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ค ำน ำ 

 
           จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
   กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
   ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ  มีทักษะส าคญัในการค้นคว้า 
   และสร้างองคค์วามรู้  โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้  และ 
   การแก้ปัญหาที่หลากหลาย  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน   
   มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอยา่งหลากหลาย  เหมาะสมกับ 
   ระดับช้ัน  โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื่อง  การด ารงพันธุ์ของสัตว์   
   เป็นเนื้อหาในสาระที ่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  มุ่งเน้นให้ 
   ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง 
   พันธุกรรม  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
           ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื่อง  การด ารงพันธุ ์
   ของสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  นี้   
   คงจะเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา  ซึ่งครูมีภารกิจ 
   หรืองานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายมากมายจากการจัดการเรียนการสอนปกต ิ  
   สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้  
 
                                                               นางสกุัญญาณ ี สารชัย 
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ค ำแนะน ำในกำรใช้ชุดกิจกรรมส ำหรับคร ู

        การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  เรื่อง  การด ารง
พันธุ์ของสัตว์  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  นี้  
ครูควรเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามค าแนะน า  ดังต่อไปนี้ 
            1.  ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม  ดังน้ี 
                 1.1  ชุดกิจกรรมตามจ านวนนักเรียน 
                 1.2  สื่อการสอนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรม 
            2.  ครูจัดช้ันเรียนและจัดวางสื่อการสอนให้เหมาะสม 
            3.  ครูศึกษาเนื้อหาที่ต้องสอนให้ละเอียดพอสมควร  และศกึษา 
ชุดกิจกรรมให้รอบคอบ 
            4.  ก่อนสอนครูต้องเตรียมชุดกิจกรรมไว้บนโต๊ะประจ ากลุ่มให้ 
เรียบร้อยและใหเ้พียงพอกับที่นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะได้รับคนละ  1  ชุด   
ยกเว้นแต่สื่อการสอนทีต่้องใช้ร่วมกันในกลุ่ม 
            5.  ก่อนสอนครูต้องให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียน  ตรวจดูแบบทดสอบ  พร้อมทั้งกระดาษค าตอบ 
ให้เพียงพอกับจ านวนนกัเรียน 
            6.  เตรียมแบบฝึกปฏิบัติส าหรับนักเรยีนทุกคน 
            7.  ก่อนสอนครูต้องช้ีแจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนกัเรียน 
ในการใช้ชุดกิจกรรม  (ดูค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน) 
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            8.  การสอนแบ่งออกเป็น  5  ขั้น  ตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 
                   8.1  ขั้นสร้างความสนใจ  
                   8.2  ขั้นส ารวจและค้นหา 
                   8.3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  
                   8.4  ขั้นขยายความรู ้
                   8.5  ขั้นประเมิน 
              9.  ขณะทีน่ักเรียนประกอบกิจกรรม  ครูต้องเดินดูการท างานของ 
นักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด  หากมีนักเรียนคนใด  หรือกลุ่มใดมีปัญหา   
ครูควรจะเข้าไปให้ความช่วยเหลอื  จนปัญหานั้นคลีค่ลาย 
            10.  หลังจากการสอนเรียบรอ้ยแล้ว  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ 
หลังเรยีน 
            11.  หลังจากนักเรียนได้เรยีนเนื้อหาทุกชุดการสอนเรียบร้อยแล้ว   
ใหค้รูเก็บกระดาษค าตอบของนักเรียนไว้  เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
และความก้าวหน้าของการเรียน 
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ค ำแนะน ำในกำรใช้ชุดกิจกรรมส ำหรับนักเรียน  

        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื่อง  การด ารง
พันธุ์ของสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  นี้   
ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจ ดังนี ้
            1.  ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าชุดกิจกรรม 
            2.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนประจ าชุดกิจกรรมแต่ละชุด 
            3.  อ่านบัตรค าสั่ง  และปฏบิัติตามค าสั่งทลีะขัน้ตอนอย่างระมัดระวัง 
            4.  พยายามตอบค าถาม  หรืออภิปรายอย่างสุดความสามารถ   
ค าถามทีม่ีปรากฏไว้ในชุดกิจกรรมไม่ใชข่้อสอบ  แต่เปน็ส่วนหนึ่งของการเรียนรู ้
            5.  นักเรียนต้องตั้งใจปฏิบัติงาน  ไม่รบกวนผู้อื่น  และไมช่ักชวน 
เพื่อนให้ออกนอกลู่นอกทาง 
            6.  หลังจากปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ  ให้เก็บบัตร  สื่ออุปกรณ์เข้าทีเ่ดิม 
ให้เรียบร้อย  หากมีสิ่งใดช ารุด  สูญหาย  ต้องรีบแจ้งให้ครูทราบทันท ี
            7.  ท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ าชุดกิจกรรมแต่ละชุด 
            8.  นักเรียนต้องใชชุ้ดกิจกรรมอย่างระมัดระวัง 
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คู่มือคร ู

        คู่มือครูนี้ใช้ส าหรับประกอบการจัดกิจกรรมใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
เรื่อง  การด ารงพันธุ์ของสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  5  ประกอบด้วย 
            1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
พร้อมกระดาษค าตอบ 
            2.  ชุดกิจกรรม  จัดเป็นชุดการเรียน  8  ชุด แต่ละชุดมีส่วนประกอบ 
ดังนี ้
                 ชุดที่  1  เรื่อง  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ   ประกอบด้วย  
แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบค าสั่ง  ใบเนื้อหา  ใบกิจกรรม   ใบเฉลยกิจกรรม  
แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน 
                 ชุดที่  2  เรื่อง  การปฏิสนธิ  ประกอบด้วย  แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน  ใบค าสั่ง  ใบเนื้อหา  ใบกิจกรรม   ใบเฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบ
หลังเรยีน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
                 ชุดที่  3  เรื่อง  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศยัเพศ  ประกอบด้วย  
แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบค าสั่ง  ใบเนื้อหา  ใบกิจกรรม   ใบเฉลยกิจกรรม  
แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน 
                 ชุดที่  4  เรื่อง  วัฏจักรชีวิตของสัตว์  ประกอบด้วย  
แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบค าสั่ง  ใบเนื้อหา  ใบกิจกรรม   ใบเฉลยกิจกรรม  
แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน 
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                  ชุดที่  5  เรื่อง  การขยายพันธุ์สตัว ์ ประกอบด้วย  แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  ใบค าสั่ง  ใบเนื้อหา  ใบกิจกรรม   ใบเฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบ
หลังเรยีน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
                 ชุดที่  6  เรื่อง  พฤติกรรมสัตว์  ประกอบด้วย  แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน  ใบค าสั่ง  ใบเนื้อหา  ใบกิจกรรม   ใบเฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบ
หลังเรยีน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน              
                 ชุดที่  7  เรื่อง  ความหลากหลายของพนัธุ์สัตว์  ประกอบด้วย  
แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบค าสั่ง  ใบเนื้อหา  ใบกิจกรรม   ใบเฉลยกิจกรรม  
แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน                              
                 ชุดที่  8  เรื่อง  การจ าแนกกลุ่มสัตว์  ประกอบด้วย   
แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบค าสั่ง  ใบเนื้อหา  ใบกิจกรรม   ใบเฉลยกิจกรรม  
แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน 
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             3.  การจัดช้ันเรียน 
                 ในการจัดการชั้นเรียนขณะที่ใช้ชุดกิจกรรม  นักเรียนจะท า 
กิจกรรมเป็นกลุ่ม  จ านวนกลุ่มขึ้นอยู่กับนักเรียนในช้ัน  ดังแผนผังข้างล่าง   
เมื่อท าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนจะต้องแยกกลุ่มและจดัห้อง 
ท าการสอบเป็นรายบุคคล 
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แผนผังกำรจัดชั้นเรียน  

กลุ่มที่  4 

ชุด
กิจกรรม 

กลุ่มที่  3 

กลุ่มที่  2 กลุ่มที่  1 

โต๊ะคร ู



 
 

             4.  การประเมินผล 
                 4.1  ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
                 4.2  ประเมินผลจากแบบฝึกปฏบิัติของนักเรียน  
                 4.3  ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ท า 
                 4.4  สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายในกลุ่ม 
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             6.  แผนภูมิล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
                  
 
 
 
 
 

กำรด ำรงพันธุ์ของสัตว ์

การสืบพันธุ์แบบอาศยัเพศ 

การปฏิสนธ ิ

การสืบพันธุ์แบบไมอ่าศยัเพศ 

ความหลากหลายของพนัธุ์สัตว์ 

พฤติกรรมสัตว์ 

การจ าแนกกลุ่มสัตว์ 
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การขยายพันธุ์สัตว์ 

วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 



มำตรฐำนกำรเรียนรู้  และตัวชี้วัด 
ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สำระที ่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต 
          มำตรฐำน ว 1. 1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ 
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู้และน าความรูไ้ปใช้ 
ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
          มำตรฐำน ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความส าคญัของการถา่ยทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  ที่มีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจติวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้  และน าความรู้ไป 
ใช้ประโยชน์ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

      1.  อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุข์องสัตว์ 
      2.  อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
      3.  จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและ 
           ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
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1.  สืบค้น  อภิปราย  และสรุปเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ 
     แบบอาศัยเพศได ้
2.  บอกความหมายและยกตัวอย่างการสืบพันธุ์ 
     แบบอาศัยเพศได ้

จุดประสงค์กำรเรียนรู ้

10 

ชุดที่  1   
เรื่อง  กำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศ 



1.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
        ก.  มีการปฏิสนธิภายในเท่านั้น 
        ข.  มีการปฏิสนธิภายนอกเท่านั้น 
        ค.  มีการสร้างเซลล์สบืพันธุ์และมีการปฏิสนธิภายในเท่านั้น 
        ง.  มีการผสมกันระหว่างเซลลส์ืบพันธุเ์พศผู้และเซลลส์ืบพันธุเ์พศเมยี 
 

2.  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  จะเกิดขึ้นเมือ่ใด 
        ก.  เมื่อสัตว์เจริญเติบโตเต็มที ่    
        ข.  เมื่อสัตว์เริ่มหาอาหารเองได้ 
        ค.  เมื่อสัตว์ย้ายที่อยู่ใหม ่   
        ง.  เมือ่ถึงฤดูหนาว  
 

3.  การสืบพันธุ์ที่มีการผสมกันระหว่างอสุจิกับไข่  เรียกว่าอะไร 
        ก.  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศยัเพศ 
        ข.  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
        ค.  การสืบพันธุ์แบบผิดปกติ 
        ง.  การสืบพันธุ์แบบแบ่งเซลล ์

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  กำรสืบพันธุแ์บบอำศัยเพศ 

11 

ค ำช้ีแจง    
          1.  ให้นักเรียนเลอืกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
          2.  แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน ใช้เวลา  10 นาที 
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4.  ข้อความต่อไปนีข้้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
        ก.  สามารถสืบพนัธุ์ได้ด้วยตัวเอง 
        ข.  มีการผสมกันระหว่างอสุจิกับไข่  
        ค.  ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมอืนพ่อแม ่
        ง.  ลูกที่เกิดมาต่างก็มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด  
 

5.  ข้อใดไม่ใชคุ่ณสมบตัิของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
        ก.  อาศัยเซลล์สบืพันธุ์ของตัวผู้และตัวเมีย 
        ข.  ตัวอ่อนเกิดจากการปฏิสนธิของอสุจกิับไข่ 
        ค.  เป็นลักษณะการสืบพันธุ์ในสัตว์ชั้นสูง 
        ง.  สามารถเพิ่มจ านวนได้ด้วยตนเอง 
 

6.  ข้อใดคือลักษณะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  
        ก.  มี 3 เพศ คือ เพศผู้ เพศเมีย และเพศกะเทย 
        ข.  อาศัยการแบง่เซลล์ เพือ่เกิดเป็นตัวใหม่  
        ค.  เซลล์สืบพนัธุ์ตัวผู้เรียกว่าอสุจิ เซลล์สบืพันธุ์ตัวเมียเรยีกว่าไข่ 
        ง.  ไข่ทีไ่ด้รับการผสมกับอสุจิแล้วเรียกว่าการตั้งท้อง 
 

7.  ค ากล่าวข้อใดถูกต้อง  
        ก.  สัตว์ที่สืบพันธุ์แบบอาศยัเพศ สามารถสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ 
             ทั้ง 2 เพศในตัวเดียวกันได้  
        ข.  สัตว์ที่สืบพันธุ์แบบอาศยัเพศ ตัวผู้สามารถสร้างอสุจิ  
             และตัวเมียสร้างไข ่
        ค.  การปฏิสนธิเกิดขึ้นเมื่ออสุจิเคลื่อนทีไ่ปหาไข ่
        ง.  อสุจิของสัตว์ตัวผู้สามารถผสมกับไขข่องสัตว์ตัวเมีย 
            ที่เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันเท่านั้น 
 
 



 
 

 8.  สัตว์ในข้อใดมีการปฏิสนธิภายในร่างกาย 
        ก.  อึ่งอ่าง 
        ข.  ปลานิล 
        ค.  นก 
        ง.  กบ 
 

9.  สัตว์ที่ออกลูกเป็นไขใ่นข้อใดออกไข่หรือวางไข่ในแต่ละครั้ง 
     เป็นจ านวนมาก 
        ก.  หอยแมลงภู ่
        ข.  จระเข ้
        ค.  เต่า 
        ง.  นก 
 

10.  สัตว์ประเภทใดไม่มีการปฏิสนธิภายในร่างกาย 
        ก.  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม         
        ข.  สัตว์ครึ่งน้ าครึ่งบก         
        ค.  สัตว์เลื้อยคลาน         
        ง.  สัตว์ปีก 
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ใบค ำสั่ง  ชุดที่  1 

1.  เลือกประธานท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมตามค าสั่งที่ก าหนด 
2.  เลือกเลขานุการกลุ่มท าหน้าที่บันทึกสาระส าคัญในการท า 
     กิจกรรม 
3.  แตล่ะกลุ่มด าเนินการท ากิจกรรมตามขั้นตอน 
     3.1  ศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา แล้วร่วมกนัอภิปราย 
     3.2  ร่วมกันท ากิจกรรมในบัตรกิจกรรม 
     3.3  ตรวจค าถามของกิจกรรมจากบัตรเฉลย 
     3.4  เก็บสื่อการสอนทุกอย่างเข้าที่ให้เรียบร้อย  

กำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศ 
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          สัตว์มีมากมายหลายชนิด  แต่ละชนิดสามารถด ารงพันธุ์อยู่ได้ 
เพราะสัตว์สามารถสืบพนัธุ์ได้  ท าให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  สัตว์ต่าง ๆ 
สามารถสืบพันธุ์ได้  2  แบบ  เช่นเดียวกับพืช  คือ  การสืบพันธุ์แบบ 
อาศัยเพศ  และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
          การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  จะเกิดขึ้นเมื่อสัตว์เจริญเติบโตเต็มที่  
และมีการสร้างเซลลส์ืบพันธุ์  สัตว์ตัวผู้จะสร้างเซลลส์ืบพันธุเ์พศผู้  (อสจุิ)  
และเพศเมีย  ก็จะสร้างเซลลส์ืบพันธุ์เพศเมีย  (ไข)่  เมื่ออสุจิเข้าไปผสม 
กับไข่  จะเกิดการปฏิสนธิ  ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจะค่อย ๆ  เจริญเติบโต
กลายเป็นสัตว์ตัวใหม่ต่อไป  

กำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศ 

 
 

 

ใบเนื้อหำ  ชุดที่  1 
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แหล่งที่มำของภำพ  :  http://www.electron.rmutphysics.com 



 
 

 

ตัวอย่ำงกำรปฏิสนธิภำยใน 
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          การปฏิสนธิในสัตว์มี  2  แบบ  คือ  การปฏิสนธิภายใน  และ 
การปฏิสนธิภายนอก 
          อสุจิจากสัตว์เพศผู้เข้าผสมกับไข่ซึ่งยังอยู่ในตัวของเพศเมีย  เราเรียก
การปฏิสนธิแบบน้ีว่า  การปฏิสนธิภายใน  ได้แก่  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม  
สัตว์ปีก  สัตว์เลื้อยคลาน  แมลง  ปลาที่ออกลกูเป็นตัว  เช่น  ปลาเข็ม  
ปลาหางนกยูง  ปลาฉลาม  เป็นต้น 

          ถ้ามีการผสมระหว่างไขแ่ละตัวอสุจิภายนอกตัวของสัตว์เพศเมยี   
เราเรียกว่า  การปฏิสนธิภายนอก  ได้แก่  สัตว์ครึ่งน้ าครึ่งบก  ปลาต่าง ๆ  
และสัตว์น้ าที่ออกลูกเปน็ไข่ทุกชนิด 

ตัวอย่ำงกำรปฏิสนธิภำยนอก 

แหล่งที่มำของภำพ  :  http://www.electron.rmutphysics.com 

แหล่งที่มำของภำพ  :  http://www.electron.rmutphysics.com 



 
 

 

ใบกิจกรรม  ชุดที่  1 

กำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศ 

กิจกรรมที่  1 

1.  เมื่อกระต่ายอยู่ตัวเดียว  มีลูกได้หรือไม่  เพราะเหตุใด      
.............................................................................................. 
 

2.  นักเรียนคิดว่า  กระต่ายตัวที่มาเพิ่มเป็นเพศอะไร   
     ท าไมจึงคิดเช่นนั้น     
.............................................................................................. 
 

3.  เซลล์สืบพันธุเ์พศผู้  เรียกว่า  ............................................... 
 

4.  เซลล์สืบพันธุเ์พศเมยี  เรียกว่า  ........................................... 
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จุดประสงค์   สืบค้น  อภิปราย  และสรุปเก่ียวกับการสืบพันธุ์ 
 แบบอาศัยเพศได ้
ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนดูภาพข้างล่างนี้ตามล าดับ  แล้วตอบค าถาม 
1 2 3 4 



 
 

 

กิจกรรมที่  2 

การสืบพันธุ์แบบอาศยัเพศคืออะไร 
....................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................................... 

18 

จุดประสงค ์ บอกความหมายและยกตัวอย่างการสืบพันธุ์ 
 แบบอาศัยเพศได ้
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพสัตว์ที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
    กลุ่มละ  5  ชนิด  ไม่ให้ซ้ ากัน  และตอบค าถาม 
 



 
 

 

กิจกรรมที่  1 

ใบเฉลยกิจกรรม  ชุดที่  1 

กิจกรรมที่  2 
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กำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศ 

1.  ไม่  เพราะกระต่ายสืบพันธุ์แบบอาศยัเพศ  จะเกิดการปฏิสนธิ   
    กลายเป็นลูกกระต่ายต่อไป 
2.  เป็นเพศเดียวกัน  เพราะไม่มีกระต่ายเพิ่มในภาพ  3  และ  4 
3.  เซลล์สืบพันธุเ์พศผู้  เรียกว่า  อสุจิ 
4.  เซลล์สืบพันธุเ์พศเมยี  เรียกว่า ไข่ 

สัตว์ชนิดนี้  คือ  ปลา  สุนัข   
แมว  เสือ  ลิง  กระต่าย  เต่า           
โลมา  วาฬ  ค้างคาว  งู  กุ้ง 

แนวค ำตอบ 
การสืบพันธุ์แบบอาศยัเพศ  คือ 
การสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเซลล ์
สืบพันธุ์เพศผูแ้ละเซลลส์ืบพันธุ์
เพศเมยีมาปฏสินธิกัน 

แนวค ำตอบ 



1.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
        ก.  มีการปฏิสนธิภายในเท่านั้น 
        ข.  มีการปฏิสนธิภายนอกเท่านั้น 
        ค.  มีการสร้างเซลล์สบืพันธุ์และมีการปฏิสนธิภายในเท่านั้น 
        ง.  มีการผสมกันระหว่างเซลลส์ืบพันธุเ์พศผู้และเซลลส์ืบพันธุเ์พศเมยี 
 

2.  การสืบพันธุ์ที่มีการผสมกันระหว่างอสุจิกับไข่  เรียกว่าอะไร 
        ก.  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศยัเพศ 
        ข.  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
        ค.  การสืบพันธุ์แบบผิดปกต ิ
        ง.  การสืบพันธุ์แบบแบ่งเซลล ์
 

3.  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  จะเกิดขึ้นเมือ่ใด 
        ก.  เมื่อสัตว์เจริญเติบโตเต็มที ่    
        ข.  เมื่อสัตว์เริ่มหาอาหารเองได้ 
        ค.  เมื่อสัตว์ย้ายที่อยู่ใหม ่   
        ง.  เมือ่ถึงฤดูหนาว 

แบบทดสอบหลังเรยีน 
เรื่อง  กำรสืบพันธุแ์บบอำศัยเพศ 

ค ำช้ีแจง    
          1.  ให้นักเรียนเลอืกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
          2.  แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน ใช้เวลา  10 นาที 
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4.  ข้อใดไม่ใชคุ่ณสมบตัิของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
        ก.  อาศัยเซลล์สบืพันธุ์ของตัวผู้และตัวเมีย 
        ข.  ตัวอ่อนเกิดจากการปฏิสนธิของอสุจกิับไข่ 
        ค.  เป็นลักษณะการสืบพันธุ์ในสัตว์ชั้นสูง 
        ง.  สามารถเพิ่มจ านวนได้ด้วยตนเอง 
 

5.  ข้อความต่อไปนีข้้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
        ก.  สามารถสืบพนัธุ์ได้ด้วยตัวเอง 
        ข.  มีการผสมกันระหว่างอสุจิกับไข่  
        ค.  ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมอืนพ่อแม ่
        ง.  ลูกที่เกิดมาต่างก็มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด  
 

6.  ค ากล่าวข้อใดถูกต้อง  
        ก.  สัตว์ที่สืบพันธุ์แบบอาศยัเพศ สามารถสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ 
             ทั้ง 2 เพศในตัวเดียวกันได้ 
        ข.  สัตว์ที่สืบพันธุ์แบบอาศยัเพศตัวผู้สามารถสร้างอสุจิ  
             และตัวเมียสร้างไข ่
        ค.  การปฏิสนธิเกิดขึ้นเมื่ออสุจิเคลื่อนทีไ่ปหาไข ่
        ง.  อสุจิของสัตว์ตัวผู้สามารถผสมกับไขข่องสัตว์ตัวเมีย 
            ที่เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันเท่านั้น 
 

7.  ข้อใดคือลักษณะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  
        ก.  มี 3 เพศ คือ เพศผู้ เพศเมีย และเพศกะเทย 
        ข.  อาศัยการแบง่เซลล์ เพือ่เกิดเป็นตัวใหม่  
        ค.  เซลล์สืบพนัธุ์ตัวผู้เรียกว่าอสุจิ เซลล์สบืพันธุ์ตัวเมียเรยีกว่าไข่ 
        ง.  ไข่ทีไ่ด้รับการผสมกับอสุจิแล้วเรียกว่าการตั้งท้อง 



 
 

 8.  สัตว์ในข้อใดมีการปฏิสนธิภายในร่างกาย  
        ก.  อึ่งอ่าง  
        ข.  ปลานิล 
        ค.  นก 
        ง.  กบ 
 

9.  สัตว์ประเภทใดไม่มกีารปฏิสนธิภายในร่างกาย 
        ก.  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม         
        ข.  สัตว์ครึ่งน้ าครึ่งบก         
        ค.  สัตว์เลื้อยคลาน         
        ง.  สัตว์ปีก 
 

10.  สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ในข้อใดออกไข่หรือวางไข่ในแต่ละครั้ง 
      เป็นจ านวนมาก 
        ก.  หอยแมลงภู ่
        ข.  จระเข ้
        ค.  เต่า 
        ง.  นก 
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เพื่อน ๆ ต้องท าถูก 
อย่างน้อย 7 ข้อนะครับ 

 

ก่อนเรียน 
1.  ง 
2.  ก 
3.  ข 
4.  ง 
5.  ง 
6.  ค 
7.  ข 
8.  ค 
9.  ก 
10. ข 

 

หลังเรียน 
1.  ง 
2.  ข 
3.  ก 
4.  ง 
5.  ง 
6.  ข 
7.  ค 
8.  ค 
9.  ข 
10. ก 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรยีน 
เรื่อง  กำรสืบพันธุแ์บบอำศัยเพศ 
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กระดำษค ำตอบ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การด ารงพันธุ์ของสัตว์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศกึษาปีที่  5  

ชุดที่  1  เรื่อง  การสืบพันธุ์แบบอาศยัเพศ  

ก่อนเรียน 

         ได้                   คะแนน         ได้                   คะแนน 

 

ชื่อ…............................................................................... เลขที่............. 

หลังเรียน 
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ข้อ ก ข ค ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ข้อ ก ข ค ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 



 
 

 แบบบนัทึกคะแนน 

 

รำยกำร 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ทีไ่ด ้

สรุป 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

แบบทดสอบก่อนเรียน 10 

กิจกรรมที่  1  10 

กิจกรรมที่  2 10 

แบบทดสอบหลังเรียน 10 

รวม 40 
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ชื่อ…............................................................................... เลขที่............. 

เกณฑ์กำรตรวจแบบทดสอบ 
          ข้อถูกให ้  1   คะแนน   ข้อผิดให้   0   คะแนน 
 เกณฑ์กำรตรวจกิจกรรม 
     -  ความถูกต้องของข้อมลู                    2  คะแนน 
     -  บันทึกการน าเสนอเปน็ขั้นตอนชัดเจน   2  คะแนน 
     -  มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้า       2  คะแนน 
     -  มีการวางแผนการท างาน       2  คะแนน 
     -  ความสะอาดเรียบร้อย       2  คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมิน 
     -  ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป  จึงจะผ่านเกณฑ์ 



บรรณำนุกรม 
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