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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 ดุลยภาพของระบบนิเวศ  เรื่อง  ระบบนิเวศ 

วิชา  ว30102  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  1  ชั่วโมง 

ผูสอน อาจารยภาวิณี รัตนคอน 

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

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

สืบคนขอมลูและอธิบายความสัมพันธของสภาพทางภูมิศาสตรบนโลกกบัความหลากหลายของไบโอม 

และยกตัวอยางไบโอมชนิดตางๆ (ว 1.1 ม.4-6/1) 

จุดประสงคการเรียนรู 

1) สืบคนขอมลู และอธิบายลักษณะของระบบนิเวศในภูมิภาคตางๆ ของโลกได 

สาระสําคัญ 

 ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบความสัมพันธของสิง่มีชีวิตกับแหลงทีอ่ยูแหลงใดแหลงหน่ึง ในระบบนิเวศ

หน่ึงๆ ประกอบดวย สิ่งมีชีวิตและสิง่ไมมีชีวิต ระบบนิเวศบนโลกมหีลายแบบข้ึนอยูกับลักษณะภูมิอากาศและ

ภูมิประเทศของแตละทองถ่ิน เรียกระบบนิเวศของสิง่มีชีวิตในแตละทองถ่ินวา ชีวนิเวศ ซึ่งแบงออกเปน 2 

ระดับ คือ ชีวนิเวศระดับโลก และชีวนิเวศระดับทองถ่ิน  

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

ระบบนิเวศ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2) ทักษะการคิด 

3) ทักษะการเรียนรู  

4) ทักษะการแกปญหา  

5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู  

2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 
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1) ความสามารถในการสื่อสาร 

2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

 1. ครูแนะนําคําอธิบายรายวิชา วิชา ว30102 เพื่อใหนักเรียนไดทราบสาระสําคัญทีจ่ะไดเรียนรูในภาค

เรียนน้ี วิธีการวัดผล และเกณฑที่ใชในการประเมินผลการเรยีน 

2. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน โดยครูยังไมเฉลยคําตอบที่ถูกตอง เพื่อวัดความรูพื้นฐาน

เดิมของนักเรียน   

3. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนเกี่ยวกบัระบบนิเวศในทองถ่ิน โดยการต้ังคําถามถามนักเรียน 

ดังน้ี  

 – สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน ในทองถ่ินที่เราอาศัยอยูมลีักษณะอยางไร 

– สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และปรมิาณฝนของประเทศไทยแตกตางจากประเทศอื่น ๆ ของ

โลกหรือไม 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง ระบบนิเวศ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ครูนําเสนอ PowerPoint และ clip VDO ที่เกี่ยวกบัชีวนิเวศระดับโลก และชีวนิเวศระดับทองถ่ิน 

ใหนักเรียนดู และรวมกันอภิปรายถึงลกัษณะของระบบนิเวศน้ัน ๆ โดยครูใชคําถามกระตุนดังน้ี 

– ระบบนิเวศแตละแหลงมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 

– ระบบนิเวศแตละแหลงประกอบดวยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตอะไรบาง  

– ใหนักเรียนยกตัวอยางระบบนิเวศตาง ๆ ของโลกทีรู่จัก หรือทีเ่คยเห็นจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ  

2. นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกบัคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

3. นักเรียนแบงกลุมทํากจิกรรม เรือ่ง ชีวนิเวศในทองถ่ิน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 - ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกบัชีวนิเวศในทองถ่ิน ดังน้ี  ปาดิบช้ืน ปาชายเลน สระนํ้า 

ทุงนา ชายหาด ไรขาวโพด ชุมชนเมือง ชุมชนบท วาแตละแหงมีความแตกตางกันในเรื่อง ผูผลิต ผูบริโภค และ

ผูยอยสลายอยางไร  

 - กลุมยกตัวอยางชีวนิเวศในทองถ่ิน 1 ตัวอยาง พรอมทัง้ระบุ ผูผลิต ผูบริโภค และผูยอย

สลาย 

 - กลุมเลอืกศึกษาชีวนิเวศในทองถ่ินอยางใดอยางหน่ึงในหัวขอตางๆ เชน  

  - ความสําคัญหรือความนาสนใจ 
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  - ลักษณะและองคประกอบทั่วไป 

  - ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการแกไข 

 - กลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาช้ันเรียน ใหเพื่อนรวมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

กิจกรรมรวบยอด 

 1. นักเรียนและครรูวมกันอภิปราย โดยใชแนวคําถามตอไปน้ี 

 - ผูผลิตในระบบนิเวศมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอยางไร (ผูผลิตทําหนาทีผ่ลิตอาหารใหกบั

สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ดวยกระบวนการสงัเคราะหดวยแสง) 

 - สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในชีวนิเวศทะเลทรายตองปรบัตัวใหเขากับสภาพแวดลออยางไรบาง (ชีวนิเวศ

ทะเลทรายเปนชีวนิเวศที่มอีากาศรอนจัด มีความแหงแลง สิง่มีชีวิตที่อาศัยอยูจะปรบัตัวโดยการเพิ่มพื้นที่ผิวให

มากข้ึนเพื่อระบายความรอนออกจากรางกาย เชน มหีางยาว หูยาว หรือขายาว) 

 - ยกตัวอยางชีวนิเวศระดับทองถ่ินที่นักเรียนอาศัยอยูหรือเคยเห็น (ชีวนิเวศปาชายเลน ชีวนิเวศปา

ชายหาด และชีวนิเวศพื้นที่การเกษตร) 

2. นักเรียนและครรูวมกันสรุปผลการปฏิบัติกจิกรรม โดยใหไดขอสรุปวา ในแตละทองถ่ินอาจมีชีวนิ

เวศในทองถ่ินที่เหมือนหรือแตกตางกันได ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ ทําใหผูผลิต 

ผูบริโภค และผูยอยสลายที่พบในระบบนิเวศแตละแหงแตกตางกัน ปญหาสวนใหญที่เกิดในชีวนิเงศในทองถ่ิน

เกิดจากมนุษยที่เขามาใชทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป และใชอยางไมถูกวิธี ทําใหเกิดสารพิษตกคางในระบบ

นิเวศจํานวนมาก สงผลกระทบตอพืชและสัตว ตลอดจนเกิดผลกระทบตอมนุษยที่อาศัยอยูในระบบนิเวศน้ัน  

สื่อการเรียนรู 

1) คําอธิบายรายวิชา ว30102 

2) ขอสอบกอนเรียน  

3) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง ระบบนิเวศ 

4) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพตามหลักสูตร 

แกนกลางฯ 2560ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 

2) สารานุกรมวิทยาศาสตร   

3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- ระบบนิเวศ 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายดุลยภาพของ

ระบบนิเวศ 

 

- การนําเสนอการทํา

กิจกรรมหนาช้ันเรียน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

 

คุณลักษณะอันพึง

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 

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

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารยภาวิณี รัตนคอน) 

อาจารยประจําวิชา 

 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................................... 

 

(......................................................) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 ดุลยภาพของระบบนิเวศ  เรื่อง  ความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ 

วิชา ว30102  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  2  ชั่วโมง 

ผูสอน อาจารยภาวิณี รัตนคอน 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

1. สืบคนขอมลูและอธิบายความสมัพันธของสภาพทางภูมิศาสตรบนโลกกับความหลากหลายของไบ

โอม และยกตัวอยางไบโอมชนิดตางๆ (ว 1.1 ม.4-6/1) 

2. สืบคนขอมลู อธิบายและยกตัวอยางเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางกายภาพและ

ทางชีวภาพที่มีผลตอการเปลี่ยนแปบลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ (ว 1.1 ม.4-6/3) 

จุดประสงคการเรียนรู 

สืบคนขอมลู และอธิบายลักษณะของระบบนิเวศในภูมิภาคตางๆ ของโลกได 

สาระสําคัญ 

 ระบบนิเวศ ประกอบดวย 2 สวน คือ องคประกอบทีม่ีชีวิต ไดแก ผูผลิต ผูบรโิภค และผูยอยสลาย 

และองคประกอบที่ไมมีชีวิต ไดแก อากาศ ดิน หิน และพลังงาน ซึ่งในแตละองคประกอบจะมีบทบาทและมี

ความสัมพันธกันเสมอ ถาองคประกอบถูกรบกวนยอมสงผลตอระบบนิเวศน้ันทัง้ระบบ   

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

ความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  2) ทักษะการคิด 

3) ทักษะการเรียนรู  4) ทักษะการแกปญหา  5) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) ใฝเรียนรู   2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด  

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   
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กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

1. ครใูหนักเรียนดูรปู สิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ในระบบนิเวศ แลวต้ังคําถามถามนักเรียน ดังน้ี 

 – สิ่งมีชีวิตชนิดใดทําหนาที่เปนผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย 

 – ในแตละระบบนิเวศมีสิง่มีชีวิตชนิดเดียวกันหรอืไม เพราะอะไร 

- นอกจากสิง่มีชีวิตแลว ในระบบนิเวศยังประกอบดวยอะไรอกีบาง  

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง ความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ครูนําเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับองคประกอบที่มีชีวิต และองคประกอบที่ไมมีชีวิตในระบบ

นิเวศ ใหนักเรียนดู และรวมกันอภิปรายถึงลักษณะของระบบนิเวศน้ัน ๆ โดยครูใชคําถามกระตุนดังน้ี 

– องคประกอบที่ไมมีชีวิตในระบนิเวศคืออะไร 

– สิ่งมีชีวิตกับสิง่ไมมีชีวิตที่อยูในระบบนิเวศมีความสมัพันธกนัอยางไร  

2. นักเรียนรวมกันอภิปรายหาคําตอบเกี่ยวกบัคําถามตามความคิดเห็นของแตละคน 

3. ครูนําเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับโซอาหารและสายใยอาหาร โดยอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา 

โซอาหารเปนลําดับของสิ่งมีชีวิตทีจ่ะถูกสิง่มีชีวิตในลําดับถัดไปกินเปนอาหาร ตําแหนงของสี่งมีชีวิตในโซ

อาหาร คือ ลําดับข้ันอาหาร โดยเรียกพืชที่ทําหนาที่ผลิตอาหารวา ผูผลิต และเรียกผูบริโภคแตละลําดับวา 

ผูบริโภคข้ันที่ 1 หรือข้ันปฐมภูมิ  ผูบรโิภคข้ันที่ 2 หรือข้ันทติุยภูมิ และผูบริโภคข้ันสุดทาย ในระบบนิเวศที่มี

ชุดของโซอาหารจํานวนมากที่เช่ือมโยงกันจะเกิดเปนสายใยอาหาร 

 4. ครูนําเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับพรีะมิดมวลชีวภาพในระบบนิเวศ โดยอธิบายใหนักเรียนเขาใจ

วา มวลชีวภาพ คือ นํ้าหนักรวมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยูในแหลงที่อยูหน่ึง โดยสิง่มีชีวิตในแตละลําดับข้ัน

อาหารจะมจีํานวนหรอืปริมาณนอยกวาลําดับที่อยูตํ่ากวา ทาํใหการถายทอดพลงังานในแตละลําดับข้ันอาหาร

จะถูกถายทอดไปยังผูบริโภคลําดับถัดไปเพียงรอยละ 10 เทาน้ัน โดยพลังงานสวนที่เหลอือีกรอยละ 90 จะถูก

ใชไปในการดํารงชีวิตและถูกเปลี่ยนไปเปนพลังงานความรอน 

 5. ครูต้ังคําถามถามนักเรียนดังน้ี 

 - ในระบบนิเวศสิง่มีชีวิตที่ทําหนาที่เปลี่ยนอนินทรียสารใหเปนอินทรียสารคือสิง่มีชีวิตชนิดใด (ผูยอย

สลาย เชน เห็ด รา) 

 - ระบบนิเวศทีม่ีความสมดุล เชน ในปาไมที่อุดมสมบูรณจะมีสายใยอาหารลักษณะใด (ระบบนิเวศที่มี

ความสมดุล สายใยอาหารจะซับซอน) 

กิจกรรมรวบยอด 

 1. นักเรียนแบงกลุม ยกตัวอยางชีวนิเวศในทองถ่ินที่นักเรียนสนในมา 1 ตัวอยาง  
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 2. ตัวแทนกลุมนําเสนอสายใยอาหารที่อยูในระบบนิเวศน้ันในรูปของแผนภาพทีห่นาช้ันเรียน 

 3. นักเรียนรวมกันอภิปรายแผนภาพของแตละกลุม แลวรวมกันจัดทําพีระมิดมวลชีวภาพในระบบ

นิเวศของแตละกลุม  

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง ความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ 

2) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพตามหลักสูตร 

แกนกลางฯ 2560ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 

2) สารานุกรมวิทยาศาสตร   

3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- ความสัมพันธของ

องคประกอบในระบบ

นิเวศ 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายดุลยภาพของ

ระบบนิเวศ 

 

- การนําเสนอการทํา

กิจกรรมหนาช้ันเรียน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

 

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย 

ไมเกิน 15 นาที และ

จํานวนครั้งทีเ่ขาเรียน

มากกวา 80% 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

 

- เอกสารการประเมิน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

- การผานและไมผาน ใน
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี   

 

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

นักเรียน การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารยภาวิณี รัตนคอน) 

อาจารยประจําวิชา 

 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

 

 

ลงช่ือ................................................................................... 

 

(......................................................) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรู 

 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 ดุลยภาพของระบบนิเวศ  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี 

วิชา ว30102  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  1  ชั่วโมง 

ผูสอน อาจารยภาวิณี รัตนคอน 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

สืบคนขอมลู อภิปรายสาเหตุ และยกตัวอยาวการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ (ว 1.1 ม.4-6/2)  

จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายหลักการของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ได  

2. วิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ และยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที ่

เกิดข้ึนในทองถ่ินได 

สาระสําคัญ 

 ระบบนิเวศธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของประชากรสิ่งมีชีวิต โดยอาจเกิดข้ึนในพื้นทีท่ี่ไมเคยมี

สิ่งมีชีวิตอาศัยอยูมากอน เรียกวา การเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ันปฐมภูมิ และการเปลี่ยนแปลงแทนทีท่ี่เกิดข้ึนใน

พื้นที่ที่เคยมีการดํารงชีวิตของสิง่มีชีวิตอยู แลวเกิดการทําลายโดยมนุษยหรอืโดยธรรมชาติ เรียกวา การ    

เปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ันทุติยภูม ิ

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

การเปลี่ยนแปลงแทนที ่

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 

1. ครูนํารูปถายทีเ่กี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ เชน การเกิดไฟปา 

อุทกภัย และดินถลม มาใหนักเรียนดู และรวมกันอภิปรายโดยครูใชคําถามกระตุนดังน้ี 

– อะไรเปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ 

– ความเสียหายทีเ่กิดข้ึนสงผลกระทบตอระบบนิเวศในลักษณะใด 

นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําตอบของคําถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสูการ 

เรียนรูเรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนที ่

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

 1. ครูนําเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ โดยครชูวยอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา 

เมื่อระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลง สิง่มีชีวิตที่อาศัยอยูจะปรับตัวใหเขากับระบบนิเวศน้ัน ๆ เพื่อการอยูรอด 

เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุมสิง่มีชีวิต ซึ่งมีอยู 2 ชนิด คือ  

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ันปฐมภูมิ เปนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ที่ไมเคยมีสิง่มีชีวิตอาศัย 

อยูมากอน และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ันทุติยภูมิ เปนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ซึง่เริ่มตนจากพื้นทีท่ี่เคย 

มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู แตถูกทําลายโดยมนุษยหรือโดยภัยธรรมชาติ 

     2. แบงนักเรียนกลุมละ 5–6 คน สืบคนขอมูลเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงแทนที ่โดยดําเนินการตาม

ข้ันตอน ดังน้ี 

  – แตละกลุมวางแผนการสบืคนขอมลู โดยแบงหัวขอยอยใหเพื่อนสมาชิกชวยกัน 

สืบคนตามทีส่มาชิกกลุมชวยกันกําหนดหัวขอยอย เชน สาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ประเภทของ

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดข้ึนในทองถ่ิน 

– สมาชิกกลุมแตละคนหรือกลุมยอยชวยกันสืบคนขอมูลตามหัวขอยอยที่ตนเอง 

รับผิดชอบ โดยการสืบคนจากใบความรูที่ครเูตรียมมาให หรอืจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร สารานุกรม

วิทยาศาสตร สารานุกรมสําหรบัเยาวชน และอินเทอรเน็ต 

  – สมาชิกกลุมนําขอมลูที่สบืคนไดมารายงานใหเพื่อน ๆ สมาชิกในกลุมฟง รวมทั้ง 

รวมกันอภิปรายซักถามจนคาดวาสมาชิกทกุคนมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน 

  – สมาชิกกลุมชวยกันสรปุความรูที่ไดทั้งหมดเปนผลงานของกลุม และชวยกันจัดทํา 

รายงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที ่

      3) นักเรียนและครรูวมกันตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทีไ่ดจากกจิกรรม 

กิจกรรมรวบยอด 

 1. ครูต้ังคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน ดังน้ี 
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 – กลุมสิ่งมีชีวิตเบิกนํามีลักษณะอยางไร และมีบทบาทอยางไรในกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที ่

(กลุมสิง่มีชีวิตเบิกนํามักเปนสิง่มีชีวิตขนาดเลก็ และเพิม่จํานวนไดรวดเร็ว เชน มอส และไลเคนส ซึง่สามารถ

เจริญเติบโตไดตามรอยแยกของหินที่มีความช้ืน เมื่อกลุมสิง่มีชีวิตชนิดน้ีตายจะทําใหเกิดอินทรียสารที่

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสิง่มีชีวิตกลุมอื่นตอไป ) 

– การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทีเ่กิดจากการทํากิจกรรมของมนุษย สงผลกระทบตอสมดุล 

ของระบบนิเวศหรือไม (การเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดจากการทํากจิกรรมของมนุษย เชน การปรับเปลี่ยนพื้นที่

ปาเปนพื้นที่ทําการเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหกลุมสิ่งมีชีวิตที่อยูในระบบนิเวศเดิมเกิดการ

เปลี่ยนแปลง จนกระทัง่ความหลากหลายสิ่งมีชีวิตหมดไป สงผลกระทบตอสมดุลของระบบนิเวศจนยากทีจ่ะ

กลับคืนสูสภาพเดิม) 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint ประกอบการเรียนรู เรือ่ง การเปลี่ยนแปลงแทนที ่

2) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพตามหลักสูตร 

แกนกลางฯ 2560ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร  3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและการประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- การเปลีย่นแปลงแทนที ่

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อภิปรายกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงแทนที่ของ

สิ่งมีชีวิต 

 

- รายงานการศึกษา

คนควาเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงแทนที ่

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

 

-สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 

 

 

คุณลักษณะอันพึง

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

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การตัดสินเปนดีเย่ียม 

และดี  

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารยภาวิณี รัตนคอน) 

อาจารยประจําวิชา 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................................... 

 

(......................................................) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 



14 

 

 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู 

 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ประเภทของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วิชา ว30102  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  2  ชั่วโมง 

ผูสอน อาจารยภาวิณี รัตนคอน 

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

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

 สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พรอมทั้งนําเสนอแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม (ว 1.1  ม.4-6/4) 

จุดประสงคการเรียนรู 

 สืบคนขอมลูและอภิปรายเกี่ยวกบัปญหาและผลกระทบที่มตีอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สาระสําคัญ 

สิ่งแวดลอม คือสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติและ

สิ่งที่มนุษยสรางข้ึนทรัพยากรธรรมชาติ คือสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมีอยูตามธรรมชาติ โดย

มนุษยสามารถนํามาใชประโยชนไดไมทางใดก็ทางหน่ึง เชน บรรยากาศ ดิน นํ้า ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ 

พลังงาน และกําลังแรงงานมนุษย 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- ประเภทของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  2) ทักษะการอธิบาย 

3) ทักษะการคิด     4)  ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

5)  ทักษะการนําเสนอขอมลู 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1)  ใฝเรียนรู   2)  มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 
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1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด  

กิจกรรมการเรียนรู 

 กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

1. ครูพูดคุยกับนักเรียนลองอธิบายถึงความหมายของสิ่งแวดลอม และทรัพยากร 

2. จากน้ันถามครูจึงถามถึงเรื่องระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนไดเรียนไปกอนหนาน้ี นักเรียนคิด

วาเปนทรัพยากรหรือสิ่งแวดลอม เพราะอะไร (ครูถามซ้ําตอนทานคาบเรียนในกิจกรรมรวบยอด) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูอธิบายถึงความหมายของสิ่งแวดลอม และประเภทของสิ่งแวดลอมโดยแบงตามแหลงกําเนิด 

คือ สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน โดยยกตัวอยางสิ่งแวดลอมแตละประเภท

ประกอบ 

2. ครูอธิบายความหมายของทรัพยากร และประเภทของทรัพยากรที่แบงตาลักษณะการนํามาใช

ประโยชน 4 ประเภท คือ ทรัพยากรธรรมชาติหมุนเ วียนทรัพยากรธรรมชาติที่ ใชแลวทดแทนได

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดสิ้นไป และทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาใชใหมได พรอมอธิบายคํา

จํากัดความของทรัพยากรแตละประเภท และยกตัวอยางประกอบ 

3. ครูอธิบายถึงทรัพยากรสําคัญ 4 ชนิด ไดแก ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา ทรัพยากรนํ้า 

และทรัพยากรดินและที่ดิน โดยมีลายละเอียดที่เกี่ยวของดังน้ี 

1) ทรัพยากรปาไม อธิบายความหมายของปาไม ประเภทของปาไมแตละชนิด จุดเดนของปา

ไมแตละชนิด ประโยชนของปาไม การจัดการทรัพยากรปาไม 

2) ทรัพยากรสัตวปา อธิบายประเภทของสัตวปา 2 ประเภท ไดแก สัตวปาสงวน สัตวปา

คุมครอง ยกตัวอยางประกอบ พรอมบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดในสัตวปาทั้ง 2 ประเภท และอธิบายถึง

สัตวปาที่ไมสงวงและไมคุมครองเพิ่มเติม ยกตัวอยางประกอบ อธิบายถึงปญหาทรัพยากรสัตวปา การอนุรักษ

สัตวปา 

3) ทรัพยากรนํ้า อธิบายองคประกอบของนํ้าบนโลก แหลงนํ้าที่พบได 3ลักษณะ ไดแก 

มหาสมุทร แหลงนํ้าผิวดิน แหลงนํ้าใตดิน แลวอธิบายถึงปญหาของทรัพยากรนํ้า การอนุรักษทรัพยากรนํ้า 

4) ทรัพยากรดินและที่ดินอธิบายความหมายของดิน ปญหาของทรัพยากรดิน ไดแก ปญหาดิน

เค็ม-ดินเปรี้ยว และปญหาการชะลาง-พังทลายของดิน โดยอธิบายปญหาอยางสรุปเพื่อใหนักเรียนไดคนควา

ตอ จากน้ันครูอธิบายถึงความหมายของการอนุรักษดิน วิธิการอนุรักษดิน วิธีการรักษาและเพิ่มความอุดม

สมบูรณของดินการจัดการทรัพยากรที่ดิน 

กิจกรรมรวบยอด 

1. ครูถามนักเรียนตอวาระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวของกับมนุษยหรือไม แลวอธิบายใหนักเรียน

เขาในวาระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตที่อยูรอบ ๆ ตัวมนุษย ถือเปนสภาพแวดลอมหรือสิ่งแวดลอม โดยที่ระบบ

นิเวศหลายชนิดก็คือทรัพยากร เพราะมนุษยไดใชประโยชนจากทั้งระบบนิเวศตามธรรมชาติและระบบนิเวศที่



16 

 

มนุษยสรางข้ึน เราใชระบบนิเวศในธรรมชาติเปนแหลงของปจจัย 4ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่พักอาศัย ยา

รักษาโรค และตอบสนองความตองการอื่น ๆ เชน การพักผอน ทองเที่ยว เราสรางระบบนิเวศบางอยางข้ึนมาก็

เพื่อตอบสนองความตองการในชีวิต เชน บานกลางเมือง พื้นที่การเกษตร หรือแมแตสวนขวดสวยงาน ตูปลา

ในบาน 

2. ใหนักเรียนจับกลุม 3-4 คน คนควาเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ตนเองสนใจ อธิบายถึง

ความหมาย และองคประกอบของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมน้ัน ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 สงผาน e-mail: 

s.teerisara@gmail.com  ภายในวันจันทรของสัปดาหถัดไป(งานน้ีจะเช่ือมโยงกับงานครั้งตอไปที่จะให

นักเรียนสืบคนปญหาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่นักเรียนสนใจ พรอมแนวทางการปองกันและแกไขที่จะมี

การอภิปรายในช้ันเรียนของงานช้ินตอไป) 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint เรื่อง ประเภทของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพตามหลักสูตร 

แกนกลางฯ 2560ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือหรือวารสารวิทยาศาสตร 

2) สารานุกรมวิทยาศาสตร 

3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- สิ่งแวดลอม คือสิ่งตาง ๆ 

ที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งสิ่งที่มี

ชี วิ ต แ ล ะ ไ ม มี ชี วิ ต 

ทรัพยากรธรรมชาติ คือสิ่ง

ตาง  ๆ ที่ เกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ และมีอ ยูตาม

ธ ร ร ม ช า ติ  โ ด ย ม นุ ษ ย

สามารถนํามาใชประโยชน

ได 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- สามารถตอบคําถาม

ไดอยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- สืบคนขอมูลและอภิปราย

เ กี่ ย ว กั บ ป ญ ห า แ ล ะ

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- สามารถตอบคําถาม

ไดอยางถูกตอง 
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ มี ต อ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  พ ร อ ม ทั้ ง

นํา เสนอแนวทางในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะ ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า

สิ่งแวดลอม 

  

คุณลักณะอันพึงประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน

และรวมกิจกรรมในช้ัน

เรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งที่เขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย

ไม เกิน 15นาที  และ

จํานวนครั้งที่ เขาเรียน

มากกวารอยละ 80 

- สามารถตอบคําถาม

ไดอยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

 

- เอกสารการประเมิน

สมรรถนะสํ า คัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน 

ใน ก า ร ผ า น กํ า ห น ด

เกณฑการตัดสินเปนดี

เย่ียม และดี 

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารยภาวิณี รัตนคอน) 

อาจารยประจําวิชา 

 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................................... 

 

(......................................................) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรู  

 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วิชา ว30102  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2    เวลา  2  ชั่วโมง 

ผูสอนอาจารยภาวิณี รตันคอน 

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

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

 สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พรอมทั้งนําเสนอแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม (ว 1.1ม.4-6/4) 

จุดประสงคการเรียนรู 

 สืบคนขอมลูและอภิปรายเกี่ยวกบัปญหาและผลกระทบที่มตีอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สาระสําคัญ 

มนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจากความระมัดระวัง และมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อ

ชวยอํานวนความสะดวกดานตาง ๆ แกมนุษย สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- ปญหาและผลกระทบทีม่ีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

2) ทักษะการอธิบาย 

3) ทักษะการคิด 

4) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

5) ทักษะการนําเสนอขอมลู 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1) ใฝเรียนรู 

2) มุงมั่นในการทํางาน 

3) สมรรถนะสําคัญ 
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4) ความสามารถในการสื่อสาร  

5) ความสามารถในการคิด  

กิจกรรมการเรียนรู 

 กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

1. ครูทบทวนเน้ือหาประเภทของสิ่งแวดลอมและทรัพยากร 

2. ครูอธิบายสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม4 สาเหตุ ไดแก การเพิ่มจํานวนประชากรการ 

ขยายตัวของเมืองการใชเทคโนโลยีสมัยใหมโดยไมคํานึงถึงผลกระทบ การขาดความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

3. ครูอธิบายถึงความหมายของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวลวงหนาและเปนไป

ในทิศทางที่ดีข้ึน ซึ่งเปนการเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มความสุขของประชาชนโดยมนุษยมีตองการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ 3 ดาน ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แตจากทั้งหมดน้ี มนุษยกลับไมไดคํานึงถึง

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่มีอยู สุดทายของเสียจากกิจกรรมที่ขาดการจัดการถูกปลอยออกสูสภาพแวดลอม 

กลายเปนมลภาวะหรือมลพิษ และสิ่งเหลาน้ีคือปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูนําเสนอปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ไดแก มลพิษทางนํ้า มลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศมลพิษ

ทางดิน และการบุกรุกพื้นที่ปาไม 

2. มลพิษทางนํ้า ครูกลาวถึงลักษณะของนํ้าในแหลงนํ้าปกติที่เหมาะสมตอสิ่งมีชีวิต แลวอธิบายถึง 

ความหมายและลักษณะของมลพิษทางนํ้า โดยเนนถึงคําวา นํ้าเสีย คือนํ้าที่มีสิ่งปนเปอนจนไมสามารถนํา

กลับมาใชใหมได เวนเสียแตวาจะตองไดรับการบําบัดแลว และนํ้าทิ้ง  คือนํ้าที่ ถูกทิ้งออกสูแหลงนํ้ า

สภาพแวดลอม โดยอาจจะทิ้งจากชุมชนหรืออุตสาหกรรมก็ได โดยนํ้าทิ้งน้ันจะตองไดรับการบําบัดปรับปรุง

กอนปลอยออกสูแหลงนํ้าธรรมชาติ ครูกลาวถึงการตรวจวัดคุณภาพนํ้าซึ่งจะมีตัว้ีวัดคุณภาพนํ้าหลายตัวและมี

ตัวช้ีวัดที่สําคัญ 3 ตัวช้ีวัด ไดแกDO คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในแหลงนํ้า BOD ปริมาณออกซิเจนที่จุลิท

รียใชในการยอยสลายสารอินทรีย และ TCB กลุมแบคทีเรียที่อาศัยอยูในลําไสใหญของสัตวเลือดอุนครูอธบาย

แหลงกําเนิดมลพิษทางนํ้า ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม อาคารบานเรือนและชุมชนการเกษตรนํ้าเสียจากที่

กําจัดขยะมูลฝอย นํ้าเสียในธรรมชาติ และจากแหลงอื่น ๆเชน เหมืองแร ครูอธิบายแนวทางการปองกันและ

บําบัดภาวะมลพิษทางนํ้า 

 3. มลพิษทางเสียง ครูอธิบายวาเสียงที่กอใหเกิดความรําคาญคือมลพิษ โดยเสียงมีแหลงกําเนิดจาก

จากธรรมชาติ ไดแก ฟารอง ลมพัด เสียงภูเขาไฟระเบิด จากสัตว จะกอใหเกิดความรําคาญ เชน สุนัขเหาหอน 

สุนัขกัดกัน และจากมนุษย เปนเสียงจากกิจกรรมตาง ๆ  แตแหลงของเสียงที่มักสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

มากที่สุดมักมาจากแหลงของเสียง ไดแก การคมนาคมโรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือนและชุมชน และเสียง

รบกวนที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เชน ฟาผา และเสียงคนทะเลาะวิวาท มลพิษทางเสียงสามารถสงผลกระทบตอ

จิตใจรางกายการทํางาน การสื่อสาร รวมถึงการกอใหเกิดความเสียหายตอวัตถุ 

4. มลพิษทางอากาศครูอธิบายองคประกอบของอากาศโดยทั่วไป คือ กาซไนโตรเจนรอยละ 78 
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กาซออกซิเจนรอยละ 21 สวนที่เหลือจะเปนกาสอื่น ๆ ประมาณรอยละ 1 ซึ่งหากองคประกอบของอากาศ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเกินไป หมายความวาเปนอากาศเสีย หรือมลพิษอากาศ ซึ่งสงผลกระทบตอ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดและวัตถุตาง ๆ มลพิษกาศมีแหลงกําเนิดไดจากธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟ ไฟปา การยอยสลาย

ของจุลินทรีย นอกจากน้ียังมีแหลงกําเนินไดจากมนุษย เชน ยานพาหะนะ และโรงงานอุตสาหกรรม จากน้ันครู

จะอธิบายสารมลพิษแตละชนิด ไดแก กาซคารบอนมอนอกไซดกาซออกไซดของไนโตรเจนกาซซัลเฟอรได

ออกไซดฝุนละออง สารประกอบคลอโรฟูออโรคารบอน ควันดําและควันขาว และกาซโอโซน 

5. ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวา คิดอยางไรกับคําพูดที่วา “ออกไปสูดโอโซนใหสบายปอด” 

แลวอธิบายใหนักเรียนฟงในภายหลังวา กาซโอโซนน้ันถาอยูบนช้ันช้ันโทรโพสเฟยรจะเปอันตรายตอสิ่งมีชีวิต 

แตหากอยูในช้ันสตราโตสเฟยรจะเปรียบเสมือนตัวกรองแสงอาทิตยที่รุนแรงใหออนลง 

6. มลพิษทางดินครูอธิบายความหมายของมลพิษทางดิน ซึ่งสามารถเกิดข้ึนไดจากธรรมชาติเชน

ธรรมชาติของพื้นที่น้ันมีเกลือในดินมาก หรือสิ่งปฏิกูลที่ถูกพัดพามากจากนํ้าทวม และการกระทําของมนุษย 

เชน การใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสีการใสปุยเคมีเกินจําเปน นํ้าชลประทานจากการปะปนสารเคมีและการ

ใชนํ้าในพื้นที่นาที่ละลายเอาเกลือข้ึนมา การทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียตาง ๆ ลงในดินการเพาะปลูกเชิงเด่ียว 

และการถางปา   

7. การบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อสรางที่อยูอาศัย การลักลอบตัดไมทําลายปาเพื่อนําไมไปทําเฟอรนิเจอร

การสรางสาธารณูปโภค เชน เข่ือนการเกิดไฟปา และการทําเหมืองแร 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูถามใหนักเรียนทํากิจกรรมในใบงานที่ 1 เรื่องปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แลวรวมกันอภิปรายวาปญหาเหลาน้ีเกิดจากอะไร 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint เรื่อง ประเภทของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพตามหลักสูตร 

แกนกลางฯ2560ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือหรือวารสารวิทยาศาสตร 

2) สารานุกรมวิทยาศาสตร 

3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- มนุษยใช

ทรัพยากรธรรมชาติโดย

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- สามารถตอบคําถาม

ไดอยางถูกตองต้ังแต
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

ปราศจากความระมัดระวัง 

และมีการพฒันาเทคโนโลยี

ใหม ๆ เพื่อชวยอํานวนค

วามสะดวกดานตาง ๆ แก

มนุษย สงผลตอการ

เปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

รอยละ 50 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- สืบคนขอมูลและอภิปราย

เ กี่ ย ว กั บ ป ญ ห า แ ล ะ

ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ มี ต อ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  พ ร อ ม ทั้ ง

นํา เสนอแนวทางในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะ ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า

สิ่งแวดลอม 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

- สามารถตอบคําถาม

ไดอยางถูกตองต้ังแต

รอยละ 50 

 

คุณลักณะอันพึงประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน

และรวมกิจกรรมในช้ัน

เรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งที่เขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย

ไม เ กิ น  15นาที  และ

จํานวนครั้งที่ เขาเรียน

มากกวารอยละ80 

- สามารถตอบคําถาม

ไดอยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

 

- เอกสารการประเมิน

สมรรถนะสํ า คัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน 

ใน ก า ร ผ า น กํ า ห น ด

เกณฑการตัดสินเปนดี



23 

 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

เย่ียม และดี 

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

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

 

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

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

  

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารยภาวิณี รัตนคอน) 

อาจารยประจําวิชา 

 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

 

 

ลงช่ือ................................................................................... 

 

(......................................................) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรู  

 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่องแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

วิชา ว30102  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  2  ชั่วโมง 

ผูสอนอาจารยภาวิณี รัตนคอน 

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

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

 สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พรอมทั้งนําเสนอแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม (ว 1.1ม.4-6/4) 

จุดประสงคการเรียนรู 

 สืบคนขอมลูและอภิปรายเกี่ยวกบัปญหาและผลกระทบที่มตีอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สาระสําคัญ 

ปญหาที่เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบางปญหาสงผลกระทบในระดับทองถ่ิน บาง

ปญหาก็สงผลกระทบในระดับประเทศ และบางปญหาสงผลกระทบในระดับโลกการลดปริมาณการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ การกําจัดของเสียที่เปนสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม และการวางแผนจัดการทรัพยากรที่

ดี เปนตัวอยางของแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการลดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน เพื่อให

เกิดการใชประโยชนที่ย่ังยืน 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

2) ทักษะการอธิบาย 

3) ทักษะการคิด 

4) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1) ใฝเรียนรู 

2) มุงมั่นในการทํางาน 
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สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร  

2) ความสามารถในการคิด  

กิจกรรมการเรียนรู 

 กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูทบทวนเน้ือหาปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูนําเสนอประเด็นสําคัญ ไดแก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการใช 

ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน จากน้ัน ครูจึงอธิบายความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยแบงตามประเภทของทรัพยากร  

2. ครูอธิบายกลยุทธในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย การปองกัน การ 

แกไขและฟนฟู และการอนุรักษ โดยมีแนวทางในการอนุรักษ ไดแก การใชอยางย่ังยืนการเก็บกักทรัพยากร

การรักษาการพัฒนา การสงวน และการแบงเขต ทั้งน้ีครูจึงสรุปวา มนุษยทุกคนตองการไดรับการพัฒนา โดยมี

พื้นฐานสําคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แตจะทําอยางไรใหมนุษยพัฒนาควบคูไปกับการดูแลทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมได น่ันคือ การพัฒนาอยางย่ังยืนที่ตองมีมุมมอง 3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

3. ครูอธิบายลักษณะการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน และแนวทางการนําไปสูการใช 

ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือทั้งภาครัฐและประชาชน การสรางจิตสํานึกรวมกัน 

ภาครัฐตองสงเสริมการสรางรายไดใหแกประชาชน และมีมาตรการการควบคุมจํานวนประชากรใหสมดุลตอ

ทรัพยากรที่มีอยูโดยยกตัวอยางเรื่องความสัมพันธของปากับชุมชน และการทําวนเกษตร 

4. ครูอธิบายเรื่องความรวมมือในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับนานาชาติ โดย 

เนนปญหาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ไดแก ปญหาหมอกควันขามพรมแดนขยะและของเสียจาก

ครัวเรือนและอุตสาหกรรมคุณภาพอากาศทรัพยากรนํ้าทรัพยากรปาไม และการจัดการกาซเรือนกระจก 

- ปญหาหมอกควันขามพรมแดนเกิดจากไฟไหมปาที่ประเทศอินโดนีเซีย และเกิดไฟปาขาม

แดนจากประเทศเมียนมา ครูกลาวถึงขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน และที่มาของการ

เกิดปญหาหมอกควันขามแดน คือ การเผาวัสดุทางการเกษตรและขยะชุมชน และการเกิดไฟปา ครูแสดงกราฟ

การตรวจจับจุดความรอนในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ขยะและของเสียจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม ครูกลาวถึงปริมาณขยะในกลุมประเทศ

สมาชิกอาเซียนที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน รูปแบบในการกําจัดขยะชุมชนของแตละประเทศสัดสวนการผลิตของเสีย

อันตรายจากภาคอุตสาหกรรม สําหรับประเทศไทยในป 2560 มีขยะชุมชนเกิดข้ึนประมาณ 27.4 ลานตัน และ

เมื่อคิดเปนการสรางขยะตอประชากร 1 คนมีคาเทากับ 1.13 กิโลกรัม/วัน เมือดูจากกราฟอัตราการเกิดขยะ

จะพบวา มีขยะประมาณ 7.71 ลายตันที่กําจัดไมถูกตอง ในขญะที่ขยะอัตรายจากภาคอุตสาหรกรรมใน

ประเทศไทยมีแนวโนมลดลง ลักษณะของปญหาขยะเหลาน้ีกลายเปนปญหาระดับนานาชาติที่มีขยะลอยอยูใน
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ทองทะเล รวมถึงทองทะเลไทย โดยมีถุงพลาสติกมากที่สุดของปริมาณขยะในทองทะเลที่พบ หลายประเทศใน

สมาชิดอาเซียนไดตระหนักถุงปญหาขยะลนประเทศ จึงเริ่มมีแนวทางในการควบคุมปริมาณขยะนับต้ังแตป 

2552 และมีมาตรการที่เขมงวดมากย่ิงข้ึนในปจจุบัน 

- คุณภาพอากาศ เปนปญหาที่มีผลกระทบสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม 

เมืองสําคัญในภูมิภาคอาเซียนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง และสวนหน่ึงของปญหาเกิดจากไฟปา 

- ทรัพยากรนํ้าจากขอมูลในป 2006 พบวา ประเทศในอาเซียนมีทรัพยากรนํ้ารวมประมาณ 

5,600 ลานลูกบาศกเมตรโดยแมนํ้าสายสําคัญที่ไหลผานประเทศไทยและยังเกี่ยวของกับประเทศอื่น ๆ ใน

ภูมิภาคเอเชีย เชน แมนํ้าโขงที่ไหลลงมาจากเทือกเขาหิมาลัย ผานประเทศจีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และ

เวียดนาม กอนจะไหลลงสูทะเล ซึ่งมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในประเทศไทยที่อยูในระดับคอนขางดี นอกจากน้ี

ยังมีแมนํ้าเจาพระยาที่เปนแมนํ้าสายสําคัญของประเทศไทย ซึ่งมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า โดยมีระดับคุณภาพ

เสี่อมโทรมเมื่อไหลผานชุมชนเมืองแออัก และมีคุณภาพพอใชไปจนถึงดีเมื่อไหลผานเขตชนบท จากคุณภาพ

ของแมนําสายสําคัญทั้ง 2 สายน้ี ช้ีใหเห็นวาชุมชนเมืองขนาดใหญไดสรางความเสื่อมโทรมแกทรัพยากรนํ้า 

- ทรัพยากรปาไม นับต้ังแตป 1990 ถึง 2015 พื้นที่ปาไมทั่งโลกไดถูกทําลายลงมากกวารอยละ 

95 อันเปนผลมาจากจํานวนประชากรที่มากข้ึนและบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อสรางที่อยูอาศัย การขยายตัวของชุมชน 

การเกษตร และอุตสาหรกรรมที่ตอบสนองความตองการทรัพยากรที่มีมากข้ึน โดยจะเห็นไดจากผืนปาสําคัญ

ของโลกอยางปาดิบช้ืนอะเมซอลที่มีพื้นที่ปาลดลงมากกวารอยละ 60 ต้ังแตป 1975 ถึง 2012 สวนประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียนมีพื้นที่ปาประมาณ 2 ลานตารางกิโลเมตรในป 2000 ไดลดลงอยางเห็นไดชัดในป 2007 เหลือ

เพียง 1.9 ลานตารางกิโลเมตรหรือลดลงไปรอยละ 1.1ครูอธิบายถึงพื้นที่อนุรักษในกลุมประเทศอาเซียนที่มี

มากที่สุด คือ อินโดนีเซีย แตถาคิดเปนรอยละของพื้นที่อนุรักษตอพื้นที่ทั้งหมด พบวากับพูชามีพื้นที่มากที่สุก

และสัดสวนของพื้นที่คุมครองตอสัดสวนของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศระหวางป 1980 ถึง 2005 ที่ในบาง

ประเทศมีพื้นที่ลดลง และในบางประเทศมีพื้นที่เพิ่มข้ึน เมื่อดูจากขอมูลลาสุดในป 2010 ประเทศบรูไนมีพื้นที่

ปาไมสูงสุดในอาเซียนถึงรอยละ 72 สวนประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมรอยละ 37 

- การจัดการกาซเรือนกระจกครอูธิบายใหนักเรียนเขาใจวา จากสัดสวนของพื้นที่ปาไมที่ครูได

กลาวถึงน้ันมีความสัมพันธกับการจัดการกาซเรือนกระจก แลวอธิบายความหมายและความสําคัญของกาซ

เรือนกระจก ครูอธิบายกาซเรือนกระจกที่สําคัญคือ ไอนํ้า (H2O) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) โอโซน (O3) 

มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O)และสารซีเอฟซี (CFCs)ครูแสดงตารางอายุในช้ันบรรยากาศและศักยภาพ

ของกาซเรือนกระจกที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน ครูอธิบายความรวมในระดับนานาชาติในการจัดการกาซเรือน

กระจก ไดแก  อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention) ที่ตอมาทําให เกิดพิ ธีสารมอนทรีออล 

(MontrealProtocol) ต้ังแตป 2532 ถึงปจจุบัน และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ทําใหเกิดพิธีสาร

เกียวโต (Kyoto Protocol) ที่ดําเนินการรวมกันของประเทศภาคีต้ังแตป 2540 ถึง 2555 ตอมาจึงเกิด



27 

 

ขอตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ไดมีการประชุมรวมกันในกลุม UNFCCC ในป 2559 และคาดการจะเริ่ม

ใชจริงในป 2563 โดยการดําเนินงานระดับนานาชาติน้ี ครูเนนเรื่องกลไกการซื้อขายคารบอนเครดิตที่เริ่ม

ดําเนินการในพิธีการเกียวโต และถูกนํามาใชในขอตกลงปารีสเชนกันนอกจากน้ียังมีเครื่องหมายลดคารบอน

ฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑหรือฉลากลดโลกรอน ที่ใชแสดงการเกิดกาซคารบอนไดออกไซดในกิจกรรมบริการ

และผลิตภัณฑ 

5. ครูอธิบายถึงหนวยงานในประเทศไทยที่เกี่ยวขอกับการดูแลเรื่องการจัดการกาซเรือนกระจก คือ  

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูถามใหนักเรียนทํากิจกรรมในใบงานที่ 2เรื่องแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอมแลวรวมกันอภิปรายวาปญหาเหลาน้ีเกิดจากอะไร 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint เรื่อง ประเภทของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพตามหลักสูตร 

แกนกลางฯ2560ของ สสวท. 

3) ใบงานที่ 2 เรื่อง แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 

2) สารานุกรมวิทยาศาสตร 

3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- ป ญ ห า ที่ เ กิ ด กั บ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมบางปญหาสง

ผลกระทบในระดับทองถ่ิน 

บางปญหาก็สงผลกระทบใน

ระดับประเทศ และบาง

ปญหาสงผลกระทบในระดับ

โลก การลดปริมาณการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ การ

กําจัดของเสียที่เปนสาเหตุ

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- สามารถตอบคําถาม

ไดอยางถูกตองต้ังแต

รอยละ 50 
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

ของปญหาสิ่งแวดลอม และ

ก า ร ว า ง แ ผ น จั ด ก า ร

ทรัพยากรที่ดี เปนตัวอยาง

ของแนวทางในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

การลดปญหาสิ่งแวดลอมที่

เกิดข้ึน เพื่อใหเกิดการใช

ประโยชนที่ย่ังยืน 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- สืบคนขอมูลและอภิปราย

เ กี่ ย ว กั บ ป ญ ห า แ ล ะ

ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ มี ต อ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  พ ร อ ม ทั้ ง

นํา เสนอแนวทางในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะ ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า

สิ่งแวดลอม 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

- สามารถตอบคําถาม

ไดอยางถูกตองต้ังแต

รอยละ 50 

 

คุณลักณะอันพึงประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน

และรวมกิจกรรมในช้ัน

เรียน 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งที่เขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย

ไม เ กิ น  15นาที  และ

จํานวนครั้งที่ เขาเรียน

มากกวารอยละ80 

- สามารถตอบคําถาม

ไดอยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

 

- เอกสารการประเมิน

สมรรถนะสํ า คัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน 

ใน ก า ร ผ า น กํ า ห น ด

เกณฑการตัดสินเปนดี
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

เย่ียม และดี 

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

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

 

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

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

  

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารยภาวิณี รัตนคอน) 

อาจารยประจําวิชา 

 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

 

 

ลงช่ือ................................................................................... 

 

(......................................................) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรู  

 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

วิชา ว30102  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  2  ชั่วโมง 

ผูสอนอาจารยภาวิณี รัตนคอน 

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

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

 สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พรอมทั้งนําเสนอแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม (ว 1.1ม.4-6/4) 

จุดประสงคการเรียนรู 

 สืบคนขอมลูและอภิปรายเกี่ยวกบัปญหาและผลกระทบที่มตีอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สาระสําคัญ 

ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร แนวทางการปองกันและแกไขปญหา ไดแก ปรากฏการณ

นํ้าสีเขียว การบุกรุกพื้นที่ปาไมและไฟปา กาซเรือนกระจก ปญหาดินเปรี้ยว ปญหานํ้าสียชุมชนและ

อุตสาหกรรม 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- การปองกันและแกไขปญหาสิง่แวดลอม 

 ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  2) ทักษะการอธิบาย 

3) ทักษะการคิด 4) ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 5) ทักษะการนําเสนอขอมูล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1) ใฝเรียนรู 2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร  2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

กิจกรรมการเรียนรู 
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 กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูทบทวนเน้ือหาในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร แลวช้ีแจงเกณฑการใหคะแนนในการ

นําเสนอใหนักเรียนทราบ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. นักเรียนรวมกันอภิปรายผลการสืบคนปญหาสิ่งแวดลอมที่กลุมของตนสนใจ ไดแก  

- ปญหานํ้าสียชุมชน และแนวทางการปองกัน  

- ปญหานํ้าเสียจากการเกษตร และแนวทางการปองกัน  

- ปรากฏการณนํ้าสีเขียว และแนวทางการแกไขหรือแนวทางการปองกัน 

- การบุกรุกพื้นที่ปาไมและไฟปา และแนวทางการปองกัน 

- กาซเรือนกระจก และแนวทางการแกไข 

- ปญหาดินเปรี้ยวและแนวทางการแกไข 

2. ครูสรุปประเดินการนําเสนอในแตละกลุมข้ันระหวางกลุมตอไปจะนําเสนอและครูต้ังคําถามกลุมที ่

อภิปรายกลุมละ 1-2 คําถาม 

3. ครูใช PowerPoint เรื่อง สถานการณปรากฏการณ Algae bloom: จระเขตายอยางปริศนาใน 

ทะเลสาบกริฟฟน รัฐฟลอริดา ที่ทําใหเกิดปญหาที่มีผลกระทบจากสารพิษในสาหรายสูการสูญเสียของสาย

พันธุสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้า และทําใหจรเขขาดวิตามินบี 1 ซึ่งเปนผลมาจากการกินอาหารที่ไมหลากหลายมาก

พอ และปลาที่อยูรอดในแหลงนํ้ากลับเปนปลาที่รางกายสามารถผลิตสารเคมีไธอะมิเนสไดมาก ซึ่งไธอะมิเนสมี

คุณสมบัตรในการยอยสลายวิตามินบี 1 จึงทําใหวิตามินบี 1 ที่จระเขควรจะไดรับถูกยอยสลายไป 

4. ครูใช PowerPoint เรื่อง ปญหาดินเค็ม-ดินเปรี้ยว สรุปเรื่องปญหาดินเปยววาเกิดจากกรด 

กํามะถันในรูปสารประกอบไพไรท หรือสารประกอบของเหล็ก 

กิจกรรมรวบยอด 

1. ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวากลุมไหนนําเสนอไดดีที่สุด โดยใหนักเรียนผูโหวต

อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกกลุมน้ัน ๆ 

2. ครูใหนักเรียนดูวิดีทัศนหวยปลาหลดโมเดล คนอยูกับปา (14 มิ.ย. 60)ซึ่งเปนตัวอยางชุมชน

ตนแบบที่ทําการเกษตรแบบวนเกษตร คือ การเกษตรที่คํานึงถึงความสมดุลทางธรรมชาติ และความ

หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ 

สื่อการเรยีนรู 

1) PowerPoint เรื่อง สถานการณปรากฏการณ Algae bloom: จระเขตายอยางปริศนาใน 

ทะเลสาบกริฟฟน รัฐฟลอริดา 

2) PowerPoint เรื่องปญหาดินเค็ม-ดินเปรี้ยว 

3) วิดีทัศน หวยปลาหลดโมเดล คนอยูกับปา (14 มิ.ย. 60) 

4) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพตามหลักสูตร 
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แกนกลางฯ2560ของ สสวท. 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร 3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- ป ร ะ เ ด็ น ป ญ ห า

สิ่งแวดลอมและทรัพยากร 

แนวทางการปองกันและ

แ ก ไ ข ป ญ ห า  ไ ด แ ก 

ปรากฏการณนํ้าสีเขียว การ

บุกรุกพื้นที่ปาไมและไฟปา 

กาซเรือนกระจก ปญหาดิน

เปรี้ยว ปญหานํ้าสียชุมชน

และอุตสาหกรรม 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- สามารถตอบคําถาม

ไดอยางถูกตองต้ังแต

รอยละ 50 

ตัวชี้วัดชัน้ป 

- สืบคนขอมูลและอภิปราย

เ กี่ ย ว กั บ ป ญ ห า แ ล ะ

ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ มี ต อ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  พ ร อ ม ทั้ ง

นํา เสนอแนวทางในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะ ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า

สิ่งแวดลอม 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- แบบประเมินการ

อภิปรายในช้ันเรียน 

 

 

 

- ก า ร ผ า น กํ า ห น ด

เกณฑการตัดสินเปน

ดี เ ย่ี ยม ดีและปาน

กลาง 

คุณลักณะอันพึงประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งที่เขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสาย

ไม เ กิ น  15นาที  และ

จํานวนครั้งที่ เขาเรียน

มากกวารอยละ80 

- สามารถตอบคําถาม
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

  

 

และรวมกิจกรรมในช้ัน

เรียน 

ไดอยางถูกตอง 

สมรรถนะ 

- ความสามารถในการ

สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี  

 

 

- เอกสารการประเมิน

สมรรถนะสํ า คัญของ

ผูเรียน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

 

- การผานและไมผาน 

ใน ก า ร ผ า น กํ า ห น ด

เกณฑการตัดสินเปนดี

เย่ียม และดี 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

 3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารยภาวิณี รัตนคอน) 

อาจารยประจําวิชา 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................................... 

 

(......................................................) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรู  

 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

วิชา  ว30102  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  2  ชั่วโมง 

ผูสอนอาจารยภาวิณี รัตนคอน 

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

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

 อธิบายความสําคัญระหวางยีน การสังเคราะหโปรตีน และลกัษณะทางพันธุกรรม (ว 1.3 ม.4-6/1) 

จุดประสงคการเรียนรู 

 อธิบายความสําคัญระหวางยีน การสังเคราะหโปรตีน และลกัษณะทางพันธุกรรมได 

สาระสําคัญ 

 ดีเอ็นเอ มีโครงสรางประกอบดวยนิวคลีโอไทดมาเรียงตอกัน โดยยีนเปนชวงของสายดีเอ็นเอที่มีลําดับ

นิวคลีโอไทดที่กําหนดลักษณะของโปรตีนที่สังเคราะหข้ึน ซึ่งสงผลใหเกิดลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- โครโมโซมประกอบดวยดีเอ็นเอและโปรตีน 

- ลักษณะของยีนคือ แอลลลีเดน และแอลลีลดอย 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  2) ทักษะการอธิบาย 

3) ทักษะการคิด     4) ทักษะการนําเสนอขอมูล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1) ใฝเรียนรู     2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร   2) ความสามารถในการคิด  

กิจกรรมการเรียนรู 

 กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูใหนักเรียนดูภาพในสไลท โดยสไลทแรกจะเปนภาพครอบครัวมนุษย ภาพที่สองและสามเปนภาพ
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ของสุนัขและแมวที่เหมือนและแตกตางกัน ซึ่งในข้ันตอนน้ีครูจะถามนักเรียนถึงวา ทําไมคนในภาพครอบครัว

จึงมีลักษณะคลายกัน ทําไมสุนัขและแมวที่เปนแมลูกกันจึงมีลักษณะไมแตกตางกันมากนัก 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ใหนักเรียนดูภาพลักษณะการแสดงออกทางพันธุกรรมของมนุษย แลวลองใหนักเรียนสังเกต

ตัวเอง เชน ทดลองหอลิ้น ย้ิมเพื่อหาลักย้ิม กระดกน้ิวโปงของตัวเอง จากน้ันครูจึงทดสอบความรูเดิมของ

นักเรียนโดยใหนักเรียนอธิบายวาโครโมโซมดีเอ็นเอ โปรตีนยีน แอลลีลคืออะไร  

2. ครูอธิบายถึงโครงสรางเซลลสัตวที่ประกอบดวย ไซโทพลาซึมที่มีออรแกเนลลและนิวเคลียส ซึ่ง

ภายในนิวเคลียสจะมีโครมาตินบรรจุอยูเมื่อเกิดการแบงเซลล โครมาตินที่อยูในนิวเคลียสก็จะขดตัวลง

กลายเปนกลุมกอน มีลักษณะเปนแทง เรียกวา โครโมโซม และมีการจําลองตัวเองข้ึนมาอยูดวยกันเปนคูคลาย

ปาทองโก ซึ่งตัวที่ถูกแบงมาน้ี เมื่ออยูเปนคู ๆ เรียกวา โครมาทิด บนโครมาโซมจะมีดีเอ็นเอบิดเปนเกลียวคู

เวียนขวาตามเข็มนาฬิกาโดยบนดีเอ็นเอเกลียวคูน้ีจะมียีนหรือหนวยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะปรากฏ 

ถายทอดจากพอแมไปสูลูกหลานรูปแบบของยีน มี 2แบบ ซึ่งถูกเรีบกวา แอลลีน ไดแก แอลลีนเดน 

(dominant allele) และแอลลีนดอย (recessive allele) 

3. แอลลีนเดนแทนดวยตัวอักษรพิมพใหญ เชน T สวนแอลลีนดอยแทนดวยตัวอักษรพิมพเล็ก เชน 

t ถาแอลลีนเขาคูแลวเหมือนกันเรียกวา homozygous เชน TT และ ttแตถาเขาคูแลวไมเหมือนกันเรียกวา 

heterozygous เชน Ttหากสิ่งมีชีวิตไดแอลลีนเดนไปจับคูดวยกันก็จะปรากฏลักษณะน้ันๆ ออกมา ใน

ขณะเดียวกัน แอลลีนเดนเมื่อจะบคูกับแอลลีนดอยก็จะขมดอม แลวปรากฏลักษณะเดนออกมา ครูอธิบาย

ตัวอยางการเขาคูกันของแอลลีน 2 ภาพ   

4. ครูใหนักเรียนดูตารางจํานวนโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดและเนนที่โครโมโซมมนุษยครู

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมชาติของจํานวนโครโมโซมในสิ่งมีชีวิต จนถึงโครโมโซมในรานกายมี 2 ชุดเปน 2n 

สวนโครโมโซมเพศมีเพียง 1 ชุม เปน n โดยปกติสารพันธุกรรมจะอยูในนิวเคลียสเปนโครมาติน แตเมื่อใดก็

ตามที่รางกายตองการแบงเซลล เชน แบงเซลลเจริญเติบโตหรือซองแซมสวนที่สึกหรอของรางการ หรือเพื่อ

สรางเซลลสืบพันธุ โครมาตินก็จะขดเปนแทงโครโมโซมตามที่ครูไดบอกไปเบื้องตน ตรงน้ีโครโมโซมจะมีเพยีง 1 

โครมาทิด จากน้ันโครมาโซมที่เปนแทงเด่ียว ๆ ก็จะจําลองตัวเองข้ึนมาและมี2โครมาทิดเปนคูซิสเตอรโครมา

ทิดกัน ครูอธิบายวา โครโมโซมในรางกายมนุษยมีทั้งหมด 46 โครโมโซม หรือ 23 คูโดยแบงเปนโครโมโซม

รางกาย 22โครโมโซมและเปนโครโมโซมเพศ 2 โครโมโซมซึ่งโครโมโซมเพศจะอยูที่คูที่ 23 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูสรุปคําศัพทตาง ๆ ดวยการถามและใหนักเรียนตอบ เชน ยีนและดีเอ็นเอตางกันอยางไร รางกาย

มนุษยมีกี่โครโมโซม และออโตโซมมีกี่โครโมโซม ครูจะอธิบายคําตอบที่นักเรียนตอบเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียน

คนอื่นเขาใจตรงกัน 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
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2) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตาม 

หลักสูตรแกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

3) ใบงานที่ 3เรื่อง โครโมโซมประกอบดวยดีเอ็นเอและโปรตีน 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 

2) สารานุกรมวิทยาศาสตร 

3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- ดีเอ็นเอ มีโครงสราง

ประกอบดวยนิวคลีโอ

ไทดมาเรียงตอกัน โดย

ยีนเปนชวงของสายดีเอ็น

เอที่มีลําดับนิวคลีโอไทด

ที่ กํ าหนดลักษณะของ

โปรตีนที่สัง เคราะหข้ึน 

ซึ่งสงผลใหเกิดลักษณะ

ทางพันธุกรรมตาง ๆ 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตองต้ังแตรอย

ละ 50 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายความสําคัญ

ร ะ ห ว า ง ยี น  ก า ร

สังเคราะหโปรตีน และ

ลักษณะทางพันธุกรรม 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตองต้ังแตรอย

ละ 50 

 

คุ ณ ลั ก ณ ะ อั น พึ ง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการเรียน

และรวมกิจกรรมในช้ัน

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งที่เขาเรียน 

 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสายไม

เกิน 15นาที และจํานวน

ครั้งที่ เขาเรียนมากกวา

รอยละ80 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตอง 
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

เรียน 

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 

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารยภาวิณี รัตนคอน) 

อาจารยประจําวิชา 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

 

 

ลงช่ือ................................................................................... 

 

(......................................................) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรู  

 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การแบงเซลลและความแปรผันทางพันธุกรรม 

วิชา  ว30102  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  2  ชั่วโมง 

ผูสอน อาจารยภาวิณี รัตนคอน 

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

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

 อธิบายความสําคัญระหวางยีน การสังเคราะหโปรตีน และลกัษณะทางพันธุกรรม (ว 1.3 ม.4-6/1) 

จุดประสงคการเรียนรู 

 อธิบายข้ันตอนการแบงเซลลและการเกิดการกลายพันธุจากการไขวเปลี่ยนของโครโมโซมได 

สาระสําคัญ 

 การแบงเซลลมี 2 แบบ ไดแก การแบงเซลลรางกายเรียกวา การแบงเซลลแบบไมโทซิส นิวเคลียสที่ได

ทั้งหมดมีคุณภาพและปริมาณเหมือนกัน โครโมโซมเทาเดิมและเหมือนกันทุกประการ และการแบงเซลล

สืบพันธุ เรียกวา การแบงเซลลแบบไมโอซิส มีข้ันตอนมากกวาการแบงแบบไมโทซิส สิ่งที่ไดคือนิวเคลียสมี

หนวยพันธุกรรมลดลงครึ่งหน่ึง 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- การแบงเซลลมี 2 แบบ ไดแก การแบงเซลลรางกาย และการแบงเซลลสืบพันธุ 

- ความแปรผันทางพันธุกรรม 

ทักษะ/กระบวนการ  

1) ทักษะการอธิบาย 

2) ทักษะการคิด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

ใฝเรียนรู 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร  

2) ความสามารถในการคิด  

กิจกรรมการเรียนรู 
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 กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

1. ครูทบทวนเน้ือหาเรื่องจํานวนโครโมโซม และการเขาคูของแอลลีลใหนักเรียน เชน ถามนักเรียน

วา โครโมโซมอยูสวนใดของเซลล  

2. ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวา ในขณะที่รายกายของนักเรียนเจริญเติบโต รางกาย

เรามีการสรางเซลลการเจริญเติบโตอยางไร และหากในกรณีที่รางกายของผูหญิงสรางเซลลไข และรางกายของ

ผูชายสรางเซลลอสุจิข้ึนมา นักเรียกคิดวาเซลลสืบพันธุเหลาน้ีจะมีโครโมโซมอยูเทาไร 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับการแบงเซลลในรางกายมนุษยมี 2 แบบ ไดแก การแบงเซลลรางกายเรียกวา 

การแบงเซลลแบบไมโทซิส นิวเคลียสที่ไดทั้งหมดมีคุณภาพและปริมาณเหมือนกัน โครโมโซมเทาเดิมและ

เหมือนกันทุกประการ(2n) และการแบงเซลลสืบพันธุ เรียกวา การแบงเซลลแบบไมโอซิส มีข้ันตอนมากกวา

การแบงแบบไมโทซิส สิ่งที่ไดคือนิวเคลียสมีโครโมโซมลดลงครึ่งหน่ึง (n) จากกระบวนการแบงเซลล 

2. การแบงเซลลแบบไมโทซิสมีระยะเตรียมพรอมที่จะแบงนิวเคลียสและไซโทพลาซึม เรียกวา ระยะ 

อินเทอรเฟสโดยในระยะน้ีจะเปนข้ันตอนที่ใชเวลายาวนานที่สุดประมาณ20 ช่ัวโมง จากน้ันจึงจะเขาสูระยะที่มี

การแบงแบบไมโทซิส ที่ใชระยะเวลารวมระหวาง 1-2 ช่ัวโมง โดยมี 4 ข้ันตอน ไดแก (1) ระยะโพรเฟสเสนใย

โครมาตินเริ่มหดสั้นลง โครโมโซมจะเขาคูกันและมีโครงสรางเปนรูปตัว Xเซนทริโอลจะเริ่มสรางเสนใยสปนเดิล

ไฟเบอรและคอย ๆ เคลื่อนไปยังข้ัวทั้งสองของเซลล(2) ระยะเมทาเฟส เสนใยสปนเดิลจับกับโครโมโซมดึงให

โครโมโซมเรียงตัวอยูในแนวเดียวกันบริเวณกลางเซลล “Metaphase Plate”เปนระยะที่เห็นโครโมโซมได

ชัดเจนที่สุด(3) ระยะแอนาเฟส โครโมโซมถูกเสนใยสปนเดิลดึงแยกออกไปที่ข่ัวเซลล และ (4) ระยะเทโลเฟส

โครมาทิดถูกดึงมายังบริเวณข้ัวเซลลและเกาะกลุมกัน เสนใยสปนเดิลสลายตัวไป เซลลสรางเย่ือหุมนิวเคลียส

และนิวคลีโอลัสกลับมา 

 3. การแบงเซลลแบบไมโอซิส มี 2 ข้ันตอนใหญ คือ ไมโอซิส I และ ไมโอซิส IIโดยในข้ันแรกคือ ไมโอ

ซิส Iเปนการแบงเซลลที่เมื่อจบข้ันตอนแลวจะไดออกมา 2 เซลล เรียกวา haploid (n) มีข้ันตอนคือ(1)ระยะ

อินเทอรเฟสIมีการจําลองโครโมโซมใหม 1 เทาตัว แนบชิดกับโครโมโซมเดิมและเหมือนเดิมทุกประการ (2) 

ระยะโพรเฟสIโครโมโซมคูเหมือน หรือ Homologous chromosome จับคูแนบชิดกัน เรียกวา synapsis 

เกิดการแลกเปลี่ยนช้ินสวนของโครมาทิด (crossing over) ตําแหนงที่ไขวทับกัน เรียกวา chiasma โครโมโซม

หดตัวสั้นข้ึน เย่ือหุมนิวเคลียสและนิวคลีโอลัสคอย ๆ สลายไป (3) ระยะเมทาเฟส I โครโมโซมเรียงตัวอยูตาม

แนวศูนยกลางของเซลล(4) ระยะแอนาเฟส I โครโมโซมคูเหมือน แยกคูออกจากกันไปยังแตละขางของข้ัวเซลล

และ (5) ระยะเทโลเฟส Iเกิดนิวเคลียสใหม 2 นิวเคลียส แตละนิวเคลียสมีจํานวนโครโมโซม เปน haploid (n) 

4. ระยะตอมาจะเขาสูไมโอซิส II มีข้ันตอนคือ (1)ระยะอินเทอรเฟสIเปนการพักช่ัวครู ไมมีการจําลอง 

โครโมโซม(2) ระยะโพรเฟสIIโครโมโซมหดสั้นมากทําใหเห็นแตละโครโมโซม มี 2 โครมาทิด(3) ระยะเมทาเฟส 

II โครโมโซมจะมาเรียงตัวอยูแนวศูนยกลางเซลล(3) ระยะแอนาเฟส IIเกิดการแยกของโครมาทิดไปยังข้ัวแตละ

ขางของเซลล จํานวนชุดโครโมโซมเพิ่มจาก n เปน 2n ช่ัวขณะและ (4) ระยะเทโลเฟส IIเกิดนิวเคลียสใหมเปน 
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4 นิวเคลียส และแบงไซโทพลาสซึม เกิดเปน 4 เซลลสมบูรณ แตละเซลลมีจํานวนโครโมโซม เปน haploid 

cell (n) 

5. ครูสรุปการแบงเซลลแบบไมโทซิส เซลลที่ไดในตอนทายของการแบงคือ 2 เซลล มีโครโมโซมเปน

2n เรียกวา Diploid สวยการแบงเซลลแบบไมโอซิสเซลลที่ไดในตอนทายของการแบงคือ 4 เซลล มีโครโมโซม

เปน n เรียกวา Haploid ดังน้ันเซลลสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตจึงมีโครโมโซมเพียงครึ่งหน่ึงของเซลลรายกาย เชน 

มนุษยมีโครโมโซมในเซลลรางกาย 46 แทง แตเซลลไขและสเปรมจะมีโครโมโซมเพียง 23 แทง เมื่อเกิดการ

ปฏิสนธิ ตัวออนจะไดโครโมโซมจากพอและแมอยางละครึ่ง รวมกันเปน 46 แทง 

6. ครูอธิบายเรื่องความแปรผันทางพันธุกรรมจําแนกได 2 ประเภท คือ(1) ความแปรผันทาง

พันธุกรรมแบบไมตอเน่ืองเปนลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถแยกความแตกตางไดอยางชัดเจน เกิดจาก

อิทธิพลของกรรมพันธุเพียงอยางเดียว เชน มีลักย้ิม-ไมมีลักย้ิม มีต่ิงหู-ไมมีต่ิงหู ความถนัดซาย-ขวา ความหาง

ของค้ิว หนาผากมีรอยหยัก-ไมมีรอยหยักและ (2) ความแปรผันทางพันธุกรรมแบบตอเน่ือง เปนลักษณะทาง

พันธุกรรมที่ไมสามารถแยกความแตกตางไดอยางชัดเจนเกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุและสิ่งแวดลอม

รวมกัน  เชน นํ้าหนัก  สีผิว สีผม และสวนสูง หากไดรับสารอาหารถูกตองตามหลักโภชนาการ และออกกําลัง

กายอยางเพียงพอก็จะทําใหมีรางกายสูงได 

กิจกรรมรวบยอด 

ครูสรุปข้ันตอนตาง ๆ  ในการแบงเซลล และใหนักเรียนรวมกันทําแบบทดสอบผานแอพพลิเคช่ันคาหูด 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

2) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร 

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

3) แอพพลิเคช่ันคาหูด (kahoot) เรื่อง พันธุศาสตร (Genetics): การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 

2) สารานุกรมวิทยาศาสตร 

3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- การแบงเซลลมี 2 แบบ 

ได แ ก  ก า รแบ ง เ ซ ล ล

รางกาย เรียกวา การแบง

เ ซ ล ล แ บ บ ไ ม โ ท ซิ ส 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

- แอพพลิเคช่ันคาหูด 

(kahoot) เรื่อง พันธุ

ศาสตร (Genetics): การ

 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตองต้ังแตรอย

ละ 50 
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

นิวเคลียสที่ไดทั้งหมดมี

คุณภาพแล ะป ริ ม า ณ

เหมือนกัน โครโมโซมเทา

เ ดิมและเหมือนกันทุก

ประการ และการแบง

เซลลสืบพันธุ  เรียกว า 

การแบงเซลลแบบไมโอ

ซิส มีข้ันตอนมากกวาการ

แบงแบบไมโทซิส สิ่งที่ได

คื อ นิ ว เ คลี ยส มี หน ว ย

พันธุกรรมลดลงครึ่งหน่ึง 

ถ ายทอดลั กษณะทาง

พันธุกรรม 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายความสําคัญ

ร ะ ห ว า ง ยี น  ก า ร

สังเคราะหโปรตีน และ

ลักษณะทางพันธุกรรม 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตองต้ังแตรอย

ละ 50 

 

คุ ณ ลั ก ณ ะ อั น พึ ง

ประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

- 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 
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บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

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

 

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

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

  

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารยภาวิณี รัตนคอน) 

อาจารยประจําวิชา 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

 

 

ลงช่ือ................................................................................... 

 

(......................................................) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 

 

 



43 

 

  
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู  

 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรม 

วิชา  ว30102  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  2  ชั่วโมง 

ผูสอน อาจารยภาวิณี รัตนคอน 

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

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

 อธิบายหลกัการถายทอดลกัษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนที่อยูบนโครโมโซมเพศและมัลติเปลแอลลลี(ว 

1.3 ม.4-6/2) 

จุดประสงคการเรียนรู 

- อธิบายการถายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล 

- อธิบายหลกัการถายทอดลกัษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนที่อยูบนโครโมโซมเพศ 

สาระสําคัญ 

 เกรเกอร โยฮันน เมนเดล บิดาแหงพันธุศาสตร ทําการศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดย

ใชถ่ัวลันเตา และเปนถ่ัวลันเตาที่ผานการคัดเลือกสายพันธุมาแลว จนไดลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรมอยาง

แนนอน คือ เปนพันธุแท และทดลองผสมพันธุพอแมจนไดลูกรุนที่หน่ึง ซึ่งมีการแสดงลักษณะเดนออกมา

ทั้งหมด และลูกรุนที่สองแสดงออกมาทั้งลักษณะเดนและลักษณะดอย การถายทอดลักษณะบางอยางมีโอกาศ

พบในเพศชายและเพศหญิงไมเทากัน เชน ตาบอดสี และฮีโมฟเลีย ซึ่งควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- การถายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดลและนอกเหนือกฏของเมนเดล 

- การถายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนที่อยูบนโครโมโซมเพศ 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  2) ทักษะการอธิบาย 

3) ทักษะการคิด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1) ใฝเรียนรู 
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2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด  

กิจกรรมการเรียนรู 

 กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

1. ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับการแบงเซลล และความแปรผันทางพันธุกรรม 

2. ครูถาม เชน การแบงเซลลเพื่อซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางการ เปนการแบงเซลลแบบใด และ 

ตอนสุดทายไดเซลลทั้งหมดกี่เซลล และแตละเซลลมีจํานวนโครโมโซมเทาไร การแบงเซลลเพื่อสรางเกสรตัวผู

และเกสรตัวเมียในดอกไม เปนการแบงเซลลแบบใด การแบงเซลลน้ีจะไดเซลลในข้ันตอนสุดทายทั้งหมดกี่

เซลล และมีโครโมโซมเทาไร 

3. ครูอธิบายวา กอนที่เราจะรูถึงสารพันธุกรรมในระดับตาง ๆ อยางโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน กอน 

น้ีก็มีบาทหลวงคนหน่ึงไดทดลองศึกษาการผสมพันธุในสิ่งมีชีวิต นักเรียนทราบหรือไมวาบาทหลวงคนน้ันช่ือ

อะไร ใหนักเรียนชวยกันตอบ 

4. ครูบอกหัวขอที่จะเรียน ไดแก การทดลองของเมนเดลกฎพันธุกรรมของเมนเดล และการ

ถายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนที่อยูบนโครโมโซมเพศ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูอธิบายถึงบุคคลสําคัญในวงการพันธุศาสตร คือ เกรเกอร โยฮันน เมนเดล บิดาแหงพันธุศาสตร  

ทําการทดลองเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็โดยใชถ่ัวลันเตา เพราะเขาสามารถ

คัดเลือกพอพันธุ-แมพันธุดวยวิธีการผสมพันธุโดยใชเกสรตัวผูจากดอกหน่ึง ไปผสมเกสรตัวเมียที่อยูอีกดอก

หน่ึงไดจนไดรุนลูก และผสมรุนลูกเพื่อใหไดรุนตอไปเรื่อย ๆ จนไดลักษณะที่แนนอน ชัดเจนตามตองการ 

เหตุผลที่เมลเดลเลือกถ่ัวลันเตามาศึกษาเพราะเห็นวาถ่ัวลันเตาเปนพืชที่มี 2 เพศ ปลูกงาย โตไว และมีลักษณะ

แตกตางกันอยางชัดเจน โดยลักษณะที่เมลเดลเลือกศึกษา 7 ลักษณะ คือ (1) เมล็ดกลม-ขรุขระ (2) เมล็ดสี

เขียว-เหลือง (3) ดอกขาว-มวง (4) รูปรางฝกถ่ัวอวบ-แคบ (5) ฝกถ่ัวสีเหลือง-เขียว (6) ตําแหนงของดอกที่กิ่ง-

ลําตน และ (7) ลําตนสูง-เต้ียผลการทดลองของเมนเดล รุนพอ-แม ถูกเรียกวา รุน P มาจากคําวา 

Parent  Generation ก็คือรุนที่ถูกคัดเลือกมาแลวตามวิธีการผสมเกสรของเมนเดล เมื่อรุน P ไดรุนลูกออกมา 

รุนลูกจะถูกเรียกวา F1มาจากคําวา First filial generation ในลูกรุน F1 น้ีจะปรากฏลักษณะเพียงลักษณะ

เดียว (ลักษณะเดน) พอลูกรุน F1 โตเต็มที่ มีดอกแลว เมลเดลก็ผสมเกสรของรุน F1ดวยกันเอง แลวไดลูกรุนที่

สองออกมา เรียกวา F2 มาจากคําวา Second filial generation ปรากฏวาลูกรุน F2น้ีแสดงลักษณะของรุน P 

ทั้งพอและแมออกมา 

2. ครูอธิบายลักษณะที่ปรากฏออกมาน้ีถูกเรียกวา ลักษะเดนและลักษณะดอย เมนเดลจึงไดคํานวน 

สัดสวนของลักษณะปรากฏเหลาน้ีออกมา พบวาลักษณะเดนตอลักษณะดอยในรุน F1เทากับ1: 0และ F2 

เทากับ3: 1ครูนักเรียนใหรวมกันแสดงความคิดเห็นวา อะไรเปนสิ่งที่บงช้ีวาลักษณะไหนคือลักษณะเดนและ
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ลักษณะไหนเปนลักษณะดอย โดยใหนักเรียนรวมกันตอบอยางนอย 2 คน แลวจึงสรุปใหฟงวา  คือ ในรุน F1

นักเรียนจะเปนวาแสดงลักษณะเดนออกมารอยละ100 และในรุน F2แสดงลักษณะเดนออกมารอยละ 75 และ

มีลักษณะที่ดอยที่แสดงออกมารอยละ 25ลักษณะเดนและดอยเหลาน้ีถูกกําหนดดวยจโีนไทป หรือรูปแบบของ

ยีนที่เรียกวา แอลลีน ใหปรากฏลักษณะออกมา เรียกวา ฟโนไทป จากน้ันครูอธิบายตัวอยางของการถายทอด

ยีนของถ่ัวลันเตาจาก การผสมพันธุระหวางถ่ัวลันเตาดอกสีมวงและดอกสีขาว แลวอธิบายถึงกฎพันธุกรรมของ

เมนเดล ไดแก กฏขอที่ 1 กฏแหงการแยก และกฎขอที่ 2 กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระแลวอธิบายถึงความ

นาจะเปนที่ใชอธิบายการเกิดลูก ไดแก ขอที่ 1 กฎการบวก และขอที่ 2 กฎการคูณ โดยกฎขอเมนเดลน้ี

สามารถนํามาอธิบายตัวอยางการผสมพันธุระหวางถ่ัวลันเตาตนสูงกับถ่ัวลันเตาตนเต้ียผสมพันธุถ่ัวลันเตาพันธุ

แท ลักษณะเมล็ดสีเหลือง-กลม กับลักษณะเมล็ดสีเขียว-ขรุขระ 

3. ครูอธิบายการถายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนที่อยูบนโครโมโซมเพศ ประกอบดวย ภาวะตา 

บอดสี ภาวะขาดเอนไซมจีซิกพีดี และฮีโมฟเลียที่มีการถายทอดยีนดอยบนโครโมโซมเพศ X และใหนักเรียนทํา

โจทยที่แสดงใหเห็นการถายทอดบนโครโมโซมเพศ X 

กิจกรรมรวบยอด 

1. ครูสรุปประเด็นการเรียนรูดวยคําถาม เชน เหตุใดเมลเดลจึงเลือดถ่ัวลันเตามาศึกษาการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรมจะถายทอดสูทายาททุกรุนหรือไม เพราะอะไร เหตุใดการ

ถายทอดยีนบนโครโมเพศจึงมีโอกาศทําใหเพศชายเปนโรคทางพันธุกรรมไดมากกวาผูหญิง 

2. นักเรียนทําใบงานที่ 4 เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

2) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตาม 

หลักสูตรแกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

3) ใบงานที่ 4เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร 3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- เกรเกอร โยฮันน เมนเดล 

บิ ด า แ ห ง พั น ธุ ศ า ส ต ร 

ทําการศึกษาการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมโดย

ใชถ่ัวลันเตา และเปนถ่ัว

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

- ใบงานที่ 4เรื่อง การ

ถ ายทอดลั กษณะทา ง

พันธุกรรม 

 

 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตองต้ังแตรอย

ละ 50 
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

ลันเตาที่ผานการคัดเลือก

สายพัน ธุ มาแล ว จนได

ลักษณะที่ ถ ายทอดทาง

พันธุกรรมอยางแนนอน 

คื อ  เ ป น พั น ธุ แ ท  แ ล ะ

ทดลองผสมพันธุพอแมจน

ไดลูกรุนที่ห น่ึง ซึ่ งมีการ

แสดงลักษณะเดนออกมา

ทั้งหมด และลูกรุนที่สอง

แสดงออกมาทั้งลักษณะ

เดนและลักษณะดอย การ

ถายทอดลักษณะบางอยาง

มีโอกาศพบในเพศชายและ

เพศหญิงไมเทากัน เชน ตา

บอดสี และฮีโมฟเลีย ซึ่ง

ค ว บ คุ ม โ ด ย ยี น บ น

โครโมโซมเพศ 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อธิบายหลักการถายทอด

ลักษณะที่ถูกควบคุมดวย

ยีนที่อยูบนโครโมโซมเพศ

และมัลติเปลแอลลีล 

 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

 

- การถาม/ตอบ 

 

 

 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตองต้ังแตรอย

ละ 50 

 

คุณลักณะอันพึงประสงค 

- ใฝเรียนรู  

 

 

 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

- ความสนใจในการ

เรียนและรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน 

 

- 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

สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

- การผานและไมผาน ใน

การผานกําหนดเกณฑ

การ ตัดสินเปนดี เ ย่ียม 

และดี  

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน 

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

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

2. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารยภาวิณี รัตนคอน) 

อาจารยประจําวิชา 

 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

 

 

ลงช่ือ................................................................................... 

 

(......................................................) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรู 

 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรมนอกเหนือกฏของเมนเดล 

วิชา  ว30102  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  2  ชั่วโมง 

ผูสอน อาจารยภาวิณี รัตนคอน 

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

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

 อธิบายหลกัการถายทอดลกัษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนที่อยูบนโครโมโซมเพศและมัลติเปลแอลลลี(ว 

1.3 ม.4-6/2) 

จุดประสงคการเรียนรู 

 อธิบายหลกัการถายทอดลกัษณะที่ถูกควบคุมดวยมัลติเปลแอลลลีได 

สาระสําคัญ 

 นอกจากการถายทอดของเมนเดลแลว ยังประกอบดวยการถายทอดทางพันธุกรรมแบบอื่น ๆ ที่อยู

นอกเหนือกฏของเมนเดล คือ การขมไมสมบูรณ และการขมรวมกัน ซึ่งเปนลักษณะที่มีนักพันธุศาสตรรุน

หลังจากเมลเดลไดทําการศึกษาไวบางลักษณะมีการควบคุมโดยยีนแบบมัลติเปลแอลลีล เชน หมูเลือด ABO 

ซึ่งการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมดังกลาวจัดเปนสวนขยายของพันธุศาสตรเมนเดล 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- การถายทอดทางพันธุกรรมนอกเหนือกฏของเมนเดล 

- มัลติเปลแอลลีล  

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ทักษะการอธิบาย 3) ทักษะการคิด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1) ใฝเรียนรู  2) มุงมั่นในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด  

กิจกรรมการเรียนรู 
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 กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

1. พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับการถายทอดลักษระเดน ที่กลายเปนลักษณะปรากฏออกมา แลวพวก 

แมวหรือสุนักที่มีหลากสีมันเกิดจากอะไร ทําไมจึงไมเปนลักษณะใดลักษณะหน่ึงปรากฏออกมา แตกลับมีสีขน

ไดหลายสีใน 1 ตัว  

2. ครูบอกหัวขอที่จะเรียน ไดแก ระดับการขมกันของยีนแบบตางๆ และมัลติเปลแอลลีล 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูอธิบายระดับการขมกันของยีนแบบตางๆ เพื่อใหนักเรียนเขาใจวา นอกเหนือจากการทดลอง 

ของเมนเดลแลว ยังมีการถายทอดทางพันธุกรรมที่ทําใหเกิดลักษณะปรากฏออกมาแตกตาง คือ การขมไม

สมบูรณ และการขมรวมกัน โดยการขมไมสมบูรณน้ันจะแสดงลักษณะของแอลลีลออกมาทั้งเดนและดอยรอย

ละ 50 ผสมกัน เชน สีของดอกคารเนช่ันสีชมพูที่เกิดจากพอแมที่มีสีแดงและสีขาว สวนการขมรวมกันจะแสดง

ลักษณะของแอลลีนทั้งสองออกมาพรอมกันรอยละ 100 มีความโดดเดนทั้งสองแอลลีน เชน ระบบเลือก A B 

O และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เชน วัวพอพันธุสีนํ้าตาล (CBCB) วัวแมพันธุสีขาว (CWCW) ลูกที่ไดออกมาจะมีลักษณะ

เปนวัวสีขาวลายสีนํ้าตาล (CBCW) 

2. ครูอธิบายเกี่ยวกับมัลติเปลแอลลีลคือ ลักษณะที่ถูกควบคุมดวยแอลลีลมากกวา 2 แอลลีล อยูใน 

ตําแหนงเดียวกันบนโครโมโซมเชน มัลติเปลแอลลีลควบคุมสีขนของกระตายมี 4 แอลลีล และหมูเลือด ABO 

ของคนมี 3 แอลลีล จากน้ันใหนักเรียนดูภาพการผสมของพอและแมกระตายที่เปนมัลติเปลแอลลีลจากรุนพอ

แมสูลูกรุนที่ 2 ครูสรุปจีโนไทปและฟโนไทปของหมูเลือด ABO ที่เปนมัลติเปลแอลลีน 

กิจกรรมรวบยอด 

1. ครูสรุปประเด็นการเรียนรูดวยคําถาม เชน การขมของยีนมีกี่แบบ อะไรบาง  

2. นักเรียนทําใบงานที่ 5 เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรมนอกเหนือกฏของเมนเดล 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

2) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร 

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

3) ใบงานที่ 5เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรมนอกเหนือกฏของเมนเดล 

แหลงการเรียนรู 

1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร 3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

นอกจากการถายทอด

ขอ ง เ มน เ ดล แล ว  ยั ง

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

- ใบงานที่ 5เรื่อง การ

 

- สามารถตอบคําถามได

อยางถูกตองต้ังแตรอย



50 

 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ก า ร

ถายทอดทางพันธุกรรม

แ บ บ อื่ น  ๆ  ที่ อ ยู

นอกเหนือกฏของเมนเดล 

คือ การขมไมสมบูรณ 

และการขมรวมกัน ซึ่ ง

เปนลักษณะที่มีนักพันธุ

ศาสตรรุนหลังจากเมล

เดลไดทําการ ศึกษาไว 

บางลักษณะมีการควบคุม

โดยยีนแบบมัลติเปลแอล

ลีล เชน หมูเลือด ABO 

ซึ่งการถายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมดังกลาว

จัดเปนสวนขยายของ

พันธุศาสตรเมนเดล 

ถายทอดทางพันธุกรรม

นอกเหนือกฏของเมนเดล 

 

ละ 50 

ตัวชี้วัดชั้นป 

- อ ธิบายหลั กการ

ถายทอดลักษณะที่ ถูก

ควบคุมดวยยีนที่อยูบน

โครโมโซมเพศและมัลติ

เปลแอลลีล 

 

- 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 
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

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 

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารยภาวิณี รัตนคอน) 

อาจารยประจําวิชา 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

 

 

ลงช่ือ................................................................................... 

 

(......................................................) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรู 

 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 

วิชา  ว30102  วิทยาศาสตรชีวภาพ 2      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  2  ชั่วโมง 

ผูสอน อาจารยภาวิณี รัตนคอน 

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

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัดชั้นป 

 อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอไทดในดีเอ็นเอตอการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต 

(ว 1.3 ม.4-6/3) 

 สืบคนขอมลู และยกตัวอยางการนํามิวเทชันไปใชประโยชน (ว 1.3 ม.4-6/4) 

จุดประสงคการเรียนรู 

- อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอไทดในดีเอ็นเอตอการแสดงลักษณะของ

สิ่งมีชีวิตได 

- ยกตัวอยางการนํามิวเทชันไปใชประโยชนได 

สาระสําคัญ 

 มิวเทชันที่เปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอไทด หรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือจํานวนโครโมโซมอาจสงผล

ทําใหลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจมีผลดีหรือผลเสียมนุษยใชหลักการของการเกิดมิ

เทช่ันในการชักนําใหไดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่แตกตางจากเดิม โดยการใชรังสีและสารเคมีตาง ๆ 

สาระการเรยีนรู 

ความรู 

- มิวเทชัน 

- โรคทางพันธุกรรม 

ทักษะ/กระบวนการ 

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  2) ทักษะการอธิบาย 

3) ทักษะการคิด     4) ทักษะการนําเสนอขอมูล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1) ใฝเรียนรู     2) มุงมั่นในการทํางาน 
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สมรรถนะสําคัญ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร   2) ความสามารถในการคิด  

กิจกรรมการเรียนรู 

 กิจกรรมนําเขาสูการเรยีน 

ครูพูดคุยถึงจํานวนโครโมโซมในรางกายมนุษย โดยถามแลวใหนักเรียนรวมกันตอบวาโครโซมใน

รางกายมนุษยมีจํานวนกี่คู เปนโครโมโซมรางกายกี่คู โครโมโซมเพศมีกี่คูและเปนคูที่เทาไร โครโมโซมเพศหญิง

และเพศชายหนาตาเปนอยางไร 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ครูอธิบายความหมายของการกลายพันธุ คือ สภาพของสิ่งมีชีวิตที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทาง

พันธุกรรมจากเดิมที่เคยเปน ทั้งในระดับโครโมโซมและในระดับยีน โดยมีการกลายพันธุ 2 ลักษณะ คือ การ

กลายพันธุของเซลลรางกาย และการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ 

2. การกลายพันธุของเซลลรางกายเกิดกับยีนในเซลลตาง ๆ ของรางกาย ทําใหรางกายเปลี่ยนไป

จากเดิม เชน เน้ืองอก มะเร็ง สวนการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุเกิดกับยีนในเซลลสืบพันธุ สามารถถายทอด

ไปสูลูกหลานได 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 การใชรังสีฉายในเหงาของพืชไม

ดอก เพื่อชักนําใหเกิดดอกหลากหลายสี และการใชสารเคมีทําใหพืชมีดอกและผลขนาดใหญ และสรางไมผลไร

เมล็ด 

4. ครูอธิบายความหมายของโรคทางพันธุกรรม จากน้ันครูอธิบายถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติทาง

พันธุกรรม โดยแบงประเภทของโรคออกเปน 2 กลุม ไดแก โรคทางพันธุกรรมบนออโตโซม และบนโครโมโซม

เพศ แลวอธิบายสวนสําคัญของอาการและโรค ดังน้ี  

ความผิดปกติบนออโตโซมแบงเปนโครโมโซมเพิ่มโครโมโซมลด และยีนดอยบนออโตโซมไดแก 

- 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 

- ทาวแสนปม ที่เกิดเน้ืองอกตามแนวเสนประสาททั่วรางการ และมีกระดูกคดงอ โดยเกิดจาก
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ยีนผิดปกติบนโครโมโซมคูที่ 17 หรือคูที่ 22 

- โรคผิวเผือกเกิดจากยีนผิดปกติบนออโตโซม คนผิวเผือกจะมีผิวที่ไวตอแสงมากดวงตาปรบัตัว

กับแสงไดไมดีนักและมองไมเห็นในที่มืด สวนใหญมีสายตาสั้นหรือสายตายาวมาก อาจมีปญหาเกี่ยวกับสายตา 

ความผิดปกติบนโครโมโซมเพศแบงเปนยีนดอยบนโครโมโซมเพศโครโมโซมเพิ่ม และโครโมโซมลด

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 เอช.เจ. มัลเลอรไดทดลองใชรังสีเอกซชักนําใหยีนของแมลงหว่ีให

เกิดการกลายพันธ นําไปสูการศึกษากระบวนการกลายพันธุของยีนและเปนแนวทางที่ทําใหนักพันธุศาสตร

คนพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุใหมอีกมากมาย 

3. ครูอธิบายการคนพบวิธิการรักษาโรคธารัสซีเมียในปจจุบันที่ใชสเต็มเซลลตนกําเนิดในไขกระดูก

มาเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง ทําการโคลนน่ิงจนไดเซลลที่ผลิตเม็ดเลือดแดงอยางปกติ แลวนํากลับเขาไปไวใน

รางกายคน ทําใหรางการผลิตเซลลเม็ดเลือดแดงอยางปกติ 

สื่อการเรียนรู 

1) PowerPoint เรื่อง การถายทอดทางพันธุกรรมนอกเหนือกฏของเมนเดลและเรื่อง โรคทาง 

พันธุกรรม  

2) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตามหลักสูตร 

แกนกลางฯ 2560 ของ สสวท. 

3) ใบงานที่ 6 เรื่อง การกลายพันธุและโรคทางพันธุกรรม 

แหลงการเรียนรู 
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1) หนังสอืหรือวารสารวิทยาศาสตร 2) สารานุกรมวิทยาศาสตร 3) อินเทอรเน็ต 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 

- มิวเทชันที่เปลี่ยนแปลง

ลําดับนิวคลีโอไทด หรือ

เปลี่ยนแปลงโครงสราง

หรือจํานวนโครโมโซม

อาจสงผลทําใหลักษณะ

ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม ซึ่งอาจมีผลดี

หรื อผลเสี ย มนุษย ใช

หลักการของการเกิดมิ

เทช่ันในการชักนําใหได

สิ่ งมี ชี วิตที่ มีลักษณะที่

แตกตางจากเดิม โดยการ

ใชรังสีและสารเคมีตาง ๆ 

 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

 

- การถาม/ตอบ 

- ใบงานที่ 6 เรื่อง การ

กลายพันธุและโรคทาง

พันธุกรรม 

 

 

- สามารถตอบคําถามได

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  

 

 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

- ความตรงตอเวลาและ

จํานวนครั้งที่เขาเรียน 

 

 

 

 

- การเขาช้ันเรียนสายไม

เกิน 15นาที และจํานวน

ครั้งที่ เขาเรียนมากกวา

รอยละ80 
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เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

- มุงมั่นในการทํางาน 

 

- ความสนใจในการเรียน

และรวมกิจกรรมในช้ัน

เรียน 

- การถาม/ตอบ - 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 

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารยภาวิณี รัตนคอน) 

อาจารยประจําวิชา 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................................... 

 

(......................................................) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 


