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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3                                                   เร่ือง โครโมโซมและยีน 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                              เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                     สัปดาหท่ี 2 วันท่ี 16-20  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. นักเรียนสามารถอธิบายถึงความหมาย ลักษณะและสวนประกอบของโครโมโซม ได 
 2. นักเรียนสามารถจําแนกและแยกประเภทของโครโมโซมได 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายและจําแนกการแบงเซลลท้ังสองแบบได 
 4. นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางโครโมโซมกับยีนได 
 
สาระการเรียนรู 

 เซลลของส่ิงมีชีวิตแตละชนิดประกอบดวยเยื่อหุมเซลล  ไซโทพลาซึม  และ
นิวเคลียส  เม่ือใชกลองจุลทรรศนสองดูนิวเคลียสของเซลลขณะท่ีกําลังแบงเซลล  จะเห็น
โครงสรางท่ีมีลักษณะยาวๆ  เล็กๆ  ขดไปขดมาอยูเปนจํานวนมาก  เรียกโครงสรางนี้วา  โครโมโซม  
(Chromosome) 

โครโมโซม  เปนโครงสรางท่ีพบภายในนิวเคลียส  มีลักษณะเปนเสนใยที่ติดสีได  มี
องคประกอบเปนสารเคมี  ประเภทโปรตีนและกรดนิวคลีอิก 
 หลังจากการคนพบผลงานของเมนเดล  2  ป  วอลเตอร  ซัดตัน  (Walter  Sutton)  นัก
ชีววิทยาชาวอเมริกันและเทโอดอร  โบเฟรี  (Theodor  Boveri )  นักชีววิทยาชาวเยอรมัน  ไดศึกษา
เซลลในอัณฑะของต๊ักแตน  และไดเสนอวา  “หนวยพันธุกรรมท่ีเมนเดลคนพบนั้นอยูบน
โครโมโซม” 
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โครโมโซมในเซลลรางกายของส่ิงมีชีวิต  จะมีรูปรางลักษณะท่ีเหมือนกันเปนคูๆ  แตละคู

เรียกวา  โฮโมโลกัสโครโมโซม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1  ลักษณะของโครโมโซมในรางกายคน 
 
สวนประกอบของโครโมโซม 
ในภาวะปกติเม่ือมองผานกลองจุลทรรศนจะเห็นโครโมโซมมีลักษณะคลายเสนดายบางๆ  

เรียกวา  โครมาติน ( chromatin) ขดตัวอยูในนวิเคลียส  เม่ือเซลลเร่ิมแบงตัว  เสนโครมาทิดจะหด
ส้ันลงเขามีลักษณะเปนแทง  จึงเรียกวา  โครโมโซม  แตละโครโมโซมประกอบดวยแขน  2  ขาง  ท่ี
เรียกวา  โครมาทิด (chromatid) ซ่ึงแขนท้ังสองขางนี้จะมีจุดท่ีเช่ือมกนั  เรียกวา  เซนโทรเมียร 
(centromere)   ถาดูจากแบบจําลองอาจจะมองดูคลายกับปาทองโกท่ีเช่ือมติดกัน 

 
 

เราจะจําแนกโครโมโซมตามรูปรางลักษณะ  ขนาด และตําแหนงของเซนโทรเมียรท่ี
แตกตางกันไดดังน้ี 

1. Metacentric chromosome คือ โครโมโซมท่ีจุดเซนโตรเมียอยูตรงกลาง แขนท้ังสองขาง
มีความยาวเทากัน 

2. Submetacentric chromosome คือ โครโมโซมท่ีจุดเซนโตรเมียอยูคอนไปทางใดทางหน่ึง  
3. Acrocentric chromosome คือ โครโมโซมท่ีจุดเซนโตรเมียอยูใกลปลายสุดทางใดทาง

หนึ่ง  
4. Telocentric chromosome คือ โครโมโซมที่จุดเซนโตรเมียอยูตรงปลายสุดทางใดทาง

หนึ่ง 
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การแบงตัวของเซลล 
 การแบงเซลลเปนการเพิ่มจํานวนเซลล ผลของการแบงเซลลทําใหเซลลมีขนาดเล็กลง ทํา
ใหส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นเจริญเติบโต การแบงนิวเคลียสสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ 
1. แบบไมโทซิส (mitosis) เปนการแบงเซลลเพื่อการสืบพันธุในส่ิงมีชีวติเซลลเดียว และส่ิงมีชีวิต
หลายเซลลบางชนิด ในส่ิงมีชีวิตท่ัวไป การแบงเซลลแบบไมโทซิสจะเกิดข้ึนท่ีเซลลของรางกาย 
(somatic cell) ทําใหจํานวนเซลลของรางกายมีจํานวนมากข้ึน ส่ิงมีชีวิตนั้นๆ จึงเจริญเติบโต 
2. แบบไมโอซิส  (meiosis) การแบงเซลลแบบนี้นิวเคลียสมีการเปล่ียนแปลงโดยลดจํานวน
โครโมโซมลงคร่ึงหนึ่ง เปนการแบงเพื่อสรางเซลลสืบพันธุ  
ความสัมพันธระหวางโครโมโซมกับยีน  

เนื่องจากโครโมโซมแทงหนึ่งๆ  จะมียีนอยูจํานวนมากมาย  และจากการที่โครโมโซมมี
เปนคู  ดังนั้นยีนท่ีอยูบนโครโมโซมก็อยูเปนคูดวยเชนกัน  ลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตจะมี
จํานวนมากกวาจํานวนโครโมโซมของส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นเสมอ  ดังนั้นยีนท่ีอยูในแตละโครโมโซม
จึงมีจํานวนมาก 

ส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆ  จะมีจํานวนโครโมโซมแตกตางกันไป  จํานวนโครโมโซมน้ีเปน
จํานวนท่ีแนนอนและคงท่ี  สําหรับส่ิงมีชีวิตแตละชนิด 

โครโมโซมแบงออกเปน  2  ประเภท 
1. ออโตโซม  (autosome)  เปนโครโมโซมท่ีควบคุมลักษณะตางๆ  ของรางกาย  ยกเวน

ลักษณะท่ีเกี่ยวกับเพศ  เชน  ในมนุษยเซลลเพศชายและเพศหญิงจะมี  autosome  เหมือนกัน  มี  22  
คู  (คูท่ี  1-22) 

2. โครโมโซมเพศ  (sex  chromosome)  เปนโครโมโซมท่ีทําหนาท่ีควบคุมลักษณะหรือ
กําหนดเพศไดแก  โครโมโซม  X  และ  Y   

-      เพศหญิงจะมีโครโมโซมแบบ  XX 
-      เพศชายจะมีโครโมโซมแบบ   XY 
   โดยท่ี โครโมโซม Y จะมขีนาดเล็กกวาโครโมโซม  X  มาก  มี 1 คู (ในคนคือคูท่ี  23)    

 

                                
ภาพประกอบท่ี  3  แสดงโครโมโซมเพศหญิง               ภาพประกอบท่ี  4  แสดงโครโมโซมเพศชาย 
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การทํางานของหนวยพนัธุกรรม 
โครโมโซมจะแยกออกจากกันขณะท่ีมีการสรางเซลลสืบพันธุ  (ไขและอสุจิ)  ซ่ึงจะทําใหยนีแยก
ออกจากกันดวย  และจะกลับมาเขาคูกันใหมเม่ือมีการปฏิสนธิ  กลายเปนเซลลท่ีมีโครโมโซม
เทากับจํานวนท่ีมีในเซลลรางกาย  เชน  คนมีโครโมโซม  23  คู  หรือ  46  แทง  นั่นคือ  ยีนบน
โครโมโซมจะกลับมาเขาคูกนัดังเดิม  ดังนัน้แตละคนจะไดรับโครโมโซมและยีนจํานวนคร่ึงหนึ่ง
มาจากพอและอีกคร่ึงหนึ่งมาจากแม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 

1) ครูทักทายนักเรียนและทบทวนความรูเดิมท่ีเรียนในคาบท่ีผานมา 
2) ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับโครงสรางของเซลล 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 
 1)  ครูถามนักเรียนวาภายในนิวเคลียสมีโครงสรางใดท่ีทําหนาท่ีควบคุมการถายทอด
ลักษณะทางพนัธุกรรม 
 2) ครูแจกใบกจิกรรม 3  ศึกษาโครโมโซม 
 3) ครูแจกใบความรู 3  เร่ือง โครโมโซมและยีน 
ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
 1) ครูอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางของเซลล 
 2) ครูอธิบายเนื้อหาโครโมโซมและยีนพรอมส่ือPowerPoint เร่ือง โครโมโซมและยนี 

3) ครูอธิบายวธีิการทํากิจกรรม 3  ศึกษาโครโมโซม 
4) ครูสรุปการทํากิจกรรม 3 และอธิบายเนือ้หาการแบงเซลลเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
 1) ครูถามนักเรียนถึงความแตกตางระหวางโครโมโซมเพศ คูท่ี 23 ของเพศชายและเพศ
หญิงและใหดภูาพการแยกออกจากกันของโครโมโซมพอและโครโมโซมแม 

2) ครูแจกใบงาน 3 เร่ือง โครโมโซมและยีน เพื่อเสริมสรางความเขาใจ 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
 1) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรม 3  ศึกษาโครโมโซม 
 2) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบงาน 3  เร่ือง โครโมโซมและยีน 
 3) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงสมุดบันทึก 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ใบความรู 3  เร่ือง โครโมโซมและยีน 
 2. ใบกิจกรรม 3  ศึกษาโครโมโซม  
 3. ใบงาน 3 เร่ือง  โครโมโซมและยนี 
 4. ส่ือ PowerPoint เร่ือง โครโมโซมและยนี 
 4. เอกสารประกอบการเรียนรู เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1) สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมและการอภปิราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนขณะทําการทดลอง การนําเสนอผลการทดลอง  
 2) ใหคะแนนจากใบกิจกรรมและการตอบคําถามทายบท 
 3) ประเมินความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเพยีรพยายาม ความมีน้ําใจ ความ
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไม
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ลงช่ือ.............................................................(นิสิตปฏิบัติการสอน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ....................................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
 (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 




