
 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร (ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน.....รหัสวิชา ..20001- 1002......ช่ือวิชา...พลังงานและส่ิงแวดล้อม.... 2....หน่วยกิต 

สาขาวิชา....สามัญ-สัมพันธ์............... ภาคเรียนท่ี.......1........ ปีการศึกษา.....2565................ผู้รับผิดชอบ..........นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท.................. 
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1.ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

อธิบ าย บ ายคว าม ห ม ายทรัพ ยาก รธรรม ชา ติ  
ส่ิงแวดล้อม และพลังงานได้ถูกต้อง  

2 2 5    2 2 13 3 
2.แหล่งกำเนิดของพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 

อธิบายแหล่งพลังงานได้ถูกต้อง 
3 2 4 2  2 2 2 15 2 

3.ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง พ ลั ง ง า น แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

แยกประเภทของพลังงานได้ถูกต้อง 
อธิบายความหมายของพลังงานต่างๆได้ถุกต้อง 2 3 3 2  3 2 2 16 1 

4.หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและ
จัดการส่ิงแวดล้อม 

อธิบายความหมายของการอนุรักษ์พลังงานและการ
จัดการส่ิงแวดล้อมได้ถูกต้อง 2 3 3 2 2 2 3 2 15     2 

5.ผลกระทบและการป้องกันแก้ไขปัญหา
ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

อธิบายเลือกเทคนิควิธีป้องกันและแก้ปัญหาพลังงาน
และส่ิงแวดล้อมได้ถูกต้อง 3 3 3 3   2 3 10 5 

6.กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

อธิบายความหมายของพระราชบัญญัติต่างๆได้ถูกต้อง 
อธิบายบทลงโทษในการกระทำผิดพระราชบัญญัติต่างๆได้ 3 3 3 3   2 3 10 5 



 

 

ถูกต้อง 
รวม 15 16 21 12 2 7 13 14 100  

ลำดับท่ี 3 2 1 6 8 7 5 4   



 

 

 
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิชา พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา ๒๐๐๐๑ – ๑๐๐๒ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   กลุม่สมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน    

 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท 

 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน          อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

 
 

ส่วนท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุง่เน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ชื่อวิชา พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรหัสวิชา 20001 –100๒ จำนวน 2 หน่วยกิต  54 ชั่วโมง (2-0-2)  
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและส่ิงแวดล้อม แหล่งกำเนิดทางพลังงานและส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ของ
พลังงานและส่ิงแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและจัดการส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบและการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

1. มีความเข้าใจในหลักการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการส่ิงแวดล้อม 
2. สามารถดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ 
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอาชีพ และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

วิชาชีพและชีวิตประจำวัน 
4.สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
2.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการใช้พลังงานต่อส่ิงแวดล้อม 
3.  วางแผนการอนุรักษ์พลังงานพลังงานและส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
4.  ประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนและ

สังคม 
5.  เลือกใช้พลังงานทดแทนในการดำเนินชีวิต 
6.  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
7.  นำนโยบายสถานศึกษา  3 Dไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
8.  แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย  มีความรับผิดชอบมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีความสนใจใฝ่รู้ 

ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
1.ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงาน
และส่ิงแวดล้อม 
 

1.1  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้
เบื้ อ ง ต้ น เกี่ ย วกั บ พ ลั ง งาน และ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งระบบนิเวศ 
 

1.1  เพื่ อ ให้มี ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย ว กั บ ท รั พ ย าก ร ธ ร รม ช า ติ  
ส่ิงแวดล้อม และพลังงานได้ถูกต้อง 
 

2. แหล่งกำเนิดของพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 

2.1 เพื่ อ ให้ มี ความรู้ ค วาม เข้ าใจ
เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม  
 

2.1เพื่ อ ให้ มี ค วาม รู้ ค วาม เข้ าใจ
เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

3. ความสัมพันธ์ของพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 
 

3.ความสัมพันธ์ของพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 

แยกประเภทของพลังงานได้ถูกต้อง 
อธิบายความหมายของพลังงานต่างๆ
ได้ถุกต้อง 

4.หลักการและวิธีการอนุรักษ์
พลังงานและจัดการส่ิงแวดล้อม 

 อธิบายความหมายของการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการส่ิงแวดล้อม
ได้ถูกต้อง 

อธิบายความหมายของการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการส่ิงแวดล้อม
ได้ถูกต้อง 

5.ผลกระทบและการป้องกันแก้ไข
ปัญหาด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

อธิบายเลือกเทคนิควิธีป้องกันและ
แก้ปัญหาพลังงานและส่ิงแวดล้อมได้
ถูกต้อง 

อธิบายเลือกเทคนิควิธีป้องกันและ
แก้ปัญหาพลังงานและส่ิงแวดล้อมได้
ถูกต้อง 

6.กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง อธิบายความหมายของ
พระราชบัญญัติต่างๆได้ถูกต้อง 

อธิบายบทลงโทษในการกระทำผิด
พระราชบัญญัติต่างๆได้ถูกต้อง 



 

 

ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
2. จำนวน...........9...............ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 3.1  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายเกี่ยวกับพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายการถ่ายทอดลักษณะทางเกี่ยวกับพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 
5. เนื้อหา 
 1.   ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.  ส่ิงแวดล้อม 
 3.  พลังงาน   
 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับระบบนิเวศ  
      
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 1.  แสดงความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและพลังงานได้ถูกต้อง 
 2.  อธิบายความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงานได้  
 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

๖.๑ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

พลังงานและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งระบบนิเวศ เพื่อ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
       สัปดาห์ที่ 1  ช่ัวโมงที่ 1-3 
 จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
           ขั้นที่  1  ศึกษาความพร้อมก่อนเรียน 
           1.1   ผู้สอนประเมินการตรงเวลาในการเข้าช้ันเรียนและการแต่งกาย 
  1.2    ผู้สอนแนะนำวิธีการเรียน 

 1.3    ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่องพันธุกรรม 
           ขั้นที่  2   ให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหา 
           2.1    ผู้สอนต้ังโจทย์ปัญหาในเรื่องความแตกต่างของคนแต่ละคนโดยสังเกตจากลักษณะภายนอกของ
เพื่อนในช้ันเรียนท่ีมองเห็น 



 

 

           2.2    ให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในเรื่องตามข้อ  1  อย่างกว้างขวางเพื่อให้ผู้เรียนพยายามเสาะ
แสวงหาข้อมูลท่ีหลากหลาย 
           ขั้นที่  3   ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้ 
           3.1    แบ่งผู้เรียนกลุ่มละ  4-5  คน  ให้ทำกิจกรรมท่ี 1  มรดกชีวิตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน โดยให้แต่ละ
กลุ่มช่วยกันวางแผนเพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมของคน  โดยรวบรวมข้อมูล
จากการร่วมแสดงความคิดเห็นในขั้นท่ี  2  นำมาจัดกระทำเป็นตารางท่ีสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคนแต่ละคน   
            ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนดำเนินการในการแสวงหาความรู้ 

  4.1   ให้ผู้เรียนดำเนินการในการแสวงหาความรู้และดำเนินการตามแผนท่ีวางไว้  โดยผู้สอนช่วยอำนวย
ความสะดวก  ให้คำแนะนำ  และติดตามการทำงานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
            ขั้นที่  5  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และอภิปรายผล 

  5.1   เมื่อกลุ่มรวบรวมข้อมูลได้แล้ว  ทำการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และอภิปรายผล  โดยนำไปสู่ข้อสรุป
ท่ีว่าส่ิงมีชีวิตจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน 

  5.2   ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่าการท่ีส่ิงมีชีวิตมีลักษณะท่ีแตกต่างกันเนื่องจากการมีพันธุกรรมต่างกัน      
พร้อมท้ังอธิบายความหมายของคำว่า  พันธุกรรม  และพันธุศาสตร์   

 5.3   ผู้เรียนเรียนรู้ เพิ่มเติมโดยใช้ส่ือPower  Point  ในหัวข้อเรื่อง ต่อไปนี้  
- 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  สำรวจการแต่งกายของผู้เรียน  พร้อมท้ังบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย  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 ต่อไปนี้ 

    -  โครโมโซมและสารพันธุกรรม 
    -  ศึกษากระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
    -  การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 

 6.   ผู้สอนถามคำถามให้ผู้เรียนยกตัวอย่างลักษณะทางร่างกายของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นลักษณะทางพันธุกรรมท่ี
นอกเหนือกฎของเมนเดล   
 7.   ผู้สอนถามคำถามให้ผู้เรียนยกตัวอย่างลักษณะทางร่างกายของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นมิวเทชัน   
 8.   ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายข้อดีและข้อเสียของร่างกายของส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากมิวเทชัน 
 9.   ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปข้อดีและข้อเสียของมิวเทชัน  
 10. ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล ตามกิจกรรมท่ี 1 มรดกชีวิตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ผู้สอนประเมินการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียน 
 11.  ผู้เรียนสรุปบทเรียนเป็นแบบแผนผังความคิด 
 12. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  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 แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    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 



 

 

  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับ
ท่ี 

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม

เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็น

ของตน 
  

๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินด้านการทำงาน 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการทำงานของผู้เรียนลงในแบบประเมินการทำงาน 
 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความรับผิดชอบ 
(๓ คะแนน) 

ความต้ังใจ 
(๓ คะแนน) 

ความมีระเบียบ 
(๓ คะแนน) 

การประหยัด 
(๓ คะแนน) 

รว
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ะแ
นน
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 ) 

๑.              

๒.              
๓.              
๔.              
๕.              

๖.              
๗.              
๘.              
๙.              

๑๐.              
๑๑.              
๑๒.              
๑๓.              

๑๔.              
๑๕.              
๑๖.              

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 



 

 

ใบงานที่ 1 
เร่ือง  มรดกชีวิตจากบรรพบุรุษสู่หลาน 

 
วัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาลักษณะภายนอกของบรรพบุรุษ 
คำช้ีแจง ให้นักศึกษาสังเกตลักษณะต่างๆ  ของปู่  ย่า  ตา  ยาย  พ่อ  แม่  ของสีผิว  ลักษณะของผม  การห่อ
ล้ิ น   
 การมีลักยิ้ม  ความสูง  เชิงผมท่ีหน้าผาก  การมีต่ิงหู  ช้ันของตา  แล้วบันทึกลงไปในตารางบันทึก    
 ผลการศึกษา 
ตารางบันทึกผลการศึกษา 
 

ลักษณะสังเกต ลักษณะสังเกตที่พบใน 

ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ 
1.  สีผิว ดำ - ขาว ขาว ดำ ขาว 
2.  ผม (หยิก) - - - - - - 
   ผมตรง       
3.  การห่อล้ิน       

3.1  ห่อได้       
3.2  ห่อไม่ได้       
4.  การมีลักยิ้ม       
5.  ความสูง       
6.  เชิงผมหน้าผาก       
6.1  แหลม       
6.2  ไม่แหลม       

7.  การมีติ่งหู       

  ไม่มีต่ิงหู       
8.  ตาช้ันเดียว       

ตา 2 ช้ัน       
 

 
 
 



 

 

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

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

คำช้ีแจง: 1. แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ 
               2. จงทำเครื่องหมาย .. บนตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
  
1. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม 

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

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

3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องตามหลักของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ก. มิวเทชันมีท้ังประโยชน์และโทษ 
ข. แสงสว่างและอาหารเป็นอิทธิพลภายในต่อพันธุกรรม 
ค. อิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมภายในเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะทางพันธุกรรม 
ง. ความผิดปกติเนื่องจากจำนวนโครโมโซมท่ีได้รับอิทธิพลจากส่ิงภายนอก 
 

4. ข้อใดเป็นลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่อง 
ก. ส่วนสูง 
ข. การห่อล้ิน 
ค. น้ำหนัก 
ง. สติปัญญา 
 

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



 

 

ง. การแข่งขันระหว่างส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกัน 
 

6. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการเพิ่มการแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variability) ของส่ิงมีชีวิตท่ีมีการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ 

ก. ทำให้เกิดส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ 
ข. ทำให้ส่ิงชีวิตมีขนาดใหญ่ขึ้น 
ค. ทำให้จำนวนประชากรของส่ิงมีชีวิตคงท่ี 
ง. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดได้ 
 

7. ข้อใดเป็นอิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมภายนอกทำให้ส่ิงมีชีวิตเกิดการแปรผัน 
ก. อาย ุ
ข. เพศ 
ค. ฮอร์โมน 
ง. อาหาร 
 

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

9. ข้อใดเป็นลักษณะของถั่วท่ีเมนเดลได้ทำการทดลองจนได้ช่ือว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ 
ก. ลำต้นแข็งแรง 
ข. เพาะปลูกง่าย 
ค. มี Cross - pollination 
ง. มี Self – pollination 

 
10. ข้อใดเป็นส่ิงท่ีกำหนดเพศในคนว่าจะเกิดเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย 

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. มีจำนวนโครโมโซม 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. ลักษณะท่ีแสดงออกมาให้เห็นภายนอกท้ังหมด 
ง. ลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีถูกควบคุมด้วยยีนเพียงยีนเดียวเท่านั้น 
 

17. ข้อใดเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคทาลัสซีเมีย 
ก. สีผิว      ข. โลหิต 
ค. โครโมโซม      ง. เซลล์เนื้อเยื่อ 
 

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 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ 
ข. มิวเทชัน ทำให้ได้ลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์เท่านั้น 
ค. การแปรผันทางพันธุกรรม เกิดจากมิวเทชันเท่านั้น 
ง. สารอะฟลาทอกซินจากเช้ือราทำให้อัตราการเกิดมิวเทชันสูงขึ้น 
 

20. ข้อใดเป็นมิวเทชันท่ีเกี่ยวข้องกับการแปรผันลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต 
ก. การแปรผันทำให้เกิดมิวเทชันในส่ิงมีชีวิต 
ข. มิวเทชันเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทำให้เกิดการแปรผันในส่ิงมีชีวิต 
ค. มิวเทชันอาจทำให้เกิดการแปรผันท่ีเป็นโทษกับส่ิงมีชีวิต 

   ง. มิวเทชันเป็นการเปล่ียนแปลงของยีนทำให้เกิดการแปรผันท่ีเป็นโทษกับส่ิงมีชีวิต  
 
 

เฉลย 
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนวิชา 2000 – 1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2546 
  
บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
1. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. ลักษณะสีผิว เส้นผม 
2. ข้อใดเป็นบริเวณท่ีมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. นิวเคลียสและไซโทพลาสซึม 
3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องตามหลักของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. มิวเทชันมีทั้งประโยชน์และโทษ 
4. ข้อใดเป็นลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่อง 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. การห่อลิ้น 
5. ข้อใดเป็นสาเหตุของความแปรผันทางพันธุกรรม 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. มิวเทชัน 



 

 

6. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการเพิ่มการแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variability) ของส่ิงมีชีวิตท่ีมีการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
7. ข้อใดเป็นอิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมภายนอกทำให้ส่ิงมีชีวิตเกิดการแปรผัน 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. อาหาร 
8. เมนเดลได้ทำการทดลองศึกษาถ่ัวลันเตา (Garden pea) ท่ีมีลักษณะแตกต่างกันกี่ลักษณะ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ค. 7 ลักษณะ 
9. ข้อใดเป็นลักษณะของถั่วท่ีเมนเดลได้ทำการทดลองจนได้ช่ือว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. เพาะปลูกง่าย 
10. ข้อใดเป็นส่ิงท่ีกำหนดเพศในคนว่าจะเกิดเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. โครโมโซมเพศ 
11. ข้อใดเป็นรูปแบบโครโมโซมเพศหญิง 
 คำตอบท่ีถูกคือ ค. xx 
12. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของโครโมโซม 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. DNA + Protein 
13. ข้อใดเป็นความผิดปกติเซลล์ร่างกายของบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. โครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 1 แท่ง 
14. ข้อใดเป็นลักษณะโครโมโซมของคนท่ีเป็นโรคคริดูชาต์ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ค. 44 + XY 
15. ข้อใดเป็นโครโมโซมร่างกายท่ีมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. โฮโมโลกัสโครโมโซม 
16. ข้อใดหมายถึงยีน 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. หน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม 
17. ข้อใดเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคทาลัสซีเมีย 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. โลหิต 
18. ข้อใดเป็นลักษณะการปฏิสนธิของฝาแฝดสยาม 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. ไข่ 1 ใบ สเปิร์ม 1 ตัว 
19. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องท่ีสุด 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. สารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราทำให้อัตราการเกิดมิวเทชันสูงขึ้น 
20. ข้อใดเป็นมิวเทชันท่ีเกี่ยวข้องกับการแปรผันลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. มิวเทชันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ส่วนท่ี ๒ แผนการจัดการเรียนรูแ้ละการประเมนิตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรยีนรู้ 
 
  ๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 



 

 

  ๒. จำนวน 7 ชั่วโมง 
  ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

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

2. เพื่อให้ประยุกต์ใช้หลักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในการเลือกใช้หลักฐาน หรืฮแนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
 
  ๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
  1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  หลักฐานของวิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต  การปรับตัวของส่ิงมีชีวิต  การเกิดสปีชีส์ใหม่  วิวัฒนาการของส่ิงมี ชีวิตชนิดต่าง ๆ  และผลของ
วิวัฒนาการต่อส่ิงมีชีวิต   

2.  เลือกหลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการสนับสนุนสถานการณ์ท่ีกำหนดตามหลักการ 
3.  แสดงความคิดในการนำหลักฐานสนับสนุนวิวัฒนาการ 
3.  วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีกำหนดให้สอดคล้องกับหลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
4.  เห็นความสำคัญของหลักฐานวิวัฒนาการ 
5.  แสดงพฤติกรรมความมีวินัย ความรับผิดชอบ  ความมีมนุษยสัมพันธ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความ

เป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
  ๕. เนื้อหา 

1.  ความหมายของวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต              
2.  หลักฐานท่ีสนับสนุนวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

  ๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  
ห ลั ก ฐาน ขอ งวิ วั ฒ น าก าร  แ น ว คิ ด เกี่ ย วกั บ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  การปรับตัวของส่ิงมีชีวิต  
การเกิดสปีชีส์ใหม่  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง 
ๆ  และผลของวิวัฒนาการต่อส่ิงมีชีวิต   
2.  เลือกหลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
สนับสนุนสถานการณ์ท่ีกำหนดตามหลักการ 
3.  แสดงความคิดในการนำหลักฐานสนับสนุน
วิวัฒนาการ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

อธิบายความหมายของวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตได้ 
อธิบายหลักฐาน  แนวคิดต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตได้ 

เลือกหลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้ 
อธิบายความสำคัญและผลของวิวัฒนาการได้ 
อธิบายกลไกของวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตได้ 
เข้าช้ันเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ   



 

 

4.  วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีกำหนดให้สอดคล้องกับ
หลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
 

 แสดงความคิดเห็น  ยอมรับความคิดเห็น และให้
ความร่วมมือในปฏิบัติงานกลุ่ม 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สอนคร้ังที่ 3  ช่ัวโมงท่ี 7-9 
 1.   เรียกช่ือ  สำรวจการแต่งกายของผู้เรียน พร้อมท้ังบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย  และ
ความรับผิดชอบ 

 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในระบบออนไลน์หน่วยท่ี 2 เรื่องวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต จำนวน  

20  ข้อ   
4. ให้ความรู้ เรื่อง ความหมายวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  แล้วร่วมกันให้ความหมายของคำว่า “วิวัฒนาการ”  

ให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
 5.  แจกใบความรู้กลุ่มละ  5  เรื่อง  โดยให้ศึกษาคนละ  1 เรื่อง (เรื่องท่ี 1 หลักฐานซากดึกดำบรรพ์ของ
ส่ิงมีชีวิต  เรื่องท่ี 2  หลักฐานทางกายวิภาคเปรียบเทียบ  เรื่องท่ี 3  หลักฐานการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ  เรื่องท่ี 
4  หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์  เรื่องท่ี 5  หลักฐานด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล) 

6.  ให้ผู้เรียนในกลุ่มศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ใช้เวลาประมาณ  5  นาที  และมอบหมายให้แต่ละคน
รับผิดชอบในแต่ละเรื่องท่ีตนเองได้รับ  ขณะท่ีผู้เรียนทำกิจกรรมผู้สอนคอยดูแลและสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม  และให้คำแนะนำเมื่อผู้เรียนสอบถาม 

7.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความหมายของวิวัฒนาการและหลักฐานท่ีสนับสนุนวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 
 8.  ผู้สอนอธิบายกลไกของวิวัฒนาการและผลของวิวัฒนาการ  พร้อมท้ังให้ผู้เรียนตอบคำถาม       ในบทเรียน 
 

สอนคร้ังที่ 4  ช่ัวโมงท่ี 10-12 
 1.   เรียกช่ือ  สำรวจการแต่งกายของผู้เรียน พร้อมท้ังบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย  และ
ความรับผิดชอบ 

 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.  ผู้สอนแจกใบความรู้ เรื่องหลักฐานท่ีบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  ใบความรู้ เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการ  และใบความรู้ เรื่อง การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
4.  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง หลักฐานท่ีบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  แนวคิดเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการ  และการเกิดสปีชีส์ใหม่  และร่วมอภิปรายหัวข้อท่ีกำหนดให้ 
5.  ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการอภิปรายหน้าช้ันเรียนโดยใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ  5  นาที 



 

 

6.  ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์ผลการอภิปรายแต่ละกลุ่ม เพราะผลการอภิปรายแต่ละกลุ่ม  อาจ
เหมือนกันหรือแตกต่างกัน   
  

7.  ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปสาระความรู้ เรื่อง หลักฐานท่ีบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  แนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ  และการเกิดสปีชีส์ใหม่   

8.  มอบหมายให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 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 แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 



 

 

 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับ
ท่ี 

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม

เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็น   



 

 

ของตน 
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

ส่วนท่ี ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
  2. จำนวน 7 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ  การจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต  กำเนิด
ของส่ิงมีชีวิต  อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต  สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  และการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
  4. สมรรถนะประจำหน่วย 



 

 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต  
อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต  สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

2. วิเคราะห์สาเหตุท่ีทำให้ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
3. วางแผนในการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 
4. เลือกผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยคำนึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
5. เลือกวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
6. อภิปรายผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตต่อส่ิงแวดล้อม 
7. เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

  5. เนื้อหา 
1.  ความหมายของวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต              
2.  หลักฐานท่ีสนับสนุนวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ ของ
ส่ิงมี ชีวิต  อาณาจักรของส่ิงมี ชีวิต  สาเห ตุการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  และการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

2. วิเคราะห์สาเหตุท่ีทำให้ความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิตมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

3. วางแผนในการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

4. เลือกผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยคำนึง
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

5. เลือกวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

6. อภิปรายผลกระทบความหลากหลายทาง
ชีวภาพของส่ิงมีชีวิตต่อส่ิงแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

          1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ของความหลากหลายทางชีวภาพ  การจัดหมวดหมู่
ของส่ิงมีชีวิต  กำเนิดของส่ิงมีชีวิต  อาณาจักรของ
ส่ิงมีชีวิต  สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
เข้าช้ันเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ   
 แสดงความคิดเห็น  ยอมรับความคิดเห็น และให้
ความร่วมมือในปฏิบัติงานกลุ่ม 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 1.  ขั้นสำรวจ 



 

 

  1.  เรียกช่ือ  สำรวจการแต่งกายของผู้เรียน พร้อมท้ังบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรม ความรับผิดชอบ  
มนุษยสัมพันธ์  ความสนใจใฝ่รู้  ความเช่ือมั่นในตนเอง 

 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเรื่องท่ีจะเรียน 
  3. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3  เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  จำนวน  20  ข้อ  
 4.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  ท้ังชนิดพันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์  ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก  จำนวน  และพันธุกรรม 
 5.  ผู้เรียนช่วยกันสรุปความหมายของ คำว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ”  โดยผู้สอนคอยฟังและช่วย
เสริมข้อสรุป  ผู้สอนพยายามให้คำชมเชยเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจในการระดมสมอง 
 6.  ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาความหลากหลายของระบบนิเวศ   ความหลากหลายทางพันธุกรรม  และความ
หลากหลายชนิดของพันธุ์  โดยใช้ใบความ  เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ   
 7.  แบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยคละตามความสามารถ  แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม   ให้ทำ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการศึกษาส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศในสถานศึกษา   
     1.7  กำหนดจุดศึกษา  โดยพิจารณาความเหมาะสมและเนื้อหาสาระท่ีจะให้ความรู้เรื่องส่ิงมีชีวิตใน
ระบบนิเวศได้  ผู้สอนต้องสำรวจสถานท่ีท่ีจะกำหนดเป็นจุดศึกษาอย่างละเอียด 
    1.8  ผู้เรียนศึกษากิจกรรมจากใบงาน เรื่อง ความหลากหลายของพืชในท้องถิ่นศึกษาส่ิงมีชีวิตในระบบ
นิเวศในสถานศึกษา  โดยผู้สอนมีแบบปฏิบัติกิจกรรมให้กับผู้เรียน  เพื่อให้เข้าใจกรอบของการศึกษาว่าควรศึกษา
เรื่องใดบ้าง 
  2.  ขั้นเรียนรู้   
     2.1  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศตามจุดท่ีศึกษาท่ีได้กำหนดไว้ 
         2.2 ให้ผู้เรียนตอบข้อคำถามท่ีได้จากการสังเกตโดยการจดบันทึกข้อมูลในแต่ละแหล่ง 
ท่ีได้ศึกษา  และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าช้ันเรียนในครั้งต่อไป 
      2.3  ให้ผู้เรียนนำเสนอหน้าช้ันเรียน  ระหว่างสำรวจผู้เรียนพบเห็นส่ิงใดท่ีน่าสนใจบ้าง  ปัญหาอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้น  โดยผู้เรียนแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นระหว่างกลุ่ม  
      2.4  ให้ผู้เรียนสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม  โดยใช้แนวสรุป ดังนี้ 
                 2.4.1  สรุปเกี่ยวกับข้อมูลท่ีได้จากแหล่งศึกษา   
            2.4.2  สภาพปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพต่อระบบนิเวศของแหล่งท่ี
ศึกษา 
   2.5  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลท่ีได้จากแหล่งศึกษามาจัดหมวดหมู่ส่ิงมีชีวิต  โดยศึกษาจากใบความรู้  
เรื่อง การจัดหมวดหมู่ส่ิงมีชีวิต 
   2.6  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการจำแนกส่ิงมีชีวิต  เสนอหน้าช้ันเรียน  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับกลุ่มอื่น ๆ โดยแต่ละกลุ่มใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ  3  นาที 



 

 

   2.7  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมาใช้เทคนิค Concept  mapping  และให้จัดทำรายงาน
หรือนำเสนอในรูปของป้ายนิเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ 
   2.8  ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาการกำเนิดของส่ิงมีชีวิตจากใบความรู้ เรื่องกำเนิดของส่ิงมีชีวิต 
  3.  ขั้นประเมินผล 
       3.1  ประเมินผลจากแบบบันทึกข้อมูลและการนำเสนอหน้าช้ันเรียนของแต่ละกลุ่ม 
       3.2 ประเมินการให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความกระตือรือร้นและ
ความเพียรในการทำงานและปฏิบัติงานเสร็จในเวลาท่ีกำหนด 
  4.  ขั้นนำไปใช้ 
      ผู้เรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

สอนคร้ังที่ 6   ช่ัวโมงที่  16- 18 
 1.  ผู้สอนประเมินการตรงเวลาในการเข้าช้ันเรียน และการแต่งกาย 
 2.  ผู้สอนทบทวนความรู้จากการเรียนรู้ครั้งท่ีแล้ว 
        3.  ผู้เรียนช่วยกันสรุปความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในด้านระบบนิเวศ  ด้านพันธุกรรม และ
ด้านชนิดของพันธุ์ 
        4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรต่าง ๆ โดยใช้ใบความรู้  เรื่องอาณาจักรของ
ส่ิงมีชีวิต   
        4. ผู้สอนอธิบายสาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยใช้ใบความรู้ เรื่อง สาเหตุแห่งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ   
         5. ผู้เรียนศึกษา เนื้อหา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  และการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต  จากใบ
ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ   
         6. ผู้สอนถามคำถามให้ผู้เรียนยกตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศท่ีทำหน้าท่ีต่าง ๆ 
             7. ผู้เรียนทำกิจกรรม  วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศในท้องถิ่นของผู้เรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม   
        10.  ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา  และสรุปผลการศึกษา 
           11.  ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  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 แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับ
ท่ี 

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม

เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   



 

 

๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็น
ของตน 

  

๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 
 
 

 ส่วนท่ี ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 
  2. จำนวน 6 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

             1.  เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์   ผลิตภัณฑ์จากการกล่ัน
น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ  และพลังงานทดแทน  ผลกระทบจากการใช้ ปิโตรเลียม   

2.  วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภัณฑ์ 
  4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์   ผลิตภัณฑ์จากการกล่ันน้ำมันดิบ
และก๊าซธรรมชาติ  ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม  และพลังงานทดแทน 

2.  เลือกใช้ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
3.  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิตและการใช้ปิโตรเคมีภัณฑ์ 

          4.  แสดงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลียม  โดยคำนึงการใช้อย่างยั่งยืน และไม่เกิด
มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม   
  5. เนื้อหา 



 

 

1. ความหมายของปิโตรเลียม 
2. การกำเนิดปิโตรเลียม 
3. ผลิตภัณฑ์จากการกล่ันน้ำมันปิโตรเลียม 

3.1 การกล่ันน้ำมันดิบ 
3.2 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์การกล่ันน้ำมันปิโตรเลียม 

4. แก๊สธรรมชาติ 
4.1 ส่วนประกอบของแก๊สธรรมชาติ 
4.2 ประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติ 

5. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียม   
 6.  พลังงานทดแทน 
  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ

ปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์   ผลิตภัณฑ์จากการ
กล่ันน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ  ผลกระทบจากการ
ใช้ปิโตรเลียม  และพลังงานทดแทน 

2.  เลือก ใช้ปิ โตรเลียม  ปิ โตรเคมี และ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิต
และการใช้ปิโตรเคมีภัณฑ์ 
          4.  แสดงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนปิโตรเลียม  โดยคำนึงการใช้อย่างยั่งยืน  

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

1อธิบายความสำคัญของปิ โตรเลียมและการนำ
ปิโตรเลียมไปใช้ประโยชน์ได้ 
อธิบายกระบวนการเกิดปิโตรเลียมได้ 
บอกผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแยกปิโตรเลียมแต่ละชนิด
ได้ถูกต้อง 
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภัณฑ์ได้
อย่างเหมาะสม 
วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียมได้ 
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน  

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1.  ผู้สอนประเมินการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบ 
2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียนหน่วย  เรื่องปิโตรเลียม  จำนวน  20  ข้อ 
3. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเช้ือเพลิงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน  2 -3  ตัวอย่าง 
4. ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย  ในหัวข้อความสำคัญของปิโตรเลียมท่ีมีต่อสังคมและเศรษฐกิจ  และสรุป

ความสำคัญของปิโตรเลียม 
5. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบจากการผลิตและการใช้ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์  โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน

เพื่อร่วมกันศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้  และทำกิจกรรม  ศึกษาผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม   
6. ผู้สอนประเมินชิ้นงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น  



 

 

 สัปดาห์ที่   12  ชั่วโมงที่  37- 39 
1. ผู้สอนประเมินการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบ 
2. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนยกตัวอย่างข่าวที่เกี่ยวกับปัญหาของปิโตรเลียมในปัจจุบัน 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปปัญหาของปิโตรเลียม 
4. ให้ผู้เรียนเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลียม  โดยคำนึงการใช้อย่างยั่งยืน 

และไม่เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม   
5. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาสาระในบทเรียนหน่วยที่ 6  เรื่องปิโตรเลียม   
6. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนในบทเรียนหน่วยท่ี 6  เรื่องปิโตรเลียม  จำนวน  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 แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 



 

 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน บทที่ 4 เร่ืองปิโตรเลียม 

วิชา 2000 – 1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 30 นาที 
  

คำช้ีแจง: 1 แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ 
  2. จงทำเครื่องหมาย × บนตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
  
 

จงทำเคร่ืองหมาย × บนตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
1. ข้อใดเป็นองค์ประกอบหลักของปิโตรเลียม 

ก. คาร์บอน 
ข. กำมะถัน 
ค. ออกซิเจน 
ง. ไนโตรเจน 

2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบหลักของแก๊สธรรมชาติในสภาวะปกติ 
ก. ก๊าซอีเทน 
ข. ก๊าซมีเทน 
ค. ก๊าซไนโตรเจน 
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

3. ข้อใดเป็นชั้นหินท่ีถูกเก็บกักแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ 
ก. ช้ันหินปูน 
ข. ช้ันหินเกลือ 
ค. ช้ันหินทราย 
ง. ช้ันหินดินดาน 

4. ข้อใดหมายถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
ก. สารประกอบท่ีได้จากส่ิงมีชีวิต 
ข. ออกไซด์ของคาร์บอน คาร์บอเนตและไฮโดรเจนคาร์บอเนต 
ค. สารประกอบท่ีมีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ 
ง. สารประกอบท่ีมีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบและมีธาตุอื่น ๆ เช่น ออกซิเจน กำมะถันอีก

เล็กน้อย 
5. ข้อใดเป็นลักษณะของช้ันหินกักเก็บ 

ก. เป็นหินเนื้อเรียบ 
ข. เป็นหินเนื้อพรุน 



 

 

ค. เป็นหินเนื้อแน่น 
ง. เป็นหินท่ีอุดมไปด้วยสารอินทรีย์ 

6. ข้อใดเป็นหินท่ีอยู่ในช้ันหินปิดกั้น 
ก. หินทราย 
ข. หินปูน 
ค. หินโคลน 
ง. หินโดโลไมท์ 

7. ข้อใดเป็นวิธีการสำรวจขนาดและขอบเขตของแหล่งปิโตรเลียม 
ก. การสำรวจทางธรณีวิทยา 
ข. การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ 
ค. การสำรวจโดยใช้ดาวเทียม 
ง. การสำรวจโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ 

8. ข้อใดเป็นวิธีการสำรวจโดยการตรวจวัดคล่ืนไหวสะเทือนของช้ันหิน 
ก. การเจาะสำรวจ 
ข. การสำรวจทางธรณีวิทยา 
ค. การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ 
ง. การสำรวจโดยใช้ดาวเทียม 

9. ข้อใดเป็นจังหวัดท่ีสำรวจพบแหล่งน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
ก. จังหวัดกระบี่ 
ข. จังหวัดขอนแก่น 
ค. จังหวัดกำแพงเพชร 
ง. จังหวัดเชียงใหม่ 

10. ข้อใดเป็นสารท่ีใช้เติมลงไปในน้ำมันเบนซินเพื่อทำให้เลขออกเทนสูงขึ้นและป้องกันการกระตุกของเครื่องยนต์ 
ก. น้ำกล่ัน 
ข. กรดกำมะถัน 
ค. น้ำมันออกเทน 
ง. เตตระเอทิลเลด 

11. ข้อใดเป็นสารท่ีใช้เติมในน้ำมันเบนซินเพื่อให้มีเลขออกเทนสูงขึ้นและลดปริมาณอากาศเสีย 
ก. ไอโซออกเทน 
ข. แก๊สโซลีน 
ค. น้ำมันดีเซล 
ง. เมทิลเทอร์เซียรีบิวทิลอีเทอร์ 



 

 

12. ข้อใดเป็นก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ท่ีมีผลต่อสภาพแวดล้อมและส่ิงมีชีวิต 
ก. NO และ SO2 
ข. NO และ CO2 
ค. CO และสารตะกั่ว 
ง. ตะกั่วและไฮโดรเจน 

13. ข้อใดเป็นสาเหตุท่ีต้องแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 
ก. ก๊าซ CO2 มีจุดเดือดต่ำกว่าสารอื่น ๆ 
ข. ก๊าซ CO2 ทำให้ระบบท่อนำก๊าซและเครื่องมือเกิดการสึกกร่อน 
ค. ป้องกันการอุดตันของท่อ เนื่องจากสถานะเป็นของแข็งเมื่ออุณหภูมิลดลง 
ง. ก๊าซ CO2 ทำปฏิกิริยากับอากาศเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง 

14. ข้อใดเป็นวิธีการแยกกล่ันน้ำมันดิบออกมาเป็นน้ำมันชนิดต่าง ๆ 
ก. การสันดาบ 
ข. การกล่ันลำดับส่วน 
ค. การตกตะกอนตามลำดับ 
ง. การสลายด้วยความร้อน 

15. ข้อใดสรุปสมบัติของน้ำมันเบนซินธรรมดาออกเทน 84 น้ำมันเบนซินซุปเปอร์ หรือน้ำมันเบนซนิพิเศษออกเทน 
95 ได้ถูกต้อง 

ก. น้ำมันเบนซินพิเศษติดไฟง่ายและเร็วกว่าธรรมดา 
ข. น้ำมันเบนซินพิเศษเผาไหม้ได้สมบูรณ์กว่าชนิดธรรมดา 
ค. น้ำมันเบนซินชนิดพิเศษประหยัดกว่าชนิดธรรมดา 
ง. น้ำมันเบนซินชนิดพิเศษป้องกันการกระตุกของเครื่องยนต์ได้ดีกว่าชนิดธรรมดา 

16. ข้อใดเป็นวิธีการทำน้ำมันเบนซินให้มีเลขค่าออกเทนสูง 
ก. เติมแอลกอฮอล์ลงไป 
ข. เพิ่มขนาดโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอน 
ค. เพิ่มร้อยละของไฮโดรคาร์บอนที่คาร์บอนอะตอมต่อกันแบบสายตรง 
ง. เพิ่มร้อยละของไฮโดรคาร์บอนที่คาร์บอนอะตอมต่อกันเป็นสายมีสาขา 

17. ข้อใดทำให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมจากการเพิ่มจำนวนเลขค่าออกเทนในน้ำมันเบนซิน โดยการเติมเททระ
เอทิลเลด 

ก. เกิดก๊าซ CO2 มากขึ้น เนื่องจากมีการเผาไหม้มากขึ้น 
ข. เกิดเขม่ามากขึ้น เนื่องจากเป็นการเพิ่มปริมาณคาร์บอน 
ค. เกิดก๊าซ CO มากขึ้น เนื่องจากตะกั่วมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
ง. เกิดออกไซด์และคาร์บอเนตของตะกั่วปะปนอยูใ่นบรรยากาศ 



 

 

18. เพราะเหตุใดแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานท่ีสะอาด 
ก. ไม่ทำให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ 
ข. เป็นพลังงานท่ีได้มามหาศาลโดยไม่ต้องลงทุน 
ค. ปฏิกิริยาท่ีเกิดในดวงอาทิตย์เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์อย่างเดียว 
ง. ดวงอาทิตย์มีธาตุท่ีเบาท่ีสุด คือไฮโดรเจนเท่านั้น ไม่มีแก๊ส Co2 หรือแก๊ส So2 อยู่เลย 

19. ข้อใดเป็นแก๊สปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงหุงต้ม 
ก. ซีเอ็นจี (CNG) 
ข. แอลพีจี (LPG) 
ค. แอลเอ็นจี (LNG) 
ง. เอ็นจีแอล (NGL) 

20. ข้อใดเป็นแก๊สท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงในยานพาหนะ 
ก. ไนโตรเจน 
ข. เลดออกไซด์    ค. คาร์บอนมอนอกไซด์ 
ง. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
บทที่ 4 เร่ืองปิโตรเลียม 

  

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1. ข้อใดเป็นองค์ประกอบหลักของปิโตรเลียม 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. คาร์บอน 
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบหลักของแก๊สธรรมชาติในสภาวะปกติ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. ก๊าซมีเทน 
3. ข้อใดเป็นชั้นหินท่ีถูกเก็บกักแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. ชั้นหินดินดาน 
4. ข้อใดหมายถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 คำตอบท่ีถูกคือ ค. สารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ 
5. ข้อใดเป็นลักษณะของช้ันหินกักเก็บ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. เป็นหินเนื้อพรุน 
6. ข้อใดเป็นหินท่ีอยู่ในช้ันหินปิดกั้น 
 คำตอบท่ีถูกคือ ค. หินโคลน 
7. ข้อใดเป็นวิธีการสำรวจขนาดและขอบเขตของแหล่งปิโตรเลียม 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ 
8. ข้อใดเป็นวิธีการสำรวจโดยการตรวจวัดคล่ืนไหวสะเทือนของช้ันหิน 



 

 

 คำตอบท่ีถูกคือ ค. การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ 
9. ข้อใดเป็นจังหวัดท่ีสำรวจพบแหล่งน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ข้อใดเป็นสารท่ีใช้เติมลงไปในน้ำมันเบนซินเพื่อทำให้เลขออกเทนสูงขึ้นและป้องกันการกระตุกของเครื่องยนต์ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. เตตระเอทิลเลด 
11. ข้อใดเป็นสารท่ีใช้เติมในน้ำมันเบนซินเพื่อให้มีเลขออกเทนสูงขึ้นและลดปริมาณอากาศเสีย 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. เมทิลเทอร์เซียรีบิวทิลอีเทอร์ 
12. ข้อใดเป็นก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ท่ีมีผลต่อสภาพแวดล้อมและส่ิงมีชีวิต 
 คำตอบท่ีถูกคือ ค. CO และสารตะก่ัว 
13. ข้อใดเป็นสาเหตุท่ีต้องแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ค. ป้องกันการอุดตันของท่อ เนือ่งจากสถานะเป็นของแข็งเม่ืออุณหภูมิลดลง 
14. ข้อใดเป็นวิธีการแยกกล่ันน้ำมันดิบออกมาเป็นน้ำมันชนิดต่าง ๆ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. การกลั่นลำดับส่วน 
15. ข้อใดเป็นคุณสมบัติพิเศษระหว่างน้ำมันเบนซินธรรมดาออกเทน  84 และน้ำมันเบนซินซุปเปอร์ หรือน้ำมัน
เบนซินพิเศษออกเทน 95 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. น้ำมันเบนซินชนิดพิเศษป้องกันการกระตุกของเคร่ืองยนต์ได้ดีกว่าชนิดธรรมดา 
16. ข้อใดเป็นวิธีการทำน้ำมันเบนซินให้มีเลขค่าออกเทนสูง 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. เติมแอลกอฮอล์ลงไป 
17. ข้อใดทำให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมจากการเพิ่มจำนวนเลขค่าออกเทนในน้ำมันเบนซินโดยการเติมเททระเอทิล
เลด 
 คำตอบท่ีถูกคือ ค. เกิดก๊าซ CO มากข้ึน เนื่องจากตะก่ัวมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
18. เพราะเหตุใดแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานท่ีสะอาด 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. ไม่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
19. ข้อใดเป็นแก๊สปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงหุงต้ม 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. แอลพีจี (LPG) 
20. ข้อใดเป็นแก๊สท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงในยานพาหนะ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ค. คาร์บอนมอนอกไซด์ 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 



 

 

ลำดับ
ท่ี 

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม

เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็น

ของตน 
  

๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 

ส่วนท่ี ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องพอลิเมอร์ 
  2. จำนวน 6 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของพอลิเมอร์  ประเภทของพอลิเมอร์   ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไร
เซชั่น โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
สังเคราะห์  และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พอลิเมอร์ 



 

 

  4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์   ผลิตภัณฑ์จากการกล่ันน้ำมันดิบ

และก๊าซธรรมชาติ  ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม  และพลังงานทดแทน 
2.  เลือกใช้ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
3.  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิตและการใช้ปิโตรเคมีภัณฑ์ 

          4.  แสดงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลียม  โดยคำนึงการใช้อย่างยั่งยืน และไม่เกิด
มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม   
  5. เนื้อหา 

1. ความหมายของปิโตรเลียม 
2. การกำเนิดปิโตรเลียม 
3. ผลิตภัณฑ์จากการกล่ันน้ำมันปิโตรเลียม 

3.1 การกล่ันน้ำมันดิบ 
3.2 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์การกล่ันน้ำมันปิโตรเลียม 

4. แก๊สธรรมชาติ 
4.1 ส่วนประกอบของแก๊สธรรมชาติ 
4.2 ประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติ 

5. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียม   
 6.  พลังงานทดแทน 
  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับ  ความหมายของพอลิเมอร์  
ประเภทของพอลิเมอร์   ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่น  
โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  ผลิตภัณฑ์จากพอลิ
เมอร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์สังเคราะห์  และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ใช้พอลิเมอร์ 
 2. เลือกวิธีการกำจัดพลาสติก 

3. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลาสติก 

4.  วางแผนในการกำจัดพลาสติกโดยไม่ทำให้เกิด
ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

อธิบายความหมายของพอลิเมอร์ได้ 
อธิบายปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซช่ันแบบควบแน่นและ
แบบต่อเติมได้ 
บอกความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของพอลิเมอร์กับ
พลาสติกและสมบัติของพอลิเมอร์ได้ 
อธิบายเกี่ยวกับพลาสติกและชนิดของพลาสติกได้ 
อธิบายความแตกต่างระหว่างยางธรรมชาติกับยาง  

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   1.  ผู้สอนประเมินการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบ 
   2.  ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5  เรื่องพอลิเมอร์  จำนวน  20  ข้อ 



 

 

 3.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาบทเรียนโดยซักถามเกี่ยวกับวัสดุท่ีนำมาใช้ทำอุปกรณ์การเรียน  เครื่อง
เขียนต่าง ๆ เครื่องใช้ภายในบ้าน  และสำนักงาน 

   4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ประเภทของพอลิเมอร์  โครงสร้างของพอลิเมอร์  สมบัติของ
พอลิเมอร์            

5.  ผู้สอนอธิบายแผนภาพพอลิเมอร์ท่ีได้จากก๊าซธรรมชาติ  น้ำมันดิบ และถ่านหิน 
                6.  ให้ผู้เรียนอภิปรายและสรุปสมบัติทางกายภาพบางประการของพลาสติกชนิดต่าง ๆ เกี่ยวกับประเภท  
ลักษณะท่ัวไป  สภาพการไหม้ไฟ  การใช้ประโยชน์  และจำแนกประเภทของพลาสติก  ผู้สอนคอยให้คำแนะนำ   
ให้ผู้เรียนอภิปรายถึงความแตกต่างของพลาสติกท่ีนำมาใช้ทำอุปกรณ์ใส่อาหารกับพลาสติกท่ีนำมาใช้เป็นเครื่องใช้
อุปกรณ์ในสำนักงานผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพอลิเมอร์และการเกิดพอลิเมอร์ท้ังในธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สังเคราะห์ข้ึน  ผู้เรียนจดบันทึก 
 

           สัปดาห์ที่ 14  ชั่วโมงที่ 43-45 
    1.  ผู้สอนประเมินการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบ 

2.  ผู้สอนทบทวนความรู้ท่ีเรียนจากช่ัวโมงท่ีแล้ว   
            3. ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ 
             4.  ผู้สอนใช้คำถามให้ผู้เรียนสรุปประเภทของผลิตภัณฑ์พลาสติก  ชนิดเส้นใย  ชนิดยางสังเคราะห์  
และให้ผู้เรียนยกตัวอย่างส่ิงของท่ีผู้เรียนใช้ในชีวิตประจำวัน 
             5.  ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนหัวข้อผลกระทบจากการใช้พอลิเมอร์ต่อส่ิงแวดล้อม  โดยให้ผู้เรียนยกปัญหาท่ี
เกิดจากการใช้พอลิเมอร์ในชีวิตประจำวัน 
 6.  ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง พลาสติกและการใช้ประโยชน์ 
             7.  ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปปริมาณพลาสติก ท่ีมาของพลาสติก และผลกระทบของพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  
ให้ผู้เรียนช่วยกันเสนอแนะวิธีการลดปริมาณขยะพลาสติก 

 8.  ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การกำจัดพลาสติก  
 9.  ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เรื่อง การคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อรีไซเคิล  โดยให้ร่วมกันเขียนแผนผัง
ความคิด โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.  ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยท่ี 7  เรื่อง พอลิเมอร์  จำนวน  
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 แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องสารชีวโมเลกุล 
  2. จำนวน 6 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  ประเภท  และสมบัติของสารชีวโมเลกุล 
   2.  เพื่อให้ประยุกต์ใช้หลักความมีเหตุผล  ความพอประมาณ และหลักความมีภูมิคุ้มกันในการทดสอบ
สมบัติบางประการของสารชีวโมเลกุล 
  4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของสารชีวโมเลกุล การทดสอบโปรตีน การทดสอบคาร์โบไฮเดรต  
การทดสอบเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ การทดสอบการละลายของน้ำมันและ
ไขมันในตัวทำละลายบางชนิด  การทดสอบการเหม็นหืนของน้ำมันและไขมัน  การทดสอบประโยชน์ของไขมัน   
  5. เนื้อหา 

1.  ความหมายของสารชีวโมเลกุล 
2.  โปรตีน  

        2.1  องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีน 
        2.2  ชนิดและหน้าท่ีของโปรตีน 

        2.3  เอนไซม์ 
3.  คาร์โบไฮเดรต 

3.1  ชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต 

4. ไขมันและน้ำมัน 

 4.1 1  องค์ประกอบและโครงสร้างของไขมันและน้ำมัน 

 4.1.2  ไขมันในเลือด 

 4.1.3  ประโยชน์จากไขมันและน้ำมัน  



 

 

             5.  กรดนิวคลีอิก    6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของสารชีวโมเลกุล 
การทดสอบโปรตีน การทดสอบคาร์โบไฮเดรต  การ
ทดสอบเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวใน
น้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ การทดสอบการละลายของ
น้ำมันและไขมันในตัวทำละลายบางชนิด   การ
ทดสอบการเหม็นหืนของน้ำมันและไขมัน   การ
ทดสอบประโยชน์ของไขมัน   

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

อธิบายความหมายของสารชีวโมเลกุลได้ 
อธิบายประเภทของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  และไขมัน
ได้ 
บอกสมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  
และไขมันได้ 
กำหนดปัญหาในการทดสอบสมบัติบางประการของ
โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  เปรียบเทียบปริมาณกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์  การละลาย
ของน้ำมันและไขมัน   

 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ขั้นนำ 

         1.1  ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียน หน่วยที่ 6  เรื่อง สารชีวโมเลกุล  จำนวน  20  ข้อ 
        1.2  ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับอาหารท่ีมีประโยชน์และจำเป็น       ต่อ
ร่างกาย  โดยผู้สอนต้ังคำถาม ดังนี้ สารอาหารท่ีมนุษย์ต้องได้รับอย่างเพียงพอมีประเภทใดบ้าง  

2.  ขั้นสอน 
     2.1  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้   
          2.2  ให้ความรู้เรื่องคาร์โบไฮเดรต   
         2.3 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 4-5  คน  ตามความสมัครใจ ทำกิจกรรมเรื่อง  สุขภาพกับสารอาหาร  ให้ผู้เรียน
ร่วมกันเสนอความคิดรวมท้ังสืบค้นข้อมูลในประเด็น  ถ้าเด็กในวัยเจริญเติบโตได้รับสารโปรตีน  ไขมัน  และ
คาร์โบไฮเดรต  ไม่เพียงพอหรือมากเกินไป จะมีผลอย่างไรต่อร่างกาย   

    2.4  ให้ความรู้เรื่องโปรตีน 
         2.5   ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มรับใบงานกิจกรรม  เรื่องการทดสอบโปรตีนในอาหาร  

    2.7  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการทดลองตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้  แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อทบทวนถึง
วิธีการทดลองภายในกลุ่มอีกครั้ง  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 แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน บทที่ 8 เร่ือง สารชีวโมเลกุล 
วิชา 2000 – 1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

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

คำช้ีแจง: 1 แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ 
  2. จงทำเครื่องหมาย × บนตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
  
 

จงทำเคร่ืองหมาย × บนตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
1. ข้อใดไม่ใช่ธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุล 

ก. C 
ข. O 
ค. Fe 



 

 

ง. Cr 
2. ข้อใดเป็นกรดอะมิโนจำเป็นท่ีร่างกายต้องการ 

ก. ไอโซลิวซีน ไลซีน เฟนิลอะลานีน 
ข. ลิวซีน ไทโรซีน ทรีโอนีน 
ค. เวลีน ทริปโตเฟน แอสปาราจีน 
ง. ไกลซีน เมไทโอนีน ฮีสติดีน 

3. ข้อใดเป็นกรดอะมิโนท่ีร่างกายสร้างขึ้นได้เอง 
ก. ซิสเทอีนและกลูตามีน 
ข. อะลานีนและวาลีน 
ค. ทริปโตเฟนและไลซีน 
ง. อาร์จินีนและทีโอนีน 

4. ข้อใดเป็นโปรตีนที่พบในเส้นผม ผิวหนัง เขาสัตว์และเล็บ 
ก. ไมโอซิน 

ข. α - เคราติน 
ค. โปรตีนเส้นใย 
ง. โปรตีนก้อนกลม 

 
 
 
5. ข้อใดเป็นโครงสร้างโปรตีนที่พันธะไฮโดรเจนไม่มีผลต่อโครงสร้าง 

ก. โครงสร้างปฐมภูมิ 
ข. โครงสร้างทุติยภูมิ 
ค. โครงสร้างตติยภูมิ 
ง. โครงสร้างจตุรภูมิ 

6. ข้อใดเป็นน้ำมันพืชท่ีไม่ควรรับประทานสำหรับคนท่ีเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดอุดตัน 
ก. น้ำมันมะกอก 
ข. น้ำมันรำข้าว 
ค. น้ำมันมะพร้าว 
ง. น้ำมันดอกคำฝอย 

7. ข้อใดเป็นพืชท่ีให้โปรตีนในปริมาณสูงกว่าพืชชนิดอื่น ๆ 
ก. ถ่ัวลิสง 
ข. ถั่วเหลือง 



 

 

ค. เมล็ดข้าว 
ง. ถั่วลันเตา 

8. ข้อใดเป็นหน่วยเล็กท่ีสุดของสารอาหารประเภทโปรตีน 
ก. ดีเอ็นเอ 
ข. กลูโคส 
ค. กรีเซอรอล 
ง. กรดอะมิโน 

9. ข้อใดเป็นโปรตีนที่มีโครงสร้างเป็นก้อนและเกลียว 3 สาย 
ก. เคราติน และฮีโมโกลบิน 
ข. เอนไซม์ และเคราติน 
ค. เอนไซม์ และคอลลาเจน 
ง. ฮอร์โมนอินซูลิน และคอลลาเจน 

10. ข้อใดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
ก. ปาเปน 
ข. คอลลาเจน 
ค. เฮโมโกลมิน 
ง. ไกลโคเจน 
 

11. ข้อใดเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่จัดอยู่ในประเภทมอนอแซ็กคาไรด์ 
ก. กลูโคส 
ข. ซูโครส 
ค. ฟรักโทส 
ง. กาแลกโทส 

12. ข้อใดเป็นแหล่งสะสมคาร์โบไฮเดรตท่ีสำคัญในร่างกาย 
ก. ตับและตับอ่อน 
ข. ตับและกล้ามเนื้อ 
ค. ตับอ่อนและไต 
ง. กระดูกและพังผืดหน้าท้อง 

13. ข้อใดเป็นส่ิงสำคัญในการเลือกกรดไขมันมาใช้ทำสบู่เพื่อให้ได้สบู่ท่ีมีคุณภาพ 
ก. ต้องเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเหม็นหืน 
ข. ควรเลือกกรดไขมันไม่อิ่มตัวเพื่อไห้ทำความสะอาดส่ิงสกปรกได้ดี 
ค. ควรเลือกกรดไขมันท่ีมีสารไฮโดรคาร์บอนยาว ๆ เพื่อให้ละลายไขมันได้มาก 



 

 

ง. เป็นกรดไขมันท่ีมีสายไฮโดรคาร์บอนที่ยาวพอเหมาะเพื่อทำให้เกิดอิมัลชันได้ดี 
14. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์ 

ก. น้ำตาลและสบู่ฟอสเฟต 
ข. ไนโตรจีนัสเบสและน้ำตาล 
ค. ไนโตรจีนัสเบสและหมู่ฟอสเฟต 
ง. ไนโตรจีนัส น้ำตาล และหมู่ฟอสเฟต 

15. ข้อใดเป็นหน้าท่ีของไขมัน 
ก. เป็นแหล่งพลังงาน 
ข. เป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของเย่ือหุ้มเซลล์ 
ค. เจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 
ง. ป้องกันและกำจัดส่ิงแปลกปลอมท่ีเข้าสู่ร่างกาย 

16. ข้อใดเป็นกรดไขมันท่ีมีพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอน 
ก. กรดไขมันอิ่มตัว 
ข. กรดไขมันไม่อิ่มตัว 
ค. กรดไขมันจำเป็น 
ง. กรดไขมันไม่จำเป็น 
 

17. ข้อใดเป็นอาหารท่ีมีปริมาณคอเลสเทอรอลมากท่ีสุด 
ก. ไข่แดง 
ข. สมองสัตว์ 
ค. ปลาหมึก 
ง. หอยนางรม 

18. ข้อใดเป็นสารประเภทเอนไซม์ 
ก. ไขมัน 
ข. โปรตีน 
ค. กรดไขมัน 
ง. คาร์โบไฮเดรต 

19. ข้อใดเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ 
ก. อุณหภูมิ เวลา และ PH ของสารละลาย 
ข. ความเข้มข้นของสารต้ังต้น อุณหภูมิและเวลา 
ค. ความเข้มข้นของเอนไซม์ PH ของสารละลาย เวลา 
ง. PH ของสารละลาย ความเข้มข้นของเอนไซม์ และความเข้มข้นของสารต้ังต้น (สับสเตรต) 



 

 

20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. โครงสร้างพื้นฐานของกรดนิวคลีอิกเป็นนิวคลีโอไทด์ 
ข. นิวคลีโอไทด์เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ DNA และ RNA 
ค. กรดนิวคลีอิกเป็นพอลิเมอร์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพบในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต 
ง. DNA และ RNA มีองค์ประกอบของสารเหมือนกัน แตกต่างกันเฉพาะการสลับตำแหน่งของสารเท่านั้น 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

หน่วยที่ 6 สารชีวโมเลกุล 
1. ข้อใดไม่ใช่ธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุล 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. Cr 
2. ข้อใดเป็นกรดอะมิโนจำเป็นท่ีร่างกายต้องการ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. ไอโซลิวซีน ไลซีน เฟนิลอะลานีน 
3. ข้อใดเป็นกรดอะมิโนท่ีร่างกายสร้างขึ้นได้เอง 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. ซิสเทอีนและกลูตามีน 
4. ข้อใดเป็นโปรตีนที่พบในเส้นผม ผิวหนัง เขาสัตว์และเล็บ 

 คำตอบท่ีถูกคือ ข. α - เคราติน 
5. ข้อใดเป็นโครงสร้างโปรตีนที่พันธะไฮโดรเจนไม่มีผลต่อโครงสร้าง 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. โครงสร้างปฐมภูมิ 
6. ข้อใดเป็นน้ำมันพืชท่ีไม่ควรรับประทานสำหรับคนท่ีเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดอุดตัน 
 คำตอบท่ีถูกคือ ค. น้ำมันมะพร้าว 
7. ข้อใดเป็นพืชท่ีให้โปรตีนในปริมาณสูงกว่าพืชชนิดอื่น ๆ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. ถ่ัวเหลือง 
8. ข้อใดเป็นหน่วยเล็กท่ีสุดของสารอาหารประเภทโปรตีน 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. กรดอะมิโน 
9. ข้อใดเป็นโปรตีนที่มีโครงสร้างเป็นก้อนและเกลียว 3 สาย 
 คำตอบท่ีถูกคือ ค. เอนไซม์ และคอลลาเจน 
10. ข้อใดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. ไกลโคเจน 
11. ข้อใดเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่จัดอยู่ในประเภทมอนอแซ็กคาไรด์ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. ซูโครส 
12. ข้อใดเป็นแหล่งสะสมคาร์โบไฮเดรตท่ีสำคัญในร่างกาย 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. ตับและกล้ามเนื้อ 



 

 

13. ข้อใดเป็นส่ิงสำคัญในการเลือกกรดไขมันมาใช้ทำสบู่เพื่อให้ได้สบู่ท่ีมีคุณภาพ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. ต้องเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเหม็นหืน 
14. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. ไนโตรจีนัส น้ำตาล และหมู่ฟอสเฟต 
15. ข้อใดเป็นหน้าท่ีของไขมัน 
 คำตอบท่ีถูกคือ ก. เป็นแหล่งพลังงาน 
16. ข้อใดเป็นกรดไขมันท่ีมีพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอน 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. กรดไขมันไม่อิ่มตัว 
17. ข้อใดเป็นอาหารท่ีมีปริมาณคอเลสเทอรอลมากท่ีสุด 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. สมองสัตว์ 
18. ข้อใดเป็นสารประเภทเอนไซม์ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ข. โปรตีน 
19. ข้อใดเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. PH ของสารละลาย ความเข้มข้นของเอนไซม์ และความเข้มข้นของสารต้ังต้น 
(สับสเตรต) 
20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 คำตอบท่ีถูกคือ ง. DNA และ RNA มีองค์ประกอบของสารเหมือนกัน แตกต่างกันเฉพาะการสลับ
ตำแหน่งของสารเท่านั้น 
  
 
 


