน

ไทป์และฟีโนไทป์ของยีนทีควบคมุลกัษณะศีรษะล้านในเพศชายและเพศหญิง โดยเน้นให้นกัเรียนเหน็วา่ 
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จีโนไทป์ 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) ครูให้นกัเรียนสง่สมดุ เพือตรวจสอบการบนัทกึความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง ลกัษณะทีอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  
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3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- ลกัษณะทีอยู่ภายใต้

อิทธิพลของเพศ 

- ลกัษณะทีปรากฎ

จําเพาะเพศ  

 

- สมดุ 

 

 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

  

 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 
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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 

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

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

 

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชือหน่วยการเรียนรู้  วิวฒันาการของสิงมีชีวิต   

แผนการเรียนรู้ เรือง วิวฒันการของสิงมีชีวิต     เวลา  2 ชวัโมง           

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม สาร

พนัธกุรรม การเปลียนแปลงทางพนัธกุรรมทีมีผลตอ่สิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวฒันาการ

ของสิงมีชีวิต รวมทงันําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

สืบค้นข้อมลู อธิบาย และยกตวัอย่างความหลากหลายของสิงมีชีวิต ซึงเป็นผลมาจากวิวฒันาการ  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 วิวฒันาการ  เป็นการเปลียนแปลงลกัษณะทางพนัธกุรรมในประชากรของสิงมีชีวิต ลกัษณะทาง

พนัธกุรรมทีเปลียนแปลงไป นําไปสูก่ารเปลียนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง ลกัษณะของสิงมีชีวิต แนวคิด

เกียวกบัวิวฒันาการประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ Law of use and disuse และ natural selection ทําให้

เกิดเป็นความหลากหลายของสิงมีชีวิต สามารถจดัจําแนกสิงมีชีวิตออกเป็นอนาจกัรตา่งๆ ได้แก่ อาณาจกัร

โมเนอรา อาณาจกัรโพตรทิสตา อาณาจกัรฟังไจ อาณาจกัรพืช  และอาณาจกัรสตัว์ 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้  

4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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1) สืบค้นข้อมลู อธิบายและยกตวัอย่างความหลากหลายของสิงมีชีวิตทีเกิดจากวิวฒันาการได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้  

2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร 

2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนความรู้เรือง ความหลากหลายของสิงมีชีวิต  

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่  

- วิวฒัาการของสิงมีชีวิตเกิดขนึมาได้อย่างไร 

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายคําตอบ โดยได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ วิวฒันาการของสิงมีชีวิตเกิดขนึจากการ

เปลียนแปลงทางพนัธกุรรมของสิงมีชีวิตและถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมนนัมายงัรุ่นลกู 

2) ครูนําเสนอ PowerPoint เรือง วิวฒันาการของสิงมีชีวิตวา่เป็นการเปลียนแปลงลกัษณะทาง

พนัธกุรรมในประชากรของสิงมีชีวิต นําไปสูก่ารเปลียนแปลงรูปร่าง ลกัษณะของสิงมีชีวิต ทําให้สิงมีชีวิต

เกิดความหลากหลาย แล้วครูตงัคําถามถามนกัเรียนวา่  

- ความหลากหลายทางชีวภาพใดเป็นสาเหตทํุาให้สิงมีชีวิตเกิดวิวฒันการได้ (ความหลากหลาย

ของสปีชีส์เพราะทําใหสิ้งมีชีวิตมีลกัษณะทางพนัธุกรรมแตกต่างกนัไป) 

กิจกรรมรวบยอด 

1) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

 -  แนวคิดเกียวกบัวิวฒันาการทีได้รับการยอมรับในปัจจบุนัคือแนวคิดใด (natural selection) 

 - ปัจจยัใดบ้างทีทําให้สิงมีชีวิตถกูคดัเลือกโดยธรรมชาต ิ(ปัจจยัทางชีวภาพ เช่น ผูล่้า ปัจจยัทาง

กายภาพ เช่น อณุหภูมิ ความชืน ปริมาณแสง) 

 2) ครูให้นกัเรียนสง่สมดุ เพือตรวจสอบการบนัทกึความรู้ทีได้จากการเรียนและการตอบคําถาม  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 

แหล่งการเรียนรู้ 
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1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- วิวฒันาการของ

สิงมีชีวิต 

 

- สมดุ 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- สืบค้นข้อมลู อธิบาย 

และยกตวัอย่างความ

หลากหลายของสิงมีชีวิต 

ซึงเป็นผลมาจาก

วิวฒันาการ  

-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 
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11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชือหน่วยการเรียนรู้  การลําเลียงสารผา่นเซลล์

แผนการเรียนรู้ เรือง การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์    เวลา  2 ชวัโมง           

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบตัิของสิงมีชีวิต หน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของระบบตา่งๆ ของสตัว์และมนษุย์ทีทํางานสมัพนัธ์กนั 

ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของอวยัวะตา่งๆ ของพืชทีทํางานสมัพนัธ์กนั รวมทงันําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

อธิบายโครงสร้างและสมบตัิของเยือหุ้มเซลล์ทีสมัพนัธ์กบัการลําเลียงสาร และการเปรียบเทียบ

การลําเลียงสารผา่นเยือหุ้มเซลล์แบบตา่งๆ  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

สิงมีชีวิตมีการรักษาดลุยภาพของสารต่าง ๆ ระหว่างภายในและภายนอกเซลล์ด้วยการลําเลียงสารผ่าน

เซลล์ การแพร่เป็นการลําเลียงสารผ่านเยือหุ้มเซลล์โดยสารจะถูกลําเลียงจากบริเวณทีมีความเข้มข้นมา

ไปสูบ่ริเวณทีมีความเข้มข้นน้อย  

การออสโมซิสของนําเป็นการลําเลียงของนําผา่นเยือหุ้มเซลล์โดยนําจะถูกลําเลียงจากบริเวณทีมี

ปริมาณนํามากไปสู่บริเวณทีมีนําน้อย ความเข้มข้นของสารละลายรอบ ๆ เซลล์ทําให้เซลล์เกิดการ

เปลียนแปลงซึงแบ่งชนิดของสารละลายได้ คือ สารละลายไฮโพทอนิกทีทําให้เซลล์เต่ง สารละลายไฮเพอร์

ทอนิกทีทําให้เซลล์เหียว และสารละลายไอโซทอนิกทีไมเ่กิดการเปลียนแปลงลกัษณะของเซลล์ 

การลําเลียงแบบฟาซิลิเทตเป็นการลําเลียงสารจากบริเวณทีมีความเข้มข้นของสารมากไปบริเวณที

มีความเข้มข้นของสารน้อยโดยอาศยัโปรตีนทีอยู่บนเยือหุ้มเซลล์เป็นตวัพา 

การลําเลียงแบบใช้พลงังานเป็นการลําเลียงสารจากบริเวณทีมีความเข้มข้นของสารน้อยไปบริเวณ

ทีมีความเข้มข้นของสารมากโดยอาศยัโปรตีนทีอยู่บนเยือหุ้มเซลล์เป็นตวัพาและพลงังานจาก ATP 

สารทีมีโมเลกุลขนาดใหญ่จะถูกลําเลียงด้วยวิธีเอกโซไซโทซิสเพือลําเลียงสารส่งออกนอกเซลล์ 

และเอนโดไซโทซิสเพือลําเลียงสารเข้าสูเ่ซลล์ 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
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- การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  

 * การแพร่    * การออสโมซิส 

 * การแพร่แบบฟาซิลิเทต   * การลําเลียงสารโดยใช้พลงังาน 

* การลําเลียงสารขนาดใหญ่ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้  

4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายกระบวนการลําเลียงของสารผา่นเซลล์แบบตา่ง ๆ 

2) ทดลองการเกิดออสโมซิสในเซลล์พืชได้ 

3) อธิบายลกัษณะของเซลล์เพือรักษาดลุยภาพของเซลล์เมืออยู่ในสารละลายทีมีความเข้มข้น 

แตกตา่งกนั 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้  

2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร 

2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

ครูกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน โดยการพดูคยุซกัถามความรู้เดิมของนกัเรียนเกียวกบัเยือหุ้ม

เซลล์ เช่น 

– เยือหุ้มเซลล์ของสิงมีชีวิตมีองค์ประกอบใดบ้าง และมีลกัษณะใด (ประกอบดว้ยสารจําพวกไขมนั

เรียงตวักนัเป็น 2 ชนั และมีโปรตีนแทรกอยูใ่นชนัไขมนั) 

– เยือหุ้มเซลล์มีหน้าทีอะไร (เป็นเยือเลือกผ่าน และควบคมุปริมาณและชนิดของสารทีผ่าน 

เขา้–ออกจากเซลล์) 

นกัเรียนร่วมกนัตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัคําตอบของคําถาม เพือเชือมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรือง การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
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ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

 1) ครูนํารูปเยือหุ้มเซลล์มาให้นกัเรียนด ูและร่วมกนัอภิปรายถึงการรักษาดลุยภาพของเซลล์ด้วย

การลําเลียงของสาร โดยครูใช้คําถามกระตุ้นดงันี 

    – เซลล์ต้องลําเลียงนําและสารชนิดตา่ง ๆ เข้า–ออกจากเซลล์ตลอดเวลาเพราะอะไร  

    – เซลล์นําสารเข้าสูเ่ซลล์เพือนําไปใช้ในกิจกรรมตา่ง ๆ ได้ด้วยวิธีใด 

    – นกัเรียนคิดวา่นําและสารตา่ง ๆ ลําเลียงเข้า–ออกจากเซลล์ด้วยวิธีเดยีวกนัหรือไม ่ 

เพราะอะไร 

  2) นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายหาคําตอบเกียวกบัคําถามตามความคิดเหน็ของแตล่ะคน 

3) ครูนําเสนอ Power point ทีมีเนือหาเกียวกบัการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ โดยครูช่วย

อธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ เซลล์มีการลําเลียงสารขนาดเลก็ผา่นเซลล์โดยการแพร่ และลําเลียงนําผา่น

เซลล์โดยการออสโมซิส เซลล์จะมีการเปลียนแปลงรูปร่างเมือเกิดการออสโมซิสของสารซึงขนึอยู่กบัความ

เข้มข้นของสารภายนอกเซลล์   

 4) แบ่งนกัเรียนกลุม่ละ 5–6 คน ปฏิบตัิกิจกรรม ทดลองการลําเลียงของสารผ่านเซลล์ ตามขนัตอน

ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทกัษะ/การสงัเกต ดงันี 

ขันที 1 กําหนดปัญหา 

– ความเข้มข้นของสารละลายมีผลตอ่การเปลียนแปลงของเซลล์หรือไม ่

 ขันที 2 กําหนดสมมตุิฐาน 

– ความเข้มข้นของสารน่าจะมีผลตอ่การเปลียนแปลงของเซลล์ 

 ขันที 3 ทดสอบสมมตุิฐาน 

– นําหอมแกงมาปอกโดยลอกเยือหอมแกงด้านนอกออกให้หมดและตดัรากกบัด้านปลายของ 

หอมแกงออก 

– ใช้ใบมีดโกนผา่ครึงตามยาว จากนนัลอกเนือเยือด้านในของหอมแกงออกโดยใช้ปากคบี 

หรือใบมีดโกนกดเบา ๆ ทีบริเวณโคนกลีบของหอมแกง 

– นําเนือเยือทีได้มาตดัเป็นชินเลก็ ๆ วางบนสไลด ์

– หยดนํากลนัลงบนสไลด ์ปิดด้วยกระจกปิดสไลด ์โดยวางกระจกปิดสไลด์ทํามมุ 45 องศากบัแผน่

สไลด ์แล้วคอ่ย ๆ ปลอ่ยกระจกปิดสไลด์ลงชิดเนือเยือเพือป้องกนัการเกิดฟองอากาศ นําไปสอ่งดดู้วยกล้อง

จลุทรรศน์โดยใช้เลนส์ใกล้วตัถกํุาลงัขยายตําและกําลงัขยายสงูตามลําดบั สงัเกตและบนัทึกลกัษณะเซลล์

ทีเหน็ภายใต้กล้องจลุทรรศน์ 

– หยดสารละลายกลโูคสเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต ์ลงทีขอบด้านใดด้านหนึงของกระจกปิดสไลด์จาก

ข้อ 4 ใช้กระดาษเยือแตะตรงขอบกระจกปิดสไลด์อีกด้านหนึงเพือซบันํากลนัทีไหลออกมา  
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– ดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ สงัเกตและบนัทกึลกัษณะเซลล์ทีเห็นภายใต้กล้องจลุทรรศน์ 

– หยดนํากลนัลงทีขอบด้านใดด้านหนึงของกระจกปิดสไลด์ ใช้กระดาษเยือคอ่ย ๆ แตะตรงขอบ

กระจกปิดสไลด์อีกด้านหนึงเพือซบัสารละลายกลโูคสออก 

– ดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ สงัเกตและบนัทกึลกัษณะเซลล์ทีเห็นภายใต้กล้องจลุทรรศน์ 

หมายเหตุ สารละลายกลโูคสเข้มข้น 10 เปอร์เซน็ต์ เตรียมได้โดยชงักลโูคส 10 

กรัม เติมนํากลนัจนครบ 100 ลกูบาศก์เซนติเมตร คนให้กลโูคสละลายจนหมด 

 ขันที 4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 

 แปลความหมายข้อมลูทีได้จากตารางบนัทึกผลการทดลอง 

 นําข้อมลูทีได้มาพิจารณา เพืออธิบายวา่เป็นไปตามทีนกัเรียนตงัสมมตุฐิานไว้หรือไม ่ 

 ขันที 5 สรุปผลการทดลอง 

 นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการทดลองแล้วเขียนเป็นรายงานสรุปผลการทดลองสง่ครู 

5) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบตัิกิจกรรม โดยใช้แนว 

คําถามตอ่ไปนี 

 – นกัเรียนสงัเกตการเปลียนแปลงของเซลล์โดยสงัเกตจากลกัษณะใด (ถา้ออร์แกเนลล์ส่วนใหญ่

กระจายอยู่ตามขอบเซลล์ แสดงว่าเซลล์เต่ง แต่ถา้ออร์แกเนลล์ส่วนใหญ่รวมอยู่กลางเซลล์ แสดงว่าเซลล์

เหียว) 

 – เมือหยดนํากลนัและสารละลายกลโูคสตามลําดบั เซลล์เกิดการเปลียนแปลงลกัษณะใด (เซลล์

เต่งเมือหยดนํากลนัครังแรก เมือหยดสารละลายกลูโคสเซลล์จะเหียวลง และเมือหยดนํากลนัอีกครังเซลล์

จะเต่งขึน) 

 – ผลสรุปของกิจกรรมนีคืออะไร (ความเขม้ขน้ของสารละลายภายนอกมีผลต่อลกัษณะของเซลล์ 

ดงันี ถา้สารละลายภายนอกมีความเขม้ขน้สูงกว่าสารละลายภายในเซลล์ นําภายนอกเซลล์จะแพร่เขา้สู่

เซลล์ ทําใหเ้ซลล์เตง่ขึน ถา้สารละลายภายนอกมีความเขม้ขน้ตํากว่าสารละลายภายในเซลล์ นําภายใน

เซลล์จะแพร่ออกนอกเซลล์ทําใหเ้ซลล์เหียว) 

  6) นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลจากการปฏิบตักิิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุปวา่ นําจะเกิดการแพร่

เข้า–ออกจากเซลล์เมือสภาพแวดล้อมมีความเข้มข้นของสารเปลียนไป ซึงแบ่งลกัษณะของสารภายนอก

เซลล์ได้ คือ สารละลายไฮโพโทนิก สารละลายไฮเพอร์โทนิก และสารละลายไอโซโทนิก 

7) ครูอธิบายเพิมเติมเกียวกบัการลําเลียงสารแบบฟาซิลิเทต การลําเลียงแบบใช้พลงังานวา่เป็น

การลําเลียงสารโดยใช้โปรตนีเป็นตวัพาเหมือนกนั แตก่ารลําเลียงแบบใช้พลงังานจะลําเลียงสารจาก

บริเวณทีมีความเข้มข้นน้อยไปสูบ่ริเวณทีมีความเข้มข้นมากโดยอาศยัพลงังานจาก ATP ช่วย สว่นการ

ลําเลียงสารขนาดใหญ่จะอาศยัคณุสมบตักิารเปลียนแปลงรูปร่างได้ของเยือหุ้มเซลล์ พร้อมทงัยกตวัอย่าง

ชนิดของสารทีมีการลําเลียงแตล่ะประเภท 
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กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเข้าใจของนกัเรียนโดยการให้ตอบคําถาม เช่น  

     – เซลล์เกิดการเปลียนแปลงลกัษณะใด เมือความเข้มข้นของสารภายนอกเซลล์เปลียนแปลงไป 

 – การลําเลียงแบบฟาซิลิเทตแตกตา่งจากการลําเลียงแบบใช้พลงังานลกัษณะใด 

 – เซลล์ลําเลียงสารขนาดใหญ่เข้า–ออกจากเซลล์โดยใช้หลกัการใด 

 – เซลล์มีการรักษาดลุยภาพของเซลล์เพืออะไร 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การลําเลียงสารเข้า

และออกจากเซลล์ 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- ทดลองและอธิบายการ

รักษาดลุยภาพของเซลล์

ของสิงมีชีวิต 

 

- การปฏิบตัิกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

คณุลกัณะอนัพึง

ประสงค์ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 
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11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

ความเหน็หัวหน้ากลุ่มสาระวชิา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชือหน่วยการเรียนรู้  การลําเลียงสารผา่นเซลล์

แผนการเรียนรู้ เรือง การรักษาดลุยภาพของนําในพืช    เวลา  2 ชวัโมง           

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบตัิของสิงมีชีวิต หน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของระบบตา่งๆ ของสตัว์และมนษุย์ทีทํางานสมัพนัธ์กนั 

ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของอวยัวะตา่งๆ ของพืชทีทํางานสมัพนัธ์กนั รวมทงันําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

อธิบายโครงสร้างและสมบตัิของเยือหุ้มเซลล์ทีสมัพนัธ์กบัการลําเลียงสาร และการเปรียบเทียบ

การลําเลียงสารผา่นเยือหุ้มเซลล์แบบตา่งๆ 

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 พืชรักษาดลุยภาพของนําในพืชด้วยการคายนําซึงมีปากใบเป็นสว่นทีควบคมุอตัราการคายนําการ

คายนําของพืชเกิดทีบริเวณปากใบ มีเซลล์คมุซึงมีลกัษณะคล้ายเมลด็ถวั 2 เซลล์ประกบกนั ทําหน้าที

ควบคมุการปิด–เปิดของปากใบ 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

 การรักษาดลุยภาพของนําในพืช 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2) ทกัษะการคิด  3) ทกัษะการเรียนรู้  

4) ทกัษะการแก้ปัญหา  5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

อธิบายโครงสร้างและวิธีการรักษาดลุยภาพของนําในพืชได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้  2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร 2) ความสามารถในการคดิ  
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3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน โดยการพดูคยุซกัถามประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเกียวกบั

การคายนําของพืช เชน่ 

    – พืชกําจดันําสว่นทีเกินจากความต้องการด้วยวิธีใด (การคายนํา) 

    – พืชทีเจริญเติบโตในทะเลทรายต้องลดรูปของใบไปเป็นหนามเพราะเหตใุด (เพือลดการ 

สูญเสียนํา) 

   – นกัเรียนคิดวา่เวลาใดทีพืชเกิดการคายนํามากทีสดุ เพราะอะไร (กลางวนั เพราะอณุหภูมิสูงทํา

ใหพื้ชคายนํามาก) 

นกัเรียนร่วมกนัตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัคําตอบของคําถาม เพือเชือมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรือง การรักษาดลุยภาพของนําในพืช 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

 1) ครูนํารูปผิวใบจากกล้องจลุทรรศน์ทีเห็นลกัษณะของปากใบและเซลล์คมุมาให้นกัเรียนด ูและ

ร่วมกนัอภิปรายถึงการรักษาดลุยภาพของพืช โดยครูใช้คําถามกระตุ้นดงันี 

    – นกัเรียนเห็นสว่นประกอบใดของใบจากรูปบ้าง และแตล่ะสว่นมีหน้าทีอะไร  

    – เซลล์คมุมีกลไกในการทํางานอย่างไร 

 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายหาคําตอบเกียวกบัคําถามตามความคิดเหน็ของแตล่ะคน 

 2) ครูนําเสนอ Power point ทีมีเนือหาเกียวกบั การรักษาดลุยภาพของนําในพืชโดยครูช่วยอธิบาย

ให้นกัเรียนเข้าใจวา่ เมือรากดดูนําและลําเลียงนําเข้ามาในลําต้นนําจะออสโมซิสผา่นเนือเยือตา่ง ๆ จน

มาถึงเซลล์คมุ เมือเซลล์คมุเตง่ ปากใบจะเปิดออกและเกิดการคายนํา เมือเกิดการคายนําเซลล์จะสญูเสีย

นําทําให้เซลล์คมุเหียวและปากใบก็จะปิดลง ซึงลกัษณะนีจะเกิดเป็นวฏัจกัรไปเรือย ๆ เพือให้นําภายในลํา

ต้นเกิดความสมดลุ 

 3) แบ่งนกัเรียนกลุม่ละ 5-6 คน ปฏิบตัิกิจกรรม ทดลองการคายนําของพืช ตามขนัตอนทาง

วิทยาศาสตร์ โดยใช้ทกัษะ/กระบวนการสงัเกต ดงันี  

 ขันที 1 กําหนดปัญหา 

– การคายนําและการลําเลียงนําของพืชมีความสมัพนัธ์กบัการรักษาดลุยภาพของนําในพืชหรือไม ่

 ขันที 2 กําหนดสมมตุิฐาน 

– การคายนําและการลําเลียงนําของพืชจะมีความสมัพนัธ์กบัการรักษาดลุยภาพของนําในพืช 

 ขันที 3 ทดสอบสมมตุิฐาน 



42 
 

– เสียบปลายข้างหนงึของหลอดแก้วเลก็ทีมีความยาว 40 เซนติเมตร เข้าไปในท่อพลาสติกแล้วแช่

ลงในอา่งนํา ให้นําเข้าไปในหลอดแก้วเลก็จนเตม็ 

– นํากิงไม้ทีแชใ่นนํามาตดัโคนออก โดยการตดัโคนต้องทําใต้ผิวนําเพือไมใ่ห้เกิดฟองอากาศในกิง

ไม้ 

– เสียบกิงไม้กบัท่อพลาสตกิขณะทีอยู่ในนํา โดยเลือกขนาดของกิงไม้ทีกระชบัพอดีกบัท่อพลาสติก

เพือไมใ่ห้อากาศเข้าไปได้ ทาบริเวณรอยตอ่ด้วยวาสลีนเพือกนัการรัว 

– ยกหลอดแก้วเลก็ออกจากนํา ซบันําจากปลายหลอดด้วยกระดาษเยือเพือให้เกิดฟองอากาศ 

แล้วจุ่มปลายหลอดลงในบีกเกอร์ทีบรรจดุ้วยนําสี 

– หนีบหลอดแก้วเลก็ให้ติดกบัขาตงัให้แน่น จะได้ชดุเครืองมือทีเรียกวา่ โพโตมิเตอร์อย่างง่าย ซึง

เป็นมาตรวดัการคายนําของพืช ใช้วดัอตัราการคายนําของพืช  

– ตงัเครืองมือไว้ในห้องปฏิบตัิการบริเวณทีได้รับแสงแดด วดัระยะทีนําสีหรือฟองอากาศเคลือนที

จากจดุเริมต้นทกุ ๆ 5 นาที ใช้เวลาวดัอย่างน้อย 20 นาที 

– นําข้อมลูทีได้มาเขียนกราฟแสดงผลการคายนําของพืช 

– ดําเนินการทดลองอีกครังแตใ่ช้กิงไม้ทีเดด็ใบออกจนหมดแทนกิงไม้ทีมีใบ 

  หมายเหตุ ควรเลือกกิงไม้ทีมีลกัษณะของยอดออ่น ๆ มีใบมากและมีโคนกิงขนาดพอเหมาะทีจะ

สวมกบัท่อพลาสติก  

ขันที 4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 

 แปลความหมายข้อมลูทีได้จากตารางบนัทึกผลการทดลอง 

 นําข้อมลูทีได้มาพิจารณา เพืออธิบายวา่เป็นไปตามทีนกัเรียนตงัสมมตุฐิานไว้หรือไม ่ 

 ขันที 5 สรุปผลการทดลอง 

 นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการทดลองแล้วเขียนเป็นรายงานสรุปผลการทดลองสง่ครู 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบตัิกิจกรรม โดยใช้แนว 

คําถามตอ่ไปนี 

 – กิงไม้ทีนกัเรียนนํามาใช้ในการทดลองควรมีลกัษณะใด เพราะอะไร (มีลกัษณะของยอดอ่อน ๆ มี

ใบมากเพือใหเ้กิดการคายนํามากและสงัเกตผลการทดลองไดช้ดัเจน) 

 – เมือนําชดุโพโตมิเตอร์อย่างง่ายไปวางไว้กลางแจ้ง เกิดการเปลียนแปลงลกัษณะใด (สงัเกตเหน็

การเคลือนทีของนําสีในหลอดแก้วของกิงไมที้มีใบ ในขณะทีนําสีในหลอดแก้วของกิงไมที้เดด็ใบออกหมดมี

การเคลือนทีนอ้ยมาก) 

 – ผลสรุปของกิจกรรมนีคืออะไร (การคายนําและการลําเลียงนําของพืชมีความสมัพนัธ์กบัการ

รักษาดลุยภาพของนําในพืชโดยการคายนําเกิดขึนทีบริเวณใบซึงมีเซลล์คมุทําหนา้ทีควบคมุสมดลุของนํา

ภายในเซลล์พืช) 
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4) นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลจากการปฏิบตักิิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุปวา่ การคายนําและการ

ลําเลียงนําของพืชมีความสมัพนัธ์กบัการรักษาดลุยภาพของนํา โดยเมือใบเกิดการคายนําทําให้พืชสญูเสีย

นําในพืชไป พืชจะทําการดดูนําขนึมาทดแทนใหมเ่พือรักษาดลุยภาพของนําในพืช 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเข้าใจของนกัเรียนโดยการให้ตอบคําถาม เช่น  

     – พืชมีกลไกการรักษาดลุยภาพของนําในพืชอย่างไร 

 – นกัเรียนสามารถนําความรู้เรืองการรักษาดลุยภาพของนําในพืชไปใช้ประโยชน์ได้ในลกัษณะใด 

 – ในช่วงฤดรู้อนเราควรรดนําให้มากในตอนเช้าเพราะอะไร 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การรักษาดลุยภาพของนําในพืช 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การรักษาดลุยภาพของ

นําในพืช 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

- ทดลองและอธิบาย

กลไกการรักษาดลุยภาพ

ของนําในพืช 

 

- การปฏิบตัิกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 
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11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

 

ความเหน็หวัหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชือหน่วยการเรียนรู้  การลําเลียงสารผา่นเซลล์

แผนการเรียนรู้ เรือง การรักษาดลุยภาพในสิงมีชีวิตตา่งๆ    เวลา  2 ชวัโมง           

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบตัิของสิงมีชีวิต หน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของระบบตา่งๆ ของสตัว์และมนษุย์ทีทํางานสมัพนัธ์กนั 

ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของอวยัวะตา่งๆ ของพืชทีทํางานสมัพนัธ์กนั รวมทงันําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

อธิบายกระบวนการรักษาดลุยภาพของสารในสิงมีชีวิตอืน ๆ และสามารถนําความรู้ไปประยกุตใ์ช้

ในชีวิตประจําวนัได้ 

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 สิงมีชีวิตแตล่ะชนิดมีกลไกในการรักษาดลุยภาพของนําและสารตา่ง ๆ ในร่างกายแตกตา่งกนั 

อะมีบาและพารามีเซียมเป็นสิงมีชีวิตเซลล์เดยีวทีมีคอนแทร็กไทล์แวคิวโอลซึงทําหน้าทีกําจดันําและของ

เสียออกจากเซลล์ 

ปลานําจืดรักษาดลุยภาพในร่างกายโดยเหงือกดดูซึมแร่ธาตเุข้าสูร่่างกายด้วยวิธีลําเลียงโดยใช้

พลงังาน และมีปัสสาวะทีเจือจางเพือขบัถ่ายนําสว่นเกินออกจากร่างกาย สว่นปลานําเคม็รักษาดลุยภาพ

ในร่างกายโดยเหงือกขบัแร่ธาตอุอกจากร่างกายด้วยวิธีลําเลียงโดยใช้พลงังาน และมีปัสสาวะทีมีความ

เข้มข้นสงูเพือรักษาปริมาณนําในร่างกาย 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- การรักษาดลุยภาพของนําและแร่ธาตใุนสิงมีชีวิตเซลล์เดียว 

- การรักษาดลุยภาพของนําและแร่ธาตใุนสตัว์ในสตัว์ตา่งๆ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้  

4) ทกัษะการแก้ปัญหา  

5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

บอกโครงสร้างและพอธิบายกระบวนการรักษาดลุยภาพของสารในสิงมีชีวิตอืน ๆ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้  

2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร 

2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนในเรืองการรักษาดลุยภาพของพืช โดยตงัคําถามถามนกัเรียน 

ดงันี 

- การทีพืชทะเลทรายมีการปรับตวัเปลียนโครงสร้าง เชน่ ลดขนาดใบให้เลก็ลงหรือมีใบจํานวน้อย

หรือไมมี่ใบ หรือเปลียนใบกลายเป็นหนามสิงเหลา่นีมีประโยชน์ตอ่พืชทะเลทรายอย่างไร 

- นกัเรียนคิดวา่นํามีความสําคญัตอ่สิงมีชีวิตอย่างไรบ้าง 

นกัเรียนร่วมกนัตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัคําตอบของคําถาม เพือเชือมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรือง การรักษาดลุยภาพในสิงมีชีวิตชนิดตา่งๆ 

ขนัจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

 1) ครูตงัประเดน็คําถาม จากนนัสุม่นกัเรียน 2-3 คน ให้นกัเรียนตอบคําถามโดยครูใช้คําถาม 

กระตุ้นดงันี 

– นกัเรียนคิดวา่สิงมีชีวิตเซลล์เดียวมีการรักษาสมดลุของสารในร่างกายด้วยวิธีใด 

– นกัเรียนคิดวา่ปลานําจืดได้รับแร่ธาตเุพียงพอตอ่ความต้องกายของร่างกายจากแหลง่นํา 

จืดทีมีปริมาณแร่ธาตเุจือจางด้วยวิธีใด  

– นกัเรียนคิดวา่เซลล์ของปลานําเคม็ไมเ่กิดภาวะพลาสมอลิซิสเพราะเหตใุด 

 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายหาคําตอบเกียวกบัคําถามตามความคิดเหน็ของแตล่ะคน 
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  2) ครูนําเสนอ Power point ทีมีเนือหาเกียวกบั การรักษาดลุยภาพของสิงมีชีวิตชนิดตา่งๆ โดย

ครูช่วยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ สตัว์แตล่ะชนิดจะมีกลไกการรักษาดลุยภาพในร่างกายแตกตา่งกนั 

เนืองจากอาศยัในแหลง่ทีอยู่ทีแตกตา่งกนั ทงับนบกและในนํา สิงมีชีวิตเซลล์เดยีวทีอาศยัในนําจะมีการ

ลําเลียงสารนําและสารตา่ง ๆ เกิดขนึภายในเซลล์เพียงเซลล์เดียวเท่านนั โดยโครงสร้างภายในเซลล์ที

เรียกวา่ คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล  

    3) แบ่งนกัเรียนกลุม่ละ 5-6 คน สืบค้นข้อมลูเกียวกบัการรักษาสมดลุของนําและแร่ธาตใุนสตัว์

ชนิดตา่ง ๆ ตามขนัตอนตอ่ไปนี 

  – แตล่ะกลุม่วางแผนการสืบค้นข้อมลู โดยแบ่งหวัข้อย่อยให้เพือนสมาชิกช่วยกนัสืบค้น

ตามทีสมาชิกกลุม่ช่วยกนักําหนดหวัข้อย่อย เช่น กลไกในการรักษาสมดลุของนําและแร่ธาตขุองปลานําจืด 

กลไกในการรักษาสมดลุของนําและแร่ธาตขุองปลานําเคม็ และกลไกในการรักษาสมดลุของนําและแร่ธาตุ

ของนกทะเล  

   – สมาชิกกลุม่แตล่ะคนหรือกลุม่ย่อยช่วยกนัสืบค้นข้อมลูตามหวัข้อย่อยทีตนเอง

รับผิดชอบ โดยการสืบค้นจากใบความรู้ทีครูเตรียมมาให้ หรือจากหนงัสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานกุรม

วิทยาศาสตร์ สารานกุรมสําหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

  – สมาชิกกลุม่นําข้อมลูทีสืบค้นได้มารายงานให้เพือน ๆ สมาชิกในกลุม่ฟัง รวมทงัร่วมกนั

อภิปรายซกัถามจนคาดวา่สมาชิกทกุคนมีความรู้ความเข้าใจทีตรงกนั 

  – สมาชิกกลุม่ช่วยกนัสรุปความรู้ทีได้ทงัหมดเป็นผลงานของกลุม่ และช่วยกนัจดัทํา

รายงานการศกึษาค้นคว้าเกียวกบัการรักษาสมดลุของนําและแร่ธาตใุนสตัว์ชนิดตา่ง ๆ 

4)  นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนกลุม่นําเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมหน้าชนัเรียน 

5) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบตัิกิจกรรม โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

– ปลานําจืดมีกลไกในการรักษาสมดลุของนําในร่างกายด้วยวิธีใด (มีหนงัและเกล็ดเพือป้องกนั

การซึมของนําเขา้สู่ร่างกาย และไตมีโกลเมอรูลสัขนาดใหญ่เพือใหก้รองของเหลวไดม้าก) 

– ปลานําเคม็มีกลไกในการรักษาสมดลุของแร่ธาตใุนร่างกายด้วยวิธีใด (เหงือกขบัแร่ธาตอุอกจาก

ร่างกายดว้ยวิธีลําเลียงแบบใช้พลงังาน) 

– เหงือกของปลานําเคม็และปลานําจืดทําหน้าทีแตกตา่งกนัลกัษณะใด (เหงือกของปลานําเค็มขบั

แร่ธาตอุอกจากร่างกายดว้ยวิธีลําเลียงแบบใช้พลงังาน ในขณะทีเหงือกของปลานําจืดลําเลียงแร่ธาตเุขา้สู่

ร่างกายดว้ยวิธีลําเลียงแบบใช้พลงังาน) 

– นกทะเลมีการรักษาสมดลุของนําในร่างกายได้ด้วยวิธีใด (สตัว์ประเภทนกจะขบัถ่ายออกมาใน

รูปของกรดยูริกซึงเป็นของแข็งทําใหรั้กษาปริมาณนําในร่างกายไดเ้ป็นอย่างดี) 

กิจกรรมรวบยอด 

1) ครูทดสอบความเข้าใจของนกัเรียนโดยการให้ตอบคําถาม เช่น  



48 
 

     – สตัว์ชนิดตา่ง ๆ มีกลไกในการรักษาดลุยภาพของนําและแร่ธาตใุนร่างกายลกัษณะใด 

 – นกัเรียนสามารถจดัตู้ปลาเพือเลียงปลาทะเลเหมือนเลียงปลานําจืดได้หรือไมเ่พราะอะไร 

 – การรณรงค์ไมใ่ห้จบัสตัว์ทะเลสวยงามมาเลียงในตู้เลียงปลานําจืดเพราะอะไร 

2) ครูให้นกัเรียนสง่สมดุ เพือตรวจสอบการบนัทกึความรู้ทีได้จากการเรียน หลงัเลิกเรียน 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การรักษาดลุยภาพของสิงมีชีวิตชนิดตา่งๆ  

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

การวดัและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การรักษาดลุยภาพของ

สิงมีชีวิตชนิดตา่งๆ 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ตวัชีวดัชนัปี 

- สืบค้นข้อมลูและ

อธิบายกลไกการควบคมุ

ดลุยภาพของนํา แร่ธาต ุ

และอณุหภมิู ของมนษุย์

และสตัว์อืน ๆ และนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

- การปฏิบตัิกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 
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11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

ความเหน็หวัหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที   

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชือหน่วยการเรียนรู้  การลําเลียงสารผา่นเซลล์

แผนการเรียนรู้ เรือง การรักษาดลุยภาพในสิงมีชีวิตตา่งๆ    เวลา  2 ชวัโมง           

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบตัิของสิงมีชีวิต หน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของระบบตา่งๆ ของสตัว์และมนษุย์ทีทํางานสมัพนัธ์กนั 

ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของอวยัวะตา่งๆ ของพืชทีทํางานสมัพนัธ์กนั รวมทงันําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

อธิบายการควบคมุดลุยภาพของนําและสารในเลือดโดยการทํางานของไต (ว1.2 ม.4/2) 

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 ไตเป็นอวยัวะสําคญัทีช่วยในการควบคมุดลุยภาพของนําในร่างกาย และกําจัดของเสียทีเกิดจาก

กระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์โดยมีการทํางานร่วมกบัอวยัวะอืน ไตประกอบด้วยหน่วยไตจํานวนมาก

ซึงมีหน้าทีในการกําจดันําและแร่ธาตสุว่นเกินออกจากร่างกาย 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- การรักษาดลุยภาพของนําและแร่ธาตใุนร่างกายคน 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้  4) ทกัษะการแก้ปัญหา  5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

อธิบายกระบวนการรักษาดลุยภาพของนําและแร่ธาตใุนร่างกายมนษุย์ได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้   2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร 2) ความสามารถในการคิด  
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3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

ครูนํารูปนกักีฬาวิงแข่งทีมีเหงือออกมากหรือภาพผู้ ใช้แรงงานทีมีเหงือมากจากการทํางานมาให้

นกัเรียนด ูและให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี 

   – นกัเรียนคิดวา่บคุคลในภาพมีวิธีในการทดแทนนําทีสญูเสียไปกบัเหงือได้ด้วยวิธีใด (ดืมนําเพือ

ทดแทนนําทีเสียไป) 

   – ถ้าบคุคลในภาพไมไ่ด้ดืมนําหลงัเลน่กีฬาหรือใช้แรงงาน นกัเรียนคิดวา่ปัสสาวะของคนเหล่านี

จะมีลกัษณะใด(มีสีเขม้กว่าปกติ) 

นกัเรียนร่วมกนัตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกับคําตอบของคําถาม เพือเชือมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรือง การรักษาดลุยภาพของนําและสารในเลือด 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูตงัประเดน็คําถาม จากนนัสุม่นกัเรียน 2-3 คน ให้นกัเรียนตอบคําถามโดยครูใช้คําถาม 

กระตุ้นดงันี 

– ในวนัทีอากาศร้อนหรือหลงัออกกําลงักาย นกัเรียนจะรู้สกึหิวนํามากเพราะอะไร  

 – เมือนกัเรียนรับประทานทีมีอาหารรสเคม็มาก นกัเรียนจะรู้สกึหิวนําเพราะอะไร 

 – นกัเรียนคิดวา่เพราะเหตใุด ปัสสาวะของนกัเรียนมกัมีสีเข้มในวนัทีนกัเรียนกลนัปัสสาวะไว้ 

นาน ๆ  

 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายหาคําตอบเกียวกบัคําถามตามความคิดเห็นของแตล่ะคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ทีมีเนือหาเกียวกบัการรักษาดลุยภาพของนําและแร่ธาตใุนร่างกายคน 

โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ไตทําหน้าทีกําจัดนําและแร่ธาตทีุเกินความต้องการของร่างกาย 

และกําจดัของเสียทีเกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึม ซึงกระบวนการเหลา่นีเกิดขนึทีหน่วยไต  

3) ครูนํารูปลกัษณะภายในของหน่วยไตหรือแบบจําลองโครงสร้างภายในไตมนษุย์ (human  

kidney structure model) ให้นักเรียนด ูและอธิบายเพิมเติมว่า หน่วยไตแต่ละหน่วยมีลกัษณะเป็นท่อ

ปลายข้างหนึงเป็นกระเปาะเรียกว่าโบว์แมนแคปซูลภายในกระเปาะมีกลุ่มหลอดเลือดฝอยเรียกว่าโกล

เมอรูลสัซึงเลือดทีผา่นบริเวณนีจะถกูกรองสารตา่ง ๆ ทีร่างกายไมต้่องการออกไปและไปไหลรวมกนัสูท่่อไต 

โดยอาจมีการดดูสารทีมีประโยชน์กลบัคืนสูร่่างกายทีท่อหน่วยไตได้ 

4) ครูอธิบายเพิมเติมเกียวกบัการทํางานของไตวา่ ไตทํางานสมัพนัธ์กบัสมองสว่นไฮโพทาลามสั 

เมือร่างกายขาดนําจะทําให้ปริมาณนําในเลือดน้อยเลือดมีความเข้มข้นสงูและความดนัเลือดจะลดตําลง

สง่ผลให้สมองสว่นไฮโพทาลามสัสง่กระแสประสาทไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนท้ายให้หลงัฮอร์โมนวาโซ
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เปรสซินหรือ ADH (antidiuretic hormone) เพือกระตุ้นท่อหน่วยไตให้ดดูนํากลบัเข้าสู่กระแสเลือดและ

เมือเราดืมนําเข้าไปจะทําให้ปริมาณนําในเลือดสงูขึนเลือดจะเจือจางลงและความดนัเลือดจะเพิมสงูขึน

สมองส่วนไฮโพทาลามสัจะไปยับยังการหลงั ADH ให้หลงัออกมาน้อยลง ทําให้ท่อหน่วยไตดดูนํากลบั

น้อยลงสง่ผลให้ปริมาณนําในร่างกายอยู่ในภาวะสมดลุ 

5) แบ่งนกัเรียนกลุม่ละ 5-6 คน ปฏิบตัิกิจกรรม สืบคน้ขอ้มูลความรู้เกียวกบัไต ตามขนัตอนทาง 

วิทยาศาสตร์ โดยใช้ทกัษะ/การสงัเกต ดงันี  

 – แตล่ะกลุม่วางแผนการสืบค้นข้อมลู โดยแบ่งหวัข้อย่อยให้เพือนสมาชิกช่วยกนัสืบค้นตามที 

สมาชิกกลุม่ช่วยกนักําหนดหวัข้อย่อย เช่น สาเหตขุองโรคไต อาการของโรคไต วิธีการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรค

ไต และวิธีป้องกนัการเกิดโรคไต 

 – สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมลูตามหัวข้อย่อยทีตนเองรับผิดชอบ 

โดย 

การสืบค้นจากใบความรู้ทีครูเตรียมมาให้ หรือจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 

สารานกุรมสําหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

 – สมาชิกกลุม่นําข้อมลูทีสืบค้นได้มารายงานให้เพือน ๆ สมาชิกในกลุม่ฟัง รวมทงัร่วมกนั 

อภิปรายซกัถามจนคาดวา่สมาชิกทกุคนมีความรู้ความเข้าใจทีตรงกนั 

 – สมาชิกกลุม่ช่วยกนัสรุปความรู้ทีได้ทงัหมดเป็นผลงานของกลุม่ และช่วยกนัจดัทํารายงาน 

การศกึษาค้นคว้าเกียวกบัความรู้เกียวกบัไต 

6) นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนกลุม่นําเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมหน้าชนัเรียน 

7) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบตัิกิจกรรม โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

 – โรคไตมีลกัษณะอาการเป็นอย่างไร (มีอาการบวมบริเวณใบหนา้ขอ้มือขอ้เทา้เนืองจากมีนํา 

คงัอยู่ มีอาการหอบเหนือยไอนอนราบไม่ไดป้วดหลงัหรือปวดทอ้งบริเวณเอว) 

– ถ้าไตไมทํ่างานจะมีผลตอ่การรักษาดลุยภาพของนําและสารในร่างกายอย่างไร 

(เซลล์ภายในร่างกายก็จะมีของเสียสะสมอยู่ส่งผลต่อการรับ–ส่งสารภายในเซลล์ทําใหก้ารทํางานของเซลล์

ผิดปกติไปเป็นอนัตรายต่อชีวิตได)้ 

– ปัจจบุนัการรักษาผู้ป่วยโรคไตทําได้โดยวิธีใด(การลา้งไตหรือการฟอกเลือดโดยใช้เครืองไตเทียม) 

8) นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลจากการปฏิบตัิกิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุปวา่ ไตเป็นอวยัวะทีมี 

ความสําคญัตอ่การรักษาดลุยภาพของนําและสารในร่างกาย ถ้าไตเกิดความผิดปกติหรือเสือมสมรรถภาพ

ในการทํางานจะทําให้เกิดการสะสมนําและแร่ธาตสุว่นเกิน รวมถึงของเสียทีร่างกายไมต้่องการซึงส่งผลต่อ

การทํางานของระบบตา่ง ๆ ในร่างกายและเป็นอนัตรายตอ่ชีวิตได้ 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเข้าใจของนกัเรียนโดยการให้ตอบคําถาม เช่น  
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- มีการรักษาดลุยภาพของนําและสารในร่างกายร่วมกบัอวยัวะใด และทํางานสมัพนัธ์กนัใน 

ลกัษณะใด 

 – ถ้าไตมีความผิดปกติในการทํางานจะสง่ผลตอ่ร่างกายในลกัษณะใดบ้าง 

 – นักเรียนสามารถนําความรู้เรืองการรักษาดุลยภาพของสารในร่างกายไปใช้ประโยชน์ได้ใน

ลกัษณะใด 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การรักษาดลุยภาพของนําและสารในเลือด 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- การรักษาดลุยภาพของ

นําและแร่ธาตใุนร่างกาย

คน 

 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ตวัชีวดัชนัปี 

อธิบายการควบคมุดลุย

ภาพของนําและสารใน

เลือดโดยการทํางานของ

ไต 

 

- การปฏิบตัิกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงต่อเวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไม่ เ กิ น  15 น า ที  แล ะ

จํานวนครังทีเ ข้าเ รียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 
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11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

 

ความเหน็หวัหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชือหน่วยการเรียนรู้  การลําเลียงสารผา่นเซลล์

แผนการเรียนรู้ เรือง การรักษาดลุยภาพของกรด-เบสและอณุภมิูในร่างกาย  เวลา  2 ชวัโมง           

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบตัิของสิงมีชีวิต หน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของระบบตา่งๆ ของสตัว์และมนษุย์ทีทํางานสมัพนัธ์กนั 

ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของอวยัวะตา่งๆ ของพืชทีทํางานสมัพนัธ์กนั รวมทงันําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายการควบคมุดลุยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทํางานของไตและปอด  

2. อธิบายการควบคมุดลุยภาพของอณุหภมิูภายในร่างกายโดยระบบหมนุเวียนเลือดผิวหนงัและ 

กล้ามเนือโครงร่าง  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

กลไกทางสรีรวิทยาในการควบคมุสภาวะกรด-ดา่งในร่างกายมี 3 แบบคือทางเคมีทางการหายใจ

และทางไต โดยอาศัยระบบบัฟเฟอร์ในเลือด การทํางานของปอด และการทํางานของไตการควบคุม

อณุหภูมิของร่างกายอยู่ทีสมองส่วนไฮโพทาลามสัซึงจะทําหน้าทีควบคุมอุณหภมิูร่างกายให้คงที เมือ

อณุหภมิูของร่างกายสงู ร่างกายจะปรับสมดลุโดยการหลงัเหงือและเพิมเลือดไปทีผิวหนัง แต่เมืออยู่ในที

เย็นร่างกายจะเพิมความร้อนโดยการสนั 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- ควบคมุดลุยภาพของกรด-เบสของเลือด - การรักษาดลุยภาพของอณุหภมิูในร่างกาย 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2) ทกัษะการคิด 

3) ทกัษะการเรียนรู้  4) ทกัษะการแก้ปัญหา  5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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1. อธิบายกระบวนการควบคมุดลุยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทํางานของไตและปอดได้ 

2. อธิบายกระบวนการรักษาดลุยภาพของอณุหภมิูในร่างกายได้ 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้  2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร 2) ความสามารถในการคิด  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

ครูกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนโดยการพดูคยุซกัถามประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเกียวกบัการ

พฤติกรรมทีตอบสนองตอ่อณุหภมิูเช่น 

   – ร่างกายของนกัเรียนมีการตอบสนองตอ่อากาศร้อนลกัษณะใด (เหงือออกและหิวนําบ่อย) 

   – ร่างกายของนกัเรียนมีการตอบสนองตอ่อากาศหนาวลกัษณะใด (ขนลกุและดืมนํานอ้ย) 

นกัเรียนร่วมกนัตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกับคําตอบของคําถาม เพือเชือมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรือง การรักษาดลุยภาพของกรด-เบสและอณุภมิูในร่างกาย 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูตงัประเด็นคําถาม จากนันสุ่มนักเรียน 2–3 คน ให้นักเรียนตอบคําถามโดยครูใช้คําถาม

กระตุ้นดงันี 

– นกัเรียนคิดวา่ในวนัทีอากาศร้อน นกัเรียนจะมีเหงือออกมากเพราะอะไร 

– อาการขนลกุเมือมีอากาศหนาวเกิดขนึเพราะอะไร 

– มนษุย์สามารถเดินทางไปในสถานทีตา่ง ๆทีมีอณุหภมิูแตกตา่งกนัมากได้เพราะอะไร 

 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายหาคําตอบเกียวกบัคําถามตามความคิดเห็นของแตล่ะคน 

 2) ครูนําเสนอ Power point ทีมีเนือหาเกียวกับการรักษาดลุยภาพของกรด-เบสและอณุภมิูใน

ร่างกายโดยครูช่วยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่นอกจากไตจะกําจดัของเสียเพือให้ร่างกายทํางานเป็นปกติ

แล้ว ร่างกายยังต้องมีการรักษาดุลยภาพของกรด–เบสในร่างกายเพือให้เอนไซม์ทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วย โดยการควบคมุสมดลุกรด–เบสในร่างกายจะพบได้จากสารละลายทีอยู่ในกระแสเลือด

ถ้าในนําเลือดมีไฮโดรเจนไอออน (H+) ปริมาณมากจะทําให้นําเลือดมีค่าความเป็นกรดสงูซึงเป็นอนัตราย

ตอ่เซลล์ในร่างกายนอกจากนีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ยังเป็นปัจจัยสําคญัต่อความเป็นกรด–เบสของนํา

เลือดด้วย คือถ้าในนําเลือดมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณสงูจะทําให้ค่าความเป็นกรดในนําเลือดสงู

ร่างกายจะปรับสมดุลโดยการส่งสัญญาณเพือกระตุ้นสมองส่วนเมดัลลา ออบลองกาตา (medulla 

oblongata) เพือให้ร่างกายหายใจกําจดัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และรับแก๊สออกซิเจนเข้าสูร่่างกายให้มาก
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ขนึ และเมืออณุภมิูร่างกายเกิดการเปลียนแปลงสมองสว่นไฮโพทาลามสัจะทําหน้าทีควบคมุรักษาอณุหภมิู

ของร่างกายให้คงที โดยทํางานสมัพนัธ์กบัอวยัวะสว่นตา่ง ๆ เพือให้ร่างกายกลบัมามีอณุหภมิูปกติ  

 3) ครูอธิบายเพิมเติมเกียวกับการทํางานของผิวหนังทีช่วยระบายความร้อนในร่างกายออกสู่

สิงแวดล้อม และลดการถ่ายเทความร้อนในร่างกายออกสู่สิงแวดล้อมโดยใช้ รูปโครงสร้างผิวหนังมนุษย์

หรือแบบจําลองโครงสร้างผิวหนงัมนษุย์ (human skin structure model) ช่วยในการอธิบาย 

 4)แบ่งนกัเรียนกลุม่ละ 5-6 คน ปฏิบตัิกิจกรรมสืบค้นข้อมูลเทอร์มอสแตตในร่างกายตามขนัตอน

ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทกัษะ/กระบวนการสงัเกต ดงันี 

  – แตล่ะกลุม่วางแผนการสืบค้นข้อมลู โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพือนสมาชิกช่วยกันสืบค้น

ตามทีสมาชิกกลุม่ช่วยกนักําหนดหวัข้อย่อย เช่น เทอร์มอสแตตคืออะไร หลกัการทํางานของเทอร์มอสแตต 

และอปุกรณ์ทีมีสว่นประกอบของเทอร์มอสแตต  

  – สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยทีตนเอง

รับผิดชอบ โดยการสืบค้นจากใบความรู้ทีครูเตรียมมาให้ หรือจากหนงัสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานกุรม

วิทยาศาสตร์ สารานกุรมสําหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

  – สมาชิกกลุม่นําข้อมลูทีสืบค้นได้มารายงานให้เพือน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทังร่วมกัน

อภิปรายซกัถามจนคาดวา่สมาชิกทกุคนมีความรู้ความเข้าใจทีตรงกนั 

  – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ทีได้ทังหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทํา

รายงานการศกึษาค้นคว้าเกียวกบัเทอร์มอสแตตในร่างกาย 

5) นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนกลุม่นําเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมหน้าชนัเรียน 

6) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบตัิกิจกรรม โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

 – เทอร์มอสแตตคืออะไร (อปุกรณ์ทีทําหนา้ทีตดัหรือต่อวงจรไฟฟ้าใหทํ้างานไดห้รือหยดุทํางาน) 

– เทอร์มอสแตตแบ่งเป็นกีประเภท (แบบแผ่นความร้อนและแบบอิเล็กทรอนิกส์) 

 – เทอร์มอสแตตมีหลักการทํางานลักษณะใด (เมือเครืองใช้ไฟฟ้ามีอุณหภูมิสูงถึงอุณหภูมิที

กําหนดเทอร์มอสแตตจะตดัวงจรไฟฟ้าใหห้ยดุทํางานและเมืออณุหภูมิลดลงถึงระดบัหนึงเทอร์มอสแตตจะ

ทําหนา้ทีต่อวงจรไฟฟ้าใหทํ้างานอีกครังหนึงสลบักนัไปเรือยๆ) 

7) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุปว่า เทอร์มอสแตตมี

หลกัการทํางานแบบเดียวกบักลไกการควบคมุอณุหภมิูในร่างกายกลา่วคือเมือมีการเปลียนแปลงอณุหภมิู

ในร่างกายเกิดขนึร่างกายจะสง่สญัญาณจากศนูย์ควบคมุอณุหภมิูของร่างกายทีไฮโพทาลามสัไปยงัอวยัวะ

ทํางานต่างๆให้ทํางานเพือเพิมหรือลดอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ในค่าปกติหลังจากนันร่างกายจะส่ง

สัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมอีกครังเพือยับยังการทํางานของอวัยวะต่างๆไม่ให้ทํางานมากจนเกินไป 

นอกจากนีอุณหภูมิภายในร่างกายยังผลต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกายและการทํางานของ

เอนไซม์ภายในร่างกาย คือ ถ้าอณุหภมิูของร่างกายสงูหรือตําเกินไป 
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8) ครูอธิบายเพิมเติมเกียวกบัการรักษาอณุหภมิูของร่างกายวา่ การรักษาอณุหภมิูของร่างกายให้

คงทีมีความสมัพนัธ์กบักระบวนการเมแทบลิซึมและการทํางานของเอนไซม์ โดยกระบวนการเมแทบอลิซึม

และการทํางานของเอนไซม์จะมีประสิทธิภาพเมือร่างกายมีอณุหภมิูปกติ (ประมาณ 37 องศาเซลเซียส) 

อณุหภมิูทีตําจะหยุดการทํางานของกระบวนการเมแทบอลิซึมและเอนไซม์ ส่วนอณุหภมิูทีสงูเกินไปจะ

ทําลายกระบวนการเมแทบอลิซึมและเอนไซม์ 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเข้าใจของนกัเรียนโดยการให้ตอบคําถาม เช่น  

– การดืมนําอุน่ในช่วงฤดหูนาวมีสว่นช่วยในการรักษาอณุหภมิูของร่างกายในลกัษณะใด 

 – การทีนกัเรียนไปนงัในบริเวณทีมีลมพดัหลงัออกกําลงักายมีสว่นช่วยในการรักษา 

อณุหภมิูของร่างกายในลกัษณะใด  

 – เมือนักเรียนมีไข้ แพทย์จะให้ยาลดไข้เพือให้อุณหภูมิในร่างกายของนักเรียนกลับมามีค่า

ตามปกติเพราะเหตใุด  

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง การรักษาดลุยภาพของกรด-เบสและอณุภมิูในร่างกาย 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- ควบคุมดุลยภาพของ

กรด-เบสของเลือด 

- การรักษาดลุยภาพของ

อณุหภมิูในร่างกาย 

 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ตวัชีวดัชนัปี 

- ขอธิบายการควบคุม

ดุลยภาพของกรด-เบส

ของเลือดโดยการทํางาน

ของไตและปอด 

- อธิบายการควบคุม

ดุลยภาพของอุณหภูมิ

 

- การปฏิบตัิกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 
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เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ภ า ย ใ น ร่ า ง ก า ย โ ด ย

ระบบหมุนเ วียนเลือด

ผิวหนังและกล้ามเนือ

โครงร่าง 

คณุลกัษณะ 

 - ใฝ่เรียนรู้  

 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- ความตรงต่อเวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไม่ เ กิ น  15 น า ที  แล ะ

จํานวนครังทีเ ข้าเ รียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

ความเหน็หวัหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ ชือหน่วยการเรียนรู้ การรักษาดลุยภาพของร่างกายมนษุย์ 

แผนการเรียนรู้ เรือง ระบบภมิูคุ้มกนัของร่างกาย       เวลา  2 ชวัโมง           

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบตัิของสิงมีชีวิต หน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของระบบตา่งๆ ของสตัว์และมนษุย์ทีทํางานสมัพนัธ์กนั 

ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของอวยัวะตา่งๆ ของพืชทีทํางานสมัพนัธ์กนั รวมทงันําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

อธิบายและเขียนแผนผงัเกียวกบัการตอบสนองของร่างกายแบบไมจํ่าเพาะและแบบจําเพาะตอ่สิง

แปลกปลอมของร่างกาย  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

สิงแปลกปลอมตา่ง ๆ ทีเข้าสูร่่างกายของมนษุย์เรียกวา่ แอนติเจน (antigen) ซึงเป็นสารหรือ

สิงมีชีวิตทีเมือเข้าสูร่่างกายแล้วจะสง่ผลทําให้เกิดการตอบสนองของร่างกายหรือก่อให้เกิดโรคในมนษุย์ได้ 

ดงันนัร่างกายมนษุย์จึงจําเป็นต้องมีกลไกตอบสนองในการกําจดัสิงแปลกปลอมเหลา่นี เราเรียกระบบ

ภายในร่างกายทีมีหน้าทีตอ่ต้านสิงแปลกปลอมและความผิดปกติตา่ง ๆ ทีเกิดขนึกบัร่างกายวา่ ระบบ

ภมิูคุ้มกนั (immune system) โดยสามารถจําแนกลกัษณะการทํางานของระบบภมิูคุ้มกนั ตาม

ความจําเพาะเจาะจงในการป้องกนัสิงแปลกปลอมได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ ระบบภมิูคุ้มกนัแบบไมจํ่าเพาะ

เจาะจง และระบบภมิูคุ้มกนัแบบจําเพาะเจาะจง ซงึมีความแตกตา่งกนั 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- ระบบภมิูคุ้มกนัแบบไมจํ่าเพาะเจาะจง - ระบบภมิูคุ้มกนัแบบจําเพาะเจาะจง 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) ทกัษะการคิด  3) ทกัษะการเรียนรู้  

4) ทกัษะการแก้ปัญหา  5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ระบอุวยัวะและระบบภมิูคุ้มกนัทีสําคญัของร่างกาย 

2) อธิบายกลไกในการป้องกนัและทําลายเชือโรคและสิงแปลกปลอมของระบบภมิูคุ้มกนัแบบไม ่

จําเพาะและแบบจําเพาะตอ่สิงแปลกปลอมของร่างกาย 

3) เขียนสรุปแผนผงัเกียวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จําเพาะและแบบจําเพาะต่อสิง

แปลกปลอมของร่างกาย 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้  2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร 2) ความสามารถในการคิด  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการพูดคยุซักถามเกียวกับโรคระบาดทีกําลงัแพร่อยู่ใน

ขณะนี เช่น 

– โรคระบาดเหลา่นีเกิดจากเชือใด  

– โรคระบาดเหลา่นีมีวิธีในการแพร่กระจายอย่างไร  

นกัเรียนร่วมกนัตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกับคําตอบของคําถาม เพือเชือมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรือง กลไกการกําจดัเชือโรคและสิงแปลกปลอมในร่างกาย   

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูตังประเด็นคําถาม จากนันสุ่มนักเรียน 2-3 คน ให้นักเรียนตอบคําถามโดยครูใช้คําถาม

กระตุ้นดงันี 

– เชือโรคหรือสิงแปลกปลอมสามารถเข้าสูร่่างกายได้ทางใดบ้าง 

– ในอากาศมีเชือโรคและสิงแปลกปลอมอยู่มากมาย แต่เราไม่มีอาการเจ็บป่วยตลอดเวลาเพราะ

อะไร    

– นกัเรียนคิดวา่ร่างกายมีการป้องกนัตวัเองจากเชือโรคหรือสิงแปลกปลอมได้ด้วยวิธีใด 

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายหาคําตอบเกียวกบัคําถามตามความคิดเห็นของแตล่ะคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ทีมีเนือหาเกียวกบัระบบภมิูคุ้มกนัของร่างกาย โดยอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจว่า ระบบภมิูคุ้มกันของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ 1)  ระบบภมิูคุ้มกันแบบไม่จําเพาะ

เจาะจง (nondpecific defense mechanism) เป็นกลไกการกําจดัสิงแปลกปลอมทีเข้ามาในร่างกายแบบ

ไม่จําเพาะเจาะจง มีความสามารถในการป้องกันหรือทําลายเชือจุลินทรีย์หรือสิงแปลกปลอมไม่สงูนัก 

ระบบภูมิคุ้มกันนีจะมีการเปลียนแปลงไปตามอายุ พันธุกรรม ฮอร์โมน และภาวะโภชนาการของแต่ละ
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บคุคล ซึงเป็นกลไกการกีดขวางตามธรรมชาติ ได้แก่ ผิวหนัง เยือเมือกทีบุตามผิวของอวยัวะต่าง ๆ ต่อม

เหงือ ต่อมนําตา และขนอ่อน ตามอวยัวะต่าง ๆ รวมถึงกลไกการบีบตวัของกล้ามเนือกระเพาะปัสสาวะ 

เป็นต้น 2) ระบบภมิูคุ้มกนัแบบจําเพาะเจาะจง (specific defense mechanism) หรือการตอบสนองของ

ระบบภมิูคุ้มกนั (immune response) เป็นกลไกการกําจดัสิงแปลกปลอมหรือแอนติเจนต่าง ๆ ในร่างกาย 

ทีมีความจําเพาะตอ่แอนติเจนแตล่ะชนิด ซึงได้แก่ จลิุนทรีย์ สารพิษ และโมเลกุลของสารต่าง ๆ ภายนอก

ร่างกาย รวมถึงเซลล์หรือสิงทีเกิดขนึจากความผิดปกติในร่างกาย โดยอาศยัระบบภมิูคุ้มกนัจากเซลล์ลิมโฟ

ไซต์ทีมีการตอบสนองตอ่สารจําเพาะ หรือ ลิมโฟไซต์ชนิดที (T lymphocyte) ซึงมีการพัฒนาผ่านทางต่อม

ไทมสั จนได้เป็นเซลล์ทีสมบรูณ์ 3 ชนิด คือ เซลล์ทีทําลายสิงแปลกปลอม เซลล์ทีผู้ช่วย และเซลล์ทีกดระงบั 

ซึงเซลล์ทีตา่ง ๆ เหลา่นีจะไปสะสมอยู่ตามอวยัวะตา่ง ๆ ได้แก่ ตอ่มนําเหลือง ตอ่มทอนซิลและม้าม รวมถึง

กระแสเลือดทวัร่างกาย 

3) แบ่งนกัเรียนกลุม่ละ 5-6 คน สืบค้นข้อมลูกลไกการกําจดัเชือโรคและสิงแปลกปลอมของเมด็

เลือดขาว โดยดําเนินตามขนัตอนดงันี  

– แตล่ะกลุม่วางแผนการสืบค้นข้อมลู โดยแบ่งหวัข้อย่อยให้เพือนสมาชิกชว่ยกนัสืบค้นตามที

สมาชิกกลุม่ช่วยกนักําหนดหวัข้อย่อย เชน่ การทํางานของเซลล์ที การทํางานของเซลล์บี และความสมัพนัธ์

ของเซลล์เมด็เลือดขาวกบัระบบนําเหลือง  

– สมาชิกกลุม่แตล่ะคนหรือกลุม่ย่อยช่วยกนัสืบค้นข้อมลูตามหวัข้อย่อยทีตนเองรับผิดชอบ โดย

การสืบค้นจากใบความรู้ทีครูเตรียมมาให้ หรือจากหนงัสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานกุรมวิทยาศาสตร์ 

สารานกุรมสําหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุม่นําข้อมลูทีสืบค้นได้มารายงานให้เพือน ๆ สมาชิกในกลุม่ฟัง รวมทงัร่วมกนัอภิปราย

ซกัถามจนคาดวา่สมาชิกทกุคนมีความรู้ความเข้าใจทีตรงกนั 

– สมาชิกกลุม่ช่วยกนัสรุปความรู้ทีได้ทงัหมดเป็นผลงานของกลุม่ และช่วยกนัจดัทํารายงาน

การศกึษาค้นคว้าเกียวกบัการกําจดัเชือโรคและสิงแปลกปลอม 

4) นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนกลุม่นําเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมหน้าชนัเรียน 

5) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบตัิกิจกรรม โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

– เซลล์ทีและเซลล์บีมีการกําจดัเชือโรคแตกตา่งกนัลกัษณะใด (เซลล์ทีจะทําลายเชือโรคโดยตรง 

ในขณะทีเซลล์บีจะผลิตแอนติบอดีเพือใช้ทําลายเชือโรค) 

– ร่างกายสามารถจดจําแอนตเิจนทีเคยเข้าสูร่่างกายได้เพราะอะไร (เพราะเซลล์เมมเมอรีทีสร้าง

ขึนจากเซลล์ทีและเซลล์บีจะทําหนา้ทีจดจําเชือโรคชนิดทีเคยเขา้สู่ร่างกายไว)้ 

– โรคบางชนิดเมือเป็นแล้วสามารถกลบัมาเป็นอีกได้เพราะเหตใุด (เพราะเชือโรคนนัอาจเกิดจาก

เชือโรคต่างสายพนัธุ์กนั ทําใหร่้างกายไม่มีเซลล์เมมเมอรีของเชือโรคนนั ทําใหร่้างกายเจ็บป่วยไดอี้ก) 
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6) ครูอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่เมือเชือโรคหรือสิงแปลกปลอมเข้าสูร่่างกาย ร่างกายไมส่ามารถ

สง่เซลล์เมด็เลือดขาวมากําจดัได้ทนัที เซลล์เมด็เลือดขาวจะต้องตรวจสอบชนิดของแอนตเิจนทีแน่ชดัก่อน

จึงสามารถสง่เซลล์เมด็เลือดขาวทีสามารถกําจดัเชือโรคหรือสิงแปลกปลอมชนิดทีเข้าสูร่่างกายได้ ทําให้

ร่างกายของเราแสดงอาการเจ็บป่วยในระยะแรกและร่างกายจะคอ่ย ๆ ดีขนึ 

7) ครูอธิบายเพิมเติมเกียวกบัระบบนําเหลืองวา่ระบบประกอบด้วย นําเหลือง ท่อนําเหลือง และ

อวยัวะนําเหลือง ซึงอวยัวะนําเหลืองทีสําคญัในร่างกาย เช่น ปุ่ มนําเหลือง ทอนซิล ม้าม และตอ่มไทมสั ซึง

แตล่ะอวยัวะมีหน้าทีในการสร้างและลําเลียงเซลล์เมด็เลือดขาวไปตามกระแสเลือดเพือกําจดัเชือโรคทีเข้าสู่

ร่างกาย 

8) ให้นกัเรียนเขียนสรุปแผนผงัเกียวกบัการตอบสนองของร่างกายแบบไมจํ่าเพาะและแบบจําเพาะ

ตอ่สิงแปลกปลอมของร่างกาย สง่ครู 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเข้าใจของนกัเรียนโดยการให้ตอบคําถาม เช่น  

– ร่างกายมีการป้องกนัเชือโรคทีเดินทางเข้าสูร่่างกายทางระบบหายใจอย่างไร 

 – ถ้าร่างกายไมมี่เซลล์เมมเมอรีจะสง่ผลตอ่ร่างกายลกัษณะใด 

– เซลล์เมด็เลือดขาวและระบบนําเหลืองมีความสมัพนัธ์กนัลกัษณะใด 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง ระบบภมิูคุ้มกนัของร่างกาย   

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์  3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- ระบบภมิูคุ้มกนัแบบไม่

จําเพาะเจาะจง 

- ระบบภูมิคุ้มกันแบบ

จําเพาะเจาะจง 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ตวัชีวดัชนัปี 

- อธิบายและเขียน

แผนผงัเกียวกบัการ

ตอบสนองของร่างกาย

แบบไมจํ่าเพาะและแบบ

 

- การปฏิบตัิกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 
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เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จําเพาะตอ่สิง

แปลกปลอมของร่างกาย 

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 

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

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

ความเหน็หวัหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ ชือหน่วยการเรียนรู้ การรักษาดลุยภาพของร่างกายมนษุย์

แผนการเรียนรู้ เรือง โรคและความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกนั   เวลา  2 ชวัโมง           

อาจารย์ผู้สอน  ภาวิณี  รัตนคอน 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบตัิของสิงมีชีวิต หน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของระบบตา่งๆ ของสตัว์และมนษุย์ทีทํางานสมัพนัธ์กนั 

ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของอวยัวะตา่งๆ ของพืชทีทํางานสมัพนัธ์กนั รวมทงันําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

สืบค้นข้อมลูอธิบายและยกตวัอย่างโรคหรืออาการทีเกิดจากความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกนั  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 โรคมีมีความเกียวข้องกบัระบบภมิูคุ้มกนัทีผิดปกติ เชน่ โรคภมิูแพ้ ภาวะการสร้างภมิูต้านทาน

เนือเยือตนเอง (โรคเอส-แอลอี)  

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

โรคและความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกนั 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) ทกัษะการคิด  3) ทกัษะการเรียนรู้  

4) ทกัษะการแก้ปัญหา  5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ระบสุาเหตขุองโรคบางชนิดทีเกิดจากความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกนัร่างกาย 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้      2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
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1) ความสามารถในการสือสาร 2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

ครูกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน โดยการพดูคยุซกัถามประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเกียวกบั

ความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกนั เชน่ 

   – นกัเรียนหรือคนในครอบครัวเป็นโรคภมิูแพ้หรือไม ่และแพ้สิงใด  

   – นกัเรียนเคยไปตรวจหาสารภมิูแพ้ทีโรงพยาบาลหรือไม ่ 

   – นกัเรียนรู้จกัโรคเอสแอลอีหรือไม ่มีอาการลกัษณะใด 

นกัเรียนร่วมกนัตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัคําตอบของคําถาม เพือเชือมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรือง โรคและความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกนั 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูนํารูปชดุทดสอบหาสารภมิูแพ้หรือแผน่พบัทีเกียวข้องกบัการตรวจหาสารภมิูแพ้มาให้

นกัเรียนด ูและร่วมกนัอภิปรายถึงความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกนั โดยครูใช้คําถามกระตุ้นดงันี 

– นกัเรียนคิดวา่การตรวจหาสารภมิูแพ้มีประโยชน์ลกัษณะใด  

– ผู้ป่วยทีมีอาการแพ้สารบางชนิดเกิดจากความผิดปกติในเรืองใด 

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายหาคําตอบเกียวกบัคําถามตามความคิดเหน็ของแตล่ะคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ทีมีเนือหาเกียวกับโรคและความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกัน โดยครู

ช่วยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจวา่ ถ้าร่างกายเกิดความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกันจะมีผลทําให้ร่างกายเกิด

โรคต่าง ๆ ได้ ซึงโรคทีเกิดจากความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกันร่างกายทีรู้จักกันดี เช่น โรคภมิูแพ้ และ

ภาวะการสร้างภมิูต้านทานเนือเยือตนเอง (โรคเอสแอลอี) ซึงแตล่ะโรคจะมีลกัษณะความผิดปกติของระบบ

ภมิูคุ้มกนัแตกตา่งกนัไป 

3) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5-6 คน สืบค้นข้อมลูภาวะการสร้างภมิูต้านทานเนือเยือตนเอง (โรคเอ

สแอลอี) โดยดําเนินตามขนัตอนดงันี  

– แตล่ะกลุม่วางแผนการสืบค้นข้อมลู โดยแบ่งหวัข้อย่อยให้เพือนสมาชิกช่วยกนัสืบค้นตามที

สมาชิกกลุม่ช่วยกนักําหนดหวัข้อย่อย เชน่ สาเหตขุองโรค อาการ และแนวทางการปฏิบตัิตวัเมือเป็น

ภาวะการสร้างภมิูต้านทานเนือเยือตนเอง (โรคเอสแอลอี) 

– สมาชิกกลุม่แตล่ะคนหรือกลุม่ย่อยช่วยกนัสืบค้นข้อมลูตามหวัข้อย่อยทีตนเองรับผิดชอบ โดย

การสืบค้นจากใบความรู้ทีครูเตรียมมาให้ หรือจากหนงัสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานกุรมวิทยาศาสตร์ 

สารานกุรมสําหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
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– สมาชิกกลุม่นําข้อมลูทีสืบค้นได้มารายงานให้เพือน ๆ สมาชิกในกลุม่ฟัง รวมทงัร่วมกนัอภิปราย

ซกัถามจนคาดวา่สมาชิกทกุคนมีความรู้ความเข้าใจทีตรงกนั 

– สมาชิกกลุม่ช่วยกนัสรุปความรู้ทีได้ทงัหมดเป็นผลงานของกลุม่ และช่วยกนัจดัทํารายงาน

การศกึษาค้นคว้าเกียวกบัภาวะการสร้างภมิูต้านทานเนือเยือตนเอง (โรคเอสแอลอี) 

4) นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนกลุม่นําเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมหน้าชนัเรียน 

5) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบตัิกิจกรรม โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

– ยกตวัอย่างสาเหตขุองการเกิดโรคเอสแอลอี (กรรมพนัธุ์, ฮอร์โมน และการติดเชือโรคไวรัส) 

- ผู้ป่วยทีเป็นโรคเอสแอลอีควรปฏิบตัิตนอย่างไร (พยายามรักษาตวัโดยไม่ใหถู้กแสงแดดโดยตรง 

ไม่เครียด พกัผ่อนใหเ้พียงพอ และปฏิบติัตามคําแนะนําแพทย์อย่างเคร่งครัด) 

กิจกรรมรวบยอด 

1) ครูทดสอบความเข้าใจของนกัเรียนโดยการให้ตอบคําถาม เช่น  

  – โรคทีเกียวกบัความผิดปกติของภมิูคุ้มกนัมีอะไรบ้าง 

     – ผู้ป่วยทีมีปัญหาเกียวกบัระบบภมิูคุ้มกนัผิดปกติควรดแูลตวัเองอย่างไร 

2) ครูให้นกัเรียนสง่สมดุ เพือตรวจสอบการบนัทกึความรู้ทีได้จากการเรียน หลงัเลิกเรียน 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง โรคและความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกนั 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

10. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- โรคและความผิดปกติ

ของระบบภมิูคุ้มกนั 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ตวัชีวดัชนัปี 

- สืบค้นข้อมลูอธิบาย

และยกตวัอย่างโรคหรือ

อาการทีเกิดจากความ

ผิดปกติของระบบ

ภมิูคุ้มกนั 

 

- การปฏิบตัิกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 



68 
 

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 

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

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

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

ความเหน็หวัหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหสัวิชา    ว 30101  ชือรายวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชนัมธัยมศกึษาปีที          4 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์       ชือหน่วยการเรียนรู้  การรักษาดลุยภาพของร่างกายมนษุย์

แผนการเรียนรู้ เรือง  ภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่อง    เวลา  2 ชวัโมง           

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบตัิของสิงมีชีวิต หน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของระบบตา่งๆ ของสตัว์และมนษุย์ทีทํางานสมัพนัธ์กนั 

ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของอวยัวะตา่งๆ ของพืชทีทํางานสมัพนัธ์กนั รวมทงันําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

2. ผลการเรียนรู้ 

อธิบายภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่องทีมีสาเหตมุาจากการติดเชือ HIV  

3. สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 

 โรคเอดส์ คือ อาการของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS : Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) โดยเกิดจากเชือไวรัสทีมีชือวา่ ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟีเชียนซีไวรัส (Human Immunodeficiency 

Virus : HIV) หรือ เชือเอชไอวี (HIV) เชือเอชไอวีเมือเข้าสู่ร่างกายแล้วมนัจะเข้าไปทําลายเซลล์เม็ดเลือด

ขาว ซึงเมด็เลือดขาวในร่างกายทําหน้าทีในการกําจัดสิงแปลกปลอม จึงทําให้ผู้ ป่วยทีได้รับเชือเอชไอวี มี

ภมิูคุ้มกนัตําลง จนในทีสดุร่างกายไมมี่ภมิูคุ้มกนัเพียงพอในการป้องกนัร่างกายจากเชือโรคภายนอก จึงทํา

ให้ผู้ป่วยทีติดเชือเอชไอวีนนัสามารถติดเชือได้ง่ายกวา่คนปกติ ส่งผลให้เป็นโรคอืนๆ ตามมา เช่น วณัโรค 

ปอดบวม ติดเชือในกระแสโลหิต และเชือรา  

4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

สาเหต ุอาการ และแนวทางปฏิบตัิตนของผู้ป่วยติดเชือ HIV 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) ทกัษะการคิด  3) ทกัษะการเรียนรู้  

4) ทกัษะการแก้ปัญหา  5) ทกัษะกระบวนการทํางานกลุม่ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 อธิบายสาเหต ุอาการ และแนวทางปฏิบตัิตนของผู้ป่วยภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่องทีมีสาเหตมุาจาก

การติดเชือ HIV 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้      2) มุง่มนัในการทํางาน 

7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการสือสาร 2) ความสามารถในการคดิ 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

ครูกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน โดยการพดูคยุซกัถามประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเกียวกบั

ความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกนั เชน่ 

   – นกัเรียนรู้จกัโรคทีเกิดจากภมิูคุ้มกนับกพร่องหรือไม ่อะไรบ้าง 

  - นกัเรียนคิดวา่ผู้ป่วยภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่องทีมีสาเหตมุาจากการติดเชือ HIV จะเกิดจากการ

ได้รับเชือด้วยวิธีการใดบ้าง 

นกัเรียนร่วมกนัตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัคําตอบของคําถาม เพือเชือมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรือง ภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่อง 

ขันจัดการเรียนรู้ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี 

1) ครูให้นกัเรียนดรููปผู้ป่วยภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่องทีมีสาเหตมุาจากการติดเชือ HIV โดยครูใช้

คําถามกระตุ้นดงันี 

– นกัเรียนคิดวา่ผู้ป่วยเหลา่นีได้รับเชือจากวิธีการใด  

– ผู้ป่วยเหลา่นีจะมีโอกาสหายได้หรือไม ่

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายหาคําตอบเกียวกบัคําถามตามความคิดเหน็ของแตล่ะคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ทีมีเนือหาเกียวกับภาวะภมิูคุ้มกันบกพร่อง โดยครูช่วยอธิบายให้

นกัเรียนเข้าใจวา่ภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่องทีมีสาเหตมุาจากการติดเชือ HIV หรือโรคเอดส์ คือ อาการของโรค

ภมิูคุ้มกันบกพร่อง (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome) โดยเกิดจากเชือไวรัสทีมีหลาย

สายพนัธุ์ ทีเมือเข้าสูร่่างกายแล้วมนัจะเข้าไปทําลายเซลล์เมด็เลือดขาว จึงทําให้ผู้ป่วยทีได้รับเชือเอชไอวี มี

ภมิูคุ้มกนัตําลง  ซึงการติดตอ่ของโรคมี 3 ทาง ได้แก่ การร่วมเพศกับผู้ ทีมีเชือโดยไม่ใส่ถุงยางอนามยั การ

รับเชือทางเลือด และการติดตอ่ผา่นแมสู่ล่กู ซึงผู้ ป่วยทีได้รับเชือแล้วควรปฏิบัติตวัโดยการดแูลสขุภาพให้

แขง็แรง หลีกเลียงการมีเพศสมัพันธ์ และปฏิบัติตามแพทย์สงัอย่างเคร่งครัด เนืองจากในปัจจุบันยังไม่มี

ทางรักษาให้หายขาดได้ ทําได้เพียงแคค่วบคมุอาการเท่านนั 
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 3) แบ่งนกัเรียนกลุม่ละ 5-6 คน ปฏิบตัิกิจกรรม วิเคราะห์ขอ้มูลเซลล์เม็ดเลือดขาวในผูป่้วยโรค

เอดส์ ตามขนัตอนทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทกัษะ/กระบวนการสงัเกต ดงันี 

 – แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ กลุม่ละ 3-5 คน ให้แตล่ะกลุม่ศกึษาวิเคราะห์ตารางแสดงจํานวน

เซลล์เมด็เลือดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์รายหนึง ซึงได้รับการตรวจเลือดทกุ ๆ 3 เดือนในระยะเวลา 5 ปี ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– เขียนกราฟแสดงการเปลียนแปลงจํานวนเซลล์เมด็เลือดขาวทีเกิดขนึในผู้ป่วยโรคเอดส์ 

– ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่อภิปรายร่วมกนัในประเดน็ตอ่ไปนี 

 เซลล์เมด็เลือดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์เกียวข้องสมัพนัธ์กบัระบบภมิูคุ้มกนัใน

ร่างกายอย่างไร 

 จํานวนเซลล์เมด็เลือดขาวมีแนวโน้มของการเปลียนแปลงในลกัษณะใด 

 นกัเรียนคิดวา่โรคเอดส์เป็นโรคติดตอ่ทีเป็นอนัตรายตอ่สงัคมและประเทศชาติ

หรือไม ่เพราะเหตใุด 

– นําผลการอภิปรายของทกุกลุม่มาอภิปรายร่วมกนั พร้อมทงัสรุปและบนัทึกผล 

4) นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนกลุม่นําเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมหน้าชนัเรียน 

5) นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบตัิกิจกรรม โดยใช้แนวคําถามตอ่ไปนี 

– ลกัษณะกราฟแสดงการเปลียนแปลงของจํานวนเซลล์เมด็เลือดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์ในแตล่ะปี

มีลกัษณะใด เพราะเหตใุดจึงเป็นเชน่นนั (มีแนวโนม้ลดลงเหมือนกนัทกุปี เนืองจากถกูทําลายจากเชือไวรัส 

HIV) 

– เซลล์เมด็เลือดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์เกียวข้องสมัพนัธ์กบัระบบภมิูคุ้มกนัในร่างกายลกัษณะใด 

(เซลล์เม็ดเลือดขาวซึงทําหนา้ทีป้องกนัและต่อตา้นไวรัส HIV ซึงเป็นสิงแปลกปลอมทีเขา้สู่ร่างกายจะถูก

ไวรัสชนิดนีทําลายโดยตรง ทําใหร้ะบบภูมิคุม้กนัของร่างกายบกพร่อง เกิดโรคแทรกซ้อนไดง้่ายและผูป่้วย

จะเสียชีวิตในทีสดุ) 

– ผู้ป่วยโรคเอดส์มกัเสียชีวิตจากอาการของโรคแทรกซ้อนอืน ๆ มากกวา่เสียชีวิตจากเชือไวรัส HIV 

โดยตรงเพราะเหตใุด (เนืองจากเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายถูกทําลาย ทําใหผู้ป่้วย

ปีที 
เดือนที เดือนที เดือนที เดือนที 

1–3 4–6 7–9 10–12 

1 820 750 510 660 

2 600 540 510 490 

3 480 480 380 352 

4 380 250 220 190 

5 190 150 120 30 
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เอดส์ติดเชือชนิดอืนไดง้่ายกว่าคนปกติ เช่น วณัโรคและปอดบวม ซึงโรคเหล่านีจะแสดงอาการรุนแรงจน

ทําใหผู้ป่้วยเสียชีวิตในทีสดุ) 

6) ครูให้นกัเรียนสืบค้นความรู้เพิมเติมเกียวกบัโรคเอดส์ เช่น การแพร่พนัธุ์ของเชือไวรัสเอดส์ การ

รักษาผู้ป่วย หรือการดแูลร่างกายของผู้ป่วย จากหนงัสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานกุรมวิทยาศาสตร์ 

สารานกุรมสําหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต รวมทงันําข้อมลูทีค้นคว้าได้มาจดัทําเป็นรายงานหรือจดัป้าย

นิเทศให้เพือน ๆ ได้ทราบเพือแลกเปลียนความรู้กนั   

กิจกรรมรวบยอด 

1) ครูทดสอบความเข้าใจของนกัเรียนโดยการให้ตอบคําถาม เช่น  

  – สาเหตทีุทําให้ผู้ป่วยติดเชือไวรัส HIV มีอะไรบ้าง 

     – ผู้ป่วยทีติดเชือไวรัส HIV จะมีอาการแสดงระยะของโรคกีระยะ อะไรบ้าง 

 - เพราะเหตใุดผู้ป่วยทีติดเชือไวรัส HIV จึงเสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อน 

2) ครูให้นกัเรียนสง่สมดุ เพือตรวจสอบการบนัทกึความรู้ทีได้จากการเรียน หลงัเลิกเรียน 

9. สือและแหล่งการเรียนรู้ 

สื อ  

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรือง ภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่อง 

แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือหรือวารสารวิทยาศาสตร์ 

2) สารานกุรมวิทยาศาสตร์   

3) อินเทอร์เน็ต 

การวดัและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสําคญั 

- สาเหต ุอาการ และ

แนวทางปฏิบตัิตนของ

ผู้ป่วยติดเชือ HIV 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

ตวัชีวดัชนัปี 

- อธิบายภาวะภมิูคุ้มกนั

บกพร่องทีมีสาเหตมุา

จากการติดเชือ HIV 

 

- การปฏิบตัิกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

คณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

 

- การเข้าชนัเรียน 

 

 

- ความตรงตอ่เวลาและ

จํานวนครังทีเข้าเรียน 

 

- การเข้าชนัเรียนสาย 

ไมเ่กิน 15 นาที และ
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เป้าหมาย หลักฐาน เครืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

 

 

- มุง่มนัในการทํางาน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

จํานวนครังทีเข้าเรียน

มากกวา่ 80% 

- สามารถตอบคําถามได้

อย่างถกูต้อง 

 

11. บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

ภาวิณี  รัตนคอน 

อาจารย์ผู้สอน 

…………/………. /………… 

ความเหน็หวัหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

 

(………………………………………………….) 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 

 


