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ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ชื่อวิชา พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรหัสวิชา 20001 –1002 จำนวน 2 หน่วยกิต  54 ชั่วโมง (2-0-2)  
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแ วดล้อม 
ผลกระทบและการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกีย่วขอ้ง 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

1. มีความเข้าใจในหลักการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. สามารถดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ 
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอาชีพ และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

วิชาชีพและชีวิตประจำวัน 
4.สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม 
3.  วางแผนการอนุรักษ์พลังงานพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
4.  ประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนและ

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

ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร (ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
      วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน.....รหัสวชิา ..20001- 1002......ชื่อวิชา...พลังงานและสิ่งแวดล้อม.... 2....หนว่ยกิต  สาขาวิชา....สามัญ-สัมพันธ์...........  
ภาคเรียนที่.......2........ ปีการศึกษา.....2565................ผู้รับผิดชอบ..........นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท.................. 

 

หน่วยการเรียน 
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1.ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

อธิ บ ายบ ายค ว าม ห มายท รัพ ย ากรธรรมช าติ  
สิ่งแวดล้อม และพลังงานได้ถูกต้อง  2 2 5    2 2 13 3 

2.แหล่งกำเนิดของพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

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
สิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

แยกประเภทของพลังงานได้ถูกต้อง 
อธิบายความหมายของพลังงานต่างๆได้ถุกต้อง 2 3 3 2  3 2 2 16 1 

4.หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

อธิบายความหมายของการอนุรักษ์พลังงานและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง 2 3 3 2 2 2 3 2 15     2 

5.ผลกระทบและการป้องกันแก้ไขปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

อธิบายเลือกเทคนิควิธีป้องกันและแก้ปัญหาพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง 3 3 3 3   2 3 10 5 

6.กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 

อธิบายความหมายของพระราชบญัญัติต่างๆ ได้ถูกต้อง 
อธิบายบทลงโทษในการกระทำผิดพระราชบัญญัติต่างๆ ได้ถูกต้อง 3 3 3 3   2 3 10 5 

รวม 15 16 21 12 2 7 13 14 100  

ลำดับที่ 3 2 1 6 8 7 5 4   



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

1.ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
 

1.1  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พ ลั ง งาน และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบนิเวศ 
 

1.1  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย ว กั บ ท รั พ ย าก ร ธ ร รม ช าติ  
สิ่งแวดล้อม และพลังงานได้ถูกต้อง 
 

2. แหล่งกำเนิดของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 เพ่ื อ ให้ มี ความรู้ ค วาม เข้ าใจ
เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  
 

2.1เพ่ื อ ให้ มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3. ความสัมพันธ์ของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 
 

3.ความสัมพันธ์ของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 

แยกประเภทของพลังงานได้ถูกต้อง 
อธิบายความหมายของพลังงานต่างๆ
ได้ถุกต้อง 

4.หลักการและวิธีการอนุรักษ์
พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม 

 อธิบายความหมายของการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ได้ถูกต้อง 

อธิบายความหมายของการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ได้ถูกต้อง 

5.ผลกระทบและการป้องกันแก้ไข
ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

อธิบายเลือกเทคนิควิธีป้องกันและ
แก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้
ถูกต้อง 

อธิบายเลือกเทคนิควิธีป้องกันและ
แก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้
ถูกต้อง 

6.กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง อธิบายความหมายของ
พระราชบัญญัติต่างๆได้ถูกต้อง 

อธิบายบทลงโทษในการกระทำผิด
พระราชบัญญัติต่างๆได้ถูกต้อง 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. จำนวน...........9...............ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 3.1  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายการถ่ายทอดลักษณะทางเกี่ยวกับพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
5. เนื้อหา 
 1.   ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.  สิ่งแวดล้อม 
 3.  พลังงาน   
 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับระบบนิเวศ  
      
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 1.  แสดงความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานได้ถูกต้อง 
 2.  อธิบายความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและพลังงานได้  
 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

๖.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบนิเวศ เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
       สัปดาห์ท่ี 1  ช่ัวโมงที่ 1-3 
 จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
           ขั้นที่  1  ศึกษาความพร้อมก่อนเรียน 
           1.1   ผู้สอนประเมินการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการแต่งกาย 
  1.2    ผู้สอนแนะนำวิธีการเรียน 

 1.3    ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่องพันธุกรรม 
           ขั้นที่  2   ให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหา 
           2.1    ผู้สอนตั้งโจทย์ปัญหาในเรื่องความแตกต่างของคนแต่ละคนโดยสังเกตจากลักษณะภายนอกของ
เพ่ือนในชั้นเรียนที่มองเห็น 



 

 

           2.2    ให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในเรื่องตามข้อ  1  อย่างกว้างขวางเพ่ือให้ผู้เรียนพยายามเสาะ
แสวงหาข้อมูลที่หลากหลาย 
           ขั้นที่  3   ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้ 
           3.1    แบ่งผู้เรียนกลุ่มละ  4-5  คน  ให้ทำกิจกรรมที่ 1  มรดกชีวิตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน โดยให้แต่ละ
กลุ่มช่วยกันวางแผนเพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมของคน  โดยรวบรวมข้อมูล
จากการร่วมแสดงความคิดเห็นในขั้นที่  2  นำมาจัดกระทำเป็นตารางที่สามารถบันทึกข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคนแต่ละคน   
            ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนดำเนินการในการแสวงหาความรู้ 

  4.1   ให้ผู้เรียนดำเนินการในการแสวงหาความรู้และดำเนินการตามแผนที่วางไว้  โดยผู้สอนช่วยอำนวย
ความสะดวก  ให้คำแนะนำ  และติดตามการทำงานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
            ขั้นที่  5  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และอภิปรายผล 

  5.1   เมื่อกลุ่มรวบรวมข้อมูลได้แล้ว  ทำการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และอภิปรายผล  โดยนำไปสู่ข้อสรุป
ที่ว่าสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน 

  5.2   ผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมว่าการที่สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากการมีพันธุกรรมต่างกัน      
พร้อมทั้งอธิบายความหมายของคำว่า  พันธุกรรม  และพันธุศาสตร์   

 5.3   ผู้เรียนเรียนรู้ เพิ่มเติมโดยใช้สื่อPower  Point  ในหัวข้อเรื่อง ต่อไปนี้  
- ความหมายของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
- ลักษณะทางพันธุกรรม 
- กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

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

 

สัปดาห์ที่ 2  ชั่วโมงท่ี 4 -6 
1. เรียกชื่อ  สำรวจการแต่งกายของผู้เรียน  พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย  และ

ความรับผิดชอบ 
2.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือทบทวนความรู้เรียนมาแล้วในหัวข้อ ความหมายของการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม  ลักษณะทางพันธุกรรม  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ลักษณะเด่น  
ลักษณะด้อย  ฮอมอไซกัสยีน  เฮทเทอโรไซกัสยีน  จีโนไทป์   
ฟีโนไทป์   กฎแห่งการแยกตัว  และกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีน   

3. ผู้เรียนเรียนรู้จากบทเรียน หน่วยที่ 1 เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 



 

 

 4.  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่องพันธุกรรม 
 5.  ผู้เรียนเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้สื่อ Power  Point  ในหัวข้อเรื่อง ต่อไปนี้ 

    -  โครโมโซมและสารพันธุกรรม 
    -  ศึกษากระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
    -  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 

 6.   ผู้สอนถามคำถามให้ผู้เรียนยกตัวอย่างลักษณะทางร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่
นอกเหนือกฎของเมนเดล   
 7.   ผู้สอนถามคำถามให้ผู้เรียนยกตัวอย่างลักษณะทางร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิวเทชัน   
 8.   ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายข้อดีและข้อเสียของร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากมิวเทชัน 
 9.   ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปข้อดีและข้อเสียของมิวเทชัน  
 10. ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล ตามกิจกรรมที่ 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. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับ
ที ่

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

ทีส่ถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   

๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม
เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็น

ของตน 
  

๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   

๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินด้านการทำงาน 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการทำงานของผู้เรียนลงในแบบประเมินการทำงาน 
 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความรับผิดชอบ 
(๓ คะแนน) 

ความตั้งใจ 
(๓ คะแนน) 

ความมีระเบียบ 
(๓ คะแนน) 

การประหยัด 
(๓ คะแนน) 
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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  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 



 

 

ใบงานที่ 1 
เรื่อง  มรดกชีวิตจากบรรพบุรุษสูห่ลาน 

 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาลักษณะภายนอกของบรรพบุรุษ 
คำชี้แจง ให้นักศึกษาสังเกตลักษณะต่างๆ  ของปู่  ย่า  ตา  ยาย  พ่อ  แม่  ของสีผิว  ลักษณะของผม  การห่อ
ลิ้ น   
 การมีลักยิ้ม  ความสูง  เชิงผมที่หน้าผาก  การมีติ่งหู  ชั้นของตา  แล้วบันทึกลงไปในตารางบัน ทึก    
 ผลการศึกษา 
ตารางบันทึกผลการศึกษา 
 

ลักษณะสังเกต ลักษณะสังเกตที่พบใน 

ปู ่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ 

1.  สีผิว ดำ - ขาว ขาว ดำ ขาว 

2.  ผม (หยิก) - - - - - - 
   ผมตรง       

3.  การห่อลิ้น       

3.1  ห่อได้       

3.2  ห่อไม่ได้       
4.  การมีลักยิ้ม       

5.  ความสูง       

6.  เชิงผมหน้าผาก       
6.1  แหลม       

6.2  ไม่แหลม       

7.  การมีติ่งหู       

  ไม่มีติ่งหู       

8.  ตาชั้นเดียว       

ตา 2 ชั้น       
 

 
 
 



 

 

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

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

คำชี้แจง: 1. แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ 
               2. จงทำเครื่องหมาย .. บนตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
  
1. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม 

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

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

3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องตามหลักของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ก. มิวเทชันมีทั้งประโยชน์และโทษ 
ข. แสงสว่างและอาหารเป็นอิทธิพลภายในต่อพันธุกรรม 
ค. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายในเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อลักษณะทางพันธุกรรม 
ง. ความผิดปกติเนื่องจากจำนวนโครโมโซมท่ีได้รับอิทธิพลจากสิ่งภายนอก 
 

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

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



 

 

ง. การแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดยีวกัน 
 

6. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการเพ่ิมการแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variability) ของสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ 

ก. ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
ข. ทำให้สิ่งชีวิตมีขนาดใหญ่ขึ้น 
ค. ทำให้จำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตคงท่ี 
ง. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเพ่ือการอยู่รอดได้ 
 

7. ข้อใดเป็นอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการแปรผัน 
ก. อายุ 
ข. เพศ 
ค. ฮอร์โมน 
ง. อาหาร 
 

8. เมนเดลได้ทำการทดลองศึกษาถั่วลันเตา (Garden pea) ที่มีลักษณะแตกต่างกันกี่ลักษณะ 
ก. 5 ลักษณะ 
ข. 6 ลักษณะ 
ค. 7 ลักษณะ 
ง. 8 ลักษณะ 
 

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

 
10. ข้อใดเป็นสิ่งที่กำหนดเพศในคนว่าจะเกิดเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย 

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. โครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง 
ค. โครโมโซมคู่ที่ 23 เกินมา 1 แท่ง 
ง. โครโมโซมคู่ที่ 5 มีโครโมโซม x เกินมา 1 แท่ง 
 

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

15. ข้อใดเป็นโครโมโซมร่างกายที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ 
ก. โครมาทิด      ข. เซนโทรเมียร์ 
ค. โฮโมไซกัสโครโมโซม    ง. โฮโมโลกัสโครโมโซม 
 

16. ข้อใดหมายถึงยีน 
ก. หน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม 
ข. หน่วยพันธุกรรมที่อยู่ในรังไข 
ค. ลักษณะที่แสดงออกมาให้เห็นภายนอกทั้งหมด 
ง. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมด้วยยีนเพียงยีนเดียวเท่านั้น 
 

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. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด 
ก. มิวเทชัน เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ 
ข. มิวเทชัน ทำให้ได้ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้น 
ค. การแปรผันทางพันธุกรรม เกิดจากมิวเทชันเท่านั้น 
ง. สารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราทำให้อัตราการเกิดมิวเทชันสูงขึ้น 
 

20. ข้อใดเป็นมิวเทชันที่เกี่ยวข้องกับการแปรผันลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
ก. การแปรผันทำให้เกิดมิวเทชันในสิ่งมีชีวิต 
ข. มิวเทชันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแปรผันในสิ่งมีชีวิต 
ค. มิวเทชันอาจทำให้เกิดการแปรผันที่เป็นโทษกับสิ่งมีชีวิต 

   ง. มิวเทชันเป็นการเปลี่ยนแปลงของยีนทำให้เกิดการแปรผันที่เป็นโทษกับสิ่งมีชีวิต  
 
 

เฉลย 
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนวิชา 2000 – 1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามหลักสูตร 

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



 

 

6. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการเพ่ิมการแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variability) ของสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
7. ข้อใดเป็นอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการแปรผัน 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. อาหาร 
8. เมนเดลได้ทำการทดลองศึกษาถั่วลันเตา (Garden pea) ที่มีลักษณะแตกต่างกันกี่ลักษณะ 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. 7 ลักษณะ 
9. ข้อใดเป็นลักษณะของถั่วที่เมนเดลได้ทำการทดลองจนได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. เพาะปลูกง่าย 
10. ข้อใดเป็นสิ่งที่กำหนดเพศในคนว่าจะเกิดเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. โครโมโซมเพศ 
11. ข้อใดเป็นรูปแบบโครโมโซมเพศหญิง 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. xx 
12. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของโครโมโซม 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. DNA + Protein 
13. ข้อใดเป็นความผิดปกติเซลล์ร่างกายของบคุคลกลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. โครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง 
14. ข้อใดเป็นลักษณะโครโมโซมของคนท่ีเป็นโรคคริดูชาต์ 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. 44 + XY 
15. ข้อใดเป็นโครโมโซมร่างกายที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. โฮโมโลกัสโครโมโซม 
16. ข้อใดหมายถึงยีน 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. หน่วยพันธุกรรมท่ีอยู่บนโครโมโซม 
17. ข้อใดเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคทาลัสซีเมีย 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. โลหิต 
18. ข้อใดเป็นลักษณะการปฏิสนธิของฝาแฝดสยาม 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. ไข่ 1 ใบ สเปิร์ม 1 ตัว 
19. ข้อใดกลา่วได้ถูกต้องที่สุด 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. สารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราทำให้อัตราการเกิดมิวเทชันสูงขึ้น 
20. ข้อใดเป็นมิวเทชันที่เกี่ยวข้องกับการแปรผันลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. มิวเทชันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหนว่ยการเรียนรู้ 
 
  ๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 



 

 

  ๒. จำนวน 7 ชั่วโมง 
  ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  หลักฐานของวิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต  การเกิดสปีชีส์ใหม่  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ  และ
ผลของวิวัฒนาการต่อสิ่งมีชีวิต   

2. เพ่ือให้ประยุกต์ใช้หลักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในการเลือกใช้หลักฐาน หรืฮแนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 
  ๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
  1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  หลักฐานของวิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต  การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต  การเกิดสปีชีส์ใหม่  วิวัฒนาการของสิ่งมี ชีวิตชนิดต่าง ๆ  และผลของ
วิวัฒนาการต่อสิ่งมีชีวิต   

2.  เลือกหลักฐานหรือแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการสนับสนุนสถานการณ์ที่กำหนดตามหลักการ 
3.  แสดงความคิดในการนำหลักฐานสนับสนุนวิวัฒนาการ 
3.  วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้สอดคล้องกับหลักฐานหรือแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการ 
4.  เห็นความสำคัญของหลักฐานวิวัฒนาการ 
5.  แสดงพฤติกรรมความมีวินัย ความรับผิดชอบ  ความมีมนุษยสัมพันธ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความ

เป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
  ๕. เนื้อหา 

1.  ความหมายของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต              
2.  หลักฐานที่สนับสนุนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

  ๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  
ห ลั ก ฐ าน ข อ งวิ วั ฒ น าก าร  แ น วคิ ด เกี่ ย วกั บ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต  
การเกิดสปีชีส์ใหม่  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง 
ๆ  และผลของวิวัฒนาการต่อสิ่งมีชีวิต   
2.  เลือกหลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
สนับสนุนสถานการณ์ที่กำหนดตามหลักการ 
3.  แสดงความคิดในการนำหลักฐานสนับสนุน
วิวัฒนาการ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

อธิบายความหมายของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ 
อธิบายหลักฐาน  แนวคิดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ 

เลือกหลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ 
อธิบายความสำคัญและผลของวิวัฒนาการได้ 
อธิบายกลไกของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ 
เข้าชั้นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ   



 

 

4.  วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้สอดคล้องกับ
หลักฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
 

 แสดงความคิดเห็น  ยอมรับความคิดเห็น และให้
ความร่วมมือในปฏิบัติงานกลุ่ม 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สอนครั้งที่ 3  ชั่วโมงที ่7-9 
 1.   เรียกชื่อ  สำรวจการแต่งกายของผู้เรียน พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย  และ
ความรับผิดชอบ 

 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในระบบออนไลน์หน่วยที่ 2 เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จำนวน  

20  ข้อ   
4. ให้ความรู้ เรื่อง ความหมายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  แล้วร่วมกันให้ความหมายของคำว่า “วิวัฒนาการ”  

ให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 5.  แจกใบความรู้กลุ่มละ  5  เรื่อง  โดยให้ศึกษาคนละ  1 เรื่อง (เรื่องที่ 1 หลักฐานซากดึกดำบรรพ์ของ
สิ่งมีชีวิต  เรื่องที่ 2  หลักฐานทางกายวิภาคเปรียบเทียบ  เรื่องที่ 3  หลักฐานการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ  เรื่องที่ 
4  หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์  เรื่องท่ี 5  หลักฐานด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล) 

6.  ให้ผู้เรียนในกลุ่มศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ใช้เวลาประมาณ  5  นาที  และมอบหมายให้แต่ละคน
รับผิดชอบในแต่ละเรื่องที่ตนเองได้รับ  ขณะที่ผู้เรียนทำกิจกรรมผู้สอนคอยดูแลและสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม  และให้คำแนะนำเม่ือผู้เรียนสอบถาม 

7.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความหมายของวิวัฒนาการและหลักฐานที่สนับสนุนวิวัฒนาการของ
สิ่งมชีีวิต 
 8.  ผู้สอนอธิบายกลไกของวิวัฒนาการและผลของวิวัฒนาการ  พร้อมทั้งให้ผู้เรียนตอบคำถาม       ในบทเรียน 
 

สอนครั้งที่ 4  ชั่วโมงท่ี 10-12 
 1.   เรียกชื่อ  สำรวจการแต่งกายของผู้เรียน พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย  และ
ความรับผิดชอบ 

 2.  แจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.  ผู้สอนแจกใบความรู้ เรื่องหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ใบความรู้ เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการ  และใบความรู้ เรื่อง การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
4.  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  แนวคิดเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการ  และการเกิดสปีชีส์ใหม่  และร่วมอภิปรายหัวข้อที่กำหนดให้ 
5.  ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียนโดยใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ  5  นาท ี



 

 

6.  ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์ผลการอภิปรายแต่ละกลุ่ม เพราะผลการอภิปรายแต่ละกลุ่ม  อาจ
เหมือนกันหรือแตกต่างกัน   
  

7.  ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปสาระความรู้ เรื่อง หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  แนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ  และการเกิดสปีชีส์ใหม่   

8.  มอบหมายให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2 เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 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. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 



 

 

 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับ
ที ่

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   

๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย
ที่สถานศึกษากำหนด 

  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม

เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็น   



 

 

ของตน 

๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
  2. จำนวน 7 ชั่วโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ  การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  กำเนิด
ของสิ่งมีชีวิต  อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  และการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
  4. สมรรถนะประจำหน่วย 



 

 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  และการอนุรั กษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

2. วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
3. วางแผนในการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
4. เลือกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
5. เลือกวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
6. อภิปรายผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งแวดล้อม 
7. เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  5. เนื้อหา 
1.  ความหมายของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต              
2.  หลักฐานที่สนับสนุนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ ของ
สิ่ งมีชีวิต  อาณาจักรของสิ่ งมีชีวิต  สาเห ตุการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  และการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

2. วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3. วางแผนในการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

4. เลือกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึง
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

5. เลือกวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

6. อภิปรายผลกระทบความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

          1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ของความหลากหลายทางชีวภาพ  การจัดหมวดหมู่
ของสิ่งมีชีวิต  กำเนิดของสิ่งมีชีวิต  อาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต  สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
เข้าชั้นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ   
 แสดงความคิดเห็น  ยอมรับความคิดเห็น และให้
ความร่วมมือในปฏิบัติงานกลุ่ม 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 1.  ขั้นสำรวจ 



 

 

  1.  เรียกชื่อ  สำรวจการแต่งกายของผู้เรียน พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรม ความรับผิดชอบ  
มนุษยสัมพันธ์  ความสนใจใฝ่รู้  ความเชื่อมั่นในตนเอง 

 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเรื่องที่จะเรียน 
  3. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3  เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  จำนวน  20  ข้อ  
 4.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  ทั้งชนิดพันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์  สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก  จำนวน  และพันธุกรรม 
 5.  ผู้เรียนช่วยกันสรุปความหมายของ คำว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ”  โดยผู้สอนคอยฟังและช่วย
เสริมข้อสรุป  ผู้สอนพยายามให้คำชมเชยเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจในการระดมสมอง 
 6.  ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาความหลากหลายของระบบนิเวศ   ความหลากหลายทางพันธุกรรม  และความ
หลากหลายชนิดของพันธุ์  โดยใช้ใบความ  เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ   
 7.  แบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยคละตามความสามารถ  แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม   ให้ทำ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการศึกษาสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในสถานศึกษา   
     1.7  กำหนดจุดศึกษา  โดยพิจารณาความเหมาะสมและเนื้อหาสาระท่ีจะให้ความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศได้  ผู้สอนต้องสำรวจสถานที่ท่ีจะกำหนดเป็นจุดศึกษาอย่างละเอียด 
    1.8  ผู้เรียนศึกษากิจกรรมจากใบงาน เรื่อง ความหลากหลายของพืชในท้องถิ่นศึกษาสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศในสถานศึกษา  โดยผู้สอนมีแบบปฏิบัติกิจกรรมให้กับผู้เรียน  เพ่ือให้เข้าใจกรอบของการศึกษาว่าควรศึกษา
เรื่องใดบ้าง 
  2.  ขั้นเรียนรู้   
     2.1  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตามจุดที่ศึกษาที่ได้กำหนดไว้ 
         2.2 ให้ผู้เรียนตอบข้อคำถามท่ีได้จากการสังเกตโดยการจดบันทึกข้อมูลในแต่ละแหล่ง 
ที่ได้ศึกษา  และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียนในครั้งต่อไป 
      2.3  ให้ผู้เรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน  ระหว่างสำรวจผู้เรียนพบเห็นสิ่งใดที่น่าสนใจบ้าง  ปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึน  โดยผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกลุ่ม  
      2.4  ให้ผู้เรียนสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม  โดยใช้แนวสรุป ดังนี้ 
                 2.4.1  สรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากแหล่งศึกษา   
            2.4.2  สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพต่อระบบนิเวศของแหล่งที่
ศึกษา 
   2.5  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากแหล่งศึกษามาจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต  โดยศึกษาจากใบความรู้  
เรื่อง การจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต 
   2.6  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการจำแนกสิ่งมีชีวิต  เสนอหน้าชั้นเรียน  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับกลุ่มอื่น ๆ โดยแต่ละกลุ่มใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ  3  นาท ี



 

 

   2.7  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปเนื้อหาที่เรียนมาใช้เทคนิค Concept  mapping  และให้จัดทำรายงาน
หรือนำเสนอในรูปของป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
   2.8  ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากใบความรู้ เรื่องกำเนิดของสิ่งมีชีวิต 
  3.  ขั้นประเมินผล 
       3.1  ประเมินผลจากแบบบันทึกข้อมูลและการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของแต่ละกลุ่ม 
       3.2 ประเมินการให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความกระตือรือร้นและ
ความเพียรในการทำงานและปฏิบัติงานเสร็จในเวลาที่กำหนด 
  4.  ขั้นนำไปใช้ 
      ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

สอนครั้งที่ 6   ชั่วโมงที่  16- 18 
 1.  ผู้สอนประเมินการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการแต่งกาย 
 2.  ผู้สอนทบทวนความรู้จากการเรียนรู้ครั้งที่แล้ว 
        3.  ผู้เรียนช่วยกันสรุปความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในด้านระบบนิเวศ  ด้านพันธุกรรม และ
ด้านชนิดของพันธุ์ 
        4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรต่าง ๆ โดยใช้ใบความรู้  เรื่องอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต   
        4. ผู้สอนอธิบายสาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยใช้ใบความรู้ เรื่อง สาเหตุแห่งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ   
         5. ผู้เรียนศึกษา เนื้อหา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  จากใบ
ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ   
         6. ผู้สอนถามคำถามให้ผู้เรียนยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ 
             7. ผู้เรียนทำกิจกรรม  วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศในท้องถิ่นของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   
        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. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับ
ที ่

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

ที่สถานศึกษากำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   

๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม
เมื่อมีขอ้สงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   



 

 

๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 

  

๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   

๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 
 
 

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

             1.  เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์   ผลิตภัณฑ์จากการกลั่น
น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ  และพลังงานทดแทน  ผลกระทบจากการใช้ ปิโตรเลียม   

2.  วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภัณฑ์ 
  4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์   ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันดิบ
และก๊าซธรรมชาติ  ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม  และพลังงานทดแทน 

2.  เลือกใช้ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
3.  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการผลิตและการใช้ปิโตรเคมีภัณฑ์ 

          4.  แสดงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลียม  โดยคำนึงการใช้อย่างยั่งยืน และไม่เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม   
  5. เนื้อหา 



 

 

1. ความหมายของปิโตรเลียม 
2. การกำเนิดปิโตรเลียม 
3. ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 

3.1 การกลั่นน้ำมันดิบ 
3.2 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 

4. แก๊สธรรมชาติ 
4.1 ส่วนประกอบของแก๊สธรรมชาติ 
4.2 ประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติ 

5. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม   
 6.  พลังงานทดแทน 
  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ
ปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์   ผลิตภัณฑ์จากการ
กลั่นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ  ผลกระทบจากการ
ใช้ปิโตรเลียม  และพลังงานทดแทน 

2.  เลือกใช้ปิ โตรเลียม  ปิ โตรเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการผลิต
และการใช้ปิโตรเคมีภัณฑ์ 
          4.  แสดงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนปิโตรเลียม  โดยคำนึงการใช้อย่างยั่งยืน  

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

1อธิบายความสำคัญของปิ โตรเลียมและการนำ
ปิโตรเลียมไปใช้ประโยชน์ได้ 
อธิบายกระบวนการเกิดปิโตรเลียมได้ 
บอกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกปิโตรเลียมแต่ละชนิด
ได้ถูกต้อง 
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภัณฑ์ได้
อย่างเหมาะสม 
วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียมได้ 
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน  

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1.  ผู้สอนประเมินการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบ 
2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียนหน่วย  เรื่องปิโตรเลียม  จำนวน  20  ข้อ 
3. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเชื้อเพลิงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  2 -3  ตัวอย่าง 
4. ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย  ในหัวข้อความสำคัญของปิโตรเลียมที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ  และสรุป

ความสำคัญของปิโตรเลียม 
5. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบจากการผลิตและการใช้ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์  โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน

เพ่ือร่วมกันศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้  และทำกิจกรรม  ศึกษาผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม   
6. ผู้สอนประเมินชิ้นงานและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  



 

 

 สัปดาห์ที่   12  ชั่วโมงท่ี  37- 39 
1. ผู้สอนประเมินการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบ 
2. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนยกตัวอย่างข่าวที่เก่ียวกับปัญหาของปิโตรเลียมในปัจจุบัน 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปปัญหาของปิโตรเลียม 
4. ให้ผู้เรียนเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลียม  โดยคำนึงการใช้อย่างยั่งยืน 

และไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม   
5. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาสาระในบทเรียนหน่วยที่ 6  เรื่องปิโตรเลียม   
6. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนในบทเรียนหน่วยที่ 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    ระดบัผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๙. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 



 

 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน บทที่ 4 เรื่องปิโตรเลียม 

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

คำชี้แจง: 1 แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ 
  2. จงทำเครื่องหมาย × บนตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
  
 

จงทำเครื่องหมาย × บนตัวเลือกท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
1. ข้อใดเป็นองค์ประกอบหลักของปิโตรเลียม 

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

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

3. ข้อใดเป็นชั้นหินที่ถูกเก็บกักแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ 
ก. ชั้นหินปูน 
ข. ชั้นหินเกลือ 
ค. ชั้นหินทราย 
ง. ชั้นหินดินดาน 

4. ข้อใดหมายถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
ก. สารประกอบที่ได้จากสิ่งมีชีวิต 
ข. ออกไซด์ของคาร์บอน คาร์บอเนตและไฮโดรเจนคาร์บอเนต 
ค. สารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ 
ง. สารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบและมีธาตุอ่ืน ๆ เช่น ออกซิเจน กำมะถันอีก

เล็กน้อย 
5. ข้อใดเป็นลักษณะของชั้นหินกักเก็บ 

ก. เป็นหินเนื้อเรียบ 
ข. เป็นหินเนื้อพรุน 



 

 

ค. เป็นหินเนื้อแน่น 
ง. เป็นหินที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ 

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

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

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

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

10. ข้อใดเปน็สารที่ใช้เติมลงไปในน้ำมันเบนซินเพื่อทำให้เลขออกเทนสูงขึ้นและป้องกันการกระตุกของเครื่องยนต์ 
ก. น้ำกลั่น 
ข. กรดกำมะถัน 
ค. น้ำมันออกเทน 
ง. เตตระเอทิลเลด 

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



 

 

12. ข้อใดเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต 
ก. NO และ SO2 
ข. NO และ CO2 
ค. CO และสารตะก่ัว 
ง. ตะกั่วและไฮโดรเจน 

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

14. ข้อใดเป็นวิธีการแยกกลั่นน้ำมันดิบออกมาเป็นน้ำมันชนิดต่าง ๆ 
ก. การสันดาบ 
ข. การกลั่นลำดับส่วน 
ค. การตกตะกอนตามลำดับ 
ง. การสลายด้วยความร้อน 

15. ข้อใดสรุปสมบัติของน้ำมันเบนซินธรรมดาออกเทน 84 น้ำมันเบนซินซุปเปอร์ หรือน้ำมันเบนซินพิเศษออกเทน 
95 ได้ถูกต้อง 

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

16. ข้อใดเป็นวิธีการทำน้ำมันเบนซินให้มีเลขค่าออกเทนสูง 
ก. เติมแอลกอฮอล์ลงไป 
ข. เพ่ิมขนาดโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอน 
ค. เพ่ิมร้อยละของไฮโดรคาร์บอนท่ีคาร์บอนอะตอมต่อกันแบบสายตรง 
ง. เพ่ิมร้อยละของไฮโดรคาร์บอนที่คาร์บอนอะตอมต่อกันเป็นสายมีสาขา 

17. ข้อใดทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการเพ่ิมจำนวนเลขค่าออกเทนในน้ำมันเบนซิน โดยการเติมเททระ
เอทิลเลด 

ก. เกิดก๊าซ CO2 มากขึ้น เนื่องจากมีการเผาไหม้มากขึ้น 
ข. เกิดเขม่ามากขึ้น เนื่องจากเป็นการเพ่ิมปริมาณคาร์บอน 
ค. เกิดก๊าซ CO มากข้ึน เนื่องจากตะกั่วมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
ง. เกิดออกไซด์และคาร์บอเนตของตะกั่วปะปนอยู่ในบรรยากาศ 



 

 

18. เพราะเหตุใดแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด 
ก. ไม่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
ข. เป็นพลังงานที่ได้มามหาศาลโดยไม่ต้องลงทุน 
ค. ปฏิกิริยาที่เกิดในดวงอาทิตย์เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์อย่างเดียว 
ง. ดวงอาทิตย์มีธาตุที่เบาที่สุด คือไฮโดรเจนเท่านั้น ไม่มีแก๊ส Co2 หรือแก๊ส So2 อยู่เลย 

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

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

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
บทที ่4 เรื่องปิโตรเลียม 

  

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1. ข้อใดเป็นองค์ประกอบหลักของปิโตรเลียม 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. คาร์บอน 
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบหลักของแก๊สธรรมชาติในสภาวะปกติ 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. ก๊าซมีเทน 
3. ข้อใดเป็นชั้นหินที่ถูกเก็บกักแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. ชั้นหินดินดาน 
4. ข้อใดหมายถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. สารประกอบท่ีมีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ 
5. ข้อใดเป็นลักษณะของชั้นหินกักเก็บ 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. เป็นหินเนื้อพรุน 
6. ข้อใดเป็นหินที่อยู่ในชั้นหินปิดกั้น 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. หินโคลน 
7. ข้อใดเป็นวิธีการสำรวจขนาดและขอบเขตของแหล่งปิโตรเลียม 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ 
8. ข้อใดเป็นวิธีการสำรวจโดยการตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนของชั้นหิน 



 

 

 คำตอบที่ถูกคือ ค. การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ 
9. ข้อใดเป็นจังหวัดที่สำรวจพบแหล่งน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ข้อใดเป็นสารที่ใช้เติมลงไปในน้ำมันเบนซินเพื่อทำให้เลขออกเทนสูงขึ้นและป้องกันการกระตุกของเครื่องยนต์ 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. เตตระเอทิลเลด 
11. ข้อใดเป็นสารที่ใช้เติมในน้ำมันเบนซินเพื่อให้มีเลขออกเทนสูงขึ้นและลดปริมาณอากาศเสีย 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. เมทิลเทอร์เซียรีบิวทิลอีเทอร์ 
12. ข้อใดเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. CO และสารตะกั่ว 
13. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. ป้องกันการอุดตันของท่อ เนื่องจากสถานะเป็นของแข็งเม่ืออุณหภูมิลดลง 
14. ข้อใดเป็นวิธีการแยกกลั่นน้ำมันดิบออกมาเป็นน้ำมันชนิดต่าง ๆ 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. การกลั่นลำดับส่วน 
15. ข้อใดเป็นคุณสมบัติพิเศษระหว่างน้ำมันเบนซินธรรมดาออกเทน  84 และน้ำมันเบนซินซุปเปอร์ หรือน้ำมัน
เบนซินพิเศษออกเทน 95 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. น้ำมันเบนซินชนิดพิเศษป้องกันการกระตุกของเครื่องยนต์ได้ดีกว่าชนิดธรรมดา 
16. ข้อใดเป็นวิธีการทำน้ำมันเบนซินให้มีเลขค่าออกเทนสูง 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. เติมแอลกอฮอล์ลงไป 
17. ข้อใดทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการเพ่ิมจำนวนเลขค่าออกเทนในน้ำมันเบนซินโดยการเติมเททระเอทิล
เลด 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. เกิดก๊าซ CO มากขึ้น เนื่องจากตะกั่วมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
18. เพราะเหตุใดแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. ไม่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
19. ข้อใดเป็นแก๊สปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. แอลพีจี (LPG) 
20. ข้อใดเป็นแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในยานพาหนะ 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. คาร์บอนมอนอกไซด์ 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้



 

 

ลำดับ
ที ่

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   

๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย
ที่สถานศึกษากำหนด 

  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   

๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถาม
เมื่อมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จน
เกิดทักษะ 

  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

  

๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 

  

๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   

๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

  

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องพอลิเมอร์ 
  2. จำนวน 6 ชัว่โมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของพอลิเมอร์  ประเภทของพอลิเมอร์   ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไร
เซชั่น โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
สงัเคราะห์  และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พอลิเมอร์ 



 

 

  4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์   ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันดิบ

และก๊าซธรรมชาติ  ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม  และพลังงานทดแทน 
2.  เลือกใช้ปิโตรเลียม  ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
3.  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการผลิตและการใช้ปิโตรเคมีภัณฑ์ 

          4.  แสดงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปิโตรเลียม  โดยคำนึงการใช้อย่างยั่งยืน และไม่เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม   
  5. เนื้อหา 

1. ความหมายของปิโตรเลียม 
2. การกำเนิดปิโตรเลียม 
3. ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 

3.1 การกลั่นน้ำมันดิบ 
3.2 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 

4. แก๊สธรรมชาติ 
4.1 ส่วนประกอบของแก๊สธรรมชาติ 
4.2 ประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติ 

5. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม   
 6.  พลังงานทดแทน 
  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

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

 2. เลือกวิธีการกำจัดพลาสติก 

3. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลาสติก 

4.  วางแผนในการกำจัดพลาสติกโดยไม่ทำให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

อธิบายความหมายของพอลิเมอร์ได้ 
อธิบายปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบควบแน่นและ
แบบต่อเติมได ้
บอกความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของพอลิเมอร์กับ
พลาสติกและสมบัติของพอลิเมอร์ได้ 
อธิบายเกี่ยวกับพลาสติกและชนิดของพลาสติกได้ 
อธิบายความแตกต่างระหว่างยางธรรมชาติกับยาง  

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



 

 

 3.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาบทเรียนโดยซักถามเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ทำอุปกรณ์การเรียน  เครื่อง
เขยีนต่าง ๆ เครื่องใช้ภายในบ้าน  และสำนักงาน 

   4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ประเภทของพอลิเมอร์  โครงสร้างของพอลิเมอร์  สมบัติของ
พอลิเมอร์            

5.  ผู้สอนอธิบายแผนภาพพอลิเมอร์ที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ  น้ำมันดิบ และถ่านหิน 
                6.  ให้ผู้เรียนอภิปรายและสรุปสมบัติทางกายภาพบางประการของพลาสติกชนิดต่าง ๆ เกี่ยวกับประเภท  
ลักษณะทั่วไป  สภาพการไหม้ไฟ  การใช้ประโยชน์  และจำแนกประเภทของพลาสติก  ผู้สอนคอยให้คำแนะนำ   
ให้ผู้เรียนอภิปรายถึงความแตกต่างของพลาสติกที่นำมาใช้ทำอุปกรณ์ใส่อาหารกับพลาสติกที่นำมาใช้เป็นเครื่องใช้
อุปกรณ์ในสำนักงานผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพอลิเมอร์และการเกิดพอลิเมอร์ทั้งในธรรมชาติและที่
มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น  ผู้เรียนจดบันทึก 
 

           สัปดาห์ที่ 14  ชั่วโมงท่ี 43-45 
    1.  ผู้สอนประเมินการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบ 

2.  ผู้สอนทบทวนความรู้ที่เรียนจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
            3. ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ 
             4.  ผู้สอนใช้คำถามให้ผู้เรียนสรุปประเภทของผลิตภัณฑ์พลาสติก  ชนิดเส้นใย  ชนิดยางสังเคราะห์  
และให้ผู้เรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่ผู้เรียนใช้ในชีวิตประจำวัน 
             5.  ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนหัวข้อผลกระทบจากการใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งแวดล้อม  โดยให้ผู้เรียนยกปัญหาที่
เกิดจากการใช้พอลิเมอร์ในชีวิตประจำวัน 
 6.  ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง พลาสติกและการใช้ประโยชน์ 
             7.  ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปปริมาณพลาสติก ที่มาของพลาสติก และผลกระทบของพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  
ให้ผู้เรียนช่วยกันเสนอแนะวิธีการลดปริมาณขยะพลาสติก 

 8.  ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การกำจัดพลาสติก  
 9.  ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เรื่อง การคัดแยกขยะพลาสติกเพ่ือรีไซเคิล  โดยให้ร่วมกันเขียนแผนผัง
ความคิด โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.  ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยที่ 7  เรื่อง พอลิเมอร์  จำนวน  
20  ข้อ ส่งในสัปดาห์ต่อไป 
 
๘. เกณฑก์ารตัดสินผลการเรียนรู้ 
 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. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย  ประเภท  และสมบัติของสารชีวโมเลกุล 
   2.  เพ่ือให้ประยุกต์ใช้หลักความมีเหตุผล  ความพอประมาณ และหลักความมีภูมิคุ้มกันในการทดสอบ
สมบัติบางประการของสารชีวโมเลกุล 
  4. สมรรถนะประจำหน่วย 

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

1.  ความหมายของสารชีวโมเลกุล 
2.  โปรตีน  

        2.1  องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีน 
        2.2  ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน 

        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
ทดสอบเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อ่ิมตัวใน
น้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ การทดสอบการละลายของ
น้ำมันและไขมันในตัวทำละลายบางชนิด   การ
ทดสอบการเหม็นหืนของน้ำมันและไขมัน   การ
ทดสอบประโยชน์ของไขมัน   

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

อธิบายความหมายของสารชีวโมเลกุลได้ 
อธิบายประเภทของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  และไขมัน
ได ้
บอกสมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  
และไขมันได ้
กำหนดปัญหาในการทดสอบสมบัติบางประการของ
โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  เปรียบเทียบปริมาณกรด
ไขมันไม่อ่ิมตัวในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์  การละลาย
ของน้ำมนัและไขมัน   

 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ขั้นนำ 

         1.1  ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียน หน่วยที่ 6  เรื่อง สารชีวโมเลกุล  จำนวน  20  ข้อ 
        1.2  ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเก่ียวกับอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็น       ต่อ
ร่างกาย  โดยผู้สอนตั้งคำถาม ดังนี้ สารอาหารที่มนุษย์ต้องได้รับอย่างเพียงพอมีประเภทใดบ้าง  

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

    2.4  ให้ความรู้เรื่องโปรตีน 
         2.5   ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มรับใบงานกิจกรรม  เรื่องการทดสอบโปรตีนในอาหาร  

    2.7  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการทดลองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้  แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือทบทวนถึง
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. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 

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

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

คำชี้แจง: 1 แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ 
  2. จงทำเครื่องหมาย × บนตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
  
 

จงทำเครื่องหมาย × บนตัวเลือกท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
1. ข้อใดไม่ใช่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุล 

ก. C 
ข. O 
ค. Fe 



 

 

ง. Cr 
2. ข้อใดเป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการ 

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

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

4. ขอ้ใดเป็นโปรตีนที่พบในเส้นผม ผิวหนัง เขาสัตว์และเล็บ 
ก. ไมโอซิน 

ข. α - เคราติน 
ค. โปรตีนเส้นใย 
ง. โปรตีนก้อนกลม 

 
 
 
5. ข้อใดเป็นโครงสร้างโปรตีนที่พันธะไฮโดรเจนไม่มีผลต่อโครงสร้าง 

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

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

7. ข้อใดเป็นพืชที่ให้โปรตีนในปริมาณสูงกว่าพืชชนิดอื่น ๆ 
ก. ถั่วลิสง 
ข. ถั่วเหลือง 



 

 

ค. เมล็ดข้าว 
ง. ถัว่ลันเตา 

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. ข้อใดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่จัดอยู่ในประเภทมอนอแซ็กคาไรด์ 
ก. กลูโคส 
ข. ซูโครส 
ค. ฟรักโทส 
ง. กาแลกโทส 

12. ข้อใดเป็นแหล่งสะสมคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญในร่างกาย 
ก. ตับและตบัอ่อน 
ข. ตับและกล้ามเนื้อ 
ค. ตับอ่อนและไต 
ง. กระดูกและพังผืดหน้าท้อง 

13. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกกรดไขมันมาใช้ทำสบู่เพ่ือให้ได้สบู่ที่มีคุณภาพ 
ก. ต้องเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเหม็นหืน 
ข. ควรเลือกกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเพื่อไห้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้ดี 
ค. ควรเลือกกรดไขมันที่มีสารไฮโดรคาร์บอนยาว ๆ เพื่อให้ละลายไขมันได้มาก 



 

 

ง. เป็นกรดไขมันที่มีสายไฮโดรคาร์บอนที่ยาวพอเหมาะเพ่ือทำให้เกิดอิมัลชันได้ดี 
14. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์ 

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

15. ข้อใดเป็นหน้าที่ของไขมัน 
ก. เป็นแหล่งพลังงาน 
ข. เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ 
ค. เจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
ง. ป้องกันและกำจัดสิ่งแปลกปลอมท่ีเข้าสู่ร่างกาย 

16. ข้อใดเป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอน 
ก. กรดไขมันอ่ิมตัว 
ข. กรดไขมันไม่อ่ิมตัว 
ค. กรดไขมันจำเป็น 
ง. กรดไขมันไม่จำเป็น 
 

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

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

19. ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ 
ก. อุณหภูมิ เวลา และ PH ของสารละลาย 
ข. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น อุณหภูมิและเวลา 
ค. ความเข้มข้นของเอนไซม์ PH ของสารละลาย เวลา 
ง. PH ของสารละลาย ความเข้มข้นของเอนไซม ์และความเข้มข้นของสารตั้งต้น (สับสเตรต) 



 

 

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

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

หน่วยที่ 6 สารชีวโมเลกุล 
1. ข้อใดไม่ใช่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุล 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. Cr 
2. ข้อใดเป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการ 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. ไอโซลิวซีน ไลซีน เฟนิลอะลานีน 
3. ข้อใดเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างขึ้นได้เอง 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. ซิสเทอีนและกลูตามีน 
4. ข้อใดเป็นโปรตีนที่พบในเส้นผม ผิวหนัง เขาสัตว์และเล็บ 

 คำตอบที่ถูกคือ ข. α - เคราติน 
5. ข้อใดเป็นโครงสร้างโปรตีนที่พันธะไฮโดรเจนไม่มีผลต่อโครงสร้าง 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. โครงสร้างปฐมภูมิ 
6. ข้อใดเป็นน้ำมันพืชที่ไม่ควรรับประทานสำหรับคนที่เป็นโรคเก่ียวกับหลอดเลือดอุดตัน 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. น้ำมันมะพร้าว 
7. ข้อใดเป็นพืชที่ให้โปรตีนในปริมาณสูงกว่าพืชชนิดอ่ืน ๆ 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. ถั่วเหลือง 
8. ข้อใดเป็นหน่วยเล็กท่ีสุดของสารอาหารประเภทโปรตีน 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. กรดอะมิโน 
9. ข้อใดเป็นโปรตีนที่มีโครงสร้างเป็นก้อนและเกลียว 3 สาย 
 คำตอบที่ถูกคือ ค. เอนไซม์ และคอลลาเจน 
10. ข้อใดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
 คำตอบทีถู่กคือ ง. ไกลโคเจน 
11. ข้อใดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่จัดอยู่ในประเภทมอนอแซ็กคาไรด์ 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. ซูโครส 
12. ข้อใดเป็นแหล่งสะสมคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญในร่างกาย 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. ตับและกล้ามเนื้อ 



 

 

13. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกกรดไขมันมาใช้ทำสบู่เพ่ือให้ได้สบู่ที่มีคุณภาพ 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. ต้องเป็นกรดไขมันอ่ิมตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเหม็นหืน 
14. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์ 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. ไนโตรจีนัส น้ำตาล และหมู่ฟอสเฟต 
15. ข้อใดเป็นหน้าที่ของไขมัน 
 คำตอบที่ถูกคือ ก. เป็นแหล่งพลังงาน 
16. ข้อใดเป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอน 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. กรดไขมันไม่อ่ิมตัว 
17. ข้อใดเป็นอาหารที่มีปริมาณคอเลสเทอรอลมากท่ีสุด 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. สมองสัตว์ 
18. ข้อใดเป็นสารประเภทเอนไซม์ 
 คำตอบที่ถูกคือ ข. โปรตีน 
19. ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. PH ของสารละลาย ความเข้มข้นของเอนไซม์ และความเข้มข้นของสารตั้งต้น 
(สับสเตรต) 
20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 คำตอบที่ถูกคือ ง. DNA และ RNA มีองค์ประกอบของสารเหมือนกัน แตกต่างกันเฉพาะการสลับ
ตำแหน่งของสารเท่านั้น 
  
 
 


