
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1                                                   เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                              เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                     สัปดาหท่ี 1 วันท่ี 9-10 มิ.ย. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                           หอง 3/3 , 3/4 
นิสิตฝกสอน นางสาวประภาวดี  คําดอนหัน                      อาจารยนิเทศ อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ 
 

 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู ว1.2  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
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  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในนวิเคลียสท่ีควบคุมลักษณะ
และกระบวนการตางๆ ของเซลล  สารพันธุกรรมสามารถถายทอดไปสูลูกหลาน และรูถึงประโยชน
ของการใชความรูดานพันธุกรรม 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะท่ีถูกถายทอดทางพันธุกรรมได 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมได 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายถึงลักษณะเดนและดอยของแตละบุคคลได 
 
สาระการเรียนรู 

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ส่ิงมีชีวิตแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะ  และแตกตางจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ  ถานักเรียนสังเกต

ลักษณะของเพื่อนในช้ันและในโรงเรียน  จะพบวามีลักษณะโดยรวมเหมือนกัน  แตก็มีรายละเอียด
ของลักษณะท่ีแตกตางกัน  เชน  บางคนมีจมูกโดง  บางคนมีหนังตาชั้นเดียว  บางคนตามีสีน้ําตาล  
บางคนมีผมหยักศก  ลักษณะตาง ๆ  เหลานี้ไดรับการถายทอดมาจากพอแมและสามารถถายทอด
จากรุนหนึ่งไปยังรุนตอไปได  เราเรียกลักษณะท่ีถายทอดไดนี้วาลักษณะทางพันธุกรรม 
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คําศัพทท่ีเก่ียวของกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีควบคุมโดยยีน ซ่ึงสามารถถายทอดจาก
รุนหนึ่งไปยังรุนตอไปได เชนจากพอ-แม ไปสูลูกหลาน หรือ จากช่ัวอายุหนึ่งสืบตอเนื่องกันไป
เร่ือยๆโดยอาศัยเซลลสืบพันธุ เปนส่ือกลางในการถายทอด 

หนวยพันธุกรรมหรือยีน (gene) หมายถึงหนวยควบคุมการแสดงออกของลักษณะตาง ๆ  
ในส่ิงมีชีวิต  ลักษณะตาง ๆ  เหลานี้สามารถถายทอดจากพอและแมไปยังลูกหลานได  โดยปกติ
หนวยพันธุกรรมหรือยีนนี้จะอยูกันเปนคู ๆ  บนโครโมโซม  ซ่ึงจะอยูภายในนิวเคลียสของทุก ๆ  
เซลล  หนวยพันธุกรรมแตละคู  จะไดมาจากพอหนวยหนึ่งและไดจากแมหนวยหนึ่ง เชน  สีผม  สี
ตา  สีผิว  ความสูง  สติปญญา  ลักษณะเสนผม  ลักยิ้ม  เปนตน  สวนลักษณะท่ีไมใชลักษณะทาง
พันธุกรรม  เชน  เพศ  เสียง  ลักษณะอวน  ผอม  เปนตน   

โครโมโซม (Chormosome) คือ รางแหโครมาตินหรือรางแหนิวเครียสท่ีหดตัวส้ันขณะท่ี
เซลลมีการแบงตัวและเปนท่ีอยูของยีน โครโมโซมประกอบดวยแขน  2  ขาง  ท่ีเรียกวา  โครมาทิด 
(chromatid) ซ่ึงแขนท้ังสองขางนี้จะมีจุดท่ีเช่ือมกัน  เรียกวา  เซนโทรเมียร (centromere)   ถาดูจาก
แบบจําลองอาจจะมองดูคลายกับปาทองโกท่ีเช่ือมติดกัน 

ยีนเดน (Dominant) คือ ยีนท่ีสามารถแสดงลักษณะนั้นออกมาได แมมียีนเพียงยีนเดียว 
สัญลักษณใชอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ เชน T G R เปนตน 

เชน ยีนท่ีควบคุมลักษณะสูง(T) อยูคูกับยีนท่ีควบคุมลักษณะเต้ีย(t) แตแสดงลักษณะสูง(Tt) 
ออกมา แสดงวายีนท่ีควบคุมลักษณะสูงเปนยีนเดน 

ยีนดอย (Recessive) คือ ยีนท่ีสามารถแสดงลักษณะใหปรากฏออกมาไดก็ตอเม่ือบนคูของ
โครโมโซมน้ัน ปรากฏแตยีนดอย  สัญลักษณใชอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก เชน t g r เปนตน 

เชน การแสดงออกของลักษณะเต้ีย(tt) จะตองมียีนท่ีควบคุมลักษณะเต้ีย(t) อยูคูกับยีนท่ี
ควบคุมลักษณะเต้ีย(t) เทานั้น 

แอลลีล (Allelic gene) การเขาคูกันไดของยีน เชน ให T แทนลักษณะสูง และ t แทน
ลักษณะเต้ีย ให G แทนลักษณะฝกสีเขียว และ g แทนลักษณะฝกสีเหลือง ถายีนท่ีเขาคูกันคือ TT Tt 
tt GG Gg และ gg เรียกยีนท่ีเขาคูกันวา ยีนท่ีเปนแอลลีลกัน นั้นก็คือ T เปนแอลลีลกับ T และ G เปน
แอลลีลกับ G แตยีนท่ีควบคุมลักษณะคนละชนิดกันไมสามารถเปนแอลลีลกันได คือ T ไมเปนแอล
ลีลกัน 

จีโนไทป (Genotype) เปนลักษณะของยีนที่อยูบนโครโมโซม  ไมสามารถมองเห็นลักษณะ
จีโนไทปได  ใชสัญลักษณแทน เชน TT ,  Tt , tt 

ฟโนไทป (Phenotype)  เปนลักษณะท่ีปรากฏใหเห็นภายนอก  เชน สีผม  สีผิว  ความสูง 
อวน เปนตน 
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โฮโมไซกัส (Homozygous) หรือพันธุแท  เปนลักษณะของจีโนไทปท่ีมียีนท้ังคูเหมือนกัน  
ซ่ึงอาจเปนยีนแสดงลักษณะเดนท้ังคูหรือดอยท้ังคูก็ได  เชน TT ,  tt 

เฮเทอโรไซกัส (Heterozygous)  หรือพันทาง  เปนลักษณะของจีโนไทปท่ีมียีนท้ังคู
แตกตางกัน  คือมียีนแสดงลักษณะเดนหนึ่งตัวและแสดงลักษณะดอยหนึ่งตัว  เชน Tt 

การถายทอดลักษณะเดนสมบูรณ (Complete dominant)  ลักษณะเดนสมบูรณ  คือ  
ลักษณะท่ีแสดงออกโดยมีลักษณะเดนสามารถขมลักษณะดอยไวไดโดยสมบูรณ  เชน  สูงขมเต้ีย  
ดําขมขาว 

การถายทอดลักษณะเดนไมสมบูรณ (Incomplete dominant)  เปนลักษณะท่ียีนเดนขมยีน
ดอยไมหมด  ยีนดอยมีอิทธิพลมาก  ผสมแลวได  ลักษณะระหวางลักษณะเดนกับลักษณะดอยผสม
กลมกลืนกันท้ัง  2  ลักษณะ เชน  การถายทอดสีของดอกบานเย็น  ดอกพุทธรักษา 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 

1) ครูคุย/ทักทายนักเรียนและช้ีแจงเกีย่วกับการมอบหมายงาน 
2) ครูใหนักเรียนทุกคนประดษิฐสมุดบันทึกจากความคิดสรางสรรคโดยมีคําแนะนําของ 

ครูใชสําหรับสรุปเนื้อหา ความรู จดบันทึกความประทับใจท่ีมีตอครูและตัวเองรวมถึงปญหาท่ีสงสัย 
ท่ีไดเรียนในคาบลงในสมุดเลมนั้น 

3) ครูใหนักเรียนชวยกันแจกเอกสารประกอบการเรียนรู เร่ือง การถายทอดลักษณะทาง 
พันธุกรรม แกเพื่อนๆภายในช้ันเรียน 

4) ครูถามนักเรียนวาคนหรือส่ิงมีชีวิตทุกชนดิมีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
เพื่อนําเขากจิกรรมท่ี 1 เร่ือง เราเหมือนหรือตางกัน 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1) ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง เราเหมือนหรือตางกัน 
2) ครูสุมนักเรียนออกมาหน่ึงคนและถามถึงผลการทํากิจกรรม 1 และใหนกัเรียนเรียก 

เพื่อนคนตอไปออกมาจนครบทุกคน 
3) ครูแจกใบความรูท่ี 1 เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใหนักเรียนศึกษา 

ใบความรู  
 4) ครูแจกใบงานที่ 1 เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
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ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
1) ครูอธิบายวิธีการทํากิจกรรมที่ 1 ใหนกัเรียนฟง 
2) ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปการทํากิจกรรมที่ 1 และอธิบายเนื้อหาการถายทอดลักษณะ 

ทางพันธุกรรมเพ่ิมเติมโดยใชส่ือ PowerPoint 
ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
 1) ครูใหนกัเรียนดภูาพลักษณะตางๆของคนพรอมท้ังถามนักเรียนวาภาพใดเปนลักษณะ
เดน ภาพใดเปนลักษณะดอยและลักษณะท่ีปรากฎนั้นเปนลักษณะทางพันธุกรรมหรือไหมเพ่ือย้ํา
ความเขาใจของนักเรียน 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
 1) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง เราเหมือนหรือตางกัน 
 2) ครูใหนกัเรียนสงสมุดบันทึก 
 3) ครูใหนกัเรียนสงเกมจับคูคําศัพท 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ใบความรู 1 เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 2. ใบกิจกรรม 1 เร่ือง เราเหมือนหรือตางกนั 
 3. ใบงาน 1 จับคูคําศัพท 
 4. ส่ือ PowerPoint เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม   
 5. เอกสารประกอบการเรียนรู เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1) สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมและการอภปิราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนขณะทําการทดลอง การนําเสนอผลการทดลอง  
 2) ใหคะแนนจากใบกิจกรรมและการตอบคําถามทายบท 
 3) ประเมินความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเพยีรพยายาม ความมีน้ําใจ ความ
ซ่ือสัตยและความสนใจในการตอบคําถาม ท่ีนักเรียนแสดงออกใหเห็นตลอดกระบวนการเรียนรู 
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไม
เปนไปตามแผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
  

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

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

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

คําศัพทท่ีเก่ียวของกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

ลักษณะทางพันธุกรรม  

ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม  
(Genetic variation) 

พันธุกรรม หรือ กรรมพันธุ (Heredity) 

หนวยพันธุกรรมหรือยีน (gene)    

โครโมโซม (Chormosome)  

ยีนเดน (Dominant)  

ยีนดอย (Recessive)  

แอลลีล (Allelic gene) 

มัลติเปลแอลลีล (Multiple alleles) 

จีโนไทป (Genotype)  

ฟโนไทป (Phenotype)   

โฮโมไซกัส (Homozygous) หรือพันธุแท   

เฮเทอโรไซกัส  (Heterozygous)   หรือ
พันทาง   

ลักษณะเดน (Dominant)   

ลักษณะดอย (Recessive)   

ลักษณะเดนรวม (Co-dominant) 

ก า รถ า ยทอด ลั กษณะ เด นสม บู รณ 
(Complete dominant)   

การถายทอดลักษณะเดนไมสมบูรณ 
(Incomplete dominant)   

• 
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