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1. ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา วิชา 20000-1303 จ านวน 2 หน่วยกิต  
51 ชั่วโมง(1-2-2) 
๒. ค าอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การเกิดมิวเทชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  
ความหลากหลายทางชีวภาพ  เทคโนโลยีชีวภาพและการน าไปใช้ประโยชน์  ปฏิกิริยาเคมี  ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์  พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์    สารชีวโมเลกุล  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  พลังงานนิวเคลียร์ 
๓. จุดประสงค์รายวิชา 

เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ ส่ิงมีชีวิต  
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตเข้าใจกระบวนการ  ความส าคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสั งคมและ
ส่ิงแวดล้อมเข้าใจกระบวนการ  ความส าคัญของปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เข้าใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาเคมีท่ี
ส าคัญของพอลิเมอร์  เข้าใจสมบัติ  และการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและ
ชีวิตประจ าวัน 
๔. สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  การเกิด
มิวเทชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการ  เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.  ยกตัวอย่างผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
3.  น าเทคโนโลยีในการก าจัดพลาสติกไปใช้ในชีวิตประจ าวันและในวิชาชีพ 
4.  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการทดสอบถูกต้องและเหมาะกับงานด้วยความปลอดภัย 
5.  ทดสอบการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน 
6.  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
7.  น านโยบายสถานศึกษา  3 D ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
8.  แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย  มีความรับผิดชอบมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีความสนใจใฝ่รู้ 

ในการปฏิบัติงาน 
 
5.  หน่วยการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา ๒๐๐๐๐-๑๒๐3 จ านวน ๒ 
หน่วยกิต ๕๑ ชั่วโมง 

หน่วยที่ เร่ือง จ านวนชั่วโมง 
1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 7 
2 วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 7 
3 ความหลากหลายทางชีวภาพ 7 
4 ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 6 
5 พอลิเมอร์ 6 
6 สารชีวโมเลกุล 6 
7 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 6 
8 พลังงานนิวเคลียร ์ 6 

รวม  51 



6.  กิจกรรมการเรียนการสอน   
หน่วยการเรียนรู้ที่......1........ เร่ือง.....การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม.....จ านวน......7.......ชัว่โมง 
 
คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1-3/3-7 จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ
กระบวนการสืบเสาะและแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม 
ขั้นที่ 1 ศึกษาความพร้อมก่อนเรียน 
  1.1   ผู้สอนประเมินการตรงเวลาใน
การเข้าช้ันเรียนและการแต่งกาย 
 1.2  ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ในระบบ LMS  หรือ Google Class 
room  หน่วยที่ 1 เรื่องพันธุกรรม 
ขั้นที่  2  ให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหา 
  2.1  ผู้เรียนเปิดส่ือการเรียนรู้ในระบบ 
LMS หรือ Google Class room ผู้สอน
ต้ังโจทย์ปัญหาในเรื่องความแตกต่างของ
คนแต่ละคนโดยสังเกตจากลักษณะ
ภายนอกของเพื่อนในช้ันเรียนท่ีมองเห็น 
 2.2 ให้ ผู้เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น ในเรื่องตามข้อ  1  อย่าง
กว้างขวางเพื่อให้ผู้เรียนพยายามเสาะ
แสวงหาข้อมูลท่ีหลากหลาย 
ขั้นที่  3  ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนใน
การแสวงหาความรู้ 
  3.1  แบ่งผู้เรียนกลุ่มละ  4-5  คน  
ให้ท ากิจกรรมท่ี 1  มรดกชีวิตจากบรรพ
บุรุษสู่ลูกหลาน โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน
วางแผนเพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องความ
แตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมของ
คน  3.2   ให้ผู้เรียนด าเนินการในการ
แสวงหาความรู้และด าเนินการตามแผน
ท่ีวางไว้  โดยผู้สอนช่วยอ านวยความ
สะดวก  ให้ค าแนะน า  และติดตามการ
ท างานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
 

1. ส่ือPower  
Point ในหัวข้อ
เรื่อง ต่อไปนี ้
 -โครโมโซมและ
สารพันธุกรรม 
 -ศึกษา
กระบวนการ
ถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม 
 -การ
เปล่ียนแปลงทาง
พันธุกรรม 
2. ระบบ LMS
หรือ Google 
Class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ สมาร์ท
โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน เรื่อง
พันธุกรรม 
Concept  
mapping 

 1.  สังเกต
พฤติกรรม เข้าช้ัน
เรียนตรงเวลา  แต่ง
กายถูกระเบียบ  
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และตอบ
ค าถามและซักถาม
ข้อสงสัยโดยใช้แบบ
บันทึกพฤติกรรม 
2.  สังเกตการ
น าเสนอผลงาน  
โดยใช้แบบประเมิน
การท างานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบ
บันทึกการท า
แบบฝึกหัด  โดยใช้
แบบตรวจ
แบบฝึกหัด 
4.  ตรวจรายงาน
ผลการท ากิจกรรม  
โดยใช้แบบตรวจ
บันทึกกิจกรรม   
 

 
 
 



คร้ังที/่
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

     
ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และ
อภิปรายผล 
4.1   เมื่อกลุ่มรวบรวมข้อมูลได้แล้ว  ผู้สอนใช้เทคนิค 
“Concept  mapping” เพื่อให้ผู้เรียนช่วยกันสรุป
เกี่ ยวกับ  ทางพันธุกรรม  ลักษณะทางพันธุกรรม  
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ลักษณะ
เด่น  ลักษณะด้อย  ฮอมอไซกัสยีน  เฮทเทอโรไซกัสยีน  
จีโนไทป์   
ฟีโนไทป์   กฎแห่งการแยกตัว  และกฎการรวมกลุ่มอย่าง
อิสระของยีน  ผู้สอนประเมินการอภิปรายสรุป  และ
ซักถามข้อสงสัยของผู้เรียน 
4.2  ผู้เรียนศึกษาและลงมือท าแบบฝึกหัดในระบบ LMS  
หรือ Google Class room 
4.3 ครูผู้สอนคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ เฉลยและ
อธิบายแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
หน่วยการเรียนรู้ที่......2......... เร่ือง.....จุลินทรีย์ในอาหาร...............จ านวน.........7...........ชัว่โมง 
 
คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

3-5/8-
14 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาความพร้อมก่อนเรียน 
   1.1   เรียกช่ือ  ส ารวจการแต่งกายของผู้เรียน 
พร้อมท้ังบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรม ความมี
วินัย  และความรับผิดชอบ 
   1.2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.3 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในระบบ 
LMS หรือ Google Class room หน่วยท่ี 2 เรื่อง
จุลินทรีย์ในอาหาร 
   1.4 ผู้สอนเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
ขั้นที่  2  ให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหา 
    2.1. นักเรียนเปิดส่ือการเรียนรู้ในระบบ LMS 
หรือ Google Class room เรื่อง ประเภท
จุลินทรีย์ในอาหาร แล้วร่วมกันให้ข้อมูล ให้ผู้เรียน
ศึกษา 

  1. ส่ือ 
Power 
Point  ใน
หัวข้อเรื่อง 
จุลินทรีย์ใน
อาหาร 
2. ระบบ 
LMS หรือ 
Google 
Class 
room 

ใบงาน 
เรื่อง
จุลินทรีย์
ในอาหาร 
Concept  
mapping 

 1.  สังเกตพฤติกรรม เข้า
ช้ันเรียนตรงเวลา  แต่ง
กายถูกระเบียบ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ตอบค าถามและซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรม 
2.  สังเกตการน าเสนอ
ผลงาน  โดยใช้แบบ
ประเมินการท างานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบบันทึกการ  



 
คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

    2.2 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอธิบายข้อมูล
ประเภทจุลินทรีย์ในอาหาร 
ขั้นที่  3  ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนในการ
แสวงหาความรู้ 
  3.1 ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง จุลินทรีย์ใน
อาหาร และผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากส่ือการ
เรียนรู้ในระบบ LMS หรือ Google Class 
room  
 3.2 ผู้สอนถามค าถามให้ผู้เรียนยกตัวอย่าง 
   3.3 ผู้เรียนท ากิจกรรม  ตอบค าถาม 
วิเคราะห์ประเภทจุลินทรีย์ในอาหาร อาการ
ของโรคท่ีเกิดจากสารพิษของเช้ือจุลินทรีย์ใน
อาหาร และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากจุลินทรีย์ใน
อาหาร  
ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  
และอภิปรายผล 
4.1  ผู้สอนสรุปเนื้อหาเรื่องจุลินทรีย์ในอาหาร 
4.2 ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  
จุลินทรีย์ในอาหาร ในระบบ LMS หรือ 
Google Class room 

3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

 

 ท าแบบฝึกหัด  โดยใช้แบบ
ตรวจแบบฝึกหัด 
4.  ตรวจรายงานผลการ
ท ากิจกรรม  โดยใช้แบบ
ตรวจบันทึกกิจกรรม   
 

 

 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่......3......... เร่ือง.....ความหลากหลายทางชีวภาพ.......จ านวน.........7...........ชั่วโมง 
 
คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

5-
7/14-
21 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาความพร้อมก่อนเรียน 
   1.1  ผู้สอนประเมินการตรงเวลาใน
การเข้าช้ันเรียน และการแต่งกาย 
   1.2  ผู้สอนทบทวนความรู้จากการ
เรียนรู้ครั้งท่ีแล้ว 
ขั้นที่  2  ให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหา 
   2.1 ผู้เรียนช่วยกันสรุปความส าคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพใน
ด้านระบบนิเวศ  ด้านพันธุกรรม และ
ด้านชนิดของพันธุ์ 
   2.2 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรต่าง ๆ 
โดยใช้ใบความรู้ เรื่องอาณาจักรของ 

1.ส่ือPower  Poin
ในหัวข้อเรื่อง 
ต่อไปนี้ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 2. ระบบ LMS 
หรือ Google 
Class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ  

ใบงาน เรื่อง
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
Concept  
mapping 

1.  สังเกตพฤติกรรม เข้า
ช้ันเรียนตรงเวลา  แต่ง
กายถูกระเบียบ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ตอบค าถามและซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรม 
2.  สังเกตการน าเสนอ
ผลงาน  โดยใช้แบบ
ประเมินการท างานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบบันทึกการ  

 



คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

 ส่ิงมีชีวิต  
  2.3 ผู้สอนอธิบายสาเหตุการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยใช้
ใบความรู้ เรื่อง สาเหตุแห่งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ   
ขั้นที่  3  ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผน
ในการแสวงหาความรู้ 
  3.1 ผู้ เ รี ยน ศึกษา เนื้ อหา  การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
และการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต  จาก
ส่ือการเรียนรู้ในระบบ LMS หรือ 
Google Class room เรื่อง การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 3.2 ผู้สอนถามค าถามให้ผู้เรียน
ยกตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศท่ี
ท าหน้าท่ีต่าง ๆ 

   3.3 ผู้เรียนท ากิจกรรม  วิเคราะห์
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
ในท้องถิ่นของผู้เรียนท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม   
ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล  
สรุปผล  และอภิปรายผล 
   4.1  ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายผล 
ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบ 

LMS หรือ Google Class room 

สมาร์ทโฟน  ท าแบบฝึกหัด  โดย
ใช้แบบตรวจ
แบบฝึกหัด 
4.  ตรวจรายงานผล
การท ากิจกรรม  โดย
ใช้แบบตรวจบันทึก
กิจกรรม   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่......4......... เร่ือง.....ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์.....จ านวน.......6...........ชั่วโมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

7-
9/21-
27 

  ขั้นที่ 1 ศึกษาความพร้อมก่อนเรียน 
   1.1 ผู้สอนประเมินการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายถูกระเบียบ 
   ขั้นที่  2  ให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหา 
   2.1 ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียน
หน่วยท่ี 6  เรื่องปิโตรเลียม  จ านวน  20  ข้อ ใน
ระบบ LMSหรือ Google Class room 
   2 .2  ให้ ผู้ เ รี ยนยก ตั วอย่ า ง เ ช้ื อ เพ ลิ ง ท่ี ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  2 -3  ตัวอย่าง 
  ขั้นที่  3  ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนในการแสวงหา
ความรู้ 
    3.1 ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย  ในหัวข้อความส าคัญ
ของปิโตรเลียมท่ีมีต่อสังคมและเศรษฐกิจ  และสรุป
ความส าคัญของปิโตรเลียม 
    3.2 ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบจากการผลิตและ
การใช้ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์  โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน
เพื่อร่วมกันศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้   และท า
กิจกรรม  ศึกษาผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม   
ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และ
อภิปรายผล 
  4.1 ผู้สอนประเมินช้ินงานและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น  
  4.2  ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายผล และท า 
แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ในระบบ LMS หรือ Google Class room 

 

1 .  ส่ื อ Power  
Point   
 ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ 
2. ระบบ LMS
หรือ Google 
Class room 
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน  เรื่อง
ปิ โตร เ ลียมและ
ผลิตภัณฑ์ 
 
Concept  
mapping 
ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ 
 
แบบทดสอบหลัง
เรียน จ านวน 20  
ข้อ 

1.  สังเกต
พฤติกรรม เข้าช้ัน
เรียนตรงเวลา  
แต่งกายถูก
ระเบียบ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และตอบ
ค าถามและ
ซักถามข้อสงสัย
โดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรม 
2.  สังเกตการ
น าเสนอผลงาน  
โดยใช้แบบ
ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบ
บันทึกการท า
แบบฝึกหัด  โดย
ใช้แบบตรวจ
แบบฝึกหัด 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่......5......... เร่ือง.....พอลิเมอร.์..............จ านวน.........6...........ชั่วโมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

9-11/ 
28-
33 

  ขั้นที่ 1 ศึกษาความพร้อมก่อนเรียน 
   1.1  ผู้สอนประเมินการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายถูกระเบียบ 
    1.2  ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 7  
เรื่องพอลิเมอร์ ในระบบ LMS หรือหรือ Google 
Class room จ านวน  20  ข้อ 

1 . ส่ื อ Power  
Point พอลิเมอร์ 
2. ระบบ LMS
หรือ Google 
Class room 
3. เครื่อง  

ใบงาน เรื่อง
พอลิเมอร์ 
 
Concept  
mapping 
พอลิเมอร์ 

1.  สังเกต
พฤติกรรม เข้าช้ัน
เรียนตรงเวลา  แต่ง
กายถูกระเบียบ  
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และตอบ  



 
คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

 ขั้นที่  2  ให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหา 
     2.1  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาบทเรียนโดย
ซักถามเกี่ยวกับวัสดุท่ีน ามาใช้ท าอุปกรณ์การเรียน  
เครื่องเขียนต่าง ๆ เครื่องใช้ภายในบ้าน  และส านักงาน 
ร่วมกับการศึกษาเนื้อหาในระบบ LMS 
ขั้นที่  3  ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนในการแสวงหา
ความรู้     
     3.1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง 
ประเภทของพอลิเมอร์  โครงสร้างของพอลิเมอร์  สมบัติ
ของพอลิเมอร์            
    3.2  ผู้สอนอธิบายแผนภาพพอลิเมอร์ท่ีได้จากก๊าซ
ธรรมชาติ  น้ ามันดิบ และถ่านหิน 
     ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และ
อภิปรายผล 
   4.1  ให้ผู้เรียนอภิปรายและสรุปสมบัติทางกายภาพ
บางประการของพลาสติกชนิดต่าง ๆ เกี่ยวกับประเภท  
ลักษณะท่ัวไป  สภาพการไหม้ไฟ  การใช้ประโยชน์  
และจ าแนกประเภทของพลาสติก  ผู้สอนคอยให้
ค าแนะน า   
     4.2  ให้ผู้เรียนอภิปรายถึงความแตกต่างของ
พลาสติกท่ีน ามาใช้ท าอุปกรณ์ใส่อาหารกับพลาสติกท่ี
น ามาใช้เป็นเครื่องใช้อุปกรณ์ในส านักงาน 
    4.3 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพอลิ
เมอร์และการเกิดพอลิเมอร์ท้ังในธรรมชาติและท่ีมนุษย์

สังเคราะห์ข้ึน  ผู้เรียนจดบันทึก 

คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ สมาร์ท
โฟน 

 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

จ านวน 20  ข้อ 

ค าถามและ
ซักถามข้อสงสัย
โดยใช้แบบ
บันทึก
พฤติกรรม 
2.  สังเกตการ
น าเสนอผลงาน  
โดยใช้แบบ
ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบ
บันทึกการท า
แบบฝึกหัด  
โดยใช้แบบ
ตรวจ
แบบฝึกหัด 
4.  ตรวจ
รายงานผลการ
ท ากิจกรรม  
โดยใช้แบบ
ตรวจบันทึก
กิจกรรม   

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่......6........ เร่ือง.....สารชีวโมเลกุล...............จ านวน.........6...........ชั่วโมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

11-
13/ 
34-
39 

ขั้นที่ 1 ศึกษาความพร้อมก่อนเรียน 
      1.1 ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียน 
หน่วยที่ 8  เรื่อง สารชีวโมเลกุล  ในระบบ LMS 
จ านวน  20  ข้อ 
ขั้นที่  2  ให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหา     
       2.1 ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนโดยให้ ผู้ เรียน
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และจ าเป็นต่อ  

1 . ส่ื อ Power  
Point ส า ร ชี ว
โมเลกุล 
2. ระบบ LMS
หรือ Google 
Class room 
 

ใ บ ง า น 
คาร์ โบไฮเดรต  
โ ป ร ตี น แ ล ะ
ไขมัน 
Concept  
mapping 
สารชีวโมเลกุล  

1.  สังเกต
พฤติกรรม เข้า
ช้ันเรียนตรง
เวลา  แต่งกาย
ถูกระเบียบ  
ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และ  



 
คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

 ร่างกาย  โดยผู้สอนต้ังค าถาม ดังนี้ สารอาหารท่ีมนุษย์ 
ต้องได้รับอย่างเพียงพอมีประเภทใดบ้าง  
       2.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระ
การเรียนรู้   
       2.3 ศึกษาเนื้อหา ความรู้เรื่องคาร์โบไฮเดรต  
โปรตีนและไขมัน ในระบบ LMS หรือ Google Class 
room 
ขั้นที่  3  ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนในการแสวงหา
ความรู้ 
     3.1 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 4-5  คน  ตามความ
สมัครใจ ท ากิจกรรมเรื่อง  สุขภาพกับสารอาหาร  ให้
ผู้เรียนร่วมกันเสนอความคิดรวมท้ังสืบค้นข้อมูลใน
ประเด็น  ถ้าเด็กในวัยเจริญเติบโตได้รับสารโปรตีน  
ไขมัน  และคาร์โบไฮเดรต  ไม่เพียงพอหรือมากเกินไป 
จะมีผลอย่างไรต่อร่างกาย   
     3.2 ให้ความรู้เรื่องโปรตีนตัวแทนผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มรับใบงานกิจกรรม  เรื่องการทดสอบโปรตีนใน
อาหาร ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการทดลองตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว้  แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อทบทวน
ถึงวิธีการทดลองภายในกลุ่มอีกครั้ง  จนทุกคนมีความ
เข้าใจตรงกัน 
ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และ
อภิปรายผล 
      4.1 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง  ขณะผู้เรียน
ท าการทดลองผู้สอนเดินดู  และให้ค าแนะน าเมื่อ
ผู้เรียนถามเท่านั้น  เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนช่วยกัน
คิด 
     4.2 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
     4.3 ผู้เรียนสรุปผลการท ากิจกรรม  โดยผู้สอน
คอยให้การช่วยเหลือและแนะน า   
      4.4 ผู้เรียนจัดท ารายงานผลการท ากิจกรรม  
ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และเขียนแผนผังความคิด
เรื่อง  คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ส่งในสัปดาห์ถัดไป   

 

3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บ
เล็ต 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

จ านวน 20  ข้อ 

ตอบค าถามและ 
ซักถามข้อสงสัย
โดยใช้แบบ
บันทึก
พฤติกรรม 
2.  สังเกตการ
น าเสนอผลงาน  
โดยใช้แบบ
ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบ
บันทึกการท า
แบบฝึกหัด  
โดยใช้แบบ
ตรวจ
แบบฝึกหัด 
4.  ตรวจ
รายงานผลการ
ท ากิจกรรม  
โดยใช้แบบ
ตรวจบันทึก
กิจกรรม   

 

 
 
 



 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่......7......... เร่ือง.....คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า...............จ านวน.........6...........ชั่วโมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

13-
15/ 
40-
45 

    ขั้นที่ 1 ศึกษาความพร้อมก่อนเรียน   
   1.1  ผู้สอนประเมินการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการ
แต่งกายถูกระเบียบ 
    1.2  ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 7  
เรื่องพอลิเมอร์ ในระบบ LMS หรือหรือ Google Class 
room จ านวน  20  ข้อ 
ขั้นที่  2  ให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหา 
     2.1  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาบทเรียนโดย 
ให้ผู้เรียนศึกษาถึงสมบัติของคล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  
รังสีอินฟราเรด  แสงรังสีอัลตราไวโอเลต  รังสีเอ็กซ์  
และรังสีแกมมาจากส่ือหนังสือเรียน  
      2 .2  นั ก เรี ยน บอกปรากฏการณ์ ท่ี เ กี่ ย วกั บ
คุณสมบัติของคล่ืนท่ีพบเห็นในการด าเนินชีวิต 
     2.3 ผู้ สอนอธิบ าย เนื้ อ หา เกี่ ย วกับค ล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 
ขั้นที่  3  ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนในการแสวงหา
ความรู้ 
       3 . 1  ใ ห้ ผู้ เ รี ย น อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ ส รุ ป ค ล่ื น
แม่เหล็กไฟฟ้า  ผู้สอนคอยให้ค าแนะน า   
      3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีใช้งานใน
ชีวิตประจ าวันท่ีใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
       3.3 ผู้สอนสรุปโดยใช้ส่ือ Power Point เรื่อง 
คล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี
อัลตราไวโอเลต  รังสีเอ็กซ์  รังสีแกมมา  ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม  การส่ือสารและโทรคมนาคมช่วยพัฒนา
สังคมและประเทศชาติอย่างไร   
ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และ
อภิปรายผล 
      4.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนจดบันทึกแล้วให้ผู้เรียนสรุป
เนื้อหา ส่งในสัปดาห์ต่อไป 

 

1 . ส่ื อ Power  
Point   
Point เรื่อง 
คล่ืนวิทยุ  คล่ืน
โทรทัศน์  รังสี
อินฟราเรด  
แสง  รังสี
อัลตราไวโอเลต  
รังสีเอ็กซ์  รังสี
แกมมา   
2. ระบบ LMS 
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 

ใบงาน Point เรื่อง 
ค ล่ื น วิ ท ยุ   ค ล่ื น
โ ท ร ทั ศ น์   รั ง สี
อินฟราเรด  แสง  
รังสีอัลตราไวโอเลต  
รั ง สี เ อ็ ก ซ์   รั ง สี
แกมมา   
 
Concept  
mapping 
Point เรื่อง 
คล่ืนวิทยุ  คล่ืน
โทรทัศน์  รังสี
อินฟราเรด  แสง  
รังสีอัลตราไวโอเลต  
รังสีเอ็กซ์  รังสี
แกมมา 
แบบทดสอบหลัง
เรียน  

1.  สังเกต
พฤติกรรม เข้าช้ัน
เรียนตรงเวลา  
แต่งกายถูก
ระเบียบ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
และตอบค าถาม
และซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบ
บันทึกพฤติกรรม 
2.  สังเกตการ
น าเสนอผลงาน  
โดยใช้แบบประเมิน
การท างานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบ
บันทึกการท า
แบบฝึกหัด  โดยใช้
แบบตรวจ
แบบฝึกหัด 

 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่......8......... เร่ือง.....พลังงานนวิเคลียร์  ...............จ านวน.........6...........ชั่วโมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

16-
17/4
6-51 

   ขั้นที่ 1 ศึกษาความพร้อมก่อนเรียน   
    1.1 ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียน 
เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ ในระบบ LMS หรือ Google 
Class room จ านวน  20  ข้อ     
      1.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และสนทนา
กับผู้เรียนเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารประจ าวัน  
ขั้นที่  2  ให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหา 
      2.1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคละ
กันตามความสมัครใจของผู้เรียน   
      2.2 ผู้สอนแจกเอกสาร เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์  กลุ่มละ  1 เรื่องให้แต่ละกลุ่ม
ศึกษา  โดยแต่ละกลุ่มจะได้ข้อมูลท่ีต่างกันใช้เวลา 15 
นาที  
      2.3 ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนเอกสารกัน
ศึกษา จนครบทุกเรื่องและให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
ต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น  
ขั้นที่  3  ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนในการแสวงหา
ความรู้ 
     3.1 ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มลองต้ังค าถามจากเรื่องท่ี
ได้ศึกษา และช่วยกันหาค าตอบ 
       3.2 จากข้อมูลท่ีผู้เรียนได้ของแต่ละกลุ่มผู้สอน
ให้ผู้เรียนลองค้นคว้าข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากหนังสือ
เรียน เรื่องพลังงานนิวเคลียร์  เพื่อตรวจสอบค าตอบ
ของกลุ่มตนเอง 
      3.3 ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
น าเสนอหน้าช้ันเรียน แล้วให้กลุ่มอื่นช่วยกันวิเคราะห์ 
     3.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนเรื่องท่ีได้ศึกษาและต้ัง
ปัญหาข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ 
ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และ
อภิปรายผล 
    4.1 ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปหัวข้อและ
ประเด็นท่ีได้ศึกษามาท้ังหมด 6 เรื่องออกเป็นข้อๆ 
ตามล าดับ 
   4.2 ผู้สอนในนักเรียนท าแบบฝึกหัดใน Google 
Class room ส่งในคาบถัดไป 
 

1 . ส่ื อ Power  
Point   
Point เรื่อง 
พลังงานนิวเคลียร์   
2. ระบบ LMS 
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ สมาร์ท
โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน Point เรื่อง 
พลังงานนิวเคลียร์   
Concept  
mapping 
เรื่อง พลังงาน
นิวเคลียร์   
  แบบทดสอบหลัง
เรียน จ านวน 20  
ข้อ 

1.  สังเกต
พฤติกรรม เข้าช้ัน
เรียนตรงเวลา  
แต่งกายถูก
ระเบียบ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
และตอบค าถาม
และซักถามข้อ
สงสัยโดยใช้แบบ
บันทึกพฤติกรรม 
2.  สังเกตการ
น าเสนอผลงาน  
โดยใช้แบบประเมิน
การท างานกลุ่ม 
3.  ตรวจแบบ
บันทึกการท า
แบบฝึกหัด  โดยใช้
แบบตรวจ
แบบฝึกหัด 
4.  ตรวจรายงาน
ผลการท ากิจกรรม  
โดยใช้แบบตรวจ
บันทึกกิจกรรม   
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
     1.การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ 
ข้อสอบ 

(ความรู้) 

ผลงาน
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 

(จิตพิสัย) 
รวม 

ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 

1 5 6 3 14 11 
2 5 6 3 14 11 
3 8 6 4 18 14 
4 7 7 4 18 14 
5 5 5 2 12 10 
6 4 4 2 10 8 
7 3 3 1 7 6 
8 3 3 1 7 6 

รวม 40 40 20 100 80 
 
พุทธพิสัย    40 คะแนน  

- สอบประมวลผลปลายภาค  40 คะแนน  
 ทักษะพิสัย  40 คะแนน 

- แบบทดสอบ    20   คะแนน 
- ผลงาน/ใบงาน   20  คะแนน  

 จิตพิสัย           20 คะแนน 
รวม         100  คะแนน 
 

1. ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า

คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียน 4 
คะแนนผลการประเมิน 75 – 79   ระดับผลการเรียน 3.5 
คะแนนผลการประเมิน 70 - 74   ระดับผลการเรียน 3 
คะแนนผลการประเมิน 65 – 69   ระดับผลการเรียน 2.5 
คะแนนผลการประเมิน 60 – 64   ระดับผลการเรียน 2 
คะแนนผลการประเมิน 55 – 59   ระดับผลการเรียน 1.5 
คะแนนผลการประเมิน 50 – 54   ระดับผลการเรียน 1 
คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 40   ระดับผลการเรียน 0 

8. เคร่ืองมือวัด 
1. แบบทดสอบก่อน / หลังเรียน 
2. แบบประเมินใบงาน / กิจกรรม 
3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน 



4. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
5. แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 



 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 

รหัสวิชา 20000-1303 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๔ 

 
 
 

จัดท าโดย 
นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท 

 
 
 

 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน           อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 แผนการจดัการเรียนรู้มุง่เนน้สมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชพีธุรกิจและบริการ  รหัสวิชา 20000-1303 จ านวน 2 หน่วยกิต  51
ชั่วโมง (1-2-2)  

1. ชื่อวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
๒. ค าอธบิายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การเกิดมิวเทชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  
ความหลากหลายทางชีวภาพ  เทคโนโลยีชีวภาพและการน าไปใช้ประโยชน์  ปฏิกิริยาเคมี  ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์  
พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์    สารชีวโมเลกุล  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  พลังงานนิวเคลียร์ 
๓.จุดประสงค์รายวิชา 

เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ ส่ิงมีชีวิต  
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตเข้าใจกระบวนการ  ความส าคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
เข้าใจกระบวนการ  ความส าคัญของปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เข้าใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาเคมี ท่ีส าคัญของพอลิ
เมอร์ เข้าใจสมบัติ  และการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจ าวัน 
๔. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม  การเกิดมิว
เทชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการ  เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.  ยกตัวอย่างผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
3.  น าเทคโนโลยีในการก าจัดพลาสติกไปใช้ในชีวิตประจ าวันและในวิชาชีพ 
4.  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการทดสอบถูกต้องและเหมาะกับงานด้วยความปลอดภัย 
5.  ทดสอบการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน 
6.  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
7.  น านโยบายสถานศึกษา 3D ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
8.  แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความรับผิดชอบมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความสนใจใฝ่รู้ในการ

ปฏิบัติงาน 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร (ตารางวิเคราะห์หลักสูตร) 
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 หน่วยการเรียน 
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หน่วยที่ 1ถ่ายทอดลักษณะ
พันธุกรรม 

อธิบายกระบวน การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  2 2 5    2 2 13 3 

หน่วยที่ 2 วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 

อภิปรายผลของชีวภาพต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
2 2 3 2  2 2 2 15 2 

หน่วยที่ 3 ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

แสดงความรู้และปฎิบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหารได้ 
2 2 3 2  3 2 2 16 1 

หน่วยที่ 4 ปิโตรเลียม อธิบายกระบวน การและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีได้จากการกล่ันน  ามันดิบ
รวมถึงอันตรายและมลภาวะท่ีเกิดขึ นจากสารในผลิตภัณฑ์  2 2 2 2 2 2 2 1 15     2 

หน่วยที่ 5 พอลิเมอร์ อธิบายการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ การน าพอลิเมอร์ไปใช้อย่าง
เหมาะสม 1 2 2 2   1 2 10 5 

หน่วยที่ 6 สารชีวโมเลกุล อธิบายคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล พร้อมยกตัวอย่างได้ 2 2 1 2   1 2 10 5 
หน่วยที่ 7 คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 

อธิบายการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั งประโยชน์และอันตรายของ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 2 2 3    2 1 10 5 

หน่วยที่ 8 พลังงาน
นิวเคลียร์ต่อการด ารงชีวิต 

อธิบายการเกิดพลังงานนิวเคลียร์ต่อการด ารงชีวิตรวมทั งประโยชน์
และอันตรายของพลังงานนวิเคลียร์ 2 2 2 2   1 2 11    4 

รวม 15 16 21 12 2 7 13 14 100  
ล าดับท่ี 3 2 1 6 8 7 5 4   



6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 
1.การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม 
 

1.1  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายการถ่ายทอดลักษณะทา ง
พั น ธุ ก ร รม   ลั กษ ณะ ทาง พั น ธุ ก ร ร ม  
กระบวนการถ่ ายทอดทางพันธุ กรรม  
โครโมโซมและสารพันธุกรรม  การศึกษา
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  และ
การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
 

1.1  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายการถ่ายทอดลักษณะทาง
พัน ธุ ก ร รม   ลั กษณะทางพัน ธุ ก ร รม  
กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  
โครโมโซมและสารพันธุกรรม  การศึกษา
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  และ
การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
 

2. วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 
 

2.1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  หลักฐานของ
วิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  การปรับตัวของส่ิงมีชีวิต  การ
เกิดสปีชีส์ใหม่  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต
ชนิดต่าง ๆ  และผลของวิวัฒนาการต่อ
ส่ิงมีชีวิต   
 

2.1เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายการถ่ายทอดลักษณะทาง
พัน ธุ ก ร รม   ลั กษณะทางพัน ธุ ก ร รม  
กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  
โครโมโซมและสารพันธุกรรม  การศึกษา
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  และ
การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
 

3. ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 

3.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  การจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต  
ก าเนิดของส่ิงมีชีวิต  อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต  
สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  และการอนุรักษ์ความหลากหลาย  

3.1 แ ส ด ง ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ความหมายของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของ ส่ิงมี ชีวิต  
อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต  สาเหตุการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  และการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

4.ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ 

 4.1 .  เ พื่ อ ใ ห้ รู้ แ ละ เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ความส าคัญของปิ โตรเลียมและการใช้
ประ โ ยชน์    ผ ลิตภัณฑ์ จากการก ล่ัน
น  ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  และพลังงาน
ทดแทน  ผลกระทบจากการใช้ ปิโตรเลียม   

4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของ
ปิ โ ต ร เ ลี ย ม แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์   
ผลิตภัณฑ์จากการกล่ันน  ามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติ  ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม  
และพลังงานทดแทน 
 

5.พอลิเมอร์ 5.1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของพอลิเมอร์  ประเภทของพอ
ลิเมอร์  ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซช่ัน 
โ คร ง สร้ า ง และสมบั ติ ข อ งพอ ลิ เมอ ร์  
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ความก้าวหน้าทาง
เทค โ น โลยี ข อ ง ผ ลิตภั ณฑ์ พอ ลิ เ ม อ ร์
สังเคราะห์  และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

5.1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับ  ความหมาย
ของพอลิเมอร์  ประเภทของพอลิเมอร์  
ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซช่ัน  โครงสร้างและ
สมบัติของพอลิเมอร์  ผลิตภัณฑ์จากพอลิ
เมอร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ สัง เคราะห์  และ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 



6.สารชีวโมเลกุล 6.1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย  ประเภท  และสมบัติของสาร
ชีวโมเลกุล 
 

6.1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
สารชีวโมเลกุล การทดสอบโปรตีน การ
ทดสอบคาร์โบไฮเดรต  การทดสอบ
เปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวใน
น  ามันพืชและน  ามันสัตว์ การทดสอบการ
ละลายของน  ามันและไขมันในตัวท าละลาย
บางชนิด  การทดสอบการเหม็นหืนของ
น  ามันและไขมัน  การทดสอบประโยชน์
ของไขมัน   

7.คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 7.1.  เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 
คว าม หม าย ข อง ค ล่ื นแ ม่ เ ห ล็ก ไฟ ฟ้ า  
คุณสมบัติของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ชนิดของ
ค ล่ื น แ ม่ เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ้ า   ก า ร เ กิ ด ค ล่ื น
แม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
คล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  
แสง  รังสีอัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รังสีแกมมา  ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  

7.1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติของคล่ืน
แ ม่ เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ้ า   ช นิ ด ข อ ง ค ล่ื น
แม่เหล็กไฟฟ้า  การเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คล่ืนวิทยุ  
คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี
อัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รังสีแกมมา  ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  
และ ปร ะ โย ชน์ ข อ ง ก า ร ส่ื อ ส าร แ ละ
โทรคมนาคม 
 

8.พลังงานนวิเคลียร์ 8.1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร ์

8.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
พลังงานนิว เคลียร์   การเกิดพลังงาน
นิวเคลียร์  รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์  
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  การท างานของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
และประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ 
 



ส่วนที่ 2 แผนการจดัการเรียนการสอนรูแ้ละการประเมนิตามสภาพจรงิประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
2. จ านวน...........7................ชั่วโมง  
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 3.1  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ลักษณะทาง
พันธุกรรม  กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  โครโมโซมและสารพันธุกรรม  การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม  และการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
4. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 4.1  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ลักษณะทาง
พันธุกรรม  กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  โครโมโซมและสารพันธุกรรม  การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม  และการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
5. เนื้อหา 
 1.   ความหมายของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 2.  ลักษณะทางพันธุกรรม 
      2.1  ความแปรผันทางพันธุกรรม 
      2.2  ลักษณะทางพันธุกรรมกับส่ิงแวดล้อม 
 3.  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
      3.1  ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยกตัว 
      3.2   กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ 
 4.  โครโมโซมและสารพันธุกรรม   
     5.   ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 6.  การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
           6.1   มิวเทชัน 
           6.2  การคัดเลือกโดยธรรมชาติ 
 
6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  โครโมโซม
และสารพันธุกรรม  การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม  
แนวคิด  หลักฐานทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต  กลไก
และผลของพันธุกรรมต่อส่ิงมีชีวิต 
2.  อธิบายเหตุผลของการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม
ของส่ิงมีชีวิต     
3.  น าหลักทฤษฎีทางพันธุกรรมมาใช้ในการด ารงชีวิต 
4.  เห็นความส าคัญของพันธุกรรมในเรื่องของการเลือก
คู่ครอง   
5.  น าหลักพันธุกรรมไปใช้ในการผสมบ ารุงพันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
๖.๑ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ได้ 
๖.๒ การแปรผันทางพันธุกรรม  โครโมโซมและสาร
พันธุกรรม  การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม  แนวคิด  
หลักฐานทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต 
 



7. กิจกรรมการเรียนการสอน   
       สัปดาห์ที่ 1  ช่ัวโมงที่ 1-3 
 จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
           ขั้นที่  1  ศึกษาความพร้อมก่อนเรียน 
           1.1   ผู้สอนประเมินการตรงเวลาในการเข้าชั นเรียนและการแต่งกาย 
  1.2    ผู้สอนแนะน าวิธีการเรียน 

 1.3    ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่องพันธุกรรม 
           ขั้นที่  2   ให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหา 
           2.1    ผู้สอนตั งโจทย์ปัญหาในเรื่องความแตกต่างของคนแต่ละคนโดยสังเกตจากลักษณะภายนอกของ
เพื่อนในชั นเรียนท่ีมองเห็น 
           2.2    ให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในเรื่องตามข้อ  1  อย่างกว้างขวางเพื่อให้ผู้เรียนพยายามเสาะ
แสวงหาข้อมูลท่ีหลากหลาย 
           ขั้นที่  3   ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้ 
           3.1    แบ่งผู้เรียนกลุ่มละ  4-5  คน  ให้ท ากิจกรรมท่ี 1  มรดกชีวิตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน โดยให้แต่
ละกลุ่มช่วยกันวางแผนเพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมของคน  โดยรวบรวม
ข้อมูลจากการร่วมแสดงความคิดเห็นในขั นที่  2  น ามาจัดกระท าเป็นตารางท่ีสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคนแต่ละคน   
            ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนด าเนินการในการแสวงหาความรู้ 

  4.1   ให้ผู้เรียนด าเนินการในการแสวงหาความรู้และด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  โดยผู้สอนช่วยอ านวย
ความสะดวก  ให้ค าแนะน า  และติดตามการท างานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
            ขั้นที่  5  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และอภิปรายผล 

  5.1   เมื่อกลุ่มรวบรวมข้อมูลได้แล้ว  ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และอภิปรายผล  โดยน าไปสู่ข้อสรุป
ท่ีว่าส่ิงมีชีวิตจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน 

  5.2   ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่าการท่ีส่ิงมีชีวิตมีลักษณะท่ีแตกต่างกันเนื่องจากการมีพันธุกรรมต่างกัน      
พร้อมทั งอธิบายความหมายของค าว่า  พันธุกรรม  และพันธุศาสตร์   

 5.3   ผู้เรียนเรียนรู้ เพิ่มเติมโดยใช้ส่ือPower  Point  ในหัวข้อเรื่อง ต่อไปนี   
- ความหมายของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
- ลักษณะทางพันธุกรรม 
- กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

5.4   ผู้สอนใช้เทคนิค “Concept  mapping” เพื่อให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับ  ความหมายของการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ลักษณะทางพันธุกรรม  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ลักษณะเด่น  
ลักษณะด้อย  ฮอมอไซกัสยีน  เฮทเทอโรไซกัสยีน  จีโนไทป์   
ฟีโนไทป์   กฎแห่งการแยกตัว  และกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีน   
              5.5   ผู้สอนประเมินการอภิปรายสรุป  และซักถามข้อสงสัยของผู้เรียน 

 

สัปดาห์ที่ 2  ช่ัวโมงที่ 4 -6 
1. เรียกช่ือ  ส ารวจการแต่งกายของผู้เรียน  พร้อมทั งบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย  และ

ความรับผิดชอบ 



2.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อทบทวนความรู้เรียนมาแล้วในหัวข้อ ความหมายของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม  ลักษณะทางพันธุกรรม  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ลักษณะเด่น  
ลักษณะด้อย  ฮอมอไซกัสยีน  เฮทเทอโรไซกัสยีน  จีโนไทป์   
ฟีโนไทป์   กฎแห่งการแยกตัว  และกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีน   

3. ผู้เรียนเรียนรู้จากบทเรียน หน่วยที่ 1 เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 4.  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่องพันธุกรรม 
 5.  ผู้เรียนเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้ส่ือ Power  Point  ในหัวข้อเรื่อง ต่อไปนี  

    -  โครโมโซมและสารพันธุกรรม 
    -  ศึกษากระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
    -  การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 

 6.   ผู้สอนถามค าถามให้ผู้เรียนยกตัวอย่างลักษณะทางร่างกายของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นลักษณะทางพันธุกรรมท่ี
นอกเหนือกฎของเมนเดล   
 7.   ผู้สอนถามค าถามให้ผู้เรียนยกตัวอย่างลักษณะทางร่างกายของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นมิวเทชัน   
 8.   ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายข้อดีและข้อเสียของร่างกายของส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากมิวเทชัน 
 9.   ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปข้อดีและข้อเสียของมิวเทชัน  
 10. ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล ตามกิจกรรมท่ี 1 มรดกชีวิตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ผู้สอนประเมินการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียน 
 11.  ผู้เรียนสรุปบทเรียนเป็นแบบแผนผังความคิด 
 12. ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยที่ 1 เรื่องพันธุกรรม   
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
  
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี  
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 



๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน     1 ในกรณีท่ีท า /ปฏิบัติ  
                   0 ในกรณีท่ีไม่ท า /ไม่ปฏิบัติ                                                                   
 

  ลงช่ือ..................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบงานที่ 1 
เร่ือง  มรดกชีวิตจากบรรพบุรุษสู่หลาน 

 
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาลักษณะภายนอกของบรรพบุรุษ 
ค าช้ีแจง ให้นักศึกษาสังเกตลักษณะต่างๆ  ของปู่  ย่า  ตา  ยาย  พ่อ  แม่  ของสีผิว  ลักษณะของผม  การห่อ
ลิ น การมีลักยิ ม ความสูง เชิงผมท่ีหน้าผาก การมีต่ิงหู ชั นของตา  แล้วบันทึกลงไปในตารางบันทึกผลการศึกษา 
ตารางบันทึกผลการศึกษา 
 

ลักษณะสังเกต ลักษณะสังเกตที่พบใน 

ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ 
1.  สีผิว ด า - ขาว ขาว ด า ขาว 

2.  ผม (หยิก) - - - - - - 

   ผมตรง       
3.  การห่อลิ น       
3.1  ห่อได้       
3.2  ห่อไม่ได้       
4.  การมีลักยิ ม       
5.  ความสูง       
6.  เชิงผมหน้าผาก       
6.1  แหลม       
6.2  ไม่แหลม       

7.  การมีติ่งหู       

  ไม่มีต่ิงห ู       
8.  ตาชั นเดียว       

ตา 2 ชั น       
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน บทที่ 1 เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิชา 2000 – 1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546 จ านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 30 นาที 
  

ค าช้ีแจง: 1. แบบทดสอบมีจ านวน 20 ข้อ 
               2. จงท าเครื่องหมาย .. บนตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 
  
1. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม 

ก. ความอ้วน 
ข. เสียงพูด 
ค. แผลเป็น 
ง. ลักษณะสีผิว เส้นผม 
 

2. ข้อใดเป็นบริเวณท่ีมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ก. นิวเคลียส 
ข. เซลล์สืบพันธุ์ 
ค. ไซโทพลาสซึม 
ง. นิวเคลียสและไซโทพลาสซึม 
 

3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องตามหลักของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ก. มิวเทชันมีทั งประโยชน์และโทษ 
ข. แสงสว่างและอาหารเป็นอิทธิพลภายในต่อพันธุกรรม 
ค. อิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมภายในเท่านั นท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะทางพันธุกรรม 
ง. ความผิดปกติเนื่องจากจ านวนโครโมโซมท่ีได้รับอิทธิพลจากส่ิงภายนอก 
 

4. ข้อใดเป็นลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่อง 
ก. ส่วนสูง 
ข. การห่อลิ น 
ค. น  าหนัก 
ง. สติปัญญา 
 

5. ข้อใดเป็นสาเหตุของความแปรผันทางพันธุกรรม 
ก. มิวเทชัน 
ข. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ 
ค. การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ง. การแข่งขันระหว่างส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกัน 
 

6. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการเพิ่มการแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variability) ของส่ิงมีชีวิตท่ีมีการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ 

ก. ท าให้เกิดส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ 
ข. ท าให้ส่ิงชีวิตมีขนาดใหญ่ขึ น 



ค. ท าให้จ านวนประชากรของส่ิงมีชีวิตคงท่ี 
ง. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดได้ 
 

7. ข้อใดเป็นอิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมภายนอกท าให้ส่ิงมีชีวิตเกิดการแปรผัน 
ก. อายุ 
ข. เพศ 
ค. ฮอร์โมน 
ง. อาหาร 
 

8. เมนเดลได้ท าการทดลองศึกษาถ่ัวลันเตา (Garden pea) ท่ีมีลักษณะแตกต่างกันกี่ลักษณะ 
ก. 5 ลักษณะ 
ข. 6 ลักษณะ 
ค. 7 ลักษณะ 
ง. 8 ลักษณะ 
 

9. ข้อใดเป็นลักษณะของถั่วที่เมนเดลได้ท าการทดลองจนได้ช่ือว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ 
ก. ล าต้นแข็งแรง 
ข. เพาะปลูกง่าย 
ค. มี Cross - pollination 
ง. มี Self – pollination 

 
10. ข้อใดเป็นส่ิงท่ีก าหนดเพศในคนว่าจะเกิดเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย 

ก. โครโมโซม y 
ข. โครโมโซมเพศ 
ค. ออโตโซม 
ง. โครโมโซม x 
 

11. ข้อใดเป็นรูปแบบโครโมโซมเพศหญิง 
ก. x 
ข. y 
ค. xx 
ง. xy 
 

12. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของโครโมโซม 
ก. DNA + RNA 
ข. DNA + Protein 
ค. RNA + Protein 
ง. DNA + RNA + Protein 
 

13. ข้อใดเป็นความผิดปกติเซลล์ร่างกายของบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) 
ก. มีจ านวนโครโมโซม 46 แท่ง 
ข. โครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 1 แท่ง 



ค. โครโมโซมคู่ท่ี 23 เกินมา 1 แท่ง 
ง. โครโมโซมคู่ท่ี 5 มีโครโมโซม x เกินมา 1 แท่ง 
 

14. ข้อใดเป็นลักษณะโครโมโซมของคนท่ีเป็นโรคคริดูชาต์ 
ก. 44 + XO 
ข. 44 + OY 
ค. 44 + XY 
ง. 45 + XX 

 
15. ข้อใดเป็นโครโมโซมร่างกายท่ีมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ 

ก. โครมาทิด      ข. เซนโทรเมียร์ 
ค. โฮโมไซกัสโครโมโซม    ง. โฮโมโลกัสโครโมโซม 
 

16. ข้อใดหมายถึงยีน 
ก. หน่วยพันธุกรรมท่ีอยู่บนโครโมโซม 
ข. หน่วยพันธุกรรมท่ีอยู่ในรงัไข 
ค. ลักษณะท่ีแสดงออกมาให้เห็นภายนอกทั งหมด 
ง. ลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีถูกควบคุมด้วยยีนเพียงยีนเดียวเท่านั น 
 

17. ข้อใดเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคทาลัสซีเมีย 
ก. สีผิว      ข. โลหิต 
ค. โครโมโซม      ง. เซลล์เนื อเยื่อ 
 

18. ข้อใดเป็นลักษณะการปฏิสนธิของฝาแฝดสยาม 
ก. ไข่ 1 ใบ สเปิร์ม 1 ตัว 
ข. ไข่ 1 ใบ สเปิร์ม 2 ตัว 
ค. ไข่ 2 ใบ สเปิร์ม 1 ตัว 
ง. ไข่ 2 ใบ สเปิร์ม 2 ตัว 
 

19. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก. มิวเทชัน เกิดขึ นเองตามธรรมชาติไม่ได้ 
ข. มิวเทชัน ท าให้ได้ลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์เท่านั น 
ค. การแปรผันทางพันธุกรรม เกิดจากมิวเทชันเท่านั น 
ง. สารอะฟลาทอกซินจากเชื อราท าให้อัตราการเกิดมิวเทชันสูงขึ น 
 

20. ข้อใดเป็นมิวเทชันท่ีเกี่ยวข้องกับการแปรผันลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต 
ก. การแปรผันท าให้เกิดมิวเทชันในส่ิงมีชีวิต 
ข. มิวเทชันเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดการแปรผันในส่ิงมีชีวิต 
ค. มิวเทชันอาจท าให้เกิดการแปรผันท่ีเป็นโทษกับส่ิงมีชีวิต 

   ง. มิวเทชันเป็นการเปล่ียนแปลงของยีนท าให้เกิดการแปรผันท่ีเป็นโทษกับส่ิงมีชีวิต  
 
 



เฉลย 
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนวิชา 2000 – 1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2546 
  
บทที ่1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ง. ลักษณะสีผิว เส้นผม 
2. ข้อใดเป็นบริเวณท่ีมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ง. นิวเคลียสและไซโทพลาสซึม 
3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องตามหลักของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ก. มิวเทชันมีทั้งประโยชน์และโทษ 
4. ข้อใดเป็นลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่อง 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ข. การห่อลิ้น 
5. ข้อใดเป็นสาเหตุของความแปรผันทางพันธุกรรม 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ก. มิวเทชัน 
6. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการเพิ่มการแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variability) ของส่ิงมีชีวิตท่ีมีการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ก. ท าให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
7. ข้อใดเป็นอิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมภายนอกท าให้ส่ิงมีชีวิตเกิดการแปรผัน 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ง. อาหาร 
8. เมนเดลได้ท าการทดลองศึกษาถ่ัวลันเตา (Garden pea) ท่ีมีลักษณะแตกต่างกันกี่ลักษณะ 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ค. 7 ลักษณะ 
9. ข้อใดเป็นลักษณะของถั่วท่ีเมนเดลได้ท าการทดลองจนได้ช่ือว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ข. เพาะปลูกง่าย 
10. ข้อใดเป็นส่ิงท่ีก าหนดเพศในคนว่าจะเกิดเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ข. โครโมโซมเพศ 
11. ข้อใดเป็นรูปแบบโครโมโซมเพศหญิง 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ค. xx 
12. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของโครโมโซม 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ข. DNA + Protein 
13. ข้อใดเป็นความผิดปกติเซลล์ร่างกายของบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ข. โครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 1 แท่ง 
14. ข้อใดเป็นลักษณะโครโมโซมของคนท่ีเป็นโรคคริดูชาต์ 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ค. 44 + XY 
15. ข้อใดเป็นโครโมโซมร่างกายท่ีมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ง. โฮโมโลกัสโครโมโซม 
16. ข้อใดหมายถึงยีน 



 ค าตอบท่ีถูกคือ ก. หน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม 
17. ข้อใดเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคทาลัสซีเมีย 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ข. โลหิต 
18. ข้อใดเป็นลักษณะการปฏิสนธิของฝาแฝดสยาม 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ก. ไข่ 1 ใบ สเปิร์ม 1 ตัว 
19. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องท่ีสุด 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ง. สารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราท าให้อัตราการเกิดมิวเทชันสูงขึ้น 
20. ข้อใดเป็นมิวเทชันท่ีเกี่ยวข้องกับการแปรผันลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต 
 ค าตอบท่ีถูกคือ ข. มิวเทชันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมนิตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรยีนรู้ 
 
  ๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
  ๒. จ านวน 7 ชั่วโมง 
  ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  หลักฐานของวิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  การปรับตัวของส่ิงมีชีวิต  การเกิดสปีชีส์ใหม่  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ  และ
ผลของวิวัฒนาการต่อส่ิงมีชีวิต   

2. เพื่อให้ประยุกต์ใช้หลักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในการเลือกใช้หลักฐาน หรืฮแนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
  ๔. สมรรถนะประจ าหน่วย 
  1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  หลักฐานของวิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต  การปรับตัวของส่ิงมีชีวิต  การเกิดสปีชีส์ใหม่  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ  และผลของ
วิวัฒนาการต่อส่ิงมีชีวิต   

2.  เลือกหลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการสนับสนุนสถานการณ์ท่ีก าหนดตามหลักการ 
3.  แสดงความคิดในการน าหลักฐานสนับสนุนวิวัฒนาการ 
3.  วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีก าหนดให้สอดคล้องกับหลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
4.  เห็นความส าคัญของหลักฐานวิวัฒนาการ 
5.  แสดงพฤติกรรมความมีวินัย ความรับผิดชอบ  ความมีมนุษยสัมพันธ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความ

เป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
  ๕. เนื้อหา 

1.  ความหมายของวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต              
2.  หลักฐานท่ีสนับสนุนวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

  ๖. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  
ห ลัก ฐานข อง วิ วั ฒน ากา ร  แน ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  การปรับตัวของส่ิงมีชีวิต  
การเกิดสปีชีส์ใหม่  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง 
ๆ  และผลของวิวัฒนาการต่อส่ิงมีชีวิต   
2.  เลือกหลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
สนับสนุนสถานการณ์ท่ีก าหนดตามหลักการ 
3.  แสดงความคิดในการน าหลักฐานสนับสนุน
วิวัฒนาการ 
4.  วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีก าหนดให้สอดคล้องกับ
หลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
อธิบายความหมายของวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตได้ 

อธิบายหลักฐาน  แนวคิดต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตได้ 

เลือกหลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
อธิบายความส าคัญและผลของวิวัฒนาการได้ 
อธิบายกลไกของวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตได้ 
เข้าชั นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ   
 แสดงความคิดเห็น  ยอมรับความคิดเห็น และให้
ความร่วมมือในปฏิบัติงานกลุ่ม 

 



7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สอนคร้ังที่ 3  ช่ัวโมงท่ี 7-9 
 1.   เรียกช่ือ  ส ารวจการแต่งกายของผู้เรียน พร้อมทั งบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย  และ
ความรับผิดชอบ 

 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในระบบออนไลน์หน่วยท่ี 2 เรื่องวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต จ านวน  

20  ข้อ   
4. ให้ความรู้  เรื่อง ความหมายวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  แล้วร่วมกันให้ความหมายของค าว่า 

“วิวัฒนาการ”  ให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
 5.  แจกใบความรู้กลุ่มละ  5  เรื่อง  โดยให้ศึกษาคนละ  1 เรื่อง (เรื่องท่ี 1 หลักฐานซากดึกด าบรรพ์ของ
ส่ิงมีชีวิต  เรื่องท่ี 2  หลักฐานทางกายวิภาคเปรียบเทียบ  เรื่องท่ี 3  หลักฐานการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ  เรื่องท่ี 
4  หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์  เรื่องท่ี 5  หลักฐานด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล) 

6.  ให้ผู้เรียนในกลุ่มศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ใช้เวลาประมาณ  5  นาที  และมอบหมายให้แต่ละคน
รับผิดชอบในแต่ละเรื่องท่ีตนเองได้รับ  ขณะท่ีผู้เรียนท ากิจกรรมผู้สอนคอยดูแลและสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม  และให้ค าแนะน าเมื่อผู้เรียนสอบถาม 

7.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความหมายของวิวัฒนาการและหลักฐานท่ีสนับสนุนวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 
8.  ผู้สอนอธิบายกลไกของวิวัฒนาการและผลของวิวัฒนาการ  พร้อมทั งให้ผู้เรียนตอบค าถาม       ในบทเรียน 
 

สอนคร้ังที่ 4  ช่ัวโมงท่ี 10-12 
 1.   เรียกช่ือ  ส ารวจการแต่งกายของผู้เรียน พร้อมทั งบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย  และ
ความรับผิดชอบ 

 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.  ผู้สอนแจกใบความรู้ เรื่องหลักฐานท่ีบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต   ใบความรู้ เรื่องแนวคิด

เกี่ยวกับวิวัฒนาการ  และใบความรู้ เรื่อง การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
4.  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง หลักฐานท่ีบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  แนวคิดเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการ  และการเกิดสปีชีส์ใหม่  และร่วมอภิปรายหัวข้อท่ีก าหนดให้ 
5.  ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายหน้าชั นเรียนโดยใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ  5  นาที 
6.  ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์ผลการอภิปรายแต่ละกลุ่ม เพราะผลการอภิปรายแต่ละกลุ่ม  อาจ

เหมือนกันหรือแตกต่างกัน   
  

7.  ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปสาระความรู้ เรื่อง หลักฐานท่ีบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  แนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ  และการเกิดสปีชีส์ใหม่   

8.  มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 2 เรื่องวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ส่งในสัปดาห์
ถัดไป 
 
 
 



๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  
  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
  
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี  
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 

รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
 

 
 

เลขท่ี 

 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

ท า ไม่ท า ท า ไม่ท า ท า ไม่ท า 
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน     1 ในกรณีท่ีท า /ปฏิบัติ                                                                                  
     0 ในกรณีท่ีไม่ท า /ไม่ปฏิบัติ 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ ๒ แผนการจดัการเรียนรู้และการประเมนิตามสภาพจรงิประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
  2. จ านวน 7 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 
.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ  การจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต  ก าเนิด
ของส่ิงมีชีวิต  อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต  สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  และการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
  4. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต  
อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต  สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

2. วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
3. วางแผนในการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 
4. เลือกผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยค านึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
5. เลือกวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
6. อภิปรายผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตต่อส่ิงแวดล้อม 
7. เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

  5. เนื้อหา 
1.  ความหมายของวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต              
2.  หลักฐานท่ีสนับสนุนวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

  6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของความ
หลากหลายทาง ชีวภาพ การ จัดหมวดหมู่ ของ
ส่ิงมีชีวิต  อาณาจักรของส่ิงมี ชีวิต  สาเหตุการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  และการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

2. วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้ความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิตมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

3. วางแผนในการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

4. เลือกผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยค านึง
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

5. เลือกวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

6. อภิปรายผลกระทบความหลากหลายทาง
ชีวภาพของส่ิงมีชีวิตต่อส่ิงแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
          1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ของความหลากหลายทางชีวภาพ  การจัดหมวดหมู่
ของส่ิงมีชีวิต  ก าเนิดของส่ิงมีชีวิต  อาณาจักรของ
ส่ิงมีชีวิต  สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
เข้าชั นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ   
 แสดงความคิดเห็น  ยอมรับความคิดเห็น และให้
ความร่วมมือในปฏิบัติงานกลุ่ม 



7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 1.  ขั นส ารวจ 
  1.  เรียกช่ือ  ส ารวจการแต่งกายของผู้เรียน พร้อมทั งบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรม ความรับผิดชอบ  
มนุษยสัมพันธ์  ความสนใจใฝ่รู้  ความเช่ือมั่นในตนเอง 

 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเรื่องท่ีจะเรียน 
  3. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3  เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  จ านวน  20  ข้อ  
 4.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  ทั งชนิดพันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์  ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก  จ านวน  และพันธุกรรม 
 5.  ผู้เรียนช่วยกันสรุปความหมายของ ค าว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ”  โดยผู้สอนคอยฟังและช่วย
เสริมข้อสรุป  ผู้สอนพยายามให้ค าชมเชยเพื่อเป็นการเสริมก าลังใจในการระดมสมอง 
 6.  ผู้เรียนศึกษาเนื อหาความหลากหลายของระบบนิเวศ   ความหลากหลายทางพันธุกรรม  และความ
หลากหลายชนิดของพันธุ์  โดยใช้ใบความ  เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ   
 7.  แบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยคละตามความสามารถ  แต่ละกลุ่มเ ลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม  ให้ท า
กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการศึกษาส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศในสถานศึกษา   
     1.7  ก าหนดจุดศึกษา  โดยพิจารณาความเหมาะสมและเนื อหาสาระท่ีจะให้ความรู้เรื่องส่ิงมีชีวิต
ในระบบนิเวศได้  ผู้สอนต้องส ารวจสถานท่ีท่ีจะก าหนดเป็นจุดศึกษาอย่างละเอียด 
    1.8  ผู้เรียนศึกษากิจกรรมจากใบงาน เรื่อง ความหลากหลายของพืชในท้องถิ่นศึกษาส่ิงมีชีวิตในระบบ
นิเวศในสถานศึกษา  โดยผู้สอนมีแบบปฏิบัติกิจกรรมให้กับผู้เรียน  เพื่อให้เข้าใจกรอบของการศึกษาว่าควรศึกษา
เรื่องใดบ้าง 
  2.  ขั นเรียนรู้   
     2.1  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศตามจุดท่ีศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ 
         2.2 ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถามท่ีได้จากการสังเกตโดยการจดบันทึกข้อมูลในแต่ละแหล่ง 
ท่ีได้ศึกษา  และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั นเรียนในครั งต่อไป 
      2.3  ให้ผู้เรียนน าเสนอหน้าชั นเรียน  ระหว่างส ารวจผู้เรียนพบเห็นส่ิงใดท่ีน่าสนใจบ้าง  ปัญหาอุปสรรคท่ี
เกิดขึ น  โดยผู้เรียนแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นระหว่างกลุ่ม  
      2.4  ให้ผู้เรียนสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม  โดยใช้แนวสรุป ดังนี  
                 2.4.1  สรุปเกี่ยวกับข้อมูลท่ีได้จากแหล่งศึกษา   
            2.4.2  สภาพปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพต่อระบบนิเวศของแหล่งท่ี
ศึกษา 
   2.5  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลท่ีได้จากแหล่งศึกษามาจัดหมวดหมู่ส่ิงมีชีวิต  โดยศึกษาจากใบความรู้  
เรื่อง การจัดหมวดหมู่ส่ิงมีชีวิต 
   2.6  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการจ าแนกส่ิงมีชีวิต  เสนอหน้าชั นเรียน  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับกลุ่มอื่น ๆ โดยแต่ละกลุ่มใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ  3  นาที 
   2.7  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปเนื อหาท่ีเรียนมาใช้เทคนิค Concept  mapping  และให้จัดท ารายงาน
หรือน าเสนอในรูปของป้ายนิเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ 
   2.8  ผู้เรียนศึกษาเนื อหาการก าเนิดของส่ิงมีชีวิตจากใบความรู้ เรื่องก าเนิดของส่ิงมีชีวิต 
  3.  ขั นประเมินผล 



       3.1  ประเมินผลจากแบบบันทึกข้อมูลและการน าเสนอหน้าชั นเรียนของแต่ละกลุ่ม 
       3.2 ประเมินการให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความกระตือรือร้นและ
ความเพียรในการท างานและปฏิบัติงานเสร็จในเวลาท่ีก าหนด 
  4.  ขั นน าไปใช้ 
      ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

สอนคร้ังที่ 6   ชั่วโมงที่  16- 18 
 1.  ผู้สอนประเมินการตรงเวลาในการเข้าชั นเรียน และการแต่งกาย 
 2.  ผู้สอนทบทวนความรู้จากการเรียนรู้ครั งท่ีแล้ว 
        3.  ผู้เรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในด้านระบบนิเวศ  ด้านพันธุกรรม และ
ด้านชนิดของพันธุ์ 
        4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรต่าง ๆ โดยใช้ใบความรู้ เรื่องอาณาจักรของ
ส่ิงมีชีวิต   
        4. ผู้สอนอธิบายสาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยใช้ใบความรู้ เรื่อง สาเหตุแห่งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ   
         5. ผู้เรียนศึกษา เนื อหา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  และการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต  จากใบ
ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ   
         6. ผู้สอนถามค าถามให้ผู้เรียนยกตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศท่ีท าหน้าท่ีต่าง ๆ 
             7. ผู้เรียนท ากิจกรรม  วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศในท้องถิ่นของผู้เรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม   
        10.  ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา  และสรุปผลการศึกษา 
           11.  ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี  
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 



 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

        
        
        
        
        
        
        
        
 
ค่าระดับคะแนน     1 ในกรณีท่ีท า /ปฏิบัติ                                                                                  
      0 ในกรณีท่ีไม่ท า /ไม่ปฏิบัติ 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

                               
 
 

 

 

 

 

 



 ส่วนที่ ๒ แผนการจดัการเรียนรู้และการประเมนิตามสภาพจรงิประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 
  2. จ านวน 6 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 
             1.  เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์   ผลิตภัณฑ์จากการกล่ัน
น  ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  และพลังงานทดแทน  ผลกระทบจากการใช้ ปิโตรเลียม   

2.  วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภัณฑ์ 
  4. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์   ผลิตภัณฑ์จากการกล่ัน
น  ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม  และพลังงานทดแทน 

2.  เลือกใช้ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
3.  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิตและการใช้ปิโตรเคมีภัณฑ์ 

          4.  แสดงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลียม  โดยค านึงการใช้อย่างยั่งยืน และไม่เกิด
มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม   
  5. เนื้อหา 

1. ความหมายของปิโตรเลียม 
2. การก าเนิดปิโตรเลียม 
3. ผลิตภัณฑ์จากการกล่ันน  ามันปิโตรเลียม 

3.1 การกล่ันน  ามันดิบ 
3.2 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์การกล่ันน  ามันปิโตรเลียม 

4. แก๊สธรรมชาติ 
4.1 ส่วนประกอบของแก๊สธรรมชาติ 
4.2 ประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติ 

5. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียม   
 6.  พลังงานทดแทน 
  6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของ

ปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์   ผลิตภัณฑ์จากการ
กล่ันน  ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  ผลกระทบจากการ
ใช้ปิโตรเลียม  และพลังงานทดแทน 

2.  เลือกใช้ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิต
และการใช้ปิโตรเคมีภัณฑ์ 
          4.  แสดงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนปิโตรเลียม  โดยค านึงการใช้อย่างยั่งยืน  

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
1อธิบายความส าคัญของปิโตรเลียมและการน า
ปิโตรเลียมไปใช้ประโยชน์ได้ 
อธิบายกระบวนการเกิดปิโตรเลียมได้ 
บอกผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแยกปิโตรเลียมแต่ละชนิด
ได้ถูกต้อง 
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภัณฑ์ได้
อย่างเหมาะสม 
วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียมได้ 
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน  



7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1.  ผู้สอนประเมินการเข้าชั นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบ 
2. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียนหน่วย  เรื่องปิโตรเลียม  จ านวน  20  ข้อ 
3. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเชื อเพลิงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  2 -3  ตัวอย่าง 
4. ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย  ในหัวข้อความส าคัญของปิโตรเลียมท่ีมีต่อสังคมและเศรษฐกิจ  และสรุป

ความส าคัญของปิโตรเลียม 
5. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบจากการผลิตและการใช้ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์  โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน

เพื่อร่วมกันศึกษาเนื อหาจากใบความรู้  และท ากิจกรรม  ศึกษาผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม   
6. ผู้สอนประเมินชิ นงานและการท างานร่วมกับผู้อื่น  

 สัปดาห์ที่   12  ชั่วโมงที่  37- 39 
1. ผู้สอนประเมินการเข้าชั นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบ 
2. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนยกตัวอย่างข่าวที่เกี่ยวกับปัญหาของปิโตรเลียมในปัจจุบัน 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปปัญหาของปิโตรเลียม 
4. ให้ผู้เรียนเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลียม  โดยค านึงการใช้อย่างยั่งยืน 

และไม่เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม   
5. ผู้เรียนศึกษาเนื อหาสาระในบทเรียนหน่วยที่ 6  เรื่องปิโตรเลียม   
6. ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนในบทเรียนหน่วยท่ี 6  เรื่องปิโตรเลียม  จ านวน  20  ข้อ  ส่งใน

สัปดาห์ต่อไป 
๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี  
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ นไป   ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 



๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

 ท า ไม่ท า ท า ไม่ท า ท า ไม่ท า 
        
        
        
        
        
        
        
        
ค่าระดับคะแนน     1 ในกรณีท่ีท า /ปฏิบัติ                                                                                  
     0 ในกรณีท่ีไม่ท า /ไม่ปฏิบัติ 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ แผนการจดัการเรียนรู้และการประเมนิตามสภาพจรงิประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องพอลิเมอร์ 
  2. จ านวน 6 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของพอลิเมอร์  ประเภทของพอลิเมอร์   ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไร
เซช่ัน โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
สังเคราะห์  และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พอลิเมอร์ 
  4. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์   ผลิตภัณฑ์จากการกล่ัน
น  ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม  และพลังงานทดแทน 

2.  เลือกใช้ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
3.  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิตและการใช้ปิโตรเคมีภัณฑ์ 

          4.  แสดงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลียม  โดยค านึงการใช้อย่างยั่งยืน และไม่เกิด
มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม   
  5. เนื้อหา 

1. ความหมายของปิโตรเลียม 
2. การก าเนิดปิโตรเลียม 
3. ผลิตภัณฑ์จากการกล่ันน  ามันปิโตรเลียม 

3.1 การกล่ันน  ามันดิบ 
3.2 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์การกล่ันน  ามันปิโตรเลียม 

4. แก๊สธรรมชาติ 
4.1 ส่วนประกอบของแก๊สธรรมชาติ 
4.2 ประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติ 

5. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียม   
 6.  พลังงานทดแทน 
  6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับ  ความหมายของพอลิเมอร์  
ประเภทของพอลิเมอร์  ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซช่ัน  
โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  ผลิตภัณฑ์จากพอลิ
เมอร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์สังเคราะห์  และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ใช้พอลิเมอร์ 
 2. เลือกวิธีการก าจัดพลาสติก 

3. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลาสติก 

4.  วางแผนในการก าจัดพลาสติกโดยไม่ท าให้เกิด
ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
อธิบายความหมายของพอลิเมอร์ได้ 
อธิบายปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซช่ันแบบควบแน่นและ
แบบต่อเติมได้ 
บอกความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของพอลิเมอร์กับ
พลาสติกและสมบัติของพอลิเมอร์ได้ 
อธิบายเกี่ยวกับพลาสติกและชนิดของพลาสติกได้ 
อธิบายความแตกต่างระหว่างยางธรรมชาติกับยาง  



7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   1.  ผู้สอนประเมินการเข้าชั นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบ 
   2.  ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5  เรื่องพอลิเมอร์  จ านวน  20  ข้อ 
 3.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาบทเรียนโดยซักถามเกี่ยวกับวัสดุท่ีน ามาใช้ท าอุปกรณ์การเรียน  เครื่อง

เขียนต่าง ๆ เครื่องใช้ภายในบ้าน  และส านักงาน 
   4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ประเภทของพอลิเมอร์  โครงสร้างของพอลิเมอร์  สมบัติของ

พอลิเมอร์            
5.  ผู้สอนอธิบายแผนภาพพอลิเมอร์ท่ีได้จากก๊าซธรรมชาติ  น  ามันดิบ และถ่านหิน 

                6.  ให้ผู้เรียนอภิปรายและสรุปสมบัติทางกายภาพบางประการของพลาสติกชนิดต่าง ๆ เกี่ยวกับประเภท  
ลักษณะท่ัวไป  สภาพการไหม้ไฟ  การใช้ประโยชน์  และจ าแนกประเภทของพลาสติก  ผู้สอนคอยให้ค าแนะน า   
 ให้ผู้เรียนอภิปรายถึงความแตกต่างของพลาสติกท่ีน ามาใช้ท าอุปกรณ์ใส่อาหารกับพลาสติกท่ีน ามาใช้เป็นเครื่องใช้
อุปกรณ์ในส านักงานผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพอลิเมอร์และการเกิดพอลิเมอร์ทั งในธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สังเคราะห์ขึ น  ผู้เรียนจดบันทึก 
 

           สัปดาห์ที่ 14  ชั่วโมงที่ 43-45 
    1.  ผู้สอนประเมินการเข้าชั นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบ 

2.  ผู้สอนทบทวนความรู้ท่ีเรียนจากช่ัวโมงท่ีแล้ว   
            3. ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ 
             4.  ผู้สอนใช้ค าถามให้ผู้เรียนสรุปประเภทของผลิตภัณฑ์พลาสติก  ชนิดเส้นใย  ชนิดยาง
สังเคราะห์  และให้ผู้เรียนยกตัวอย่างส่ิงของท่ีผู้เรียนใช้ในชีวิตประจ าวัน 
             5.  ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนหัวข้อผลกระทบจากการใช้พอลิเมอร์ต่อส่ิงแวดล้อม  โดยให้ผู้เรียนยกปัญหาท่ี
เกิดจากการใช้พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 
 6.  ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง พลาสติกและการใช้ประโยชน์ 
             7.  ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปปริมาณพลาสติก ท่ีมาของพลาสติก และผลกระทบของพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  
ให้ผู้เรียนช่วยกันเสนอแนะวิธีการลดปริมาณขยะพลาสติก 

 8.  ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การก าจัดพลาสติก  
 9.  ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม เรื่อง การคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อรีไซเคิล  โดยให้ร่วมกันเขียนแผนผัง
ความคิด โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.  ผู้เรียนศึกษาเนื อหาจากบทเรียน และท าแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยที่ 7  เรื่อง พอลิเมอร์  จ านวน  
20  ข้อ ส่งในสัปดาห์ต่อไป 
 
๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 



        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี  
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

        
        
        
        
        
        
        
        
ค่าระดับคะแนน     1 ในกรณีท่ีท า /ปฏิบัติ                                                                                  
     0 ในกรณีท่ีไม่ท า /ไม่ปฏิบัติ 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ แผนการจดัการเรียนรู้และการประเมนิตามสภาพจรงิประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องสารชีวโมเลกุล 
  2. จ านวน 6 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  ประเภท  และสมบัติของสารชีวโมเลกุล 
   2.  เพื่อให้ประยุกต์ใช้หลักความมีเหตุผล  ความพอประมาณ และหลักความมีภูมิคุ้มกันในการทดสอบ
สมบัติบางประการของสารชีวโมเลกุล 
  4. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของสารชีวโมเลกุล การทดสอบโปรตีน การทดสอบคาร์โบไฮเดรต  
การทดสอบเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวในน  ามันพืชและน  ามันสัตว์ การทดสอบการละลายของน  ามันและ
ไขมันในตัวท าละลายบางชนิด  การทดสอบการเหม็นหืนของน  ามันและไขมัน  การทดสอบประโยชน์ของไขมัน   
  5. เนื้อหา 

1.  ความหมายของสารชีวโมเลกุล 
2.  โปรตีน  

        2.1  องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีน 
        2.2  ชนิดและหน้าท่ีของโปรตีน 

        2.3  เอนไซม์ 
3.  คาร์โบไฮเดรต 

3.1  ชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต 

4. ไขมันและน  ามัน 

 4.1 1  องค์ประกอบและโครงสร้างของไขมันและน  ามัน 

 4.1.2  ไขมันในเลือด 

 4.1.3  ประโยชน์จากไขมันและน  ามัน  

             5.  กรดนิวคลีอิก    
 6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของสารชีวโมเลกุล 
การทดสอบโปรตีน การทดสอบคาร์โบไฮเดรต  การ
ทดสอบเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวใน
น  ามันพืชและน  ามันสัตว์ การทดสอบการละลายของ
น  ามันและไขมันในตัวท าละลายบางชนิด   การ
ทดสอบการเหม็นหืนของน  ามันและไขมัน   การ
ทดสอบประโยชน์ของไขมัน   

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
อธิบายความหมายของสารชีวโมเลกุลได้ 
อธิบายประเภทของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  และไขมัน
ได้ 
บอกสมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  
และไขมันได้ 
ก าหนดปัญหาในการทดสอบสมบัติบางประการของ
โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  เปรียบเทียบปริมาณกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวในน  ามันพืชและน  ามันสัตว์  การละลาย
ของน  ามันและไขมัน   

 



7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ขั นน า 
 1.1  ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียน หน่วยที่ 6  เรื่อง สารชีวโมเลกุล  จ านวน  20  ข้อ 

   1.2 ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับอาหารท่ีมีประโยชน์และจ าเป็น       ต่อ
ร่างกาย โดยผู้สอนตั งค าถาม ดังนี  สารอาหารที่มนุษย์ต้องได้รับอย่างเพียงพอมีประเภทใดบ้าง  
2. ขั นสอน 

2.1 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้   
2.2 ให้ความรู้เรื่องคาร์โบไฮเดรต   
2.3 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 4-5  คน  ตามความสมัครใจ ท ากิจกรรมเรื่อง  สุขภาพกับสารอาหาร  ให้ผู้เรียน

ร่วมกันเสนอความคิดรวมทั งสืบค้นข้อมูลในประเด็น  ถ้าเด็กในวัยเจริญเติบโตได้รับสารโปรตีน  ไขมัน  และ
คาร์โบไฮเดรต  ไม่เพียงพอหรือมากเกินไป จะมีผลอย่างไรต่อร่างกาย   

2.4 ให้ความรู้เรื่องโปรตีน 
2.5 ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มรับใบงานกิจกรรม เรื่องการทดสอบโปรตีนในอาหาร  

2.7 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการทดลองตามขั นตอนท่ีก าหนดไว้  แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อทบทวนถึง
วิธีการทดลองภายในกลุ่มอีกครั ง จนทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน 
. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี  
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน     1 ในกรณีท่ีท า /ปฏิบัติ                                                                                  
     0 ในกรณีท่ีไม่ท า /ไม่ปฏิบัติ 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ แผนการจดัการเรียนรู้และการประเมนิตามสภาพจรงิประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องคล่ืนแม่เหล็กไฟฟา้ 
  2. จ านวน 6 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.  เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า  ชนิดของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  การเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คล่ืนวิทยุ  
คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสีอัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รังสีแกมมา  ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  และประโยชน์ของการส่ือสารและโทรคมนาคม 
  4. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ชนิดของ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  การเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  รังสี
อินฟราเรด  แสง  รังสีอัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รังสีแกมมา  ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  และประโยชน์ของการส่ือสารและโทรคมนาคม 
 2.  ทดสอบการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

3.  บอกลักษณะของสเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
4.  น าระบบส่ือสารโทรคมนาคมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
5.  บอกประโยชน์ของการส่ือสารและโทรคมนาคม 
6. เลือกใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันตามความเหมาะสม 
7.  น าความรู้เรื่องคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันโดยค านึงถึงความปลอดภัย 

  5. เนื้อหา 
1. ความหมายของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
2. การเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

3.1  คล่ืนวิทย ุ
3.2  คล่ืนโทรทัศน์ 
3.3  รังสีอินฟราเรด 
3.4  แสง 
3.5  รังสีอัลตราไวโอเลต 
3.6  รังสีเอกซ์ 
3.7  รังสีแกมมา 

4. ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
5. ประโยชน์ของการส่ือสารและโทรคมนาคม 

 
 
 
 
 
 



  6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  แสดงความรู้ เกี่ยวกับความหมายของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า  คุณสมบัติของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
ชนิ ดของค ล่ืนแม่ เ ห ล็ก ไฟฟ้ า   ก า ร เกิ ดค ล่ืน
แม่ เหล็กไฟฟ้า  สเปกตรัมคล่ืนแม่ เหล็กไฟฟ้า  
คล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี
อัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์ 
รัง สีแกมมา  ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  และ
ประโยชน์ของการส่ือสารและโทรคมนาคม 
 2.  ทดสอบการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

3.  บอกลักษณะของสเปกตรัมคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 

4.  น าระบบส่ือสารโทรคมนาคมไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

5.  บอกประโยชน์ของการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

6. เลือกใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันตามความ
เหมาะสม 

7.  น าความรู้เรื่องคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้
ประโยชน์ ใน ชีวิตประจ าวัน โดยค านึ งถึ งความ
ปลอดภัย 
ทดสอบการเหม็นหืนของน  ามันและไขมัน   การ
ทดสอบประโยชน์ของไขมัน   

1. อธิบายความหมายและคุณสมบัติของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าได้ 

2. อธิบายการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
3. อธิบายเกี่ยวกับสเปกตรัมของการเกิดคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
 4. บอกประโยชน์ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 

 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 -  น าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียน เรื่อง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า จ านวน  
20  ข้อ 

   -  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 
 2.  ขั้นทบทวนความรู้เดิม 
                   ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายความรู้ เรื่องคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันท่ีผู้เรียนรู้จัก เช่น 
คล่ืนน  า  คล่ืนเสียง  เป็นต้น พร้อมทั งให้ผู้เรียนอธิบายถึงการเกิดคล่ืนเหล่านั น   ตามความรู้พื นฐานเดิมของผู้เรียน  
และเรื่องประเภทของคล่ืนท่ีใช้ตัวกลางในการเคล่ือนท่ีเป็นเกณฑ์ จะได้ว่า คล่ืนท่ีต้องใช้ตัวกลางในการเคล่ือนท่ี คือ 
คล่ืนกล  และคล่ืนท่ีไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคล่ือนท่ี คือ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง 
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 3.  ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด 
       3.1  ท าความกระจ่าง 



  ผู้สอนน าอุปกรณ์ท่ีจะท าให้เกิดคล่ืนธรรมชาติ เช่น เส้นเชือก  สปริง  ให้ผู้เรียนดู แล้วสาธิตการ
เกิดคล่ืนในเส้นเชือกเกิดการส่ันปลายเชือก  คล่ืนท่ีผิวน  าเกิดจากคล่ืนเคล่ือนท่ีกระทบผิวน  า  ผู้สอนอธิบายลักษณะ
ของการเกิดคล่ืน การเคล่ือนท่ีของคล่ืน และการแบ่งประเภทของคล่ืนว่าคล่ืนเสียงเกิดจากการอัดตัวและขยายตัว
ของโมเลกุลอากาศ  ในธรรมชาติมีคล่ืนท่ีไม่สามารถปรากฏออกมาให้เห็นได้ เช่น คล่ืนวิทยุ   คล่ืนแสง  คล่ืนรังสี
เอ็กซ์ เป็นต้น คล่ืนเหล่านี  เรียกว่าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ในชีวิตประจ าวันเราเกี่ยวข้องกับคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าในเรื่องใดบ้าง หรือตั งค าถามเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ นจากแหล่งใด แล้วโยง
เข้าสู่ความรู้ เรื่อง สเปคตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
        3.2  การสร้างความคิดใหม่ 

 ผู้สอนยกตัวอย่างคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเกิดขึ นตามธรรมชาติ  และท่ีถูกสร้างขึ นเพื่ออ านวย
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  เช่น คล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง 
รังสีอัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ์  และรังสีแกมมา  แล้วอธิบายลักษณะเฉพาะของคุณสมบัติของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
พร้อมทั งศึกษาจากหนังสือเรียนวิชา 2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เรื่อง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งใช้เป็นส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน 
  ผู้สอนให้ความรู้ เรื่อง สเปคตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งแบ่งตามความยาวคล่ืน โดยใช้แผนภาพ
และตารางแสดงความยาวคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิด 
  แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจกลุ่มละ  4-5  คน ให้แต่ละกลุ่มบอกคุณสมบัติแต่ละประเภท
ของคล่ืน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะให้อธิบายแต่ละคุณสมบั ติพร้อมทั งยกตัวอย่างท่ีพบในชีวิตประจ าวัน  แล้วน ามาสรุป
ร่วมกันในภายหลัง และให้ท ากิจกรรม เรื่องโทรศัพท์แบบไดนามิก พร้อมสรุปผลการทดลอง 
  ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปราย ประโยชน์และโทษของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน   
 4.  ขั้นน าความคิดไปใช้ 

ให้ผู้เรียนศึกษาถึงสมบัติของคล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสงรังสีอัลตราไวโอเลต  รังสี
เอ็กซ์  และรังสีแกมมาจากส่ือหนังสือเรียน แล้วให้บอกปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของคล่ืนท่ีพบเห็นในการ
ด าเนินชีวิตผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีใช้งานในชีวิตประจ าวันท่ีใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 5.  ขั้นสรุป  ทบทวน 

ผู้สอนสรุปโดยใช้ส่ือ Power Point เรื่อง คล่ืนวิทยุ  คล่ืนโทรทัศน์  รังสีอินฟราเรด  แสง  รังสี
อัลตราไวโอเลต  รังสีเอ็กซ์  รังสีแกมมา  ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  การส่ือสารและโทรคมนาคมช่วยพัฒนาสังคม
และประเทศชาติอย่างไร  ผู้เรียนจดบันทึกแล้วให้ผู้เรียนสรุปเนื อหา ส่งในสัปดาห์ต่อไป 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี  
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 



  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน     1 ในกรณีท่ีท า /ปฏิบัติ                                                                                  
     0 ในกรณีท่ีไม่ท า /ไม่ปฏิบัติ 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ แผนการจดัการเรียนรู้และการประเมนิตามสภาพจรงิประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ 
  2. จ านวน 6 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์  
 2.  เพื่อให้ประยุกต์ใช้ความมีเหตุผล ความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในการเรียน 
 3.  เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบและความสนใจใฝ่รู้ 
  4. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของพลังงานนิวเคลียร์  การเกิดพลังงานนิวเคลียร์  รูปแบบของ
พลังงานนิวเคลียร์  เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  การท างานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
และประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ 

2. อธิบายความแตกต่างระหว่างปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิสชันและฟิวชันอย่างชัดเจน 
3. บอกการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
4. บอกความส าคัญของพลังงานนิวเคลียร์  
5. บอกสมบัติของกัมมันตภาพรังสีชนิดต่าง ๆ  

  5. เนื้อหา 
1. ความหมายของพลังงานนิวเคลียร์ 
2. การเกิดพลังงานนิวเคลียร์ 
3. รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์ 

3.1 พลังงานนิวเคลียร์ที่ถูกปลดปล่อยออกมาในลักษณะเฉียบพลัน 
3.2 พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งควบคุมได้ 
3.3 พลังงานนิวเคลียร์จากสารกัมมันตรังสี 

4. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
5. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

5.1 แบบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
5.2 เชื อเพลิงนิวเคลียร์ 
5.3 ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

6. ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  6. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
พลังงานนิวเคลียร์  การเกิดพลังงานนิวเคลียร์  
รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์  เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์  การท างานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
และประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ 

2. อธิบายความแตกต่างระหว่างปฏิกิริยา
นิวเคลียร์แบบฟิสชันและฟิวชันอย่างชัดเจน 

3. บอกการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

4. บอกความส าคัญของพลังงานนิวเคลียร์  
5. บอกสมบัติของกัมมันตภาพรังสี  

บอกความส าคัญของพลังงานนิวเคลียร์ได้ 
บอกสมบัติของกัมมันตภาพรังสีชนิดต่างๆได้ 
อธิบายความแตกต่างระหว่างปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบ
ฟิสชันและฟิวชันได้ 
บอกการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ท่ีไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ 
บอกผลจากการใช้รังสีท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตได้ 
 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
      

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
                     1.1 ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียน เรื่องพลังงานนิวเคลียร์  จ านวน  20  ข้อ     

1.2  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารประจ าวัน 
    2. ขั้นสอน 

   ขั้นที่ 1   ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสัย 
2.1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคละกันตามความสมัครใจของผู้เรียน   
2.2   ผู้สอนแจกเอกสาร เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์  กลุ่มละ  1 เรื่องให้แต่ละ

กลุ่มศึกษา  โดยแต่ละกลุ่มจะได้ข้อมูลท่ีต่างกันใช้เวลา 15 นาที  
                   2.3  ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนเอกสารกันศึกษา จนครบทุกเรื่อง 
  ขั้นที่ 2  ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น 
                             -  ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารที่ได้ศึกษา 
       ขั้นที่ 3  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้ 
                             -  ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มลองตั งค าถามจากเรื่องท่ีได้ศึกษา และช่วยกันหาค าตอบ 
      ขั้นที่ 4   ให้ผู้เรียนด าเนินการแสวงหาความรู้ 
                             -  จากข้อมูลท่ีผู้เรียนได้ของแต่ละกลุ่มผู้สอนให้ผู้เรียนลองค้นคว้าข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจาก
หนังสือเรียนวิชา 2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เรื่องพลังงานนิวเคลียร์  เพื่อตรวจสอบค าตอบของกลุ่ม
ตนเอง 
      ขั้นที่ 5   ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล น าเสนอและอภิปราย 

          -  ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั นเรียน แล้วให้กลุ่มอื่นช่วยกันวิเคราะห์ว่า
ถูกต้องหรือไม่ 

    ขั้นที่ 6  ให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการสืบเสาะหาค าตอบต่อไป 



                          -  ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนเรื่องท่ีได้ศึกษาและน าเสนอไปว่าผู้เรียนมีปัญหาข้อสงสัยอะไรท่ี
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ 
 3.  ขั้นสรุป                  
                 1. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปหัวข้อและประเด็นท่ีได้ศึกษามาทั งหมด 6 เรื่องออกเป็นข้อๆ 
ตามล าดับ 
 2. ผู้สอนแจกใบความรู้  โดยผู้สอนคอยให้ค าแนะน าในกรณีท่ีผู้เรียนสงสัย  แล้วจดบันทึก   

     3. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปเนื อหาการเรียนในรูปแบบของ mind  map 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  ๓๐ คะแนน 
ทักษะ    ๓๐ คะแนน 
จิตพิสัย    ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค ๒๐ คะแนน 

  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี  
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 

 
๑๐.  บันทึกหลังสอน 

 

 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานท่ีเป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

 
ท า 

 
ไม่ท า 

        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน     1 ในกรณีท่ีท า /ปฏิบัติ                                                                                  
     0 ในกรณีท่ีไม่ท า /ไม่ปฏิบัติ 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้สังเกต 
(นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท) 

 
 
 
 

  
 


