
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร ว 32101  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 

เร่ือง  ระบบสืบพันธุ ภาคเรียนที่  1  

ที่.........เดือน....................พ.ศ. ............ เวลา 6 ช่ัวโมง 
 

 

สาระสําคัญ 

มนุษยเรามีทังชายและหญิง จําเปนตองมีการสืบพันธุเพื่อดํารงเผาพันธุ ระบบที่ทําหนาที่เหลานี้ก็

คือระบบสืบพันธุ ซ่ึงระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิงมีโครงสรางและหนาที่ตางกัน     
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายโครงสรางและหนาทีข่องระบบสืบพันธุของมนุษยได 
2. อธิบายเกี่ยวกบัวัฏจักรชีวติและการตั้งครรภได 
3. วิเคราะหความแตกตางระหวางแฝดรวมไขกับแฝดตางไขได 
4. วิเคราะหความแตกตางระหวางเด็กหลอดแกว การทํากิฟต และการทําซิฟต  
5. วิเคราะหปญหาทางเพศ และบอกวิธีแกปญหาและการดูแลสุขภาพทางเพศของตนเองได 
6. วิเคราะหสาเหตุและปญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ และเขียนเรียงความ เร่ือง ปญหาการ

มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรได 
 

สาระการเรียนรู 

 สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ การตั้งครรภ ฝาแฝด การผสมเทียม การ

ดูแลสุขภาพทางเพศ สาเหตแุละปญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ครูใหนักเรียนเลนเกม เพื่อสรางความสนใจกอนนําเขาสูบทเรียน 

2. ครูเสนอประเด็นปญหาเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของระบบสืบพันธุ แลวใหนักเรียน

รวมกันอภิปราย 

3. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน โดยคละความสามารถ 

4. ครูแจกใบความรูที่ 1.1 เร่ืองระบบสืบพันธุ ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาและสืบคนขอมูล 

พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนตั้งคําถาม และอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนถาม 



5. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ 1.1 เร่ืองระบบสืบพันธุ 

6. ครูกลาวสรุปกิจกรรม พรอมกับฉายสไลด (โปรแกรม MS PowerPoint) ภาพระบบสืบพันธุ 

7. ครูนําอภิปรายเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตและการตั้งครรภ แลวแจกใบความรูที่ 1.2 เร่ืองการ

ตั้งครรภ ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาและสืบคนขอมูล 

8. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ 1.2 เร่ืองวัฏจักรชีวิตและการตั้งครรภ 

9. ครูนําอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดฝาแฝดและการผสมเทียมแลวแจกใบความรูที่ 1.3 เร่ืองฝาแฝด 

และใบความรูที่ 1.4 เร่ืองการผสมเทียม ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาและสืบคนขอมูล 

10. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ 1.3 เร่ืองฝาแฝดและการผสมเทียม 

11. ครูอภิปรายเกี่ยวกับการคุมกําเนิด และการดูแลสุขภาพทางเพศ ทั้งทางรางกายและจิตใจ 

12. ครูใหนักเรียนเขียนขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและการดูแลสุขภาพทางเพศของตนเอง มา

อยางนอย 5 ขอ แลวนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนกันในกลุม และสงครู 

13. ครูเลาถึงสภาพปญหาสังคม เกี่ยวกับการเหลื่อมลํ้าทางเพศ โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ 

และการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ใหนักเรียนฟงและคิดตาม ดวยการถามระหวางเลาเรื่อง 

14. ครูใหนักเรียนเขียนเรียงความ เร่ือง ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร อยางนอย 1 

หนากระดาษ แลวสงครู  

15. ครูสุมตัวอยางเพื่อนในหอง จํานวน 3 คน ออกมาอานเรียงความที่ตนเองเขียนใหเพื่อนฟง  

16. ครูสรุปเนื้อหาบทเรียน โดยการฉายสไลดภาพ แลวกลาวชมเชย ประกาศเกียรติคุณ และให

คะแนนโบนัสกับกลุมที่รวมกิจกรรมไดดี 
 

สื่อการเรียนรู 

1. ชุดฉายสไลดภาพ (โปรแกรม MS PowerPoint) เร่ือง ระบบสืบพันธุ 

2. ใบความรูที่ 1.1 เร่ืองระบบสืบพันธุ 

3. ใบความรูที่ 1.2 เร่ืองการตั้งครรภ 

4. ใบความรูที่ 1.3 เร่ืองฝาแฝด 

5. ใบความรูที่ 1.4 เร่ืองการผสมเทียม 

6. ใบงานที่ 1.1 เร่ืองระบบสืบพันธุ 

7. ใบงานที่ 1.2 เร่ืองวัฏจักรชีวิตและการตั้งครรภ 

8. ใบงานที่ 1.3 เร่ืองฝาแฝดและการผสมเทียม 
 



แหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ม.2 

2. ขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

 

การวัดและการประเมินผล 

1. ซักถามความรูความเขาใจ 

2. การรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3. การตรวจใบงานที่ 1.1 1.2 1.3 และเรียงความ 

4. การสังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายในกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความคิดเห็นของหัวหนาสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

(ตรวจ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง) 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
 

 ลงชื่อ................................................... 

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

 ตําแหนง................................................... 

 วันที่.........เดือน..................พ.ศ. .......... 

 

บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
 

ปญหา / อุปสรรค  

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
 

ขอเสนอแนะแนวทางแกไข  

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
  

 ลงชื่อ...........................................ผูสอน 

 (นายธีรพงษ  แสงสิทธิ์) 

 วันที่.........เดือน..................พ.ศ. .......... 



ใบความรูท่ี 1.1 

อวัยวะในระบบสืบพันธุ 
 

 ระบบสืบพันธุ เปนระบบที่ทาํหนาที่เกีย่วของกับการสืบพันธุเพื่อดํารงเผาพันธุ กระบวนทํางาน

ของระบบสืบพันธุ มีขันตอนดังนี ้

 

 

 

ระบบสืบพันธุแบงออกเปนระบบสืบพันธุเพศชายและระบบสืบพันธุเพศหญิง ดังนี ้
 

ระบบสืบพันธุเพศชาย ประกอบดวย 

1. อัณฑะ (Testis) เปนตอมเพศชาย มีลักษณะรูปรางคลายไขฟองเล็ก ยาว 3-4 เซนติเมตร หนา

ประมาณ 2-3 เซนติเมตร อัณฑะมี 2 ขางและขนาดใกลเคียงกันอยูภายในถุงอัณฑะ ทําหนาที่สรางตัวอสุจิ

และฮอรโมนเพศชาย เพื่อควบคุมลักษณะตางๆ ของเพศชาย เชน เสียงหาว มีหนวดเครา เปนตน 

2. ถุงอัณฑะ (Scrotum) ทําหนาที่หอหุมอัณฑะเพื่อปรับอุณหภูมิใหต่ํากวาอุณหภูมิรางกาย

ประมาณ 3 - 5 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการผลิตตัวอสุจิ  

3. หลอดเก็บตัวอสุจิ (Epididymis) เปนที่พักของตัวอสุจิจะที่สรางจากหลอดสรางอสุจิ 

4. ทอนําตัวอสุจิ (Vas deferens) ทําหนาที่ลําเลียงตัวอสุจิไปเก็บไวที่ตอมสรางน้ําเล้ียงอสุจิ 

5. ตอมสรางน้ําเล้ียงอสุจิ (Seminal vesicle) ทําหนาที่สรางอาหารใหแกตัวอสุจิ สวนมากเปน

น้ําตาลฟรักโทส วิตามินซี โปรตีนและโกบุลิน 

6. ตอมลูกหมาก (Prostate gland) ทําหนาที่หล่ังสารที่เปนเบสออนๆ และสารที่ทําใหตัวอสุจิ

แข็งแรงและวองไว ซ่ึงสารเหลานี้จะไปปนกับน้ําเล้ียงอสุจิเพื่อลดความเปนกรด 

7. ตอมคาวเปอร (Cowper gland) มีหนาที่หล่ังสารของเหลวใสๆ ไปหลอล่ืนทอปสสาวะ

ในขณะเกิดการกระตุนทางเพศ เพื่อชวยใหตัวอสุจิเคลื่อนที่ไดเร็วและสะดวก 

8. อวัยวะเพศชายหรือองคชาต (Penis) เปนกลามเนื้อที่หดและพองตัวได เมื่อถูกกระตุน

อวัยวะเพศชายจะเเข็งตัวเพราะมีเลือดมาคั่งมาก ภายในจะมีทอปสสาวะทําหนาที่เปนทางผานของตัวอสุจิ

และน้ําปสสาวะ 

ตอมใตสมอง ผลิตฮอรโมน ตอมเพศ 
กระตุนให

อวัยวะสืบพันธุ

ทํางาน 

ผลิตฮอรโมน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพดานขางของระบบสืบพันธุเพศชาย 

 
 

            

    

            ภาพดานหนาของระบบสืบพันธุเพศชาย        อสุจิ 
 

 

น้ําอสุจิแตละครั้งที่หล่ังออกมาประกอบดวยตัวอสุจิ (Sperm cell) และน้ําหลอเล้ียงตางๆ 

ประมาณครั้งละ3 cm3 จํานวนอสุจิประมาณ 300-500 ลานตัว ตัวอสุจิมีขนาดเล็กมาก มีลักษณะคลาย

ลูกออด มีอายุ 48 ช่ัวโมงเมื่อเขาไปในมดลูก 
 

ระบบการสืบพันธุเพศหญิง ประกอบดวย 

1. รังไข (Ovaries) เปนตอมเพศหญิงและเปนแหลงสรางไข  มี 1 คู อยูแตละขางของปกมดลูก 

จะมีการสรางไขเดือนละ 1 คร้ัง โดยสลับกันระหวางรังไขดานซายและขวา  รังไขเปนทั้งตอมมีทอและ



ตอมไรทอ ในสวนของตอมไรทอสรางฮอรโมน 2 ชนิดคือ เอสโตรเจน (Estrogen) และโปรเกสเตอรโรน 

(Progesterone) ซ่ึงมีอิทธิพลตอการทํางานและการเจริญของตอมน้ํานมและวงจรการตกไข 

2. ปกมดลูกหรือทอนําไข (Oviducts ) เปนทางผานของไขมายังมดลูก มีความยาวขางละ

ประมาณ 6-7 เซนติเมตร   

3. มดลูก (Uterus) มีรูปรางคลายผลชมพู ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร กวาง 4 เซนติเมตร หนา 

2 เซนติเมตร เปนบริเวณที่ไขซ่ึงถูกผสมแลวมาฝงตัวและเจริญเติบโตเปนทารก  

4. ปากมดลูก (Cervix) และชองคลอด (Vagina) เปนทางผานของเซลลอสุจิเขาสูมดลูกและปก

มดลูก หรือใหทารกคลอดออกมา และเปนทางผานของประจําเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพดานหนาของระบบสืบพันธุเพศหญิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพดานขางของระบบสืบพันธุเพศหญิง 



 

 

 

 
 

 
ภาพแสดงลักษณะของเซลลไข 

 

การตกไข (Ovulation) เปนชวงที่ไขสุกและออกจากรังไขทุกรอบเดือน มีลักษณะเปนวงจรและ

ตอเนื่องตลอดไป ยกเวนเมื่ออายุมาก ซ่ึงจะเกิดขึ้นในชวงกึ่งกลางของรอบเดือน เซลลไขจะมีอายุไดนาน

ประมาณ 2 ช่ัวโมง 

 ประจําเดือน (Menses) คือ เนื้อเยื่อผนังมดลูกดานในและหลอดเลือดที่สลายตัวไหลออกมาทาง

ชองคลอด ประจําเดือนจะเกิดขึ้นเมื่อเซลลไขไมไดรับการผสมกับเซลลอสุจิ ผูหญิงจะมีรอบเดือนเมื่อ

อายุประมาณ 12 ปขึ้นไป จะมีรอบของการมีประจําเดือน 21-35 วัน โดยเฉลี่ย 28 วัน จนกระทั่งอายุ

ประมาณ 45 ปขึ้นไป จึงจะหมดประจําเดือน 

น้ํากาม (Semen) คือ สารที่หล่ังจากตอมตางๆ ภายในอัณฑะ ประกอบดวย อสุจิ น้ําเล้ียงอสุจิ 

สารที่เปนเบส และสารหลอล่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเปรียบเทียบขนาดของเซลลไขกับตัวอสุจิ 

 

ไข 

อสุจิ 



ใบงานที่ 1.1 

ระบบสบืพันธุ 

 
 

คําชี้แจง : ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหถูกตองสมบูรณ 

 

 

1. อวัยวะสืบพนัธุของเพศชาย คือ............................................................................................. 

2. เซลลสืบพันธุของเพศชาย คอื................................................................................................ 

3. ตัวอสุจิไดรับอาหารจาก......................................................................................................... 

4. ตัวอสุจิจะแข็งแรงและเคลื่อนที่ไดวองไว เมื่ออยูในสภาวะแวดลอมที่มลัีกษณะ.................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

5. บริเวณที่เปนทีพ่ักและชวยเพิม่สมรรถภาพใหแกตวัอสุจิ คอื................................................. 

6. อัณฑะของเพศชายเทียบไดกับ..............................................ของเพศหญิง เพราะ................. 

............................................................................................................................................... 

7. อวัยวะที่สรางฮอรโมนเพศชาย คือ........................................................................................ 

8. อวัยวะที่สรางฮอรโมนเพศหญิง คือ....................................................................................... 

9. ตัวอสุจิมีลักษณะคลาย......................................................มีอายุ.................................ช่ัวโมง 

10. ปกติเซลลไขจากรังไขจะสุกสลับกันเดือนละ........................เซลล และออกจากรังไขมายัง

ทอนําไขทุกเดอืน ซ่ึงลักษณะนี้เรียกวา.................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรูท่ี 1.2 

การตั้งครรภ (Pregnancy) 

 

ผูหญิงจะมีโอกาสตั้งครรภไดเมื่อมีการรวมตัวของเซลลเพศผูและเซลลเพศเมีย ซ่ึงจะเกิดขึ้น

บริเวณทอนําไขของเพศหญิง ความสามารถของเซลลไขในการปฏิสนธิกับเชื้ออสุจิอยูไดนานประมาณ 

15-18 ช่ัวโมง หลังจากการตกไขถาเซลลไขไมไดรับการผสมก็จะสลายตัวไป 

การปฏิสนธิ (Fertilization)  คือ การที่นิวเคลียสของเซลลสืบพันธุเพศผู (ตัวอสุจิ) เขารวมตัวกับ

นิวเคลียสของเซลลสืบพันธุเพศเมีย (ไข) แลวได ไซโกต (Zygote) 

 

 

 

 

 

 

 
 

การปฏิสนธิของเซลลอสุจิกับเซลลไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของไขท่ีไดรับผสมแลวไปฝงตัวท่ีผนังมดลูก 



 การปฏิสนธิจะเกิดขึ้นที่ทอนําไขสวนปลายดานที่อยูติดกับรังไข ภายใน 10-12 ช่ัวโมง แลวได

ไซโกต ประมาณ 30-37 ช่ัวโมง ไซโกตจะเริ่มแบงเซลลจาก 1 เปน 2 จาก 2 เปน 4 และจะแบงเซลลไป

เร่ือยๆ จนกระทั่งไดกลุมเซลลที่เรียกวา เอ็มบริโอ (Embryo) เอ็มบริโอจะเคลื่อนที่ไปฝงตัวที่ผนังมดลูก

ภายใน 7 วัน หลังการปฏิสนธิ แลวจะเจริญเติบโตตอไปจนกระทั่งถึงกําหนดคลอด คือประมาณ 9 เดือน 

หรือ 280 วัน หรือ 38 สัปดาห 

 

ตารางแสดงการเจริญเติบโตของทารก  
 

อายุ-สัปดาห การเจริญเติบโต 

3 สัปดาห มีสมอง หัวใจ ไขสันหลัง 

4 สัปดาห มีตา ปุมแขนขา หัวใจเจริญมากขึ้น 

5 สัปดาห อวัยวะตางๆ เจริญมากขึ้น 

6 สัปดาห เร่ิมมีหู 

7 สัปดาห เริมมีเพดานในชองปาก 

8 สัปดาห เร่ิมปรากฏอวัยวะเพศ เร่ิมมีลักษณะที่เหมือนคนกระดูกภายนอกใน

รางกาย เปลี่ยนจากออนไปแข็ง 

12 สัปดาห เร่ิมมีการเคลื่อนไหวสวน แขน ขาอวัยวะหายใจเริ่ม ปรากฏแตยังไม

ทํางาน เร่ิมเห็นรอยนิ้วมือ นิ้วเทา กลืนของเหลวในถุงน้ําคร่ําได ระบบ

ขับถายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว                                 

16 สัปดาห มีการเคลื่อนไหวสวนมากขึ้น  มีการเติบโตของกระดูก 

20-36 สัปดาห มีการเจริญเติบโตมากขึ้น เพราะมีการสะสมไขมัน ระบบประสาทมีการ

เจริญเติบโต มีไขเคลือบทั้งตัว และอวัยวะตางๆ เจริญเติบโตอยางเต็มที่ 

36 สัปดาห เจริญเติบโตอยางเต็มที่ 

 

สาเหตุของความพิการตั้งแตกําเนิด 

ยาหรือสารเคมีบางชนิด การติดเชื้อขณะตั้งครรภ และความผิดปกติของหนวยพันธุกรรม 

 



ใบงานที่ 1.2 

วัฏจักรชีวิตและการตั้งครรภ 

 

คําชี้แจง :  ใบงานนี้มีกจิกรรมอยู 2 ตอน ดงันี้ 

ตอนที่ 1 : ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดใหตอไปนี้ ไปเติมลงในชองวางใหถูกตอง 

 

 อสุจิ ภายใน ตัวออน มีเพศสัมพันธ 

 เซลลไข การสืบพันธุ วัยผูใหญ  การปฏิสนธ ิ

 
การปฏิสนธิของมนุษยเกิดขึ้น ...............................รางกายของผูหญิงในระหวาง

..............................อสุจิเขาสูรางกายของผูหญิงแลวอสุจิก็จะวายไปพบกับ..........................แต

จะมี...........................เพียง  1  เซลลเทานั้นจะเขาไปผสมกับไขและเกิดเปนตัวออนขึ้น  

กระบวนการนี้เรียกวา..................................จะเจริญเติบโตในรางกายของแม  หลังจากนั้นอีก

ประมาณ  9  เดือน  ก็จะคลอดทารกออกมา  และจะเจริญเติบโตจนเขาสูวัยเจริญพันธุ  คือ  เขาสู

วัย....................................ซ่ึงพรอมที่จะ................................ได 

 
 

ตอนที่ 2 : ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหถูกตองสมบูรณ 

 

1. บริเวณที่เกิดการปฏิสนธิ คือบริเวณ....................................................................................... 

2. เมื่ออสุจิตัวหนึ่งผสมกับเซลลไข แลวตัวอสุจิตัวอ่ืนจะเขาผสมกับไขอีกไมได เพราะ........... 

............................................................................................................................................... 

3. ตัวออนที่ไดหลังจากการปฏิสนธิ เรียกวา.............................................................................. 

4. เอ็มบริโอ คือ.......................................................................................................................... 

5. เอ็มบริโอมีการเคลื่อนที่ไปฝงตัวที่......................................................................................... 

6. เอ็มบรโิอจะพฒันาเนื้อเยื่อโดยเริ่มเปนหวัใจ สมอง และไขสันหลังภายในระยะเวลา

ประมาณ............................สัปดาห 



ใบความรูท่ี 1.3 

ฝาแฝด 

 
 ปกติคนเรามีการตั้งครรภและคลอดทารกออกมาครั้งละ 1 คน แตอาจเกดิความผิดปกติของการ

ตั้งครรภแลวไดทารกออกมามากกวา 1 คน เรียกวา ฝาแฝด (Twin) ซ่ึงมี 2 แบบ คือ 

1.   แฝดรวมไข 

 

 

 

 

 

ทําใหเกิดฝาแฝดแท เกิดจาก ไข 1 ฟอง กับ อสุจิ 1 ตัว รวมกันเปน 1 Zygote ซ่ึง Zygote ไดแตก

ตัวเปน 2 อัน ทําใหไดฝาแฝดแท ซ่ึงมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ 

 

2.   แฝดตางไข 

 

 

 

 

 

 

 ทําใหเกิดฝาแฝดเทียม เกิดจาก ไข 2 ฟอง แตละฟองรวมกับอสุจิคนละตัว กลายเปนคนละ 
Zygote ซ่ึงแตละ Zygote ไดกลายเปนพี่นองฝาแฝดเทียม 2 คน ซ่ึงมีลักษณะทางพันธุกรรมไมเหมือนกัน 
และอาจเปนเพศเดียวกันหรือคนละเพศก็ได 

 

 

 



ใบความรูท่ี 1.4 

การผสมเทียม 

 

ทําไมตองผสมเทียม 

การผสมเทียมเปนวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในเพศชายและเพศหญิง ดังนี ้

1. แกปญหาความบกพรองของโครงสรางและการทํางานของระบบสืบพันธุ 

2. แกปญหาเพศชายมีปริมาณอสุจินอยและไมแข็งแรง 

3. แกปญหาผูที่มคีวามบกพรองของหนวยพันธุกรรม 

4. แกปญหาเพศหญิงที่มีทอนําไขตีบตัน 

 

วิธีการผสมเทียม 

 ปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพทางดานการผสมเทียมมนุษยมีอยู 3 วิธี คือ 

1. เด็กหลอดแกว (test-tube baby) โดยการนําเซลลไขมาผสมกับตัวอสุจิภายนอกรางกาย และ

เมื่อเกิดการปฏิสนธิแลวจึงนําเอ็มบริโอฉีดเขาไปทางชองคลอด เพื่อใหเอ็มบริโอไปฝงตัวและเจริญตอไป

ในมดลูก 

2. การทํากิฟต (GIFT) โดยการฉีดเซลลไขและเซลลอสุจิเขาไปในทอนําไข เพื่อใหผสมกันเอง

ที่บริเวณทอนําไข และเมื่อเกิดการปฏิสนธิแลวเอ็มบริโอจะเคลื่อนที่ไปฝงตัวที่มดลูก 

3. การทําซิฟต (ZIFT) เปนวิธีการนําเซลลไขและเซลลอสุจิมาผสมกันในจานเพาะเชื้อจนได

เปนไซโกต แลวนําไซโกตฉีดเขาไปในทอนําไข ไซโกตจะเจริญเติบโตเปนเอ็มบริโอและเคลื่อนที่ไปฝง

ตัวในมดลูกพรอมเจริญตอไป 

 

 
 



ใบงานที่ 1.3 

ฝาแฝดและการผสมเทียม 
 

คําชี้แจง : ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหถูกตองสมบูรณ 
 

1. จงวิเคราะหความแตกตางระหวางแฝดรวมไขกับแฝดตางไข 
 

แฝดรวม แฝดตางไข 
 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 
 

2. จงวิเคราะหความแตกตางระหวางเด็กหลอดแกว การทํากิฟต (GIFT) และการทําซิฟต (ZIFT) 
 

เด็กหลอดแกว  การทํากิฟต (GIFT) การทําซิฟต (ZIFT) 
 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร ว 32101  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 

เร่ือง  การเลือกรับประทานอาหาร ภาคเรียนที่  1  

วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ............ เวลา 2 ช่ัวโมง 
 

 

สาระสําคัญ 

การเลือกรับประทานอาหารใหถูกสัดสวนจะทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ ซ่ึงความตองการ

พลังงานและสารอาหารแตละประเภทของรางกายคนเรามีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย

ประการ ไดแก เพศ วัย และสภาพรางกาย 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกายได 
2. เลือกรับประทานอาหารที่ใหสารอาหารครบในแตละมื้อไดถูกตอง 
3. เลือกรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและวัยได 

 

สาระการเรียนรู 

 สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ครูกลาวทบทวนเนื้อหาเดิมกอนนําเขาสูบทเรียน 

2. ครูสุมใหนักเรียนออกมากลาวถึงการเลือกรับประทานอาหารของตนเอง 

3. ครูนําอภิปรายเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารอยางไรจึงจะดีตอสุขภาพ 

4. ครูแจกใบความรูที่ 2.1 เร่ืองพีระมิดอาหาร ใหนักเรียนศึกษาและสืบคนขอมูล  

5. ครูใหนักเรียนจับคูเพื่อนคูคิดสืบคนขอมูล แลวรวมกันทํากิจกรรมในใบงานที่ 2.1 เร่ืองการ

รับประทานอาหารแตละวัน 

6. ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอผลการทํากิจกรรมในขอ (5) หนาชั้นเรียน 

7. ครูนําอภิปรายสรุปเกี่ยวกับเลือกรับประทานอาหารของนักเรียน 

8. ครูแจกใบความรูที่ 2.2 เร่ืองการเลือกรับประทานอาหาร ใหนักเรียนศึกษาขอมูล  



9. ครูใหนักเรียนจับคูเพื่อนคูคิดสืบคนขอมูลจากใบความรูที่ 2.2  แลวรวมกันทํากิจกรรมในใบ

งานที่ 2.2 เร่ืองการเลือกรับประทานอาหาร 

10. ครูสรุปและทบทวนเนื้อหาบทเรียน โดยการถาม-ตอบ 

11. ครูกลาวชมเชย ประกาศเกียรติคุณ และใหคะแนนโบนัสกับนักเรียนที่รวมกิจกรรมไดดี 
 

สื่อการเรียนรู 

1. ใบความรูที่ 2.1 เร่ืองพีระมิดอาหาร 

2. ใบความรูที่ 2.2 เร่ืองการรับประทานอาหารแตละวัน 

3. ใบงานที่ 2.1 เร่ืองการเลือกรับประทานอาหาร 

4. ใบงานที่ 2.2 เร่ืองการเลือกรับประทานอาหาร 
 

แหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ม.2 

2. ขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 

การวัดและการประเมินผล 

1. ซักถามความรูความเขาใจ 

2. การตรวจใบงานที่ 2.1 และ 2.2 

3. การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

4. การรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

5. การสังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความคิดเห็นของหัวหนาสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

(ตรวจ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง) 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
 

 ลงชื่อ................................................... 

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

 ตําแหนง................................................... 

 วันที่.........เดือน..................พ.ศ. .......... 

 

บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
 

ปญหา / อุปสรรค  

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
 

ขอเสนอแนะแนวทางแกไข  

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
  

 ลงชื่อ...........................................ผูสอน 

 (นายธีรพงษ  แสงสิทธิ์) 

 วันที่.........เดือน..................พ.ศ. ..........  


