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แผนการจัดการเรียนรู  

หนวยการเรียนรูที่ 1 กระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม   เรื่อง  ลักษณะทางพันธุกรรม 

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชีวั้ด 

อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างยีน การสงัเคราะห์โปรตีน และลกัษณะทางพนัธุกรรม (ว 1.3 ม.4/1) 

จุดประสงคการเรียนรู 

อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่ถายทอดไปยังรุนตอ ๆ ไปในครอบครัวได 

สาระสําคัญ 

 ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ถายทอดจากพอแมไปยังลูกหลาน หรือ

ถายทอดไปตามสายพันธุ เชน สีตา สีผิว การมลีักย้ิม และลกัษณะของเสนผม 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- ลักษณะทางพันธุกรรม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะการคิด 3) ทักษะการเรียนรู  

4) ทักษะการแกปญหา  5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูนํารูปครอบครัวดารานักรองหรือนักแสดงซึ่งเปนทีรู่จักและมีช่ือเสียงจากปกนิตยสารตาง ๆ มาให

นักเรียนดู และใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

– นักเรียนรูจักครอบครัวดารานักรองนักแสดงน้ีหรือไม 

– นักเรียนคิดวาดารานักรองนักแสดงคนน้ีมรีูปรางหนาตาเหมือนใครในครอบครัวมากที่สุด 



2 

 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง ลกัษณะทางพันธุกรรม 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ครูต้ังประเด็นคําถาม จากน้ันสุมนักเรียน 2-3 คน ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

– ครอบครัวของนักเรียนมีทั้งหมดกี่คน 

– นักเรียนคิดวานักเรียนมีหนาตาเหมือนใครในครอบครัวมากที่สุด 

– ถาใหเปรียบเทียบองคประกอบของหนา เชน ตา จมูก สีผม ฯลฯ นักเรียนคิดวาองคประกอบแตละ

สวนของนักเรียนมลีักษณะเหมอืนใครในครอบครัวมากที่สุด 

นักเรียนรวมกนัอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัลักษณะทางพันธุกรรม โดยครูชวยอธิบายใหนักเรียน

เขาใจวาลักษณะที่พบในคนทั่วไป เชน ความสูง–ตํ่า ดํา–ขาว ผมหยิก–ผมตรง ฯลฯ เปนลักษณะที่ถายทอด

จากพอแมไปสูลูกหลานได 

3) แบงนักเรียนกลุมละ 5-6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สํารวจลกัษณะทางพันธุกรรมที่สงัเกตเห็นได ตาม

ข้ันตอนทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะการสังเกต ดังน้ี 

– ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ที่สังเกตไดงายของนักเรียนเองกับคนในเครือญาติที่ใกลชิด

กับนักเรียน ซึ่งมีความสัมพันธกันทางสายเลือดอยางนอย 3 รุน เชน ปูยา ตายาย พอแม พี่นอง วามีลักษณะใด

ที่เหมือนกันบาง 

– บันทึกผลโดยระบุวาลกัษณะที่เหมือนกันน้ันปรากฏในสมาชิกคนใดของครอบครัว 

– ออกแบบตารางบันทึกผลการสํารวจของนักเรียนดวยตนเอง 

– นําขอมูลที่ไดมาอภิปรายรวมกนัในช้ันเรียน 

หมายเหตุ: คนในเครือญาติ หมายถึง คนที่มีความสัมพันธทางสายเลือด ซึ่งรวมไปถึงพี่นอง 

คนละพอหรือคนละแม สําหรบัพอเลี้ยง แมเลี้ยง หรือพอบญุธรรม แมบุญธรรมไมใชคนในเครอืญาติ 

4) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกจิกรรมหนาช้ันเรยีน 

5) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนวคําถามตอไปน้ี 

– ลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดบางของนักเรียนที่เหมือนพอและแม (พิจารณาจากคําตอบ

นักเรียน) 

– นักเรียนทราบไดอยางไรวาลักษณะใดเปนลกัษณะทางพันธุกรรม (ทราบไดจากการสํารวจลักษณะ

ในแตละรุน ถาพบวามีการถายทอดลักษณะจากรุนพอแมไปยังรุนลูกหลาน หรือแสดงออกในบางรุน ก็จัดวา

ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะทางพันธุกรรม) 
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– ผลสรุปของกจิกรรมน้ีคืออะไร (ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรมจะปรากฏในสมาชิกครอบครัว

เดียวกันหรอืคนในเครือญาติมากกวาคนอื่น ลักษณะบางลักษณะไมแสดงออกในรุนลกู แตอาจแสดงออกในรุน

หลานหรือรุนตอ ๆ ไปได) 

6) นักเรียนและครรูวมกันสรปุผลจากการปฏิบัติกจิกรรม โดยใหไดขอสรปุวา ลักษณะที่ถายทอดทาง

พันธุกรรมจะปรากฏในสมาชิกครอบครัวเดียวกันหรอืคนในเครือญาติมากกวาคนอื่น ลักษณะบางลักษณะไม

แสดงออกในรุนลูก แตอาจแสดงออกในรุนหลานหรือรุนตอ ๆ ไปได  

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน  

  – ลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร 

– เหตุใดสิ่งมีชีวิตแตละชนิดในรุนลกูจึงมีลกัษณะเฉพาะที่คลายคลึงกับรุนพอแม 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง ลกัษณะทางพันธุกรรม 

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- ลักษณะทางพันธุกรรม 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายกระบวนการ

ถายทอดสารพันธุกรรม 

การแปรผันทาง

พันธุกรรม มิวเทชัน และ

การเกิดความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

 

ลงบันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 1 กระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม   เรื่อง  โครโมโซม ยีน และสารพันธุกรรม    

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

อธิบายความสัมพันธระหวางยีน การสงัเคราะหโปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม (ว 1.3 ม.4/1) 

จุดประสงคการเรียนรู 

1) อธิบายรูปรางลักษณะของโครโมโซมได 

2) อธิบายความสัมพันธระหวางโครโมโซม ยีน และสารพันธุกรรมได 

สาระสําคัญ 

ภายในนิวเคลียสของเซลลประกอบดวยโครมาทินทีม่ีลกัษณะเปนสายยาวและขดพันกันอยูเหมือนลวด

สปริงของสารพันธุกรรมทีเ่รียกวา DNA เมื่อเซลลเกิดการแบงตัว โครมาทินจะขดแนนมากจนมีลักษณะเปน

แทงเรียกวา โครโมโซม จํานวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตจะมจีาํนวนไมเทากัน โดยจะเรียงตัวเหมือนกันเปนคู ซึ่ง

แตละคูเรียกวา ฮอมอโลกสัโครโมโซม เชน มนุษยมีโครโมโซมจํานวน 46 โครโมโซม หรือฮอมอโลกสัโครโมโซม

จํานวน 23 คู แบงเปนออโตโซม 22 คู และโครโมโซมเพศ 1 คู  

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- โครโมโซม ยีน และสารพันธุกรรม    

 ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะการคิด  3) ทักษะการเรียนรู  

4) ทักษะการแกปญหา  5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 
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1) ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับโครงสรางของเซลลที่ไดเรียนรูมาแลว โดยนํารปูโครงสรางของเซลล

มาใหนักเรียนดู จากน้ันครูต้ังประเด็นคําถามดังน้ี 

– เซลลของสิ่งมีชีวิตทั่ว ๆ ไปประกอบดวยโครงสรางสําคัญ ๆ อะไรบาง (เย่ือหุมเซลล, นิวเคลียส  

และไซโทพลาซึม) 

– ภายในนิวเคลียสเราจะพบโครงสรางทีม่ีลกัษณะเปนแทง ๆ เรียกวาอะไร (โครโมโซม) 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง โครโมโซม ยีน และสารพันธุกรรม     

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ครูนํารูปโครงสรางของโครโมโซมมาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามตอไปน้ี 

 – ภายในโครโมโซมประกอบดวยอะไรบาง  

 – สวนประกอบดังกลาวมีความสําคัญตอสิง่มีชีวิตในลักษณะใด 

นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัโครโมโซม ยีน และสารพันธุกรรมจากใบความรูหรอื

ในหนังสอืเรียน โดยครูชวยอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา โครโมโซมมีลักษณะคลายตัวเอ็ก บนโครโมโซมมียีนที่

ควบคุมลักษณะตาง ๆ มากมาย ภายในยีนมีดีเอ็นเอซึ่งเปนสารพันธุกรรมที่ทําหนาที่กําหนดกจิกรรมตาง ๆ  

ภายในเซลล 

3) แบงนักเรียนกลุมละ 5-6 คน สืบคนขอมูลเกี่ยวกบัโครโมโซม ยีน และสารพันธุกรรม โดย

ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

– แตละกลุมวางแผนการสบืคนขอมลู โดยแบงหัวขอยอยใหเพื่อนสมาชิกชวยกันสืบคนตามที่สมาชิก

กลุมชวยกันกําหนดหัวขอยอย เชน โครโมโซม ยีน สารพันธุกรรม ความสัมพันธระหวางโครโมโซม ยีน และ

สารพันธุกรรม 

– สมาชิกกลุมแตละคนหรือกลุมยอยชวยกันสืบคนขอมูลตามหัวขอยอยที่ตนเองรับผิดชอบ โดยการ

สืบคนจากใบความรูที่ครูเตรียมมาให หรือจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร สารานุกรมวิทยาศาสตร 

สารานุกรมสําหรับเยาวชน และอินเทอรเน็ต 

– สมาชิกกลุมนําขอมลูที่สบืคนไดมารายงานใหเพื่อน ๆ สมาชิกในกลุมฟง รวมทั้งรวมกันอภิปราย

ซักถามจนคาดวาสมาชิกทุกคนมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุมชวยกันสรปุความรูที่ไดทั้งหมดเปนผลงานของกลุม และชวยกันจัดทํารายงานการศึกษา

คนควาเกี่ยวกับโครโมโซม ยีน และสารพันธุกรรม 

4) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนวคําถามตอไปน้ี 
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– อธิบายความสัมพันธของโครโมโซม ยีน และสารพันธุกรรมมาพอเขาใจ (ในนิวเคลียสของสิ่งมีชีวิต

จะพบโครโมโซมอยูภายใน บนโครโมโซมมียีนที่ควบคุมลักษณะตาง ๆ มากมายภายในยีนมีดีเอ็นเอซึง่เปน

สารเคมีที่ทําหนาที่กําหนดกจิกรรมตาง ๆ ภายในเซลล) 

– ดีเอ็นเอมลีักษณะเปนแบบใด มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตในลักษณะใด (ดีเอ็นเอมลีักษณะเปนสาย

ยาว 2 เสนพันกันเปนเกลียวคูแบบบันไดเวียน ดีเอ็นเอเปนองคประกอบสําคัญภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต

เน่ืองจากดีเอ็นเอทําหนาที่ควบคุมและกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต) 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน  

– โครโมโซมมลีักษณะเปนแบบใด 

– โครงสรางพื้นฐานของดีเอ็นเอประกอบดวยอะไรบาง 

– ดีเอ็นเอกบัลกัษณะทางพันธุกรรมมีความสมัพันธกันในลกัษณะใด 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง ลกัษณะทางพันธุกรรโครโมโซม ยีน และสารพันธุกรรม     

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- โครโมโซม ยีน และสาร

พันธุกรรม     

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายกระบวนการ

ถายทอดสารพันธุกรรม 

การแปรผันทาง

พันธุกรรม มิวเทชัน และ

การเกิดความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 



8 

 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 1 กระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม   เรื่อง  ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม 

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

 อธิบายความสัมพันธระหวางยีน การสังเคราะหโปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม (ว 1.3 ม.4/1) 

จุดประสงคการเรียนรู 

1) อธิบายโครงสรางพื้นฐานของดีเอ็นเอได 

 2) อธิบายบทบาทสําคัญของดีเอ็นเอในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได 

สาระสําคัญ 

DNA เปนสารพันธุกรรมที่ประกอบดวยหนวยยอยทีเ่รียกวา นิวคลีโอไทด ซึ่งหน่ึงนิวคลีโอไทด  

 ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ นํ้าตาลเพนโทสชนิดดีออกซีไรโบส เบสไนโตรเจน และหมูฟอสเฟตที่

ทําหนาทีเ่ช่ือมตอระหวางนิวคลีโอไทดของแตละหนวยในสาย DNA เบสไนโตรเจนแบงเปน 4 ชนิด ไดแก 

เบสอะดีนีน (adenine เรียกยอวา A) เบสกวานีน (guanine เรียกยอวา G) เบสไทมีน (thymine เรียกยอวา 

T) และเบสไซโทซีน (cytosine เรียกยอวา C)  

โมเลกุลของ DNA ประกอบดวยพอลินิวคลีโอไทด 2 สายพันกันเปนเกลียวคู โดยสายพอลินิวคล ี

โอไทดแตละสายจะเช่ือมตอระหวางเบสกบัเบสของนิวคลีโอไทดแตละหนวย ซึ่งเบส A จะจับคูกบัเบส T และ

เบส C จับคูเบส G 

ยีน คือ ลําดับเบสของนิวคลีโอไทดบนสายดีเอ็นเอซึง่ควบคุมลักษณะแตละลักษณะของสิ่งมีชีวิต 

เรียกยีนที่อยูเปนคูและควบคุมลักษณะเดียวกันบนฮอมอโลกัสโครโมโซมวาเปนแอลลีลกัน ลักษณะตาง ๆ ที่

แสดงออกในสิ่งมีชีวิตแตละชนิด เชน ลักษณะสูง–เต้ีย หรอืลักษณะผมหยิก–ผมตรง เรียกวา ฟโนไทป สวน

ลักษณะของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตเรียกวา จีโนไทป 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- ยีนและการควบคุมลกัษณะพันธุกรรม  

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะการคิด 3) ทักษะการเรียนรู  

4) ทักษะการแกปญหา   5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับโครโมโซม ยีน และสารพันธุกรรมที่ไดเรียนรูมาแลว โดยเนนไปที่

องคประกอบสําคัญของโครโมโซม ซึ่งไดแก ดีเอ็นเอ ซึ่งเปนสารพันธุกรรมที่ทําหนาที่ถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม โดยครูใชคําถามกระตุนดังน้ี 

– โครโมโซมมีองคประกอบใดที่ทําหนาที่กําหนดกิจกรรมตาง ๆ ภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต (ดีเอ็นเอ) 

– องคประกอบดังกลาวมลีักษณะเปนแบบใด (เปนเกลียวคู 2 เสนพันกันแบบบันไดเวียน) 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ครูนําแบบจําลองดีเอ็นเอ (DNA model) มาใหนักเรียนดู จากน้ันสุมนักเรียน 2-3 คน ใหนักเรียน

ตอบคําถามตอไปน้ี 

– การที่ดีเอ็นเอมโีครงสรางเปนเกลียวคู 2 เสนพันกันแบบบนัไดเวียน นักเรียนคิดวาโครงสราง

ดังกลาวนาจะมีสวนประกอบอะไรบาง และสวนประกอบดังกลาวมีการเช่ือมตอกันในลักษณะใด 

– การเช่ือมตอกันของโครงสรางดีเอ็นเอเกี่ยวของกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิง่มีชีวิต

หรือไม ลักษณะใด 

นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม โดยครูชวย

อธิบายใหนักเรียนเขาใจวา ภายในโครโมโซมประกอบดวยดีเอ็นเอซึ่งทําหนาทีเ่ปนตัวกลางในการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม ดีเอ็นเอมีโครงสรางเปนเกลียวคู 2 เสนพันกันแบบบันไดเวียน แตละสายจะเช่ือมตอกนั

ดวยคูเบสเฉพาะของแตละคู 

3) แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สรางสายดีเอ็นเอ ตามข้ันตอนทาง

วิทยาศาสตร โดยใชทักษะการสังเกต ดังน้ี 

– ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาโครงสรางของนิวคลีโอไทดชนิดตาง ๆ ที่ครูแจกให 

– นํานิวคลีโอไทดตาง ๆ มาลองจับคูกันและตอกันเพื่อสรางสายนิวคลีโอไทดสายเด่ียว โดยเช่ือม

ระหวางนิวคลโีอไทดตรงบริเวณฟอสเฟตและใชเทปกาวใสติดบริเวณดังกลาว 

– ใหทั้ง 2 กลุมนําสายนิวคลีโอไทดทัง้ 2 สาย มาเขาคูกันใหเปนสายดีเอ็นเอ 
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– นําสายคูของดีเอ็นเอทีส่รางข้ึนมานําเสนอหนาช้ันเรียน และอภิปรายรวมกันในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

– ระหวางสายนิวคลีโอไทด 2 สาย จะเช่ือมตอกันระหวางเบสกบัเบสที่เหมาะสมกัน คูเบสที่เหมาะสม

กันมีอะไรบาง 

– การที่เบสในดีเอ็นเอจับคูกันอยางเฉพาะเจาะจงมีความสําคัญในเรื่องใด 

– การเรียงลําดับของนิวคลีโอไทดในสายดีเอ็นเอสําคัญหรือไม เพราะอะไร 

หมายเหตุ การสรางสายนิวคลีโอไทดแตละสาย นักเรียนควรคํานึงถึงการจบัคูที่เฉพาะระหวางคูเบส

แตละคูดวย 

4) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกจิกรรมหนาช้ันเรียน 

5) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนวคําถามตอไปน้ี 

– การที่เบสในดีเอ็นเอจับคูกันอยางเฉพาะเจาะจงมีความสําคัญในเรื่องใด (การจับคูกันของคูเบสอยาง

เฉพาะเจาะจงทําใหดีเอ็นเอโมเลกุลใหมทีจ่ําลองตัวเองข้ึนมามีลําดับเบสเหมือนดีเอ็นเอโมเลกุลเดิมทุกประการ 

การจําลองตัวเองน้ีทําใหโครงสรางโครโมโซมใหมและโครงสรางโครโมโซมเดิมมลีักษณะเหมือนกัน ลักษณะ

ทางพันธุกรรมก็จะถูกถายทอดไปกบัโครโมโซม ทําใหขอมลูทางพันธุกรรมที่ถายทอดสูรุนลูกรุนหลานมีความ

ถูกตอง) 

– การเรียงลําดับของนิวคลีโอไทดในสายดีเอ็นเอสําคัญหรือไม เพราะอะไร (การเรียงลําดับของนิวคลี

โอไทดในสายดีเอ็นเอมีความสําคัญ เพราะลําดับเบสของนิวคลีโอไทดในสายดีเอ็นเอชวงหน่ึง ๆ คือยีนซึ่งมี

คําสั่งทางพันธุกรรมที่ควบคุมการสังเคราะหโปรตีนภายในเซลล ถาลําดับเบสของนิวคลีโอไทดเปลี่ยนแปลงไป 

ก็จะทําใหยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่สรางข้ึนก็อาจแตกตางไปจากเดิม สงผลใหลักษณะที่ปรากฏแตกตาง

ไปจากเดิมดวย) 

6) นักเรียนและครรูวมกันสรปุผลจากการปฏิบัติกจิกรรม โดยใหไดขอสรปุวา ดีเอ็นเอมีสายพอล ิ

นิวคลีโอไทปทีม่ีการจับคูกันของเบสที่เฉพาะแตละคู ซึ่งลําดับเบสน้ีเองเปนคุณสมบัติสําคัญที่ควบคุมลักษณะ

ทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต แลวอธิบายเพิม่เติมใหนักเรียนเขาใจวา ดีเอ็นเอเปนสารพันธุกรรมที่ควบคุมลกัษณะ

ทางพันธุกรรม เพราะมีคุณสมบัติสําคัญในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหลายประการ จากน้ันครู

เช่ือมโยงความรูเดิมเกี่ยวกับตําแหนงของยีนบนโครโมโซม แลวนํารูปแอลลีลของลักษณะการมลีักย้ิมซึ่งปรากฏ

อยูบนฮอมอโลกัสโครโมโซมมาใหนักเรียนดู เพื่อประกอบการอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา ตําแหนงของยีนที่

ควบคุมลักษณะตาง ๆ จะอยูกันเปนคู ๆ บนฮอมอโลกัสโครโมโซม แตละคูจะควบคุมลักษณะเดียวกันแตมี

หลายรูปแบบ 

7) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของแอลลีล การใชตัวอักษรแทนแอลลลีในการเขียนจีโนไทป 

จากน้ันครูอธิบายกฎของเมนเดลอธิบายเพื่อใหนักเรียนเขาใจวา เมื่อมีการผสมกันของเซลลสืบพันธุของพอและ

แม ลูกจะไดรับโครโมโซมแทงหน่ึงมาจากเซลลสบืพันธุของพอ และอีกแทงหน่ึงมาจากเซลลสบืพันธุของแม 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน  



12 

 

– โครงสรางพื้นฐานของดีเอ็นเอประกอบดวยอะไรบาง 

– ดีเอ็นเอมกีารเรียงลําดับเบสในสายพอลินิวคลโีอไทดในลกัษณะใด 

– สรุปคุณสมบัติในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของดีเอ็นเอ 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม 

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- ยีนและการควบคุม

ลักษณะพันธุกรรม 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายกระบวนการ

ถายทอดสารพันธุกรรม 

การแปรผันทาง

พันธุกรรม มิวเทชัน และ

การเกิดความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

ผูเรียน การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 1 กระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม   เรื่อง  การถายทอดลักษณะพันธุกรรม 

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

 อธิบายหลักการถายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนทีอ่ยูบนโครโมโซมเพศ และมลัติเปลแอลลีล (ว 

1.2 ม.4/2) 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายสัญลักษณและการเขียนพงศาวลีถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได  

2. อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ถายทอดโดยยีนที่ยูบนออโตโซมและโครโมโซมเพศได 

3. ตระหนักถึงปญหาทีเ่กิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม 

สาระสําคัญ 

พงศาวลีใชในการศึกษาแบบแผนการถายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของคนในครอบครัว โดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวหลาย ๆ ช่ัวอายุคน แลวนํามาเขียนเปนแผนภาพแสดงลําดับ

เครือญาติ 

โรคทางพันธุกรรมที่ถายทอดทางออโตโซมของแอลลลีเดน เชน ลักษณะน้ิวเกิน และโรคทาวแสนปม 

ซึ่งจะแสดงอาการของโรคไดเมื่อโครโมโซมมีแอลลีนเดนปรากฏอยู โรคทางพันธุกรรมที่ถายทอดทางออโตโซม

ของแอลลีลดอย เชน โรคทาลสัซเีมีย และผิวเผือก ซึ่งจะแสดงอาการของโรคไดเมื่อโครโมโซมมีแอลลีนดอย

ปรากฏอยูทัง้คู แตถาแอลลีนดอยจับคูกบัแอลลีนเดนจะเปนพาหะของโรค โรคทางพันธุกรรมที่ถายทอดทาง

โครโมโซมเพศ เชน ตาบอดสีและฮีโมฟเลีย โดยในเพศหญิงจะแสดงอาการของโรคเมื่อแอลลีลทั้งคูเปนแอลลลี

ที่ควบคุมลักษณะดอย สวนในเพศชายถาปรากฏแอลลีนดอยก็จะแสดงอาการของโรคทันท ี

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- การถายทอดลักษณะพันธุกรรม 

 * ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะการคิด  3) ทักษะการเรียนรู  

4) ทักษะการแกปญหา   5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 
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สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

1) ครูนํารูปครอบครัวทีม่ีลกัษณะผิวเผือกซึ่งเกิดจากความผดิปกติทางพันธุกรรม มาใหนักเรียนดู 

จากน้ันครูต้ังประเด็นคําถามดังน้ี 

– นักเรียนเคยเห็นครอบครัวที่มลีักษณะผิดปกติเหมือนในรปูน้ีหรือไม 

– นอกจากลกัษณะผิดปกติดังกลาวแลว นักเรียนเคยเห็นลักษณะผิดปกติลักษณะอื่นอีกหรอืไม 

– ลักษณะผิดปกติดังกลาวสามารถถายทอดจากพอแมไปสูลกูไดในลักษณะใด 

– เราสามารถศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษยโดยอาศัยสิ่งใด (พงศาวล)ี 

– พงศาวลีที่แสดงลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวบอกอะไรแกเรา (บอกถึงลกัษณะที่ผิดปกติที่

แสดงออกวาเกิดจากแอลลีลที่ควบคุมลกัษณะเดนหรือแอลลีลที่ควบคุมลกัษณะดอย) 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง การถายทอดลกัษณะพันธุกรรม 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ครูสนทนากบันักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาแบบแผนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษย 

โดยครูใชคําถามกระตุนดังน้ี 

– ถาเราตองการจะศึกษาลักษณะผิดปกติดังกลาวจากเครอืญาติ เราจะศึกษาไดหรือไม โดยวิธีใด 

นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการถายทอดลักษณะพันธุกรรม โดยครูชวยอธิบาย

ใหนักเรียนเขาใจวา เราสามารถศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษยไดโดยการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากการสบืประวัติเครือญาติในครอบครัวหลาย ๆ ช่ัวอายุคน แลวนํามาเขียนเปนแผนภาพแสดงลําดับ

เครือญาติ โดยใชสญัลักษณตาง ๆ แทนการถายทอดลักษณะผิดปกติที่ถายทอดจากรุนพอแมไปยังรุนลูกหลาน

ที่เรียกวา พงศาวลี 

3) แบงนักเรียนกลุมละ 5-6 คน ปฏิบัติกิจกรรม เขียนพงศาวล ีตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร โดยใช

ทักษะการสังเกต ดังน้ี 

– ใหนักเรียนศึกษาตัวอยางการถายทอดลักษณะน้ิวเกินของครอบครัวหน่ึง จากขอความตอไปน้ี 

“ชายคนหน่ึงมลีักษณะน้ิวเกินแตงงานกับหญงิปกติคนหน่ึง มีลูก 3 คน โดยรุนลูกคนที ่1 เปนลูกสาวมีลกัษณะ

น้ิวเกิน สวนลูกคนที ่2 และ 3 เปนลูกชาย แตลูกคนที ่2 มีลกัษณะน้ิวปกติในขณะที่ลูกคนที ่3 มีลักษณะน้ิว
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เกินเหมือนพี่สาว ตอมาลกูชายทั้ง 2 คนแตงงานและมีลูก โดยลูกชายคนที ่2 แตงงานกับหญิงปกติ มีลูกสาว

และลกูชายซึ่งตางก็มีน้ิวมือปกติ สวนลกูชายคนเล็กแตงงานกับหญิงปกติ มีลกูสาว 1 คน ซึ่งมลีักษณะน้ิวเกิน” 

– เขียนพงศาวลีแสดงการถายทอดลักษณะน้ิวเกินของครอบครัวน้ี พรอมทัง้แสดงสัญลักษณที่ใชใน

การเขียนพงศาวลีลงในสมุด แลวใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกจิกรรมหนาช้ัน

เรียน 

4) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนวคําถามตอไปน้ี 

– จากพงศาวลีแสดงการถายทอดลกัษณะผิดปกติของครอบครัวน้ี ใครเปนคนถายทอดลกัษณะ

ผิดปกติมาสูรุนลกูหลาน (พอ) 

– จากพงศาวลี มีการถายทอดลกัษณะผิดปกติเกิดข้ึนในกี่ช่ัวคน (เกิดข้ึนในทกุช่ัวคน) 

– โรคที่ถายทอดมาสูลูกหลานเกิดจากแอลลลีที่ควบคุมลักษณะเดนหรอืลกัษณะดอย นักเรียนมีวิธี

พิจารณาอยางไร (โรคที่ถายทอดมาสูลกูหลานเกิดจากแอลลลีที่ควบคุมลักษณะเดน พิจารณาจากรุนพอแมมี

การถายทอดโรคมาสูลูกหลานในทุก ๆ รุน ซึ่งถือเปนลักษณะเดน) 

5) นักเรียนและครรูวมกันสรปุผลจากการปฏิบัติกจิกรรม โดยใหไดขอสรปุวา เราสามารถศึกษา

ลักษณะผิดปกติทางพันธุกรรมในมนุษยได โดยการเกบ็ขอมลูแลวนํามาเขียนเปนพงศาวลี ทําใหทราบถึง

ลักษณะผิดปกติที่ถายทอดมาในแตละรุน ซึ่งถาลักษณะใดมปีรากฏอยูในทกุรุน ลกัษณะน้ันจะถูกควบคุมโดย

แอลลลีเดน แตถาปรากฏเฉพาะบางรุน ลักษณะน้ันจะถูกควบคุมโดยแอลลลีดอย  

6) ครูยกตัวอยางโรคพันธุกรรมซึง่เปนลักษณะดอย เชน โรคทาลัสซีเมีย แลวแบงนักเรียนกลุมละ 5-6 

คน ปฏิบัติกจิกรรม วิเคราะหขอมูลการถายทอดลักษณะโรคทาลัสซีเมีย ตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร โดยใช

ทักษะการสังเกต ดังน้ี 

– ใหนักเรียนศึกษาขอมลูเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะโรคทาลัสซีเมีย รวมทั้งสืบคนขอมลูเกี่ยวกับ

โรคทาลสัซเีมียในประเทศไทยจากแหลงขอมูลตาง ๆ แลวนํามาอภิปรายรวมกัน 

– ศึกษาขอมูลเกี่ยวกบัการถายทอดโรคทาลสัซีเมีย และแสดงพงศาวลีการถายทอดโรคทาลสัซเีมียใน

แตละกรณี จากแผนภาพแสดงการถายทอดลกัษณะโรคทาลสัซีเมียดังตอไปน้ี 

 กรณีที่พอหรอืแมเปนพาหะเพียงคนเดียว และฝายหน่ึงปกติ 
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กรณีที่พอหรอืแมเปนโรคทาลสัซเีมียเพียงคนเดียว และอีกฝายหน่ึงเปนพาหะ 

 

 

 

 

 

 

กรณีที่พอและแมเปนพาหะของโรคทาลสัซีเมียทั้ง 2 คน 

 

 

 

 

 

 

ใหนักเรียนอธิบายการถายทอดลักษณะโรคทาลสัซเีมียในแตละกรณี โดยแสดงในรปูพงศาวลีและระบุ

โอกาสเสี่ยงของลูกทีจ่ะเปนโรคและเปนพาหะของโรคลงในบันทึกผลการศึกษาวิเคราะห แลวใหนักเรียนแตละ

กลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกจิกรรมหนาช้ันเรยีน 

7) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนวคําถามตอไปน้ี 

– เพราะเหตุใดโรคทาลสัซเีมียจงึเปนลกัษณะพันธุกรรมทีเ่ปนลักษณะดอย (เพราะยีนของโรคถูก

ลักษณะเดนขมไว ดูไดจากกิจกรรมในกรณีที ่2 จะเห็นวาชายและหญิงทีเ่ปนปกติทัง้คู ไมแสดงอาการของโรค

ออกมา เมื่อแตงงานกันก็มีโอกาสที่ลูกจะเปนโรคทาลัสซีเมียได แสดงวาถูกลกัษณะเดนขมไวในรุนพอแม แต

ลักษณะผิดปกติดังกลาวแสดงออกมาในรุนลูกตอมาได) 

– เราสามารถปองกันการเกิดโรคทาลสัซีเมียไดดวยวิธีใด (ตรวจสอบประวัติครอบครัวของคูแตงงานวา

มีคนเปนโรคน้ีหรือไม ถาพบวามีคนเปนโรคในครอบครัวฝายหน่ึงฝายใด ยอมมีโอกาสเสี่ยงที่คูแตงงานจะมลีูก

เปนโรคได) 

8) นักเรียนและครรูวมกันสรปุผลจากการปฏิบัติกจิกรรม โดยใหไดขอสรปุวา พอหรอืแมที่มียีนทาลสั

ซีเมียทั้งทีเ่ปนโรคและไมเปนโรคแตเปนพาหะ สามารถถายทอดยีนที่ผิดปกติน้ีไปสูลกูหลานได ซึ่งโรคน้ีจัดวา

เปนโรคพันธุกรรมทีพ่บมากในประเทศไทย จึงเปนปญหาทางสาธารณสุขของประเทศ 

9) ครูอธิบายเพิ่มเติมในหัวขอการถายทอดลักษณะพันธุกรรมทางโครโมโซมเพศ โดยอธิบายให

นักเรียนเขาใจวา ลักษณะทางพันธุกรรมที่ไดศึกษาผานมา เปนลักษณะที่มีโอกาสพบไดทั้งในเพศชายและเพศ

หญิงเทา ๆ กันเน่ืองจากยีนที่ควบคุมลักษณะเหลาน้ีอยูบนออโตโซม ยังมีลกัษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะ
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ถูกควบคุมโดยยีนที่อยูบนโครโมโซมเพศ ทําใหพบลกัษณะดังกลาวในเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนตาง ๆ 

กัน เชน ตาบอดสี เปนลักษณะที่ควบคุมดวยยีนดอยในโครโมโซม X ซึ่งพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง  

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน  

– พงศาวลีคืออะไร 

– โรคที่ถายทอดจากพอแมมาสูลูกหลานเกดิจากแอลลีลที่ควบคุมลักษณะเดนหรอืลกัษณะดอย เรา

สามารถพจิารณาไดจากอะไร 

– เพราะเหตุใดลกัษณะตาบอดสจีึงปรากฏในเพศชายเปนสวนใหญ 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม 

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- การถายทอดลกัษณะ

พันธุกรรม 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายกระบวนการ

ถายทอดสารพันธุกรรม 

การแปรผันทาง

พันธุกรรม มิวเทชัน และ

การเกิดความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

- ความสนใจในการเรียน - การถาม/ตอบ - สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 1 กระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม   เรื่อง  พันธุกรรมของหมูเลือด ABO  

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

  อธิบายหลกัการถายทอดลกัษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนที่อยูบนโครโมโซมเพศ และมลัติเปลแอลลีล (ว 

1.2 ม.4/2) 

จุดประสงคการเรียนรู 

อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมดวยยีนที่มีมากกวา 2 แอลลลีได 

สาระสําคัญ 

หมูเลือดมรีูปแบบของยีนที่ควบคุมมากกวา 2 ชนิด คือ แอลลลี IA และ IB เปนแอลลลีเดน สวนแอล

ลีล i เปนแอลลลีดอย 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- การถายทอดลักษณะพันธุกรรม 

 * พันธุกรรมของหมูเลือด ABO 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะการคิด 3) ทักษะการเรียนรู  

4) ทักษะการแกปญหา 5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

1) ครูสนทนากบันักเรียนเกี่ยวกับหมูเลือด โดยครูต้ังประเด็นคําถามดังตอไปน้ี 

- นักเรียนเคยบริจาคเลือดหรอืไม 



21 

 

– การบรจิาคเลือดครัง้แรก พยาบาลหรือเจาหนาทีจ่ะทําการซักประวัติและทําสิ่งใดกอนที่จะเจาะ

เลือดของนักเรียนเสมอ (ตรวจหาหมูเลือด) 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพือ่เช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง พันธุกรรมของหมูเลือด ABO 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ครูนําหนังสือพิมพที่นําเสนอเกี่ยวกับการบรจิาคเลอืดของบุคคลทีม่ีช่ือเสียงเปนทีรู่จกัมาอานให

นักเรียนฟง จากน้ันครูต้ังประเด็นคําถามดังตอไปน้ี 

– นักเรียนเคยพาพอแมหรือญาติผูใหญไปบรจิาคเลอืดหรือไม 

– เคยสงสยัไหมวาหมูเลือดของนักเรียนตรงกับหมูเลือดของพอแมหรือไม 

– ถานักเรียนทราบหมูเลือดของตนวาเปนหมูเลือดใด นักเรยีนจะสามารถคาดคะเนหมูเลือดของพอ

แมของนักเรียนไดหรือไมวาเปนหมูเลอืดใด 

นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบั พันธุกรรมของหมูเลอืด ABO โดยครูชวยอธิบายให

นักเรียนเขาใจวา หมูเลือดเปนลักษณะของสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตรพบวาหมูเลือดของมนุษยมรีูปแบบของยีน

อยู 3 ชนิด คือ แอลลีล A หรือ IA แอลลลี B หรือ IB และแอลลลี O หรือ I ซึ่งแสดงวาถูกควบคุมดวยยีนที่มี

มากกวา 2 แอลลีล  

3) แบงนักเรียนกลุมละ 5-6 คน ปฏิบัติกิจกรรม หมูเลอืด ตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะ/

กระบวนการสังเกต ดังน้ี 

– ใหนักเรียนศึกษาวิเคราะหตัวอยางหมูเลอืดของครอบครัวหน่ึง ดังตอไปน้ี  

– พอมีหมูเลอืด A แมมีหมูเลอืด A 

– พอมีหมูเลอืด A แมมีหมูเลอืด B 

– พอมีหมูเลอืด B แมมหีมูเลือด AB 

– พอมีหมูเลอืด O แมมีหมูเลือด O 

– ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดวาลกูที่เกิดมาจะมหีมูเลือดใดไดบาง แลวนําผลการวิเคราะหขอมลูมา

อภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 

หมายเหตุ นักเรียนอาจวิเคราะหการหาหมูเลือดของพอแมที่หมูเลือดตาง ๆ เพิ่มเติมไดตามความ

เหมาะสมนักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

4) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกจิกรรมหนาช้ันเรียน 

5) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนวคําถามตอไปน้ี 

– หมูเลือดระบบ ABO มีจีโนไทปเปนแบบใดบาง (IAIA, IAi, IBIB, IBi, IAIB และ ii) 



22 

 

– หมูเลือดใดที่ถูกควบคุมโดยแอลลลีเดน และหมูเลือดใดถูกควบคุมโดยแอลลีลดอย (หมูเลอืดที่

ควบคุมโดยแอลลีลเดน คือ หมูเลือด A, B, AB หมูเลือดที่ควบคุมโดยแอลลีลดอย คือ หมูเลือด O) 

6) นักเรียนและครรูวมกันสรปุผลจากการปฏิบัติกจิกรรม โดยใหไดขอสรปุวา เราสามารถจัดกลุมหมู

เลือดระบบ ABO ตามรูปแบบของยีนที่ควบคุมได 3 ชนิด คือ แอลลลี A (IA) แอลลีล B (IB) และแอลลลี O (i) 

และถาเราทราบวาหมูเลือดของเราคือหมูใด เรากส็ามารถวิเคราะหไดวาพอและแมของเรามหีมูเลือดใด 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน  

– หมูเลือดของมนุษยมีรปูแบบของยีนที่ควบคุมกี่ชนิด อะไรบาง 

– ใหนักเรียนแสดงวิธีคิดหมูเลือดของตนเองจากการผสมกันระหวางหมูเลือดของพอและแม 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง พันธุกรรมของหมูเลอืด ABO  

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท.  

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- พันธุกรรมของหมูเลือด 

ABO  

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายกระบวนการ

ถายทอดสารพันธุกรรม 

การแปรผันทาง

พันธุกรรม มิวเทชัน และ

การเกิดความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

- การถาม/ตอบ 

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 1 กระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม   เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม                        

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      เวลา  2  ช่ัวโมง 

 
 
ตัวชี้วัด 

 1. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอไทดในดีเอ็นเอตอการแสดงลักษณะของ

สิ่งมีชีวิต (ว 1.2 ม.4/3) 

2. สืบคนและยกตัวอยางการนํามิวเทชันไปใชประโยชน (ว 1.2 ม.4/4) 

จุดประสงคการเรียนรู 

- อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอไทดในดีเอ็นเอตอการแสดงลักษณะของ

สิ่งมีชีวิตได 

- ยกตัวอยางการนํามิวเทชันไปใชประโยชนได 

สาระการเรยีนรู 

 มิวเทชันที่เปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอไทด หรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือจํานวนโครโมโซมอาจสงผล

ทําใหลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจมีผลดีหรือผลเสียมนุษยใชหลักการของการเกิดมิว

เทช่ันในการชักนําใหไดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่แตกตางจากเดิม โดยการใชรังสีและสารเคมีตาง ๆ 

ความรู 

- มิวเทชัน 

- โรคทางพันธุกรรม 

ทักษะกระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  2) ทักษะการอธิบาย 

3) ทักษะการคิด  4) ทักษะการนําเสนอขอมูล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

 กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 
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ครูพูดคุยถึงจํานวนโครโมโซมในรางกายมนุษย โดยถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบวาโครโซมใน

รางกายมนุษยมีจํานวนกี่คู เปนโครโมโซมรางกายกี่คู โครโมโซมเพศมีกี่คูและเปนคูที่เทาไร โครโมโซมเพศหญิง

และเพศชายหนาตาเปนอยางไร 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1) ครูอธิบายความหมายของการกลายพันธุ คือ สภาพของสิ่งมีชีวิตที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทาง

พันธุกรรมจากเดิมที่เคยเปน ทั้งในระดับโครโมโซมและในระดับยีน โดยมีการกลายพันธุ 2 ลักษณะ  

คือ การกลายพันธุของเซลลรางกาย และการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ 

2) การกลายพันธุของเซลลรางกายเกิดกับยีนในเซลลตาง ๆ ของรางกาย ทําใหรางกายเปลี่ยนไปจาก 

เดิม เชน เน้ืองอก มะเร็ง สวนการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุเกิดกับยีนในเซลลสืบพันธุ สามารถถายทอดไปสู

ลูกหลานได ดังเชนการไขวเปลี่ยนของโครโมโซม หรือ crossing over ซึ่งจะเกิดข้ึนในการแบงเซลลแบบ 

meiosis ในข้ันตอน prophaseIซึ่ งเปนระยะที่ โครโมโซมคู เหมือนจะจับคูกัน เรียกวา homologous 

chromosome ในระหวางข้ันตอนน้ี โครมาตินจะหดตัวเขามาเปนคูกัน แลวเกิดการแลกเปลี่ยนช้ันสวน

ระหวาง sister chromatids ของโครโมโซมคูเหมือน ตําแหนงที่ไขวทับกัน เรียกวา chiasma  

3) ครูอธิบายถึงการนําการกลายพันธุไปใชใหเกิดประโยชน เชน การใชรังสีฉายในเหงาของพืชไมดอก  

เพื่อชักนําใหเกิดดอกหลากหลายสี และการใชสารเคมีทําใหพืชมีดอกและผลขนาดใหญ และสรางไมผลไรเมลด็ 

4) ครูอธิบายความหมายของโรคทางพันธุกรรม จากน้ันครูอธิบายถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติทาง 

พันธุกรรม โดยแบงประเภทของโรคออกเปน 2 กลุม ไดแก โรคทางพันธุกรรมบนออโตโซม และบนโครโมโซม

เพศ แลวอธิบายสวนสําคัญของอาการและโรค ดังน้ี  

- ความผิดปกติบนออโตโซมแบงเปนโครโมโซมเพิ่มโครโมโซมลดยีนดอยบนออโตโซม และยีน

เดนบนออโตโซม ไดแก 

- ดาวนซินโดรมมีโครโมโซมคูที่ 21 เกินมา 1 แทง เกิดจากเซลลไขของแมที่มีโครโมโซมเกินมา

1แทง เปน 24 แทง กลุมเสี่ยงคือคุณแมที่ต้ังครรภลูกขณะอายุ 35 ปข้ึนไป และการตรวจวินิจฉัย 

- กลุมอาการเอ็ดวาดสเกิดจากโครโมโซมคูที่ 18 เกินมา 1 แทง พบในทารกเพศหญิงมากกวาชาย 

- กลุมอาการคริดูชาตเกิดจากแขนโครโมโซมคูที่ 5หายไป 1โครโมโซม 

- โรคธาลัสซีเมียความผิดปกติของยีนบนออโตโซมที่ทําหนาที่ควบคุมการสรางเฮโมโกลบินใน

เม็ดเลือดแดง ทําใหเม็ดเลือดแดงผิดรูปจนมีความผิดปกติในการนําออกซิเจนไปเลี้ยงรางกาย ผูปวยมีลักษณะ

ตัวซีด ทองปอง และอธิบายถึงโอกาสในการถายทอดทางกรรมพันธุของโรคธาลัสซีเมียในรูปแบบตาง ๆ 

- โรคผิวเผือกเกิดจากยีนผิดปกติบนออโตโซม คนผิวเผือกจะมีผิวที่ไวตอแสงมากดวงตาปรบัตัว

กับแสงไดไมดีนักและมองไมเห็นในที่มืด สวนใหญมีสายตาสั้นหรือสายตายาวมาก อาจมีปญหาเกี่ยวกับสายตา 

- ทาวแสนปม ที่เกิดเน้ืองอกตามแนวเสนประสาททั่วรางการ และมีกระดูกคดงอ โดยเกิดจาก

ยีนผิดปกติบนโครโมโซมคูที่ 17 หรือคูที่ 22 และเปนยีนเดน 

ความผิดปกติบนโครโมโซมเพศแบงเปนยีนดอยบนโครโมโซมเพศโครโมโซมเพิ่ม และโครโมโซมลด
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ไดแก 

- กลุมอาการทริปเปลเอ็กซ เกิดข้ึนเฉพาะในเพศหญิง คือ มีโครโมโซมเพศเกินมา 1 แทง ซึ่ง

เปนโครโมโซม X ทําใหมีโครโมโซมเพศจํานวน 3 แทง เปน XXX รวมโครโมโซมทั้งชุด จํานวน 47 แทงผูหญิง

ที่มีอาการทริปเปลเอ็กซน้ีเปนหมัน มีการเจริญเติบโตที่ไมเต็มที่ 

- กลุมอาการดับเบิลวายผูชายที่มีอาการดับเบิลวายจะมีความผิดปกติที่เกิดกับโครโมโซม Y 

โดยมีโครโมโซม Y เกินมาจากปกติ โครโมโซมเพศ เปนแบบ XYY 

- กลุมอาการไคลนเฟลเตอรพบในเพศชาย เกิดจากโครโมโซม X เกินมา 1 หรือ 2 โครโมโซม 

คือ XXY หรือXXXY  

- กลุมอาการเทอรเนอรเกิดในเฉพาะเพศหญิง สาเหตุจากโครโมโซม X หายไป 1 แทง ทําให

เหลือโครโมโซมในเซลลรางกาย45 แทง 

5) ครูอธิบายเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และอธิบายเรื่อง 

พันธุประวัติ แลวยกตัวอยางการสืบโรคทางพันธุกรรมโดยใชพันธุประวัติ 

กิจกรรมรวบยอด 

1) ครสูรุปความผิดปกติของโครโมโซมและยีนในแตละอาการ โดยแบงประเด็นเปนความผิดปกติบน 

ออโตโซม และโครโมโซมเพศ 

2) ครูยกตัวอยางนักพันธุศาสตร เอชเจ มัลเลอรไดทดลองใชรังสีเอกซชักนําใหยีนของแมลงหว่ีใหเกิด 

การกลายพันธ นําไปสูการศึกษากระบวนการกลายพันธุของยีนและเปนแนวทางที่ทําใหนักพันธุศาสตรคนพบ

สิ่งมีชีวิตสายพันธุใหมอีกมากมาย 

3) ครูอธิบายการคนพบวิธิการรักษาโรคธารัสซีเมียในปจจุบันที่ใชสเต็มเซลลตนกําเนิดในไขกระดูกมา 

เพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง ทําการโคลนน่ิงจนไดเซลลที่ผลิตเม็ดเลือดแดงอยางปกติ แลวนํากลับเขาไปไวใน

รางกายคน ทําใหรางการผลิตเซลลเม็ดเลือดแดงอยางปกติ 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรมนอกเหนือกฏของเมนเดลและเรื่อง โรคทาง 

พันธุกรรม  

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตาม 

หลักสูตรแกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร 3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- มิวเทชันที่เปลี่ยนแปลง

 

- เอกสารประกอบการ

 

- การถาม/ตอบ 

 

- สามารถตอบคําถามได
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

ลําดับนิวคลีโอไทด หรือ

เปลี่ยนแปลงโครงสราง

หรือจํานวนโครโมโซม

อาจสงผลทําใหลักษณะ

ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม ซึ่งอาจมีผลดี

หรื อผลเสี ย มนุษย ใช

หลักการของการเกิดมิ

เทช่ันในการชักนําใหได

สิ่ งมี ชี วิตที่ มีลักษณะที่

แตกตางจากเดิม โดยการ

ใชรังสีและสารเคมีตาง ๆ 

สอน  อยางถูกตองต้ังแตรอย

ละ 50 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายผลที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลี

โอไทดในดีเอ็นเอตอการ

แ ส ด ง ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง

สิ่งมีชีวิต  

- สืบคนขอมูล และ

ยกตัวอยางการนํามิวเท

ชันไปใชประโยชน  

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตองต้ังแตรอย

ละ 50 

 

คุ ณ ลั ก ณ ะ อั น พึ ง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน

และรวมกิจกรรมในช้ัน

เรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งที่เขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสายไม

เกิน 15นาที และจํานวน

ครั้งที่ เขาเรียนมากกวา

รอยละ80 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ    
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- เอกสารการประเมิน

สมร รถนะสํ า คัญขอ ง

ผูเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การ ตัดสินเปน ดี เ ย่ียม 

และดี 

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 กระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ 

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

 สืบคนขอมลูและอภิปรายผลของเทคโนโลยีดีเอ็นเอทีม่ีตอมนุษยและสิง่แวดลอม (ว 1.2 ม.4/5)

จุดประสงคการเรียนรู 

 อภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอทีม่ีตอมนุษยและสิง่แวดลอมได 

สาระสําคัญ 

 มนุษยนําความรูเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอมาประยุกตใชทางดานการแพทย และเภสัชกรรม เชน การ

สรางสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เพื่อผลิตยาและวัคซีน ดานการเกษตร เชน พืชดัดแปรพันธุกรรมที่ตานทาน

โรคหรือแมลง สัตวดัดแปร พันธุกรรมที่มีลักษณะตามที่ตองการ และดานนิติวิทยาศาสตร เชน การตรวจลาย

พิมพดีเอ็นเอเพื่อหาความสัมพันธทางสายเลือด หรือเพื่อหาผูกระทําผิดการใชเทคโนโลยีทางดีเอน็เอในดานตาง 

ๆ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริยธรรมและผลกระทบทางดานสังคม 

ความรู 

- เทคโนโลยีชีวภาพ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  2) ทักษะการอธิบาย 

3) ทักษะการคิด   4) ทักษะการนําเสนอขอมูล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

 กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

 ครูกลาวถึงประโยชนของความรูทางพันธุศาสตร เชน การพัฒนาสายพันธุขาวหอมมะลิทนนํ้าทวม 

และปลาทับทิม 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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1) ครูอธิบายประวัฒความเปนมาของเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งในอดีตน้ันคือเทคโนโลยีการหมักที่ถูกใช 

เก็บรักษาอาหาร และเพื่อการเกษตร จากน้ันจึงถูกพัฒนาเปนเทคโนโลยีพันธุศาสตร หรือพันธุวิศวกรรม เพื่อ

ตอบสนองความตองการของมนุษย และอธิบายความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรม 

2) ครูอธิบายภาพข้ันตอนวิธีทางพันธุวิศวกรรมดังน้ี ข้ันที่ 1 นําเซลลตนแบบมาแยก DNA สวนที่ 

ตองการออกจากเซลลข้ันที่ 2 แยกสวนที่ตองการออกจากเซลลโดยการตัดสวนที่มียีนที่ตองการออกโดยใช

เอนไซมตัดจําเพาะข้ันที่ 3 นําช้ินสวนของยีนที่ไดมาเช่ือมตอกับ DNA พาหะ ซึ่งถูกตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ

ชนิดเดียวกับที่ตัดยีนที่ตองการข้ันที่ 4 เช่ือม DNA พาหะกับยีนสวนที่ตองการดวยเอนไซมไลเกสจึงจะได DNA 

สายผสม ข้ันที่ 5 นําDNA สายผสมใสเขาไปในโครโมโซมของเซลลใหมซึ่งเปนเซลลผูรับ แลวเซลลเพิ่มจํานวน

เซลลผูรับ และข้ันที่ 6แยกยีนที่ตองการออกเพื่อนําไปถายโอนใสสิ่งมีชีวิตอื่น จะไดสายพันธุของสิ่งมีชีวิตที่มี

คุณสมบัติตามตองการ 

3) ครูต้ังคําถามใหนักเรียนรวมกันตอบ ผลผลิตทางพันธุวิศวกรรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

หรือไม จงยกตัวอยางประกอบ 

4) ครูอธิบายการใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ดาน ไดแก ดานการเกษตรดานอุตสาหกรรม 

ดานการแพทย และดานกฎหมาย 

- ดานการเกษตร การปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืช เพื่อใหพืชมีลักษณะพิเศษตามตองการ เก็บ

รักษาไดนาน และทนตอสภาพภูมิอากาศ การปรับปรุงและพัฒนาพันธุสัตวประกอบดวยการผสมเทียม การ

ถายฝากตัวออน การพัฒนาพันธสัตว และพัฒนาวิธีการการตรวจโรคในสัตว นอกจากน้ียังมีการปรับปรุงและ

พัฒนาพันธุจุลินทรีย เพื่อใชในการยอยสลาย การบําบัดนํ้าเสีย การควบคุมโรคและแมลงในพืช และการตรึง

ไนโตรเจนสําหรับพืช 

- ดานอุตสาหกรรมการปรับเปลี่ยนคุณภาพของวัตถุดิบซึ่งไดจากสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการเพิ่มผลผลิต

ดวยการพัฒนาพันธุพืชและสัตว 

- ดานการแพทยการผลิตยาปฏิชีวนะเชน การคนพบสารปฏิชีวนะเพนิซิลลินยับย้ังการเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย โดยอเล็กซานเดอร เฟลมิงการผลิตวัคซีนโดยใชเทคนิค recombinant DNA ในการตัดตอยีน 

เชนการผลิตอินซูลินการตรวจวินิจฉัยโรคดวยการตรวจหาเช้ือดวยเทคนิค PCR  เชน วัณโรค 

- ดานกฎหมายการใชลายพิมพ DNA ตรวจพิสูจนความเกี่ยวพันคดีตางๆ เชน การฆาตกรรม การ

ทํารายรางกายพิสูจนความสัมพันธทางสายเลือดพิสูจนชาติพันธุและการใหสิทธิในการอาศัยบนแผนดินไทย 

และการสืบหาบุคคลที่เสียชีวิต 

5) ครูอธิบายวาประเทศไทยมีหนวยงานที่ดูแลและพัฒนาการวิจันดานพันธุศาสตร คือ ศูนยพันธุ 

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ หรือ BIOTEC 

กิจกรรมรวบยอด 

1) ครูสรุปผลดีและผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ และใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามวา นักเรียน 

เห็นดวยหรือไมกับการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชประโยชนในประเทศไทย เพราะอะไร 
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สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ 

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร 3)อินเทอรเน็ต 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- ม นุ ษ ย นํ า ค ว า ม รู

เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอมา

ป ร ะ ยุ กต ใ ช ท า ง ด า น

การแพทย  และเภสั ช

กรรม เ ช น ก ารสร า ง

สิ่ ง มี ชี วิ ต ดั ด แ ป ร

พันธุกรรม เพื่อผลิตยา

แ ล ะ วั ค ซี น  ด า น

การเกษตร เชน พืชดัด

แปรพันธุกรรมที่ตานทาน

โรคหรือแมลง สัตว ดัด

แ ป ร  พั น ธุ ก ร ร ม ที่ มี

ลักษณะตามที่ตองการ 

และดานนิติวิทยาศาสตร 

เชน การตรวจลายพิมพดี

เ อ็ น เ อ เ พื่ อ ห า

ค ว า ม สั ม พั น ธ ท า ง

สายเลือด หรือเพื่อหา

ผู ก ร ะ ทํ า ผิ ด  ก า ร ใ ช

เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอใน

ดานตาง ๆ ตองคํานึงถึง

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง

ชีวภาพ ชีวจริยธรรมและ

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตองต้ังแตรอย

ละ 50 



32 

 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

ผลกระทบทางดานสังคม 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- สืบคนขอมูล และ

อ ภิ ป ร า ย ผ ล ข อ ง

เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอทีม่ี

ตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตองต้ังแตรอย

ละ 50 

 

คุ ณ ลั ก ณ ะ อั น พึ ง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน

และรวมกิจกรรมในช้ัน

เรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งที่เขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสายไม

เกิน 15นาที และจํานวน

ครั้งที่ เขาเรียนมากกวา

รอยละ80 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

 

- เอกสารการประเมิน

สมร รถนะสํ า คัญขอ ง

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การ ตัดสินเปน ดี เ ย่ียม 

และดี 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 วิวัฒนาการ เรื่อง วิวัฒนาการของสิง่มีชีวิต 

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  เวลา  2  ชั่วโมง 

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

ตัวชี้วัด 

 สืบคนขอมลู อธิบาย และยกตัวอยางความหลากหลายของสิง่มีชีวิตซึ่งเปนผลมาจากวิวัฒนาการ (ว 

1.2 ม.4/6) 

จุดประสงคการเรียนรู 

 อธิบาย และยกตัวอยางความหลากหลายของสิง่มีชีวิตซึ่งเปนผลมาจากวิวัฒนาการได 

สาระสําคัญ 

 ผลจากกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทําใหสิ่งมีชีวิตมีลักษณะเหมาะสมในการดํารงชีวิต 

สามารถปรับตัวใหอยูรอดไดในสิ่งแวดลอมน้ัน ๆกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติเปนหลักการที่สําคัญอยาง

หน่ึงที่ทําใหเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

ความรู 

- วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  2) ทักษะการอธิบาย 

3)  ทักษะการคิด  4) ทักษะการนําเสนอขอมูล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

 กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูกลาวถึงการศึกษาสิ่งมีชีวิตต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน มีการคนพบสิ่งมีชีวิตใหม ๆ และต้ังช่ือทาง

วิทยาศาสตรเพื่อปองกันความสับสนและงายตอการศึกษาในอนาคต โดยมีสิ่งมีชีวิตที่ถูกแบงออกเปน

อาณาจักรตาง ๆ แตกตางกันตามลักษณะที่ใชในการจําแนกสิ่งมีชีวิต 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1)  ความหลายหลายของสิ่งมีชีวิตในปจจุบัน อาร เอช วินเทเคอร ไดจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปน 5  

อาณาจักรดังน้ี 

- อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Mornera) สิ่งมีชีวิตช้ันตํ่า ในกลุมโพรคาริโอต คือไมมีเย้ือ

หุมนิวเคลียสมีโครงสรางไมซับซอน เปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรน้ี ไดแก แบคทีเรีย ซึ่งมี

รูปรางตางกันออกไป เชน เปนแทงเกลียวกลมหรือตอกันเปนสายยาวแบคทีเรียบางชนิดทําใหเกิดโรค เชน โรค

บิด บาดทะยัก เรื้อน บางชนิดพบในปมรากถ่ัว Rhizobium sp.และพวกสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน (Blue-

green algae) เชน Sprirurina sp.Microcystissp. ที่ผลิตสารพิษ microcystinsเปนพิษตอระบบประสาท 

กลามเน้ือออนแรง และตับ 

- อาณาจักรโพรติสตา (Kingdom Protista) เปนสิ่งมีชีวิตกลุมยูคาริโอต คือมีเย่ือหุมนิวเคลียส 

มีทั้งประเภทช้ันตํ่าเซลลเดียวหรือหลายเซลล สวนใหญเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว มีคลอโรพลาสตที่ใชในการ

สังเคราะหแสง ไดแก สาหราย ซึ่งพบในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม สาหรายบางชนิดนํามาทําอาหารสัตว บางชนิดทําวุน 

เชน สาหรายสีแดงบางชนิดไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาตองสองดวยกลองจุลทรรศน เชน อะมีบา พารา

มีเซียม ยูกลีนา นอกจากน้ียังพบสิ่งมีชีวิตที่เรียนกวา ราเมือก ซึ่งพบตามที่ช้ืนแฉะ บางชนิดทําใหเกิดโรค เชน 

พลาสโมเดียม ทําใหเกิดโรคไขมาลาเรีย  

- อาณาจักรฟงไจ (Kingdom Fungi) สวนใหญเปนสิ่งมีชีวิตที่ประกอบดวยเซลล อาจมีเซลล

เดียว เชน ยีสตที่ทําขนมปง หรือใชในการหมักสุรา ไวน เบียร เปนตน บางชนิดมีหลายเซลล เชน เห็ด มีการ

รวมตัวกันเปนกลุมของเสนใย หรืออัดแนนเปนกระจุก มีผนังเซลลคลายพืช แตไมมีคลอโรฟลล สืบพันธุโดย

การสรางสปอร และดํารงชีวิตโดยการยอยสลายสารอินทรีย โดยหลั่งนํ้ายอยออกมายอยอาหาร แลวจึงดูดเอา

โมเลกุลที่ถูกยอยเขาสูเซลล ทําหนาที่เปนผูยอยสลายในระบบนิเวศ 

- อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) เปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลลที่ประกอบกับเปนเน้ือเย่ือ เซลล

มีการเปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่เฉพาะอยาง เชน ราก ลําตน ใบ มีคลอโร พลาสตซึ่งเปนวัตถุที่ใชในการ

สังเคราะหดวยแสง โดยอาศัยพลังงานแสงจากดวงอาทิตย จึงมีหนาที่เปนผูผลิตในระบบนิเวศ พบทั้งบนบก

และในนํ้า พืชช้ันตํ่าจะไมมีทอลําเลียง ไดแก มอส พืชช้ันสูงจะมีทอลําเลียง เชน หวายทะนอย หญาถอดปลอง 

ตีนตุกแก ชองนางคลี่ เฟรน สน ปรง พืชใบเลี้ยงคู และพืชใบเลี้ยงเด่ียว 

- อาณาจักรสัตว (Kingdom Animalia)เปนสิ่งมีชีวิตที่มีเน้ือเย่ือซึ่งประกอบดวยเซลลหลาย

เซลล ไมมีผนังเซลล ภายในเซลลไมมีคลอโรพลาสต เปนผูบริโภคในระบบนิเวศ มีความสามารถในการ

ตอบสนองสิ่งเรา บางชนิดเคลื่อนที่ไมได เชน ฟองนํ้า ปะการัง กัลปงหา เปนตนสิ่งมีชีวิตอาณาจักรสัตว แบง

ออกเปน 2 กลุม คือ (5.1)สัตวไมมีกระดูกสันหลัง ไดแก ฟองนํ้า กัลปงหา แมงกะพรุน พยาธิตางๆ ไสเดือน 

หอย แมลง หมึก ดาวทะเลและ (5.2)สัตวมีกระดูกสันหลัง ไดแก ปลา สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า สัตวเลื้อยคลาน สัตว

ปก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

 2)  ครูอธิบายแนวคิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่มีนักวิทยาศาสตรไดเสนอไวหลายทาน แตมี 3 
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ทานที่มีผลตอการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนถึงปจจุบัน ไดแก ลามารค ดารวิน และวอลเลช 

- ในชวงแรกของการศึกษาลามารตไดเสนอหลักการไว 2 ขอ คือ (1) กฎการใชและไมใช หาก

อวัยวะใดที่มีการใชงานมากในการดํารงชีวิตจะมีขนาดใหญ สวนอวัยวะใดที่ไมใชจะคอยๆลดขนาดและออนแอ

ลง และเสื่อมไปในที่สุดและ (2) กฎแหงการถายทอดลักษณะที่ไดมาขณะมีชีวิตอยู การเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งมีชีวิตที่เกิดข้ึนจากการใชและไมใชน้ันจะคงอยูได และสิ่งมีชีวิตสามารถถายทอดลักษณะที่เกิดใหมน้ีไปสูรุน

ลูกไดแตแนวคิดของลามารคถูกคัดคานเมื่อมีนักวิทยาศาสตรทดสอบโดยการตัดหางหนูทุกรุน แตลูกที่เกิดมาก็

ยังมีหาง ดังน้ันแนวคิดของลามารคจึงไมเปนจริง ซึ่งการศึกษาตอมาพบวา การถายทอดลักษณะจะผานทาง

เซลลสืบพันธุ 

- หลังจากน้ันดาวิน ผูไดรับการยอมรับใหเปนบิดาแหงการศึกษาวิวัฒนาการ เขาไดเดินทางไป

รอบโลกเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิต ผานการจดบันทึกและสังเกต ดาวินไดศึกษาพื้นที่ของหมูเกาะกาลาปากอสที่อยู

หางไกลจากชายฝง ดวยเปนพื้นที่ ๆมีสิ่งมีชีวิตแตกตางจากบนพื้นดินอยางชัดเจน ดาวินไดสังเกตนกฟนที่อยู

บนเกาะตาง ๆ มีลักษณะจะงอนปากที่แตกตางกันไป และไดสังเกตพฤติกรรม จึงสรุปวานกฟนมีจะงอยปากที่

แตกตางกัน เน่ืองจากประเภทของอาหารที่แตกตางกันเชน พวกที่กินยอดไม-ใบไม พวกที่กินแมลง พวกที่กิน

ตนกระบองเพชร และพวกที่กินเมล็ดพืชและจึงไดทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่สรุปไดวา (1) สิ่งมีชีวิตทั้ง

มวลลวนผันแปร (2) สิ่งมีชีวิตมีความสามารถถายทอดคุณสมบัติลักษณะ และ (3) สิ่งมีชีวิตตองด้ินรนแขงขัน

เพื่อความอยูรอดแตแนวดาวินก็ยังถูกคัดคานแนวคิดเพราะขัดตอความเช่ือในพระเจาวามนุษยเกิดจากพระเจา

เปนผูสราง การยอมรับแนวคิดของดาวินเกิดข้ึนเมื่อไดรับแนวคิดสนับสนุนจากไอเอลลและมัลทัส 

- นอกจากน้ี แนวคิดของดาวินยังไดรับการสนับสนุนจากวอลเลชผูศึกษาความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิตแถบหมูเกาะมาเลยอาชิเพลาโก หรืออินโดนีเซียในปจจุบันวอลเลชไดเขียนจดหมายสงใหดาวินเพื่อ

อธิบายถึงการศึกษาสิ่งมีชีวิตในเกาะน้ัน ทําใหแนวคิดของดาวินไดรับการยอมรับในที่สุด และสรุปทฤษฏีการ

คัดเลือกโดยธรรมชาติ คือ (1) สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีความสามารถในการสืบพันธุสูง (2) สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน

ยอมมีความแปรผันของลักษณะ(3) สิ่งมีชีวิตตองตอสูเพื่อความอยูรอด เกิดการคัดเลือกตามธรรมชาติ (4) 

สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมที่สุดจะสามารถอยูรอดตอไปได 

กิจกรรมรวบยอด 

1)  ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวาแนวคิดของลามารค และดารวินวานักเรียนมีขอคิดเห็นอยางไร 

2)  ครูต้ังคําถามนักเรียนวา ระหวางดารวินและเมนเดล ใครเกิดกอนกัน จากน้ันครูจึงเฉลยวาดารวิน 

เกิดกอน ดังน้ันในยุคแหงการคนพบของดารวิน เขาจะไมรูจักเมลเดล ไมรูเรื่องเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม แตตอมาพันธุศาสตรของเมนเลดไดมารองรับการคนพบของดารวิน เปนทฏษฏีที่สนับสนุนซึ่ง

กันและกัน จนไดรับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตรโดยทั้วไป 

 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1)  หนังสือหรือวารสารวิทยาศาสตร 2)  สารานุกรมวิทยาศาสตร 3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- ผลจากกระบวนการ

คัดเลือกโดยธรรมชาติ 

ทําใหสิ่งมีชีวิตมีลักษณะ

เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร

ดํ า ร ง ชี วิ ต  ส า ม า ร ถ

ปรับตัวใหอยูรอดไดใน

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม น้ั น  ๆ 

กระบวนการคัดเลือกโดย

ธรรมชาติเปนหลักการที่

สําคัญอยางหน่ึงที่ทําให

เ กิ ด วิ วัฒ น า ก า ร ข อ ง

สิ่งมีชีวิต 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตองต้ังแตรอย

ละ 50 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- สืบคนขอมูล อธิบาย 

และยกตัวอยางความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

ซึ่ ง เ ป น ผ ล ม า จ า ก

วิวัฒนาการ 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตองต้ังแตรอย

ละ 50 

 

คุ ณ ลั ก ณ ะ อั น พึ ง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งที่เขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสายไม

เกิน 15นาที และจํานวน

ครั้งที่ เขาเรียนมากกวา

รอยละ80 

- สามารถตอบคําถามได
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

 และรวมกิจกรรมในช้ัน

เรียน 

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

 

- เอกสารการประเมิน

สมร รถนะสํ า คัญขอ ง

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การ ตัดสินเปน ดี เ ย่ียม 

และดี 

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

 

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

  

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 2 วิวัฒนาการ   เรื่อง ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต                        

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

  สืบคนขอมลู อธิบาย และยกตัวอยางความหลากหลายของสิง่มีชีวิตซึ่งเปนผลมาจากวิวัฒนาการ (ว 

1.2 ม.4/6) 

จุดประสงคการเรียนรู 

สํารวจลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในทองถ่ินและจําแนกเปนกลุม ๆ ได 

สาระสําคัญ 

โลกมีความหลากหลายของระบบนิเวศซึ่งมีสิง่มีชีวิตอาศัยอยูมากมายหลายสปชีส สิง่มีชีวิตสปชีส

เดียวกันก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพสงผลทําใหมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่น 

ๆ ไดใชประโยชนในแงของการเปนอาหาร ที่อยูอาศัย แหลงสืบพันธุและขยายพันธุ ทําใหสิง่มีชีวิตสามารถ

ดํารงพันธุอยูได 

สิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีความตองการปจจัยตาง ๆ ในการดํารงชีวิตแตกตางกัน ซึ่ง

จะชวยรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนโลกได 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   4) ทักษะการแกปญหา  

2) ทักษะการคิด      5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

3) ทักษะการเรียนรู  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   
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กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูนํารูปปาดิบช้ืน ทุงหญา แนวปะการัง และปาชายเลนมาใหนักเรียนดู และใหนักเรียนตอบคําถาม

ตอไปน้ี 

– ในทองถ่ินที่นักเรียนอาศัยอยูมลีักษณะของระบบนิเวศเหมือนกับรูปใด 

– นักเรียนคิดวาแตละรปูมสีิ่งมีชีวิตอะไรบางที่อาศัยอยู และมีลักษณะเหมอืนหรือแตกตางกันหรือไม  

ในเรื่องใด 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ครูต้ังประเด็นคําถาม จากน้ันสุมนักเรียน 2-3 คน ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

– นักเรียนคิดวาในทองถ่ินอื่นซึง่มรีะบบนิเวศที่แตกตางจากทองถ่ินที่นักเรียนอาศัยอยู จะมีชนิด 

จํานวน และลักษณะของสิง่มีชีวิตเหมือนหรือแตกตางกันหรอืไม ลักษณะใด 

– นักเรียนสามารถบอกไดหรือไมวาในทองถ่ินของนักเรียนมคีวามหลากหลายทางชีวภาพหรือไม 

นักเรียนดูไดจากอะไร 

นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบั ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต ใหนักเรียนศึกษา 

โดยครูชวยอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา ความหลากหลายทางชีวภาพประกอบดวย ความหลากหลายของชนิด

พันธุ ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

3) แบงนักเรียนกลุมละ 5-6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ิน ตาม

ข้ันตอนทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะการสังเกต ดังน้ี 

– ใหแตละกลุมสํารวจขอมลูในทองถ่ินและระบุวาในทองถ่ินมีระบบนิเวศอะไรบาง มีชนิดและจํานวน

ของสิ่งมีชีวิตในแตละระบบนิเวศเปนอยางไร และในระบบนิเวศหน่ึง ๆ พบสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากที่สุด ชนิดใด

นอยที่สุด 

– ใหแตละกลุมรวมกันพิจารณาตัวแทนในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยเลอืกสิง่มีชีวิต

ชนิดใดชนิดหน่ึงในทองถ่ินมา 1 ชนิดที่มีหลายพันธุ เชน ขาว กลวย สุนัข ไก ฯลฯ แลวศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ

และพฤติกรรมของสิง่มีชีวิตชนิดน้ัน ๆ 

– สืบคนขอมูลเกี่ยวกบัสิง่มีชีวิตที่กลุมเลือกศึกษาจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือเรียน หนังสือ

อางอิง หนังสอือานประกอบ หนังสือพมิพ วารสารวิทยาศาสตร หรือเว็บไซตที่เกี่ยวของทางอินเทอรเน็ต 

– นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจและสืบคนขอมลูของแตละกลุมมาสรุปและอภิปรายรวมกันในประเด็น

ตาง ๆ ดังน้ี 
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– ในทองถ่ินที่นักเรียนอาศัยอยูมรีะบบนิเวศอะไรบาง 

– ระบบนิเวศที่นักเรียนสํารวจมสีิง่มีชีวิตชนิดใดบาง สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่พบมากทีสุ่ด เพราะเหตุใดจึง

พบสิง่มีชีวิตชนิดน้ีเปนจํานวนมากในทองถ่ินที่เราสํารวจ 

– ตัวอยางสิ่งมีชีวิตที่ใชศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมใหขอมลูที่นาสนใจอะไรบาง 

4) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกจิกรรมหนาช้ันเรียน 

5) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนวคําถามตอไปน้ี 

– ในทองถ่ินที่นักเรียนอาศัยอยูมรีะบบนิเวศอะไรบาง (พิจารณาจากคําตอบนักเรียน 

แนวคําตอบ ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศนํ้าตก ระบบนิเวศนาขาว ฯลฯ) 

– บริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เหมาะสมสังเกตไดจากสิ่งใด (บรเิวณน้ันมีสิ่งมีชีวิตหลาย

ชนิดอาศัยอยูรวมกัน) 

– ผลสรุปของการสํารวจน้ีคืออะไร (แหลงที่อยูแตละแหลงจะมีชนิดและจํานวนของสิ่งมีชีวิตแตกตาง

กัน บางชนิดมีมาก บางชนิดมีนอย และสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึง ๆ อาจมีหลายพันธุ เน่ืองจากมีความหลากหลายทาง

พันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตแตละชนิด) 

6) นักเรียนและครรูวมกันสรปุผลจากการปฏิบัติกจิกรรม โดยใหไดขอสรปุวา สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองมี

ความเกี่ยวพันกับระบบนิเวศ บรเิวณที่มสีิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยูมาก บรเิวณน้ันจะมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพมาก แลวครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพที่มนุษยไดรบั ซึ่งสวน

ใหญไดมาจากปาในธรรมชาติ นอกจากประโยชนดังกลาวแลวมนุษยยังไดรับประโยชนจากความ 

หลากหลายทางชีวภาพในแงของการเปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งสามารถทําเปนธุรกิจที่นําเงินตราเขาประเทศ 

ไดอีกดวย 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน 

 – ความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร 

 – บริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เหมาะสมสังเกตไดจากสิ่งใด 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ    
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

- ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

- การถาม/ตอบ -สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- สืบคนขอมลูและ

อภิปรายผลของความ

หลากหลายทางชีวภาพที่

มีตอมนุษยและ

สิ่งแวดลอม 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 2 วิวัฒนาการ   เรื่อง ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต                        

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

สืบคนขอมลู อธิบาย และยกตัวอยางความหลากหลายของสิง่มีชีวิตซึ่งเปนผลมาจากวิวัฒนาการ (ว 

1.2 ม.4/6) 

จุดประสงคการเรียนรู 

สืบคนขอมลูและอภิปรายเกี่ยวกบัความหลากหลายของสิ่งมชีีวิตได 

สาระสําคัญ 

การคัดเลือกตามธรรมชาติจะสงผลทําใหลักษณะพันธุกรรมของประชากรในกลุมยอยแตละกลุม

แตกตางกันไป จนกลายเปนสปชีสใหม ทําใหเกิดเปนความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต                        

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะการคิด  3) ทักษะการเรียนรู  

4) ทักษะการแกปญหา  5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับสปชีสของสิ่งมีชีวิต โดยสุมนักเรียน 2-3 คนใหนักเรียนตอบคําถาม 

จากน้ันครูต้ังประเด็นคําถามดังน้ี 

– นักชีววิทยาจัดแบงกลุมของสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยเกณฑใด 
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– กลุมยอยของการจัดลําดับของสิ่งมีชีวิตเรียกวาอะไร 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ครูนํารูปสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด เชน คน สัตว พืชมาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนรวมกันตอบ

คําถามตอไปน้ี 

– สิ่งมีชีวิตเหลาน้ีอยูในสปชีสเดียวกันหรือไม เพราะอะไร 

– ถาจัดจะแบงสิ่งมีชีวิตเหลาน้ีออกเปนกลุม ๆ นักเรียนจะมเีกณฑในการจัดแบงอยางไร 

นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบั ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต โดยครูชวยอธิบายให

นักเรียนเขาใจวา สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการแยกออกเปนชนิดตาง ๆ หลายชนิด ทําใหนักชีววิทยาไดจัดแบง

สิ่งมีชีวิตออกเปนหมวดหมูเรียกวา อาณาจักร โดยใชลกัษณะรวมกันบางอยางที่คลายคลงึกันของสิง่มีชีวิตน้ัน 

ๆ เปนเกณฑในการจัดแบง และแบงออกไดเปน 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรโมนีรา อาณาจักรโพรทสิตา 

อาณาจักรเห็ด รา และยีสต อาณาจักรพืช และอาณาจกัรสตัว 

3) แบงนักเรียนกลุมละ 5-6 คน สืบคนขอมูลเกี่ยวกบัความหลากหลายของสิง่มีชีวิตโดยดําเนินการ

ตามข้ันตอนดังน้ี 

– แตละกลุมวางแผนการสบืคนขอมลู โดยแบงหัวขอยอยใหเพื่อนสมาชิกชวยกันสืบคนตามที่สมาชิก

กลุมชวยกันกําหนดหัวขอยอย เชน อาณาจักรโมนีรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรเห็ด รา และยีสต 

อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว 

– สมาชิกกลุมแตละคนหรือกลุมยอยชวยกันสืบคนขอมูลตามหัวขอยอยที่ตนเองรับผิดชอบ โดยการ

สืบคนจากใบความรูทีค่รูเตรียมมาให หรือจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร สารานุกรมวิทยาศาสตร 

สารานุกรมสําหรับเยาวชน และอินเทอรเน็ต 

– สมาชิกกลุมนําขอมลูที่สบืคนไดมารายงานใหเพื่อน ๆ สมาชิกในกลุมฟง รวมทั้งรวมกันอภิปราย

ซักถามจนคาดวาสมาชิกทุกคนมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุมชวยกันสรปุความรูที่ไดทั้งหมดเปนผลงานของกลุม และชวยกันจัดทํารายงานการศึกษา

คนควาเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

4) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกจิกรรมหนาช้ันเรียน 

5) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนวคําถามตอไปน้ี 

– นักชีววิทยาจัดแบงสิ่งมีชีวิตออกเปนหมวดหมูเรียกวาอะไร (อาณาจักร) 

– ยกตัวอยางอาณาจักรของสิง่มีชีวิตมา 1 อาณาจักร พรอมอธิบายลักษณะของอาณาจักรของ

สิ่งมีชีวิตน้ัน ๆ มาพอเขาใจ (พิจารณาจากคําตอบนักเรียน แนวคําตอบ อาณาจักรพืช มีลกัษณะ  คือ มีเน้ือเย่ือ 



44 

 

ประกอบดวยเซลลหลายเซลล ภายในเซลลมีคลอโรฟลลสําหรบัสงัเคราะหอาหารจากแสงอาทิตย เชน พืชใบ

เลี้ยงเด่ียวและพืชใบเลี้ยงคูทั่ว ๆ ไป) 

6) นักเรียนและครรูวมกันสรปุผลจากการปฏิบัติกจิกรรม นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับ

คําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน 

 –นักชีววิทยาจัดแบงสิง่มีชีวิตออกเปนกีอ่าณาจักร อะไรบาง 

– โพรโทซัว แบคทเีรีย เห็ด รา และยีสต อยูในอาณาจักรเดียวกันหรือไม อธิบาย 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายกระบวนการ

คัดเลือกตามธรรมชาติ 

และผลของการคัดเลือก

ตามธรรมชาติตอความ

หลากหลายของสิง่มีชีวิต 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

 อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรยีน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 3 การลําเลียงสารผานเซลล เรื่อง  เซลลและองคประกอบสําคัญของเซลล 

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4    เวลา  1  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

อธิบายโครงสรางและสมบัติของเย่ือหุมเซลลทีส่ัมพันธกบัการลําเลียงสาร และเปรียบเทียบการ

ลําเลียงสารผานเย่ือหุมเซลลแบบตางๆ (ว 1.2 ม.4/1) 

จุดประสงคการเรียนรู 

บอกความหมายและความสําคัญของการรกัษาดุลยภาพของเซลล 

สาระสําคัญ 

 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถคงสภาพอยูปกติได เพราะมเีซลลหรือรางกายของสิ่งมีชีวิตเหลาน้ันมี

กระบวนการทํางานที่สามารถควบคุมสภาวะภายในเซลลหรอืรางกายใหคงที่ได ความสามารถในการทรงสภาพ

คงที่ภายในเซลล คือ การรักษาดุลยภาพหรือการรักษาความสมดุลของรางกาย  

 เซลลซึง่เปนหนวยพื้นฐานของสิง่มีชีวิต มีโครงสรางพื้นฐาน 3 สวนใหญๆ คือ เย่ือหุมเซลล ผนังเซลล 

ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส เซลลที่มรีูปรางและหนาทีเ่หมือนกันจะรวมกลุมกัน เรียกวา เน้ือเย่ือ เมื่อเน้ือเย่ือ

หลายชนิดรวมกลมกันจะเกิดเปนอวัยวะทีม่ีรปูรางและโครงสรางเหมาะสมตอการทําหนาที่เฉพาะอยาง 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

เซลลและองคประกอบสําคัญของเซลล 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะการคิด 3) ทักษะการเรียนรู  

4) ทักษะการแกปญหา  5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 
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กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

1) ครูนํารูปตูปลาทีจ่ัดไวอยางสวยงามใหนักเรียนดู แลวอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา การเลี้ยงปลา

สวยงามไวในตู ตองมีการพนอากาศลงไปในนํ้าเพือ่เพิม่ออกซิเจน แตเมื่อเลี้ยงไป 1-2 สัปดาหตองมกีารเปลีย่น

นํ้า ทําความสะอาดตู เพราะมีสิง่สกปรกสะสมอยูเต็มตู ทําใหนํ้าเนาเสีย และปลาตายในทีสุ่ด เพราะสภาพ

ภายในตูปลาไมเหมาะสม เปนสภาพทีเ่สียสมดุลหรือขาดดุลยภาพ แลวต้ังคําถามถามนักเรียนวา 

– นักเรียนทราบหรือไมวา ดุลยภาพหรือความสมดุล คืออะไร 

– เพราะเหตุใดสิง่มีชีวิตตองรกัษาดุลยภาพของรางกายใหสมดุลอยูเสมอ 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง เซลลและองคประกอบสําคัญของเซลล 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

 1) ครูนําเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับโครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว โดยอธิบายใหนักเรียน

เขาใจวา เซลลเปนหนวยทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา มีโครงสรางพื้นฐานแบง

ได 3 สวน คือ  

- เย่ือหุมเซลล มีโครงสรางประกอบดวยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิด ซึ่งเปนสารประเภทไขมันเรียงตัว 2 

ช้ัน และมีโปรตีนแทรกตัวอยูทั่วไป 

- ผนังเซลล ในเซลลพืชผนังเซลลประกอบดวยเซลลูโลสหอหุมอยูดานนอกของเย่ือหุมเซลลอีกช้ันหน่ึง 

ทําใหเซลลพืชคงรปู และมรีูปรางที่แข็งแรง 

- ไซโทพลาซึม มลีักษณะเปนของเหลวที่มอีอรแกเนลล เชน ไรโบโซม กอจิบอดี และไมโทคอนเดรีย 

กระจายอยูทั่วไป 

     2) ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจวา เซลลของสิง่มีชีวิตอาจมีรปูรางเหมือนกันหรอืแตกตางกัน 

เซลลทีม่ีรปูรางและหนาทเีหมอืนกันจะรวมกลุมกัน เพื่อทําหนาทีอยางเดียวกัน เรียกวา เน้ือเย่ือ เชน เน้ือเย่ือ

บุผิว เน้ือเย่ือลําเลียงนํ้าและอาหารของพืช เมื่อเน้ือเย่ือหลายชนิดรวมตัวกันจะเกิดเปนอวัยวะที่มีโครงสราง

เหมาะสมเพื่อทําหนาทีเ่ฉพาะอยาง เมื่ออวัยวะตางๆ ในรางกายทํางานประสานกันจะเกิดเปนระบบอวัยวะ 

เชน ระบบยอยอาหาร ระบบเลือด และระบบหายใจ เปนตน 

กิจกรรมรวบยอด 

 1) แบงนักเรียนเปนกลุม แตละกลุมสรุปสวนประกอบของเซลลพืชและเซลลสัตวในรปูของแผนภาพ 

ตัวแทนกลุมออกมาอธิบายหนาที่ของแตละองคประกอบทีห่นาช้ันเรียน  

 2) นักเรียนและครรูวมกันตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง เซลลและองคประกอบสําคัญของเซลล 
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2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- เซลลและองคประกอบ

สําคัญของเซลล 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- ทดลองและอธิบายการ

รักษาดุลยภาพของเซลล

ของสิ่งมีชีวิต 

 

- การนําเสนอผลงานหนา

ช้ันเรียน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 3 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต เรื่อง  การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

อธิบายโครงสรางและสมบัติของเย่ือหุมเซลลทีส่ัมพันธกบัการลําเลียงสาร และเปรียบเทียบการ

ลําเลียงสารผานเย่ือหุมเซลลแบบตางๆ (ว 1.2 ม.4/1) 

จุดประสงคการเรียนรู 

1) อธิบายกระบวนการลําเลียงของสารผานเซลลแบบตาง ๆ 

2) ทดลองการเกิดออสโมซิสในเซลลพืชได 

3) อธิบายลักษณะของเซลลเพื่อรักษาดุลยภาพของเซลลเมือ่อยูในสารละลายที่มีความเขมขนแตกตาง 

กัน 

สาระสําคัญ 

 สิ่งมีชีวิตมีการรกัษาดุลยภาพของสารตาง ๆ ระหวางภายในและภายนอกเซลลดวยการลําเลียงสาร

ผานเซลล การแพรเปนการลําเลียงสารผานเย่ือหุมเซลลโดยสารจะถูกลําเลียงจากบริเวณที่มีความเขมขนมา

ไปสูบริเวณที่มีความเขมขนนอย  

การออสโมซิสของนํ้าเปนการลําเลียงของนํ้าผานเย่ือหุมเซลลโดยนํ้าจะถูกลําเลียงจากบรเิวณที่มี

ปริมาณนํ้ามากไปสูบรเิวณที่มีนํ้านอย ความเขมขนของสารละลายรอบ ๆ เซลลทําใหเซลลเกิดการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งแบงชนิดของสารละลายได คือ สารละลายไฮโพทอนิกที่ทาํใหเซลลเตง สารละลายไฮเพอรทอนิกที่ทําให

เซลลเหี่ยว และสารละลายไอโซทอนิกที่ไมเกิดการเปลีย่นแปลงลักษณะของเซลล 

การลําเลียงแบบฟาซลิิเทตเปนการลําเลียงสารจากบริเวณทีม่ีความเขมขนของสารมากไปบริเวณที่มี

ความเขมขนของสารนอยโดยอาศัยโปรตีนทีอ่ยูบนเย่ือหุมเซลลเปนตัวพา 

การลําเลียงแบบใชพลังงานเปนการลําเลียงสารจากบรเิวณทีม่ีความเขมขนของสารนอยไปบรเิวณที่มี

ความเขมขนของสารมากโดยอาศัยโปรตีนที่อยูบนเย่ือหุมเซลลเปนตัวพาและพลงังานจาก ATP 

สารทีม่ีโมเลกุลขนาดใหญจะถูกลําเลียงดวยวิธีเอกโซไซโทซสิเพื่อลําเลียงสารสงออกนอกเซลล และ

เอนโดไซโทซสิเพื่อลําเลียงสารเขาสูเซลล 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล  
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 * การแพร    * การออสโมซสิ 

 * การแพรแบบฟาซลิิเทต   * การลําเลียงสารโดยใชพลังงาน 

* การลําเลียงสารขนาดใหญ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะการคิด 3) ทักษะการเรียนรู  

4) ทักษะการแกปญหา  5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูกระตุนความสนใจของนักเรียน โดยการพูดคุยซักถามความรูเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเย่ือหุมเซลล 

เชน 

– เย่ือหุมเซลลของสิง่มีชีวิตมีองคประกอบใดบาง และมลีักษณะใด (ประกอบดวยสารจําพวกไขมัน

เรียงตัวกันเปน 2 ช้ัน และมีโปรตีนแทรกอยูในช้ันไขมัน) 

– เย่ือหุมเซลลมีหนาทีอ่ะไร (เปนเย่ือเลือกผาน และควบคุมปริมาณและชนิดของสารทีผ่าน 

เขา–ออกจากเซลล) 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

 1) ครูนํารูปเย่ือหุมเซลลมาใหนักเรียนดู และรวมกันอภิปรายถึงการรกัษาดุลยภาพของเซลลดวยการ

ลําเลียงของสาร โดยครูใชคําถามกระตุนดังน้ี 

    – เซลลตองลําเลียงนํ้าและสารชนิดตาง ๆ เขา–ออกจากเซลลตลอดเวลาเพราะอะไร  

    – เซลลนําสารเขาสูเซลลเพื่อนําไปใชในกจิกรรมตาง ๆ ไดดวยวิธีใด 

    – นักเรียนคิดวานํ้าและสารตาง ๆ ลําเลียงเขา–ออกจากเซลลดวยวิธีเดียวกันหรือไม  

เพราะอะไร 

  2) นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกบัคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

3) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล โดยครูชวย

อธิบายใหนักเรียนเขาใจวา เซลลมกีารลําเลียงสารขนาดเล็กผานเซลลโดยการแพร และลําเลียงนํ้าผานเซลล
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โดยการออสโมซิส เซลลจะมีการเปลี่ยนแปลงรปูรางเมื่อเกิดการออสโมซิสของสารซึง่ข้ึนอยูกับความเขมขน

ของสารภายนอกเซลล   

 4) แบงนักเรียนกลุมละ 5–6 คน ปฏิบัติกิจกรรม ทดลองการลําเลียงของสารผานเซลล ตามข้ันตอน

ทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะ/การสังเกต ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 กําหนดปญหา 

– ความเขมขนของสารละลายมผีลตอการเปลี่ยนแปลงของเซลลหรือไม 

 ขั้นท่ี 2 กําหนดสมมุติฐาน 

– ความเขมขนของสารนาจะมผีลตอการเปลี่ยนแปลงของเซลล 

 ขั้นท่ี 3 ทดสอบสมมุติฐาน 

– นําหอมแกงมาปอกโดยลอกเย่ือหอมแกงดานนอกออกใหหมดและตัดรากกบัดานปลายของ 

หอมแกงออก 

– ใชใบมีดโกนผาครึง่ตามยาว จากน้ันลอกเน้ือเย่ือดานในของหอมแกงออกโดยใชปากคีบ 

หรือใบมีดโกนกดเบา ๆ ที่บรเิวณโคนกลบีของหอมแกง 

– นําเน้ือเย่ือที่ไดมาตัดเปนช้ินเล็ก ๆ วางบนสไลด 

– หยดนํ้ากลั่นลงบนสไลด ปดดวยกระจกปดสไลด โดยวางกระจกปดสไลดทํามมุ 45 องศากับแผน

สไลด แลวคอย ๆ ปลอยกระจกปดสไลดลงชิดเน้ือเย่ือเพือ่ปองกันการเกิดฟองอากาศ นําไปสองดูดวยกลอง

จุลทรรศนโดยใชเลนสใกลวัตถุกําลังขยายตํ่าและกําลงัขยายสูงตามลําดับ สังเกตและบันทึกลักษณะเซลลทีเ่ห็น

ภายใตกลองจลุทรรศน 

– หยดสารละลายกลโูคสเขมขน 10 เปอรเซ็นต ลงที่ขอบดานใดดานหน่ึงของกระจกปดสไลดจากขอ 

4 ใชกระดาษเย่ือแตะตรงขอบกระจกปดสไลดอีกดานหน่ึงเพื่อซับนํ้ากลั่นที่ไหลออกมา  

– ดูดวยกลองจลุทรรศน สังเกตและบันทึกลักษณะเซลลทีเ่หน็ภายใตกลองจลุทรรศน 

– หยดนํ้ากลั่นลงที่ขอบดานใดดานหน่ึงของกระจกปดสไลด ใชกระดาษเย่ือคอย ๆ แตะตรงขอบ

กระจกปดสไลดอกีดานหน่ึงเพื่อซับสารละลายกลโูคสออก 

– ดูดวยกลองจลุทรรศน สังเกตและบันทึกลักษณะเซลลทีเ่หน็ภายใตกลองจลุทรรศน 

หมายเหตุ สารละลายกลูโคสเขมขน 10 เปอรเซ็นต เตรียมไดโดยช่ังกลูโคส 10 

กรัม เติมนํ้ากลั่นจนครบ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร คนใหกลโูคสละลายจนหมด 

 ขั้นท่ี 4 วิเคราะหผลการทดลอง 

 แปลความหมายขอมูลที่ไดจากตารางบันทึกผลการทดลอง 

 นําขอมูลที่ไดมาพจิารณา เพือ่อธิบายวาเปนไปตามที่นักเรียนต้ังสมมุติฐานไวหรือไม  

 ขั้นท่ี 5 สรุปผลการทดลอง 

 นักเรียนรวมกันสรปุผลการทดลองแลวเขียนเปนรายงานสรปุผลการทดลองสงคร ู

5) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนว 
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คําถามตอไปน้ี 

 – นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเซลลโดยสงัเกตจากลกัษณะใด (ถาออรแกเนลลสวนใหญ

กระจายอยูตามขอบเซลล แสดงวาเซลลเตง แตถาออรแกเนลลสวนใหญรวมอยูกลางเซลล แสดงวาเซลลเหี่ยว) 

 – ผลสรุปของกจิกรรมน้ีคืออะไร (ความเขมขนของสารละลายภายนอกมีผลตอลกัษณะของเซลล ดังน้ี 

ถาสารละลายภายนอกมีความเขมขนสงูกวาสารละลายภายในเซลล นํ้าภายนอกเซลลจะแพรเขาสูเซลล ทําให

เซลลเตงข้ึน ถาสารละลายภายนอกมีความเขมขนตํ่ากวาสารละลายภายในเซลล นํ้าภายในเซลลจะแพรออก

นอกเซลลทําใหเซลลเหี่ยว) 

  6) นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใหไดขอสรปุวา นํ้าจะเกิดการแพรเขา–

ออกจากเซลลเมือ่สภาพแวดลอมมีความเขมขนของสารเปลีย่นไป ซึ่งแบงลักษณะของสารภายนอกเซลลได คือ 

สารละลายไฮโพโทนิก สารละลายไฮเพอรโทนิก และสารละลายไอโซโทนิก 

7) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลําเลียงสารแบบฟาซิลเิทต การลําเลียงแบบใชพลังงานวาเปนการ

ลําเลียงสารโดยใชโปรตีนเปนตัวพาเหมือนกัน แตการลําเลียงแบบใชพลังงานจะลําเลียงสารจากบริเวณทีม่ี

ความเขมขนนอยไปสูบรเิวณที่มีความเขมขนมากโดยอาศัยพลังงานจาก ATP ชวย สวนการลําเลียงสารขนาด

ใหญจะอาศัยคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงรูปรางไดของเย่ือหุมเซลล พรอมทั้งยกตัวอยางชนิดของสารที่มกีาร

ลําเลียงแตละประเภท 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน  

     – เซลลเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด เมื่อความเขมขนของสารภายนอกเซลลเปลี่ยนแปลงไป 

 – การลําเลียงแบบฟาซิลเิทตแตกตางจากการลําเลยีงแบบใชพลังงานลักษณะใด 

 – เซลลลําเลียงสารขนาดใหญเขา–ออกจากเซลลโดยใชหลักการใด 

 – เซลลมีการรกัษาดุลยภาพของเซลลเพื่ออะไร 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

 

 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ    
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

- การลําเลียงสารเขาและ

ออกจากเซลล 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

- การถาม/ตอบ -สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- ทดลองและอธิบายการ

รักษาดุลยภาพของเซลล

ของสิ่งมีชีวิต 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 3 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต เรื่อง  การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

อธิบายโครงสรางและสมบติัของเย่ือหุมเซลลทีส่ัมพันธกบัการลําเลียงสาร และเปรียบเทียบการ

ลําเลียงสารผานเย่ือหุมเซลลแบบตางๆ (ว 1.2 ม.4/1) 

จุดประสงคการเรียนรู 

1) อธิบายกระบวนการลําเลียงของสารผานเซลลแบบตาง ๆ 

2) ทดลองการเกิดออสโมซิสในเซลลพืชได 

3) อธิบายลักษณะของเซลลเพื่อรักษาดุลยภาพของเซลลเมือ่อยูในสารละลายที่มีความเขมขนแตกตาง 

กัน 

สาระสําคัญ 

 สิ่งมีชีวิตมีการรกัษาดุลยภาพของสารตาง ๆ ระหวางภายในและภายนอกเซลลดวยการลําเลียงสาร

ผานเซลล การแพรเปนการลําเลียงสารผานเย่ือหุมเซลลโดยสารจะถูกลําเลียงจากบริเวณที่มีความเขมขนมา

ไปสูบริเวณที่มีความเขมขนนอย  

การออสโมซิสของนํ้าเปนการลําเลียงของนํ้าผานเย่ือหุมเซลลโดยนํ้าจะถูกลําเลียงจากบรเิวณที่มี

ปริมาณนํ้ามากไปสูบรเิวณที่มีนํ้านอย ความเขมขนของสารละลายรอบ ๆ เซลลทําใหเซลลเกิดการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งแบงชนิดของสารละลายได คือ สารละลายไฮโพทอนิกที่ทาํใหเซลลเตง สารละลายไฮเพอรทอนิกที่ทําให

เซลลเหี่ยว และสารละลายไอโซทอนิกที่ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเซลล 

การลําเลียงแบบฟาซลิิเทตเปนการลําเลียงสารจากบริเวณทีม่ีความเขมขนของสารมากไปบริเวณที่มี

ความเขมขนของสารนอยโดยอาศัยโปรตีนทีอ่ยูบนเย่ือหุมเซลลเปนตัวพา 

การลําเลียงแบบใชพลังงานเปนการลําเลียงสารจากบรเิวณทีม่ีความเขมขนของสารนอยไปบรเิวณที่มี

ความเขมขนของสารมากโดยอาศัยโปรตีนที่อยูบนเย่ือหุมเซลลเปนตัวพาและพลงังานจาก ATP 

สารทีม่ีโมเลกุลขนาดใหญจะถูกลําเลียงดวยวิธีเอกโซไซโทซสิเพื่อลําเลียงสารสงออกนอกเซลล และ

เอนโดไซโทซสิเพื่อลําเลียงสารเขาสูเซลล 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล  
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 * การแพร    * การออสโมซสิ 

 * การแพรแบบฟาซลิิเทต   * การลําเลียงสารโดยใชพลังงาน 

* การลําเลียงสารขนาดใหญ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  2) ทักษะการคิด 

3) ทักษะการเรียนรู  4) ทักษะการแกปญหา  5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูกระตุนความสนใจของนักเรียน โดยการพูดคุยซักถามความรูเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเย่ือหุมเซลล 

เชน 

– เย่ือหุมเซลลของสิง่มีชีวิตมีองคประกอบใดบาง และมลีักษณะใด (ประกอบดวยสารจําพวกไขมัน

เรียงตัวกันเปน 2 ช้ัน และมีโปรตีนแทรกอยูในช้ันไขมัน) 

– เย่ือหุมเซลลมีหนาทีอ่ะไร (เปนเย่ือเลือกผาน และควบคุมปริมาณและชนิดของสารทีผ่าน 

เขา–ออกจากเซลล) 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

 1) ครูนํารูปเย่ือหุมเซลลมาใหนักเรียนดู และรวมกันอภิปรายถึงการรกัษาดุลยภาพของเซลลดวยการ

ลําเลียงของสาร โดยครูใชคําถามกระตุนดังน้ี 

    – เซลลตองลําเลียงนํ้าและสารชนิดตาง ๆ เขา–ออกจากเซลลตลอดเวลาเพราะอะไร  

    – เซลลนําสารเขาสูเซลลเพื่อนําไปใชในกจิกรรมตาง ๆ ไดดวยวิธีใด 

    – นักเรียนคิดวานํ้าและสารตาง ๆ ลําเลียงเขา–ออกจากเซลลดวยวิธีเดียวกันหรือไม  

เพราะอะไร 

  2) นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกบัคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

3) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล โดยครูชวย

อธิบายใหนักเรียนเขาใจวา เซลลมกีารลําเลียงสารขนาดเล็กผานเซลลโดยการแพร และลําเลียงนํ้าผานเซลล
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โดยการออสโมซิส เซลลจะมีการเปลี่ยนแปลงรปูรางเมื่อเกิดการออสโมซิสของสารซึง่ข้ึนอยูกับความเขมขน

ของสารภายนอกเซลล   

 4) แบงนักเรียนกลุมละ 5–6 คน ปฏิบัติกิจกรรม ทดลองการลําเลียงของสารผานเซลล ตามข้ันตอน

ทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะ/การสังเกต ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 กําหนดปญหา 

– ความเขมขนของสารละลายมผีลตอการเปลี่ยนแปลงของเซลลหรือไม 

 ขั้นท่ี 2 กําหนดสมมุติฐาน 

– ความเขมขนของสารนาจะมผีลตอการเปลี่ยนแปลงของเซลล 

 ขั้นท่ี 3 ทดสอบสมมุติฐาน 

– นําหอมแกงมาปอกโดยลอกเย่ือหอมแกงดานนอกออกใหหมดและตัดรากกบัดานปลายของ 

หอมแกงออก 

– ใชใบมีดโกนผาครึง่ตามยาว จากน้ันลอกเน้ือเย่ือดานในของหอมแกงออกโดยใชปากคีบ 

หรือใบมีดโกนกดเบา ๆ ที่บรเิวณโคนกลบีของหอมแกง 

– นําเน้ือเย่ือที่ไดมาตัดเปนช้ินเล็ก ๆ วางบนสไลด 

– หยดนํ้ากลั่นลงบนสไลด ปดดวยกระจกปดสไลด โดยวางกระจกปดสไลดทํามมุ 45 องศากับแผน

สไลด แลวคอย ๆ ปลอยกระจกปดสไลดลงชิดเน้ือเย่ือเพือ่ปองกันการเกิดฟองอากาศ นําไปสองดูดวยกลอง

จุลทรรศนโดยใชเลนสใกลวัตถุกําลังขยายตํ่าและกําลงัขยายสูงตามลําดับ สังเกตและบันทึกลักษณะเซลลทีเ่ห็น

ภายใตกลองจลุทรรศน 

– หยดสารละลายกลโูคสเขมขน 10 เปอรเซ็นต ลงที่ขอบดานใดดานหน่ึงของกระจกปดสไลดจากขอ 

4 ใชกระดาษเย่ือแตะตรงขอบกระจกปดสไลดอีกดานหน่ึงเพื่อซับนํ้ากลั่นที่ไหลออกมา  

– ดูดวยกลองจลุทรรศน สังเกตและบันทึกลักษณะเซลลทีเ่หน็ภายใตกลองจลุทรรศน 

– หยดนํ้ากลั่นลงที่ขอบดานใดดานหน่ึงของกระจกปดสไลด ใชกระดาษเย่ือคอย ๆ แตะตรงขอบ

กระจกปดสไลดอกีดานหน่ึงเพื่อซับสารละลายกลโูคสออก 

– ดูดวยกลองจลุทรรศน สังเกตและบันทึกลักษณะเซลลทีเ่หน็ภายใตกลองจลุทรรศน 

หมายเหตุ สารละลายกลูโคสเขมขน 10 เปอรเซ็นต เตรียมไดโดยช่ังกลูโคส 10 

กรัม เติมนํ้ากลั่นจนครบ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร คนใหกลโูคสละลายจนหมด 

 ขั้นท่ี 4 วิเคราะหผลการทดลอง 

 แปลความหมายขอมูลที่ไดจากตารางบันทึกผลการทดลอง 

 นําขอมูลที่ไดมาพจิารณา เพือ่อธิบายวาเปนไปตามที่นักเรียนต้ังสมมุติฐานไวหรือไม  

 ขั้นท่ี 5 สรุปผลการทดลอง 

 นักเรียนรวมกันสรปุผลการทดลองแลวเขียนเปนรายงานสรปุผลการทดลองสงคร ู

5) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนว 
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คําถามตอไปน้ี 

 – นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเซลลโดยสงัเกตจากลกัษณะใด (ถาออรแกเนลลสวนใหญ

กระจายอยูตามขอบเซลล แสดงวาเซลลเตง แตถาออรแกเนลลสวนใหญรวมอยูกลางเซลล แสดงวาเซลลเหี่ยว) 

 – เมื่อหยดนํ้ากลั่นและสารละลายกลูโคสตามลําดับ เซลลเกดิการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (เซลลเตง

เมื่อหยดนํ้ากลั่นครั่งแรก เมื่อหยดสารละลายกลูโคสเซลลจะเหี่ยวลง และเมื่อหยดนํ้ากลั่นอกีครัง้เซลลจะเตง

ข้ึน) 

 – ผลสรุปของกจิกรรมน้ีคืออะไร (ความเขมขนของสารละลายภายนอกมีผลตอลกัษณะของเซลล ดังน้ี 

ถาสารละลายภายนอกมีความเขมขนสงูกวาสารละลายภายในเซลล นํ้าภายนอกเซลลจะแพรเขาสูเซลล ทําให

เซลลเตงข้ึน ถาสารละลายภายนอกมีความเขมขนตํ่ากวาสารละลายภายในเซลล นํ้าภายในเซลลจะแพรออก

นอกเซลลทําใหเซลลเหี่ยว) 

  6) นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใหไดขอสรปุวา นํ้าจะเกิดการแพรเขา–

ออกจากเซลลเมือ่สภาพแวดลอมมคีวามเขมขนของสารเปลีย่นไป ซึ่งแบงลักษณะของสารภายนอกเซลลได คือ 

สารละลายไฮโพโทนิก สารละลายไฮเพอรโทนิก และสารละลายไอโซโทนิก 

7) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลําเลียงสารแบบฟาซิลเิทต การลําเลียงแบบใชพลังงานวาเปนการ

ลําเลียงสารโดยใชโปรตีนเปนตัวพาเหมือนกัน แตการลําเลียงแบบใชพลังงานจะลําเลียงสารจากบริเวณทีม่ี

ความเขมขนนอยไปสูบรเิวณที่มีความเขมขนมากโดยอาศัยพลังงานจาก ATP ชวย สวนการลําเลียงสารขนาด

ใหญจะอาศัยคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงรูปรางไดของเย่ือหุมเซลล พรอมทั้งยกตัวอยางชนิดของสารที่มกีาร

ลําเลียงแตละประเภท 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน  

     – เซลลเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด เมื่อความเขมขนของสารภายนอกเซลลเปลี่ยนแปลงไป 

 – เซลลลําเลียงสารขนาดใหญเขา–ออกจากเซลลโดยใชหลักการใด 

 สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- การลําเลียงสารเขาและ

 

- เอกสารประกอบการ

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

ออกจากเซลล สอน อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- ทดลองและอธิบายการ

รักษาดุลยภาพของเซลล

ของสิ่งมีชีวิต 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การรักษาดุลยภาพของรางกายมนุษย  

เรื่อง การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิ และกรด-เบสในรางกาย 

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในรางกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และ

กลามเน้ือโครงราง (ว 1.2 ม.4/4) 

2. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทํางานของไตและปอด (ว 1.2 ม.4/3) 

จุดประสงคการเรียนรู 

1) อธิบายกระบวนการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในรางกายและสามารถนําความรูไปประยุกตใช 

   ในชีวิตประจําวันได 

2) อธิบายกระบวนการรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในรางกายและสามารถนําความรูไปประยุกตใช 

   ในชีวิตประจําวันได 

สาระสําคัญ 

 สัตวเลือดอุนสามารถควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงที่ในสภาพแวดลอมตาง ๆ ในขณะที่อุณหภูมิ

ของสัตวเลือดเย็นจะแปรผันตามอุณหภูมิของสิง่แวดลอม ในสัตวเลือดอุนเมือ่อุณหภูมิของสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนไปจะกระตุนการทํางานของสมองสวนสวนไฮโพทาลามัสเพื่อปรับกลไกการทํางานของรางกายเพื่อให

รางกายมอีุณหภูมิที่คงที่  

 ปฎิกิริยาตางๆในรางกายเกือบทัง้หมดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความเปนกรด-เบส การรักษาดุลย

ภาพของกรด-เบสใหเหมาะสมจะทําใหรางกายทํางานไดอยางปกติ 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- การรกัษาดุลยภาพของอุณหภูมิในรางกาย 

- การรกัษาดุลยภาพกรด-เบสในรางกาย 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2) ทักษะการคิด 

3) ทักษะการเรียนรู  
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4) ทักษะการแกปญหา  

5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูกระตุนความสนใจของนักเรียน โดยการพูดคุยซักถามประสบการณเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการ

พฤติกรรมที่ตอบสนองตออุณหภูม ิเชน 

   – รางกายของนักเรียนมีการตอบสนองตออากาศรอนลักษณะใด (เหงื่อออกและหิวนํ้าบอย) 

   – รางกายของนักเรียนมีการตอบสนองตออากาศหนาวลกัษณะใด (ขนลุกและด่ืมนํ้านอย) 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในรางกาย 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ครูต้ังประเด็นคําถาม จากน้ันสุมนักเรียน 2–3 คน ใหนักเรียนตอบคําถามโดยครูใชคําถามกระตุน

ดังน้ี 

– นักเรียนคิดวาในวันที่อากาศรอน นักเรียนจะมีเหงือ่ออกมากเพราะอะไร 

– อาการขนลุกเมื่อมีอากาศหนาวเกิดข้ึนเพราะอะไร 

– มนุษยสามารถเดินทางไปในสถานที่ตาง ๆทีม่ีอุณหภูมิแตกตางกันมากไดเพราะอะไร 

 นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

 2) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการรักษาดุลยภาพของอุณหภูม ิและการรักษาดุลย

ภาพของกรด-เบส ในรางกาย โดยครูชวยอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา รางกายของเรามีกลไกในการรกัษา

อุณหภูมิของรางกายใหคงที่ โดยสมองสวนสวนไฮโพทาลามสัจะทํางานสัมพันธกบัอวัยวะสวนตาง ๆ เพื่อให

รางกายกลับมามีอุณหภูมิปกติ และมสีมองสวนเมดัลลาออบลองกาตาทําหนาที่ควบคุมการทํางานของระบบ

หายใจเพื่อรกัษาสมดุลของกรด-เบสใหคงที ่

    3) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่วกับการทํางานของผิวหนังที่ชวยระบายความรอนในรางกายออกสู

สิ่งแวดลอม และลดการถายเทความรอนในรางกายออกสูสิง่แวดลอมโดยใช รูปโครงสรางผิวหนังมนุษยหรือ

แบบจําลองโครงสรางผิวหนังมนุษย (human skin structure model) ชวยในการอธิบาย 
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 4) ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวากลไกการควบคุมกรด-เบสในรางกายมี 3 วิธี คือ การเปลี่ยนแปลง

อัตราการหายใจ ระบบบัฟเฟอร และการทํางานโดยไต 

    5) แบงนักเรียนกลุมละ 5-6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สืบคนขอมูลการรกัษาดุลยภาพกรด-เบสใน

รางกาย ตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะ/กระบวนการสงัเกต ดังน้ี 

  – แตละกลุมวางแผนการสบืคนขอมลู โดยแบงหัวขอยอยใหเพื่อนสมาชิกชวยกันสืบคนตามที่

สมาชิกกลุมชวยกันกําหนดหัวขอยอย เชน การเปลี่ยนแปลงอัตราการหายใจ ระบบบัฟเฟอร และการทํางาน

โดยไตในการควบคุมกรด-เบส  

   – สมาชิกกลุมแตละคนหรือกลุมยอยชวยกันสืบคนขอมูลตามหัวขอยอยที่ตนเองรับผิดชอบ 

โดยการสบืคนจากใบความรูที่ครูเตรียมมาให หรอืจากหนังสอื วารสารวิทยาศาสตร สารานุกรมวิทยาศาสตร 

สารานุกรมสําหรับเยาวชน และอินเทอรเน็ต 

  – สมาชิกกลุมนําขอมลูที่สบืคนไดมารายงานใหเพื่อน ๆ สมาชิกในกลุมฟง รวมทั้งรวมกนั

อภิปรายซกัถามจนคาดวาสมาชิกทุกคนมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน 

  – สมาชิกกลุมชวยกันสรปุความรูที่ไดทั้งหมดเปนผลงานของกลุม และชวยกันจัดทํารายงาน

การศึกษาคนควา 

5) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกจิกรรมหนาช้ันเรียน 

6) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม  

7) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาอุณหภูมิของรางกายวา การรักษาอุณหภูมิของรางกายใหคงที่

มีความสัมพันธกบักระบวนการเมแทบลิซึมและการทํางานของเอนไซม โดยกระบวนการเมแทบอลิซึมและการ

ทํางานของเอนไซมจะมปีระสิทธิภาพเมื่อรางกายมอีุณหภูมปิกติ (ประมาณ 37 องศาเซลเซียส) อุณหภูมิที่ตํ่า

จะหยุดการทํางานของกระบวนการเมแทบอลซิึมและเอนไซม สวนอุณหภูมิทีสู่งเกินไปจะทําลายกระบวนการ

เมแทบอลซิึมและเอนไซม  

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน  

– การด่ืมนํ้าอุนในชวงฤดูหนาวมีสวนชวยในการรกัษาอุณหภูมิของรางกายในลักษณะใด 

     – การที่นักเรียนไปน่ังในบรเิวณที่มลีมพัดหลงัออกกําลงักายมีสวนชวยในการรักษา 

อุณหภูมิของรางกายในลักษณะใด  

     – เมื่อนักเรียนมีไข แพทยจะใหยาลดไขเพื่อใหอุณหภูมิในรางกายของนักเรยีนกลบัมามีคาตามปกติ

เพราะเหตุใด  

 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมแิละกรด-เบสในรางกาย 
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2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 

2) สารานุกรมวิทยาศาสตร   

3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- การรกัษาดุลยภาพของ

อุณหภูมิในรางกาย 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- สืบคนขอมลูและ

อธิบายกลไกการควบคุม

ดุลยภาพของนํ้า แรธาตุ 

และอุณหภูมิ ของมนุษย

และสัตวอื่น ๆ และนํา

ความรูไปใชประโยชน 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การรักษาดุลยภาพของรางกายมนุษย   

เรื่อง  กลไกการกําจัดเช้ือโรคและสิง่แปลกปลอมในรางกาย   

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวช้ีวัด 

อธิบายและเขียนแผนผงัเกี่ยวกบัการตอบสนองของรางกายแบบไมจําเพาะและแบบจําเพาะตอสิ่ง

แปลกปลอมของรางกาย (ว 1.2 ม.4/5) 

จุดประสงคการเรียนรู 

1) ระบุอวัยวะและระบบภูมิคุมกันทีส่ําคัญของรางกาย 

2) อธิบายกลไกในการปองกันและทําลายเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอมของระบบภูมิคุมกัน 

สาระสําคัญ 

 ผิวหนังและรูขุมขนเปนโครงสรางแรกที่ชวยปองกันเช้ือโรคและสิง่แปลกปลอม โดยผิวหนังจะมีสภาพ

เปนกรดออน ๆ และเหงื่อจะทําลายเช้ือโรคบางชนิดที่อยูตามผิวหนังได 

 ระบบหายใจจะมสีภาพเปนเมอืกเหนียวและมีซิเลียทําหนาที่ดักจบัเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอม สวน

ในระบบทางเดินอาหารจะมีสภาวะเปนกรดเพือ่ทําลายเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอมเชนกัน 

 เซลลเม็ดเลือดขาวเปนโครงสรางที่ชวยในการทําลายเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอม แบงไดเปน 2 กลุม 

คือ ฟาโกไซตและลิมโฟไซต โดยฟาโกไซตจะกลืนกินเช้ือโรคและสิง่แปลกปลอมโดยกระบวนการฟาโกไซโทซสิ 

สวน ลิมโฟไซตจะแบงเปน 2 ชนิด คือ เซลลทีทีก่ําจัดเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอมโดยตรง และเซลลบทีี่ผลิต

แอนติบอดีเพือ่กําจัดเช้ือโรคและสิง่แปลกปลอม 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- การปองกันและกําจัดเช้ือโรคของรางกาย 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะการคิด  3) ทักษะการเรียนรู  

4) ทักษะการแกปญหา  5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 
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3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูกระตุนความสนใจของนักเรียน โดยการพูดคุยซักถามเกี่ยวกับโรคระบาดทีก่ําลงัแพรอยูในขณะน้ี 

เชน 

– โรคระบาดเหลาน้ีเกิดจากเช้ือใด  

– โรคระบาดเหลาน้ีมีวิธีในการแพรกระจายอยางไร  

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง กลไกการกําจัดเช้ือโรคและสิง่แปลกปลอมในรางกาย   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ครูต้ังประเด็นคําถาม จากน้ันสุมนักเรียน 2-3 คน ใหนักเรียนตอบคําถามโดยครูใชคําถามกระตุน

ดังน้ี 

– เช้ือโรคหรือสิง่แปลกปลอมสามารถเขาสูรางกายไดทางใดบาง 

– ในอากาศมีเช้ือโรคและสิง่แปลกปลอมอยูมากมาย แตเราไมมีอาการเจ็บปวยตลอดเวลาเพราะอะไร    

– นักเรียนคิดวารางกายมีการปองกันตัวเองจากเช้ือโรคหรือสิ่งแปลกปลอมไดดวยวิธีใด 

นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบักลไกในการกําจัดเช้ือโรคและสิง่แปลกปลอมของ

รางกาย โดยครูชวยอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา เช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอมจะมีแอนติเจนจําเพาะอยูบนผิว

เซลลทําใหรางกายตรวจจบัไดวาเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกายน้ันเปนชนิดใด ซึ่งเช้ือโรคและสิง่

แปลกปลอมสามารถเพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็วและสามารถแทรกซมึเขาสูรางกายไดหลายทาง โดยรางกายมี

อวัยวะและระบบภูมิคุมกันที่สําคัญ คือ ผิวหนัง เซลลเม็ดเลอืดขาว และระบบนํ้าเหลืองซึ่งแตละอวัยวะมีกลไก

ในการปองกันและกําจัดเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอมแตกตางกันไป  

3) แบงนักเรียนกลุมละ 5-6 คน สืบคนขอมูลกลไกการกําจัดเช้ือโรคและสิง่แปลกปลอมของเมด็เลือด

ขาว โดยดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี  

– แตละกลุมวางแผนการสบืคนขอมลู โดยแบงหัวขอยอยใหเพื่อนสมาชิกชวยกันสืบคนตามที่สมาชิก

กลุมชวยกันกําหนดหัวขอยอย เชน การทํางานของเซลลที การทํางานของเซลลบี และความสัมพันธของเซลล

เม็ดเลือดขาวกับระบบนํ้าเหลอืง  

– สมาชิกกลุมแตละคนหรือกลุมยอยชวยกันสืบคนขอมูลตามหัวขอยอยที่ตนเองรับผิดชอบ โดยการ

สืบคนจากใบความรูที่ครูเตรียมมาให หรือจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร สารานุกรมวิทยาศาสตร 

สารานุกรมสําหรับเยาวชน และอินเทอรเน็ต 
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– สมาชิกกลุมนําขอมลูที่สบืคนไดมารายงานใหเพื่อน ๆ สมาชิกในกลุมฟง รวมทั้งรวมกันอภิปราย

ซักถามจนคาดวาสมาชิกทุกคนมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุมชวยกันสรปุความรูที่ไดทั้งหมดเปนผลงานของกลุม และชวยกันจัดทํารายงานการศึกษา

คนควาเกี่ยวกับการกําจัดเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอม 

4) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกจิกรรมหนาช้ันเรียน 

5) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนวคําถามตอไปน้ี 

– เซลลทีและเซลลบมีีการกําจัดเช้ือโรคแตกตางกันลักษณะใด (เซลลทจีะทําลายเช้ือโรคโดยตรง 

ในขณะที่เซลลบีจะผลิตแอนติบอดีเพื่อใชทําลายเช้ือโรค) 

– รางกายสามารถจดจําแอนติเจนทีเ่คยเขาสูรางกายไดเพราะอะไร (เพราะเซลลเมมเมอรีทีส่รางข้ึน

จากเซลลทีและเซลลบจีะทําหนาทีจ่ดจําเช้ือโรคชนิดที่เคยเขาสูรางกายไว) 

– โรคบางชนิดเมือ่เปนแลวสามารถกลับมาเปนอีกไดเพราะเหตุใด (เพราะเช้ือโรคน้ันอาจเกิดจากเช้ือ

โรคตางสายพันธุกัน ทําใหรางกายไมมเีซลลเมมเมอรีของเช้ือโรคน้ัน ทําใหรางกายเจบ็ปวยไดอีก) 

6) ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวาเมื่อเช้ือโรคหรอืสิง่แปลกปลอมเขาสูรางกาย รางกายไมสามารถสง

เซลลเม็ดเลือดขาวมากําจัดไดทันที เซลลเม็ดเลือดขาวจะตองตรวจสอบชนิดของแอนติเจนที่แนชัดกอนจงึ

สามารถสงเซลลเม็ดเลือดขาวทีส่ามารถกําจัดเช้ือโรคหรือสิ่งแปลกปลอมชนิดที่เขาสูรางกายได ทําใหรางกาย

ของเราแสดงอาการเจบ็ปวยในระยะแรกและรางกายจะคอย ๆ ดีข้ึน 

7) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนํ้าเหลืองวาระบบประกอบดวย นํ้าเหลอืง ทอนํ้าเหลือง และ

อวัยวะนํ้าเหลอืง ซึ่งอวัยวะนํ้าเหลืองที่สําคัญในรางกาย เชน ปุมนํ้าเหลือง ทอนซลิ มาม และตอมไทมสั ซึ่งแต

ละอวัยวะมีหนาที่ในการสรางและลําเลียงเซลลเม็ดเลอืดขาวไปตามกระแสเลือดเพื่อกําจัดเช้ือโรคที่เขาสู

รางกาย 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน  

– รางกายมีการปองกันเช้ือโรคทีเ่ดินทางเขาสูรางกายทางระบบหายใจอยางไร 

 – ถารางกายไมมีเซลลเมมเมอรีจะสงผลตอรางกายลกัษณะใด 

– เซลลเม็ดเลือดขาวและระบบนํ้าเหลืองมีความสมัพันธกันลักษณะใด 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง ไกการกําจัดเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอมในรางกาย   

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- การปองกันและกําจัด

เช้ือโรคของรางกาย 

 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายเกี่ยวกบัระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย

และนําความรูไปใชใน

การดูแลรักษาสุขภาพ  

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การรักษาดุลยภาพของรางกายมนุษย  

 เรื่อง การเสรมิสรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกายแปลกปลอมในรางกาย   

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

อธิบายและเขียนแผนผงัเกี่ยวกบัการตอบสนองของรางกายแบบไมจําเพาะและแบบจําเพาะตอสิ่ง

แปลกปลอมของรางกาย (ว 1.2 ม.4/5) 

จุดประสงคการเรียนรู 

1) สรุปความรูเกี่ยวกบัการสรางภูมิคุมกันโรคโดยการใหวัคซนีและเซรุมได 

2) อธิบายความสําคัญและสามารถนําความรูเกี่ยวกบัการสรางภูมิคุมกันใหกบัรางกายไปประยุกตใช 

ในชีวิตประจําวันได 

สาระสําคัญ 

 การฉีดวัคซีนเปนการกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันเฉพาะโรค โดยเช้ือโรคที่ฉีดเปนเช้ือโรคที่ทําให

ออนกําลงัลงหรือตายแลว รางกายสามารถรบัภูมิคุมกันจากภายนอกไดโดยไดรับจากแมทางนํ้านมหรือจากการ

ฉีดเซรุม 

การรบัประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ การทําจิตใจใหผอนคลาย 

การหลีกเลี่ยงสารเสพติด และหลกีเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงทางเพศเปนวิธีการที่ชวยสรางเสริมใหระบบภูมิคุมกัน

มีความแข็งแรง 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- การปองกันและกําจัดเช้ือโรคของรางกาย 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะการคิด  3) ทักษะการเรียนรู  

4) ทักษะการแกปญหา  5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 
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3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูนําหนังสือพมิพที่นําเสนอการคิดคนหาวัคซีนปองกันไขหวัดนกหรือไขหวัดใหญสายพันธุใหม (หรือ

โรคที่กําลังระบาดซึ่งยังไมมีวัคซีนปองกัน) มาใหนักเรียนดู และใหนักเรยีนตอบคําถามตอไปน้ี 

 –นักเรียนทราบหรือไมวานักวิทยาศาสตรสามารถคิดคนวัคซีนที่สามารถปองกันเช้ือโรคเหลาน้ีได

หรือไม  

 – นักเรียนคิดวาวัคซีนเหลาน้ีมีประโยชนตอผูที่ไดรับวัคซีนลักษณะใด 

 – นักเรียนวิธีปองกันตัวเองไมใหเปนโรคเหลาน้ีไดดวยวิธีใด 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ครูต้ังประเด็นคําถาม จากน้ันสุมนักเรียน 2-3 คน ใหนักเรียนตอบคําถามโดยครูใชคําถามกระตุน

ดังน้ี 

- สมัยนักเรียนยังเปนเด็ก นักเรียนไดรับวัคซีนใดบาง และนักเรียนไดรบัวัคซีนดวยวิธีการใด  

– นักเรียนไดรบัวัคซีนใดบางในชวง 2-3 ปน้ี และนักเรียนรบัวัคซีนชนิดน้ีเพราะอะไร 

– นักเรียนคิดวาเด็กบางคนไมไดรับวัคซีนแตไมคอยเปนโรคบอยเพราะอะไร 

นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย โดยครูชวย

อธิบายใหนักเรียนเขาใจวาวิธีการสรางภูมคุิมกันใหกับตนเองแบงไดเปน 2 วิธี คือ ภูมิคุมกันที่รางกายสรางข้ึน 

และภูมิคุมกันที่ไดรับมา โดยภูมิคุมกันที่รางกายสรางมี 2 ประเภท คือ ภูมิคุมกันโรคที่รางกายสรางข้ึนโดย

ธรรมชาติ และภูมิคุมกันโรคทีร่างกายสรางข้ึนจากการฉีดวัคซีน  

3) แบงนักเรียนกลุมละ 5-6 คน ปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะหขอมูลการใหวัคซีนแกเด็กในวัยตาง ๆ ตาม

ข้ันตอนทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะการสังเกต ดังน้ี 

        – แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-5 คน ใหแตละกลุมศึกษาวิเคราะหตารางแสดงการสราง

ภูมิคุมกันโรคใหกับรางกายโดยการใหวัคซีน (ตารางแสดงการสรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกายโดยการใหวัคซีน

จากแหลงขอมูลตาง ๆ ) และอภิปรายรวมกันในประเด็นตอไปน้ี 

 วัคซีนบางชนิดตองฉีดมากกวา 1 ครั้งเพราะเหตุใด 

 เราสามารถใหวัคซีนปองกันโรคหลายชนิดพรอมกันในครั้งเดียวไดหรือไม 

 ในกรณีที่วัคซีนที่ตองใหมากกวา 1 ครั้ง หากเด็กไปรบัวัคซีนไมครบตามจํานวน
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และเวลาที่กําหนด จะมผีลตอการปองกันโรคหรือไม และควรปฏิบัติตนอยางไร 

 เด็กที่อายุ 4-6 ป จะตองไดรบัการฉีดวัคซีนชนิดใดโดยเฉพาะอีกหรือไม 

                   หมายเหตุ ประเด็นการอภิปรายอาจแตกตางจากทีก่ลาวไปแลว ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

นักเรียนและครจูะกําหนดรวมกัน 

         – หลงัจากที่แตละกลุมไดศึกษาวิเคราะหและอภิปรายตามประเด็นตาง ๆ แลว ใหบันทึกผลลง

ในแบบบันทึกสรุปผลการอภิปราย 

4) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกจิกรรมหนาช้ันเรียน 

5) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนวคําถามตอไปน้ี 

– วัคซีนบางชนิดตองฉีดมากกวา 1 ครั้ง เพราะเหตุใด (เพราะเมื่อถึงระยะเวลาหน่ึง ปริมาณ

แอนติบอดีอาจลดตํ่าลงจนไมพอตอการตานทานเช้ือโรคจงึตองทําการฉีดซ้ํา) 

 – ถานักเรียนลมืไปฉีดกระตุนวัคซีนในครั้งที่ 3 นักเรียนจะตองเริ่มฉีดใหมหรือไม (ไมตอง แต

ควรปฏิบัติตนโดยการไปฉีดตอใหครบเพือ่ใหรางกายไดรบัแอนติเจนครบตามจํานวนที่กําหนด) 

 – เด็กอายุเกินกวา 6 ป ไมตองรบัวัคซีนเฉพาะโรคอีกเพราะเหตุใด (รางกายจะสามารถสราง

ภูมิคุมกันไดเอง แตโรคบางชนิดยังคงตองไดรับอยู เชน ไขหวัดใหญสายพันธุใหม) 

6) นักเรียนและครรูวมกันสรปุผลจากการปฏิบัติกจิกรรม โดยใหไดขอสรปุวา การฉีดวัคซีนเปนการ

กระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีข้ึนมาเอง โดยวัคซีนอาจเปนเช้ือโรคที่มีกําลังออนลง เช้ือโรคที่ตายแลว หรือ

สารพิษทีท่ําใหหมดพิษแลว ซึ่งขอดีของวัคซีนและทอกซอยด คือ ไมมีปฏิกิริยาอาการแพที่รุนแรงเกิดข้ึน และ

ทําใหรางกายมีภูมิคุมกันโรคไดเปนเวลานาน สวนขอเสีย คือ ไมสามารถใหภูมิคุมกันแกรางกายไดทันท ี

 7) ครูอธิบายเพิ่มเติมวาการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเองโดยการรบัภูมิคุมกันจากภายนอกน้ัน มี 2 วิธี 

คือ รับจากแมโดยผานทางสายสะดือและนํ้านมแม และรบัจากการฉีดเซรุมซึ่งเปนนํ้าเลือดที่มีแอนติบอดีของ

โรคน้ันอยูแลว โดยการฉีดเซรุมมีขอดี คือ ทําใหรางกายมีภูมิคุมกันโรคทันท ีและขอเสีย คือ อาจเกิดการแพ มี

อาการช็อกถึงตายได การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันใหถูกวิธีก็เปนสวนหน่ึงทีจ่ะชวยสรางเสริมระบบภูมิคุมกัน

ของรางกายใหแข็งแรงย่ิงข้ึน เชน การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลกัษณะ การออกกําลงักาย การทําจิตใจให

ผอนคลาย การหลีกเลีย่งสารเสพติด และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงทางเพศ  

กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน  

– เด็กที่ไดด่ืมนํ้านมแมตลอด 6 เดือนมักแข็งแรงกวาเด็กที่ด่ืมแตนมโคเพราะเหตุใด 

     – การฉีดวัคซีนชวยสรางภูมิคุมกันโรคใหแกรางกายไดเพราะเหตุใด 

     – ผูที่ถูกงูกัดตองไดรับการฉีดเซรุมทันทเีพราะเหตุใด 

     – นักเรียนจะแนะนําคนในครอบครัวและเพื่อนใหดูแลสุขภาพตนเองใหมรีะบบภูมิคุมกันของรางกาย

ใหแข็งแรงไดดวยวิธีใด 

สื่อการเรียนรู 
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1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย 

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- การเสริมสรางภูมิคุมกัน

โรคใหกบัรางกาย 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายเกี่ยวกบัระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย

และนําความรูไปใชใน

การดูแลรักษาสุขภาพ  

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การรักษาดุลยภาพของรางกายมนุษย  เรื่อง ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน   

วิชา ว30101 ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)   

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4      เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด 

1. สืบคนขอมลู อธิบายและยกตัวอยางโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน (ว 

1.2 ม.4/6) 

2. อธิบายภาวะภูมิคุมกันบกพรองทีม่ีสาเหตุมาจากการติดเช้ือ HIV (ว 1.2 ม.4/7) 

จุดประสงคการเรียนรู 

1) ระบสุาเหตุของโรคบางชนิดทีเ่กิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันรางกาย 

2) วิเคราะหและสรุปความสัมพันธของจํานวนเซลลเม็ดเลอืดขาวกับอาการของผูติดเช้ือเอดสได 

สาระสําคัญ 

 โรคมีมีความเกี่ยวของกบัระบบภูมิคุมกันทีผ่ิดปกติ เชน โรคภูมิแพ ภาวะการสรางภูมิตานทานเน้ือเย่ือ

ตนเอง (โรคเอส-แอลอ)ี และโรคเอดส  

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะการคิด  3) ทักษะการเรียนรู  

4) ทักษะการแกปญหา  5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูกระตุนความสนใจของนักเรียน โดยการพูดคุยซักถามประสบการณเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความ

ผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน เชน 

   – นักเรียนหรือคนในครอบครัวเปนโรคภูมิแพหรอืไม และแพสิ่งใด  
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   – นักเรียนเคยไปตรวจหาสารภูมิแพที่โรงพยาบาลหรือไม  

   – นักเรียนรูจักโรคเอสแอลอีและโรคเอดสหรือไม และโรคทั้ง 2 ชนิดน้ีมีอาการลักษณะใด 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ครูนํารูปชุดทดสอบหาสารภูมิแพหรือแผนพับที่เกี่ยวของกับการตรวจหาสารภูมิแพมาใหนักเรียนดู 

และรวมกนัอภิปรายถึงความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน โดยครูใชคําถามกระตุนดังน้ี 

– นักเรียนคิดวาการตรวจหาสารภูมิแพมีประโยชนลกัษณะใด  

– ผูปวยที่มีอาการแพสารบางชนิดเกิดจากความผิดปกติในเรื่องใด 

นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

2) ครูนําเสนอ Power point ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน โดยครูชวยอธิบาย

ใหนักเรียนเขาใจวา ถารางกายเกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันจะมีผลทําใหรางกายเกิดโรคตาง ๆ ได ซึ่ง

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันรางกายทีรู่จกักันดี เชน โรคภูมิแพ ภาวะการสรางภูมิตานทาน

เน้ือเย่ือตนเอง (โรคเอสแอลอ)ี และโรคเอดส ซึง่แตละโรคจะมีลักษณะความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน

แตกตางกันไป 

3) แบงนักเรียนกลุมละ 5-6 คน ปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะหขอมูลเซลลเม็ดเลือดขาวในผูปวยโรคเอดส 

ตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะ/กระบวนการสังเกต ดังน้ี 

 – แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 3-5 คน ใหแตละกลุมศึกษาวิเคราะหตารางแสดงจํานวนเซลล

เม็ดเลือดขาวในผูปวยโรคเอดสรายหน่ึง ซึ่งไดรับการตรวจเลอืดทุก ๆ 3 เดือนในระยะเวลา 5 ป ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

– เขียนกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนเซลลเม็ดเลอืดขาวที่เกิดข้ึนในผูปวยโรคเอดส 

– ใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายรวมกันในประเด็นตอไปน้ี 

 เซลลเม็ดเลือดขาวในผูปวยโรคเอดสเกี่ยวของสมัพันธกับระบบภูมคุิมกันใน

รางกายอยางไร 

 จํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด 

ปที ่
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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 นักเรียนคิดวาโรคเอดสเปนโรคติดตอทีเ่ปนอันตรายตอสังคมและประเทศชาติ

หรือไม เพราะเหตุใด 

– นําผลการอภิปรายของทุกกลุมมาอภิปรายรวมกัน พรอมทั้งสรุปและบันทึกผล 

4) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกจิกรรมหนาช้ันเรียน 

5) นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายและหาขอสรปุจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชแนวคําถามตอไปน้ี 

– ลักษณะกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวในผูปวยโรคเอดสในแตละปมี

ลักษณะใด เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน (มีแนวโนมลดลงเหมอืนกันทุกป เน่ืองจากถูกทําลายจากเช้ือไวรสั HIV) 

– เซลลเม็ดเลือดขาวในผูปวยโรคเอดสเกี่ยวของสมัพันธกับระบบภูมิคุมกันในรางกายลักษณะใด 

(เซลลเม็ดเลือดขาวซึง่ทําหนาที่ปองกันและตอตานไวรัส HIV ซึ่งเปนสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกายจะถูกไวรสั

ชนิดน้ีทําลายโดยตรง ทําใหระบบภูมิคุมกันของรางกายบกพรอง เกิดโรคแทรกซอนไดงายและผูปวยจะ

เสียชีวิตในที่สุด) 

– ผูปวยโรคเอดสมกัเสียชีวิตจากอาการของโรคแทรกซอนอืน่ ๆ มากกวาเสียชีวิตจากเช้ือไวรัส HIV 

โดยตรงเพราะเหตุใด (เน่ืองจากเซลลเม็ดเลอืดขาวในระบบภูมิคุมกันของรางกายถูกทําลาย ทําใหผูปวยเอดส

ติดเช้ือชนิดอื่นไดงายกวาคนปกติ เชน วัณโรคและปอดบวม ซึ่งโรคเหลาน้ีจะแสดงอาการรุนแรงจนทําใหผูปวย

เสียชีวิตในที่สุด) 

6) ครูใหนักเรียนสบืคนความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเอดส เชน การแพรพันธุของเช้ือไวรัสเอดส การ

รักษาผูปวย หรือการดูแลรางกายของผูปวย จากหนังสอื วารสารวิทยาศาสตร สารานุกรมวิทยาศาสตร 

สารานุกรมสําหรับเยาวชน และอินเทอรเน็ต รวมทั้งนําขอมลูที่คนควาไดมาจัดทําเปนรายงานหรือจัดปาย

นิเทศใหเพื่อน ๆ ไดทราบเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกัน   

กิจกรรมรวบยอด 

1) ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน  

  – โรคที่เกี่ยวกบัความผิดปกติของภูมิคุมกันมีอะไรบาง 

     – โรคเอดสมสีาเหตุและผลกระทบตอรางกายลักษณะใด 

     – ผูปวยที่มปีญหาเกี่ยวกบัระบบภูมิคุมกันผิดปกติควรดูแลตัวเองอยางไร 

2) ครูใหนักเรียนสงสมุด เพื่อตรวจสอบการบันทึกความรูที่ไดจากการเรียน หลงัเลิกเรียน 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน 

2) หนังสอืเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- ความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุมกัน 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายเกี่ยวกบัระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย

และนําความรูไปใชใน

การดูแลรักษาสุขภาพ  

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

คุณลักณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

 

- เอกสารการประเมิน 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผูสอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

 

 


