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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2                                                   เร่ือง การศึกษาของเมนเดล 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                              เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                     สัปดาหท่ี 1 วันท่ี 11-13 มิ.ย. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                           หอง 3/3 , 3/4 
นิสิตฝกสอน นางสาวประภาวดี  คําดอนหัน                      อาจารยนิเทศ อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ 
 

 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู ว1.2  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผล
ตอมนุษยและส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 
 2. ใหนกัเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยใชกระบวนการทางดาน
วิทยาศาสตร 
 3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนคิดคนวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและเผยแพร
องคความรูใหกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
  
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 
 1. นักเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาการจัดการอยางเปนระบบรู
วิธีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากส่ือ และแหลงการศึกษาตางๆ 
 2. นักเรียนมีความรู และมีทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมเพยีงพอตอการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
รวมท้ังรูจักเลือกใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนัอยางเหมาะสม และตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู ว1.2  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผล
ตอมนุษยและส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในนวิเคลียสท่ีควบคุมลักษณะ
และกระบวนการตางๆ ของเซลล  สารพันธุกรรมสามารถถายทอดไปสูลูกหลาน และรูถึงประโยชน
ของการใชความรูดานพันธุกรรม 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. นักเรียนสามารถเลาถึงท่ีมาของการคนพบความรูทางพันธุศาสตรได 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายถึงการศึกษาลักษณะตางๆของตนถ่ัวลันเตาได 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายถึงอัตราสวนของการเกิดลักษณะเดนและลักษณะดอยได 
 4. นักเรียนสามารถแยกประเภทกฎของเมนเดลได 
 5. นักเรียนสามารถเขียนการหาจีโนไทปและฟโนไทปการผสมลักษณะเดยีวได 
 
1. สาระการเรียนรู 

การศึกษาของเมนเดล 
 เกรเกอร  โยฮันน  เมนเดล (Gregor JoHann Mendel)  บาทหลวงชาวออสเตรีย  เกิดเม่ือ  
พ.ศ.  2365  ท่ีเมืองไฮเซนดอรฟ  เปนผูคนพบและอธิบายหลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
โดยศึกษาจากการผสมพันธุถ่ัวลันเตา  จึงไดรับการยกยองใหเปน “บิดาแหงวิชาพันธุศาสตร”  ได
ทดลองผสมพันธุถ่ัวลันเตา  ซ่ึงเปนพืชท่ีมีลักษณะเหมาะสมในการศึกษาการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมหลายประการ  เชน ปลูกงาย  ชวงอายุส้ัน  มีเมล็ดมาก  มีการถายทอดละอองเรณูในดอก
เดียวกันมีลักษณะของลําตน  ดอก  ฝก  และเมล็ดแตกตางกันอยางชัดเจน  จากการทดลองผสม
ระหวางพอแมท่ีมีลักษณะแตกตางกันเพียงลักษณะเดียว  เมนเดลพบวาเม่ือผสมพันธุตนถ่ัวท่ีมี
ลักษณะตนสูงกับตนเต้ีย  จะไดลูกรุนท่ี 1  มีลักษณะสูงทุกตน  แตเม่ือนําลูกรุนท่ี 1 มาผสมกันเองก็
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สรุปกฎของเมนเดล 
1. กฎแหงการแยกตัว ( law of segretion )  กลาววาลักษณะตาง ๆ  อยูเปนคู ๆ  ขณะท่ีมีการ

สรางเซลลสืบพันธุ  ยีนท้ังคูจะแยกตัวออกจากกัน  จากกฎนี้สามารถจะเขียนแผนภาพเพ่ืออธิบายกฎ
การแยกลักษณะไดดังนี้ 
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ภาพประกอบท่ี 1  การแยกตวัออกจากกันของเซลล 
2. กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ ( law of independent assortment )  กลาววา  ลักษณะท่ี

ถายทอดไปตางก็เปนอิสระไมเกี่ยวของกับลักษณะอ่ืน 
สีดอก  T = สีมวง 
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 t   = สีขาว 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2  แผนภาพแสดงการเลือกกลุมอยางอิสระของเซลล 
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การหาจีโนไทปและฟโนไทปการผสมลักษณะเดียว  

 วิธีการใชแผนภาพ  เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงวิธีผสมเซลลสืบพันธุเพื่อใชอธิบายผล
การทดลองของเมนเดลที่เปนการผสมลักษณะเดียว จากตัวอยางของการผสมพันธุถ่ัวลันเตาดอกสีม
วงกับดอกสีขาว  
 
 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 

1) ครูทักทายนักเรียนและทบทวนความรูเดิมท่ีเรียนในคาบท่ีผานมา 
2) ครูกลาวกับนกัเรียนวาเราทราบแลววาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมียีนเปนตัว 

ควบคุมและมีผูท่ีทําการศึกษาคนควาเกีย่วกบัเร่ืองพันธุศาสตร 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 
 1)  ครูถามนักเรียนวารูจกัเมนเดลหรือไม ในคาบนี้เราจะมาศึกษาเกีย่วกับเมนเดล 
 2) ครูแจกใบกจิกรรม 2 โอการการเขาคูของยีน 
 3) ครูแจกใบความรู 2  เร่ือง การศึกษาของเมนเดล 
ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
 1) ครูอธิบายเนื้อหาการศึกษาของเมนเดล 
 2) ครูอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรตน ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุมและสมมติฐาน 

3) ครูอธิบายวธีิการทํากิจกรรม 2 ใหนักเรียนฟง 
4) ครูสรุปการทํากิจกรรม 2 และอธิบายเนือ้หากฏของเมนเดลเพ่ิมเติม 

ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
 1) ครูถามคําถามท่ีมีในเอกสารประกอบการเรียนเพื่อใหนักเรียนรวมกนัแสดงความคิดเห็น
และครูอธิบายเพิ่มเติมพรอมท้ังใหนกัเรียนจดบันทึกคําถามและคําตอบลงบนสมุด 

2) ครูแจกใบงาน 2 เร่ือง การแกโจทยปญหาทางพันธุศาสตร เพื่อฝกการทําโจทยปญหา
และฝกเขียนตัวแปรตน ตวัแปรตาม ตัวแปรควบคุมและสมมติฐาน   
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
 1) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรม 2 โอกาสการเขาคูของยีน 
 2) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบงาน 2 เร่ือง การแกโจทยปญหาทางพันธุศาสตร 
 3) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงสมุดบันทึก 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ใบความรู 2  เร่ือง การศึกษาของเมนเดล 
 2. ใบกิจกรรม 2  โอกาสการเขาคูของยีน  
 3. ใบงาน 2 เร่ือง  การแกโจทยปญหาทางพันธุศาสตร 
 4. เอกสารประกอบการเรียนรู เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1) สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมและการอภปิราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนขณะทําการทดลอง การนําเสนอผลการทดลอง  
 2) ใหคะแนนจากใบกิจกรรมและการตอบคําถามทายบท 
 3) ประเมินความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเพยีรพยายาม ความมีน้ําใจ ความ
ซ่ือสัตยและความสนใจในการตอบคําถาม ท่ีนักเรียนแสดงออกใหเห็นตลอดกระบวนการเรียนรู 
 
บรรณานุกรม 
 ประดับ   นาคแกว.(2548).หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน วิทยาศาสตร ม.3.แม็ค. 
                                หนา 9-35 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.(2541).คูมือครู 
                                วิชาชีววทิยา 2 ว 048.คุรุสภาลาดพราว.หนา 1-28 
 www.MACeducation.com 
 www.bss.ac.th 

www.wt.ac.th 
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไม
เปนไปตามแผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
  

ลงช่ือ.............................................................(นิสิตปฏิบัติการสอน) 
                            (นางสาวประภาวดี  คําดอนหัน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
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............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ....................................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
 (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 
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ผังความคิด   เร่ือง  การศึกษาของเมนเดล 
 
 
 

กฏของเมนเดล 

ประวัติ

กฏแหงการแยกตัว 

กฏแหงการรวมกลุมอยางอิสระ 

การหาจีโนไทปและฟโนไทป
การผสมลักษณะเดียว 

การศึกษาของเมนเดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




