
 

 

 
การจัดการเรียนรู้แบบโมดูล (Module) 

 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  รหัสวิชา 20000-1301 

 

 

 

โดย 

นางสาวรสสุคนธ์   สุนทรโอวาท 

สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน             อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                   กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  รหัสวิชา 20000-1301 

 

บทเรียนโมดูลที่ 8  เรื่อง เทคโนโลยีชวีภาพ 

บทเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิต 

 

โดย 

นางสาวรสสุคนธ์   สุนทรโอวาท 

สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน             อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                   กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และ
เพ่ิมผลผลิต 

ใบคำนำ 

หน้าที่  
ก แผ่นที่ : 

1 

 

คำนำ 

 บทเรียนโมดูลย่อย 8.3  เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิต  เล่มนี้ 

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

 ผู้จัดทำได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 8.3  เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิม

ผลผลิต ประกอบด้วยเรื่อง การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน พันธุวิศกรรม การโคลน โดย ในแต่ละหัวข้อ

เนื้อหาเก่ียวเนื่องกันไปตามลำดับก่อน-หลัง มีแบบฝึกหัด ใบเฉลยแบบฝึกหัด ใบสั่งงาน ใบปฏิบัติงาน ใบเกณฑ์

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบเฉลยการปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อน -หลังเรียน 

และใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ 

ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการทำงานต่อไป 

 ผู้จัดทำหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในการ

ขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิต  หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่องผู้จัดทำพร้อมรับคำแนะนำ เพ่ือ

นำไปปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนไป



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และ
เพ่ิมผลผลิต 

ใบ
สารบัญ 

หน้าที่  
ข 

แผ่นที่ : 1 

 

สารบัญ                                                                                                        

  หน้า 

     คำนำ           ก 

     สารบัญ           ข 

     ใบขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล         1 

     ใบคำชี้แจงการใช้บทเรียนโมดูล        2 

     ใบแบบทดสอบก่อนเรียน         7 

     ใบกระดาษคำตอบก่อนเรียน         9 

     ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน         10 

     ใบจุดประสงค ์          11 

     ใบเนื้อหา           12 

     ใบแบบฝึกหัด          21 

     ใบเฉลยแบบฝึกหัด          22 

     ใบสั่งงาน           23 

     ใบปฏิบัติงาน           31 

     ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน        33 

     ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน         36 

     ใบเฉลยการปฏิบัติงาน         37 

     ใบแบบทดสอบหลังเรียน         40 

     ใบกระดาษคำตอบหลังเรียน         42 

     ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน         43 
 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบขั้นตอนการ
ใช้บทเรียน

โมดูล หน้าที่  
1 

แผ่นที่ : 1 

 

 

  

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ตรวจค าตอบจากใบเ ลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 

 

 

ท าแบบ  กหัด / ท าใบป ิบัติงาน 

 

 

ตรวจค าตอบจากใบเ ลยแบบ  กหัด  

/ ใบเ ลยใบป ิบัติงานและด าเนินการตามเงื่อน ขที่ก าหนด 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

ประเมินผล ร้อยละ 60 

 
 

 

 ม่ผ่านเกณ ์                  ผ่านเกณ ์ 

 

 

ทบทวนโมดูลที่ ม่ผ่าน        ศึกษาโมดูลต่อ ป

ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบคำชี้แจง
การใช้

บทเรียนโมดูล หน้าที่  
2 

แผ่นที่ : 1 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.3 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

 บทเรียนโมดูลย่อย 8.3 เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิต  เป็น

บทเรียนโมดูลที ่ผลิตขึ ้นมาเพื ่อใช้เป็นสื ่อประกอบการเรียนการสอนเรื ่อง เทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชา 

วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 โดยแบ่งเนื้อหา

บทเรียนออกเป็น 4 หัวข้อย่อย ได้แก่  

 1.การผสมเทียม 

 2.การถ่ายฝากตัวอ่อน 

 3.พันธุวิศวกรรม 

 4.การโคลน 

 

      ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบสั่งงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบคำชี้แจง
การใช้

บทเรียนโมดูล หน้าที่  
3 

แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.3 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบคำชี้แจง
การใช้

บทเรียนโมดูล หน้าที่  
4 

แผ่นที่ : 3 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.3 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบคำชี้แจง
การใช้

บทเรียนโมดูล หน้าที่  
5 

แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 8.3 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

 การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 รายวิชา  วิทยาศาสตร์

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต มีจุดมุ่งหมายให้ผู ้เรียนมัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีพื้นฐานความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ สงเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ บนหลักเหตุและผล ข้อเท็จจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาต่อและการดำรงชีวิตได้ ดังนั้นบทเรียนโมดูลจึงจัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตาม

คำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ผลจากการพัฒนาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น

ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้แบบไร้พรมแดน เทคโนโลยีด้านการ

คมนาคมขนส่งสามารถเดินทางข้ามประเทศภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลัง

พัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกัน คือเทคโนโลยีชีวภาพ ถูกนำมาพัฒนาด้านต่างๆ เช่นด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ 

ด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตอาหาร ซึ่งมีประโยนช์ต่อมวลมนุษย์ทั้งสิ้น  

 บทเรียนโมดูลที่ 8.3 เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิต เป็นโมดูล

ย่อยของการเรียนโมดูลที่ 8  เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการเรียน ให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจได้

ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 4 หัวข้อย่อย ได้แก่  การผสมเทียม การถ่ายฝากตัว

อ่อน พันธุวิศวกรรมและการโคลน โดยในแต่ละหัวข้อเรื่องนี้ มีเนื้อหาสัมพันธ์กันไปและมีใบงานปฏิบัติงาน 

แบบทดสอบ ก่อน-หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีชีวภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยง

ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตต่อไป 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบคำชี้แจง
การใช้

บทเรียนโมดูล หน้าที่  
6 

แผ่นที่ : 5 

 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

     เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโทดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องการผสมเทียม การ

ถ่ายฝากตัวอ่อน พันธุวิศวกรรมและการโคลน 

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

     ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของ

เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพในอดีตและปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

7 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10 นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายการผสมเทียมสัตว์ 

 1. การผสมเทียมสามารถทำได้ในสัตว์ประเภทใด 

ก. สัตว์บกเท่านั้น 

ข. สัตว์น้ำเท่านั้น 

ค. สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายใน 

ง. สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอก 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 อธิบายการถ่าย ากตัวอ่อนสัตว ์

 2. ข้อใดกล่าวถึงการถ่ายฝากตัวอ่อนถูกต้อง 

ก. ตัวให้และตัวรับต้องเป็นพันธุ์เดียวกัน 

ข. ตัวให้เป็นพันธุ์พื้นเมือง ตัวรับเป็นพันธุ์ดี 

ค. ตัวให้เป็นพันธุ์ดี ตัวรับเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง 

ง. ลูกที่เกิดขึ้นมีลักษณะเหมือนตัวให้และตัวรับ 

 

 

 



 

 

  
 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

8 
แผ่นที่ : 2 

3.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อน 

ก. ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการผสมเทียม 

ข. เพ่ิมประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ 

ค. สามารถอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 

ง. แม่วัวพันธุ์ดี 1 ตัว สามารถให้ลูกได้หลายตัวจากการผสม 1 ครั้ง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3 อธิบายการโคลนสิ่งมีชีวิต 

 4. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการโคลนนิ่ง 

ก. ทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ข. ทำให้มีสิ่งมีชีวิตลักษณะใหม่ๆ 

ค. ช่วยรักษาพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต 

ง. ช่วยในการปลูกถ่ายอวัยวะ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 4 อธิบายกระบวนการของพันธุวิศวกรรม 

 5. ข้อใดหมายถึงพันธุวิศวกรรม 

ก. การทำให้สิ่งมีชีวิตเพ่ิมข้ึนรวดเร็วในเวลาจำกัด 

ข. การสอดใส่ยีนที่ต้องการเข้าไปทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีลักษณะทางพันธุกรรมเปลี่ยนไป 

ค. การทำให้สิ่งมีชีวิตใหม่มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ 

ง. การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่เลียนแบบการผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบ
กระดาษคำตอบ

ก่อนเรียน หน้าที่  
9 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

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

 

หรือสร้างแบบทดสอบ 

ใน Google form 

แล้วทำ QR Code เพื่อ Scan 

ทำแบบทดสอบ ด้เช่นเดียวกัน 



 

 

 
 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบเ ลย
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

10 
แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ค 

2. ค 

3. ก 

4. ค 

5. ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิจกรรม/แบบ  กหัด



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบ
จุดประสงค์ 

หน้าที่  
11 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายการผสมเทียมสัตว์ 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 อธิบายการถ่ายฝากตัวอ่อนสัตว์ 

3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3 อธิบายการโคลนสิ่งมีชีวิต 

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 4 อธิบายกระบวนการของพันธุวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
12 

แผ่นที่ : 1 

 

8.3  เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิต 
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รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบ
เนื้อหา 

หน้าที่  
13 

แผ่นที่ 
: 2 
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โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบ
เนื้อหา 

หน้าที่  
14 

แผ่นที่ 
: 3 
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โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 
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ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

     คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อ ปนี้ โดยเขียนคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนด 

1. จงอธิบายขั้นตอนการผสมเทียมสัตว์ 

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

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

 ไข่แดงในน้ำยาเลี้ยงเชื้อมีประโยชน์อย่างไร 

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

2.การผสมเทียมกับการถ่าย ากตัวอ่อนต่างกันอย่าง ร 

การผสมเทียม การถ่าย ากตัวอ่อน 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. การถ่าย ากตัวอ่อนมีข้อดีอย่าง ร 

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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เ ลยแบบ  กหัดโมดูลย่อยที่ 8.3 

1. จงอธิบายขั้นตอนการผสมเทียมสัตว์ 

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีช่วงอายุเหมาะสมและแข็งแรง , ขั้นตอนที่ 2 รีดเก็บน้ำเชื้อ โดยใช้เครื่องมือ

กระตุ้นพ่อพันธุ์ให้หลั่งน้ำเชื้อแล้วเก็บในภาชนะ, ขั้นตอนที่ 3 ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อดูความแข็งแรงและจำนวน

ของเซลล์อสุจิ , ขั้นตอนที่ 4 เอาน้ำเชื้อที่เก็บรักษาไว้มาฉีดให้แม่พันธุ์ที่คัดเลือกไว้โดยฉีดช่วงเป็นสัด 

 ไข่แดงในน้ำยาเลี้ยงเชื้อมีประโยชน์อย่างไร 

เป็นอาหารของตัวอสุจิ 

2.การผสมเทียมกับการถ่าย ากตัวอ่อนต่างกันอย่าง ร 

การผสมเทียม การถ่าย ากตัวอ่อน 

1.ใช้แม่พันธุ์ตัวเดียว                              . 

2.ใช้ ข่จากแม่พันธุ์ดีผสมกับตัวอสุจิของ

พ่อพันธุ์ดี                                               . 

 

1.ใช้แม่พันธุ์ 2 ชนิด คือแม่พันธุ์(ตัวให้) และเพศเมยี(ตัวรับ)                                                      

2.ใช้ ข่จากแม่พันธุ์ดีผสมกับตัวอสุจิของพ่อพันธุ์ดี 
นำตัวอ่อนจากมดลูกของแม่พันธุ์(ตัวให้) ป าก ว้ในมดลูก
ของเพสเมีย(ตัวรับ) จำนวนหลายตัว               . 
3. ขยายพันธุ์ ด้มากกว่าเม่ือเทียบกับการผสมเทียม 

 

3. การถ่าย ากตัวอ่อนมีข้อดีอย่าง ร 

  1. ทำให้ได้ลูกจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์คู่เดียวจำนวนมากในการผสมพันธุ์กันเพียงครั้งเดียว 

       2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตสัตว์ได้เป็นอย่างดี 

       3. สามารถเก็บรักษาตัวอ่อนไว้ได้นานโดยการแช่แข็งซึ่งสามารถท่ีจะนำมาใช้ถ่ายฝากให้กับตัวเมีย

อ่ืนๆ ได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ 

       4. ทำให้ได้สัตว์ที่มีลักษณะดีตามความต้องการในปริมาณมาก
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ชื่อ-สกุล............................................................. ระดับ................... รหัสนักเรียน/นักศกึษา........................ 

       

 

 

การถ่าย ากตัวอ่อน (Embryo Transfer) 

 1. การถ่าย ากตัวอ่อนในสัตว์ 

            การถ่ายฝากตัวอ่อน คือ การนำตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมระหว่างตัวอสุจิของพ่อพันธุ์และไข่ของสัตว์

แม่พันธุ์ที่คัดเลือกไว้ แล้วล้างเก็บออกมาจากมดลูกของแม่พันธุ์ ต่อจากนั้นนำไปฝากใส่ไว้ให้เติบโตในมดลูกของ

ตัวเมียอีกตัวหนึ่งให้อุ้มท้องไปจนคลอด 

            การถ่ายฝากตัวอ่อนนิยมทำกับสัตว์ที่มีการตกลูกครั้งละ 1 ตัว และมีระยะเวลาตั้งท้องนาน เช่น โค 

กระบือ แต่ไม่นิยมทำการถ่ายฝากตัวอ่อนกับสุกร เพราะสุกรสามารถมีลูกได้ง่ายครั้งละหลายตัว และมี

ระยะเวลาตั้งท้องไม่นาน 

    2. ลำดับขั้นตอนการถ่ายฝากตัวอ่อนในโคนม มีดังนี้ 
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3. ประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อน 

 3.1 ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเท่าเดิม ซึ่งสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วกว่าการผสมพันธุ์

ตามธรรมชาติหรือการผสมเทียม 

 3.2 ขยายพันธุ์ได้จำนวนมาก 

 3.3 ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขยายพันธุ์สัตว์ 

 3.4 ช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่ใกล้สูญพันธุ์ 
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 พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) คือกระบวนการที ่ได้นำความรู ้ต ่างๆที ่ได้จากการศึกษา
ชีววิทยาระดับโมเลกุล หรือ อณูชีววิทยา (molecular biology) นำมาประยุกต์ใช้ใน การปรับเปลี ่ยน , 
ดัดแปลง, เคลื่อนย้าย, ตรวจสอบ สารพันธุกรรม[ดีเอ็นเอ (DNA)], ยีน(gene) และผลิตภัณฑ์ของสารพันธุกรรม
อย่างพวกอาร์เอ็นเอ(RNA)และโปรตีนของสิ่งมีชีวิต เพ่ือนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

โดยปกติแล้ว พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) จะเป็นการตัดต่อยีน(gene)หรือเป็นการ
เคลื่อนย้ายยีน (transgenesis)จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใส่เข้าไปกับยีน(gene) ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง นั่นคือ
ทำให้เกิดการถ่ายทอดของยีน(gene) และลักษณะที่ยีน(gene)นั้นได้ทำการควบคุมอยู่ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่ถูกนำ
ยีน(gene)ใส่เข้าไป มียีน(gene)ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยอาจทำการเพ่ิมปริมาณยีน(gene)ขึ้นอีกเพ่ือให้
มีปริมาณที่มากเพียงพอที่จะนำไปทำให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้น และทำให้ได้ปริมาณของผลผลิตที่สูงขึ้นอีก
ด้วย โดยที่พันธุวิศวกรรม (genetic engineering)อาจจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่(novel) ที่อาจไม่เคย
ปรากฏในธรรมชาติมาก่อน 

 ตัวอย่างที่ทำพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) เช่น การใส่ยีน(gene)ที่สร้างฮอร์โมนอินซูลิน
(Insulin)เข้าไปในแบคทีเรียหรือยีสต์ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน( Insulin)ได้ แล้วทำ
การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้ได้ในปริมาณที่มากเพื่อจะได้ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน(Insulin)ได้มากตาม โดย
สามารถนำมาทำการสกัดให้บริสุทธิ์เพ่ือใช้ทำการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานได้ เป็นต้น 

 สิ ่งมีชีวิตที ่ได้จากพันธุวิศวกรรม (genetic engineering)ที่เกิดจากการเคลื ่อนย้ายยีน เรียกว่า 
สิ่งมีชีวิตเคลื่อนย้ายยีน (transgenic organisms) อย่างในกรณีของพืชก็จะถูกเรียกว่า transgenic plants 
(พืชเคลื่อนย้ายยีน หรือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม) แต่มักจะเรียกสิ่งมีชีวิตที่ได้จากพันธุวิศวกรรม ( genetic 
engineering)รวมๆโดยทั ่วๆไปว่าเป็น สิ ่งมีช ีว ิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือ สิ ่งมีช ีว ิตดัดแปรพัน ธุกรรม 
(genetically modified organisms, GMOs) 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบสั่งงาน หน้าที่  
27 

แผ่นที่ : 5 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบสั่งงาน หน้าที่  
28 

แผ่นที่ : 6 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบสั่งงาน หน้าที่  
29 

แผ่นที่ : 7 

  

 การโคลน หมายถึงการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ โดยไม่ได้อาศัยการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ คือ

สเปิร์ม กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย คือไข่ ซึ่งเป็นการสืบพันธุ์ตามปกติ แต่ใช้เซลล์ร่างกาย (Somatic cell) ใน

การสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ 

อันที่จริงเทคโนโลยีการโคลน เป็นเทคโนโลยีที่พบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายมาหลายสิบ

ปีมาแล้ว โดยเฉพาะกับพืช เช่น การขยายพันธุ์กล้วยไม้ ซึ่งเป็นการาขยายพันธุ์ที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูง การ

โคลนพืช จะใช้เซลล์อวัยวะ เนื้อเยื่อ หรือแม้แต่โพรโตพลาสต์ของพืช มาเลี้ยงในสารอาหาร และในสภาวะที่

เหมาะสม ส่วนต่าง ๆ ของพืชดังกล่าวสามารถจะเจริญเป็นพืชต้นใหม่ ที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์เดิมทุกประการ 

การตัดก่ิง ใบ ราก ไปปักชำก็ จัดว่าเป็นโคลนในพืชที่เรียกว่า การเลี้ยงเนื้อเยื่อ ก็มีการศึกษาการโคลนในสัตว์

บ้างเหมือนกัน เช่น J.B Gurdon จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ในประเทศอังกฤษ ได้ทำการโคลนกบ ซึ่งนับว่า

เป็นการโคลนสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นครั้งแรก J.B Gurdon ได้นำนิวเคลียสของเซลล์ ที่ได้จากลำไส้เล็กของ

ลูกอ๊อดกบ (เป็น Somatic cell) มีโครโมโซม 2 n ไปใส่ในเซลล์ไข่ของกบอีกตัวหนึ่งที่ทำลายนิวเคลียสแล้ว 

พบว่าไข่กบนี้ สามารถเจริญเติบโตเป็นกบตัวใหม่ ที่มีลักษณะเหมือนกบ ที่เป็นเจ้าของนิวเคลียสที่นำมาใช้ 

 ในกรณีการโคลนแกะดอลลี ของนายเอียน วิลมุต ใช้เทคโนโลยีวิธีเดียวกันกับการโคลนกบ โดยนำ

นิวเคลียสของเซลล์เต้านมแกะที่เป็นต้นแบบมาใส่ในไข่ของแกะอีกตัวหนึ่ง แล้วนำเซลล์ไข่ท่ีทำการโคลนแล้วไป

ถ่ายฝากตัวอ่อนในท้องแม่แกะอีกตัวหนึ่ง 

 การโคลนอีกวิธีหนึ่งเป็นการเลียนแบบการ

เกิดฝาแฝดแท้ในระยะแรก ๆ ทำการทดลองกับ Sea 

urchin เมื่อไซโกตของ Sea urchin แบ่งตัวออกเป็น 2 

เซลล์ ก็แยกเซลล์ทั้งสองออกจากกัน นำแต่ละเซลล์ไป

เพาะเลี้ยงพบว่า เซลล์แต่ละเซลล์ของ Sea urchin 

สามารถเจริญเป็นเอ็มบริโอและลาวาได้ 

 

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet4/cloning/clonfrog.htm
https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet4/cloning/clondol.htm


 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบสั่งงาน หน้าที่  
30 

แผ่นที่ : 8 

 

ขั้นตอนการโคลนนิ่งแกะ "ดอลลี่" 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบ
ป ิบัติงาน 

หน้าที่  
31 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบป ิบัติงานโมดูลย่อยที่ 8.3.1 

ชื่อ-สกุล............................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................... 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบ
ป ิบัติงาน 

หน้าที่  
32 

แผ่นที่ : 2 

 

ใบป ิบัติงานโมดูลย่อยที่ 8.3.2 

ชื่อ-สกุล............................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................... 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบ
ป ิบัติงาน 

หน้าที่  
33 

แผ่นที่ : 3 

 

ใบป ิบัติงานโมดูลย่อยที่ 8.3.3 

ชื่อ-สกุล............................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................... 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบเกณ ์การ
ประเมินผลการ

ป ิบตัิงาน 

หน้าที่  
33 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบเกณ ์การประเมินผลการป ิบัติงานโมดูลย่อยที่ 8.3 

 

     ข้อพิจารณา  

      1. การถ่ายฝากตัวอ่อน 

 2. การตัดต่อยีน 

 3.การโคลนนิ่ง 

    4.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     การให้คะแนน 

1. คะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน 

2. การพิจารณาให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบเกณ ์การ
ประเมินผลการ

ป ิบตัิงาน 

หน้าที่  
34 

แผ่นที่ : 2 

     เกณ ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 0 

1.ขั้นตอนการ
ถ่ายฝากตัว
อ่อน 

เขียนขั้นตอน
การถ่ายฝาก
ตัวอ่อน 
ถูกต้อง ทุกจุด 

เขียนขั้นตอน
การถ่ายฝาก
ตัวอ่อน 
ถูกต้อง 5 จุด 

เขียนขั้นตอน
การถ่ายฝาก
ตัวอ่อน 
ถูกต้อง 4จุด 

เขียนขั้นตอน
การถ่ายฝาก
ตัวอ่อน 
ถูกต้อง 3 จุด 

เขียนขั้นตอน
การถ่ายฝากตวั
อ่อน ถูกต้อง 1, 
2 จุด 

เขียนขั้นตอน
การถ่ายฝาก
ตัวอ่อน ไม่
ถูกต้อง  

2. ขั้นตอน
การตัดต่อยีน 

ตอบคำถาม
ถูกต้อง 6 ข้อ 

ตอบคำถาม
ถูกต้อง 5 ข้อ 

ตอบคำถาม
ถูกต้อง 4 ข้อ 

ตอบคำถาม
ถูกต้อง 3 ข้อ 

ตอบคำถาม
ถูกต้อง1,2 ข้อ 

ตอบคำถามไม่
ถูกต้อง 

3. ขั้นตอน
การโคลนนิ่ง 

ตอบคำถาม
ถูกต้อง 7 ข้อ 

ตอบคำถาม
ถูกต้อง 6 ข้อ 

ตอบคำถาม
ถูกต้อง 5 ข้อ 

ตอบคำถาม
ถูกต้อง 3,4 
ข้อ 

ตอบคำถาม
ถูกต้อง1,2 ข้อ 

ตอบคำถามไม่
ถูกต้อง 

4. คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์

ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ซ่ือสัตย์ 
ละเอียด 

รอบคอบ ใบ
ปฏิบัติงานมี
ความสะอาด 

เรียบร้อย 

ปฏิบัติงานดว้ย
ความซือ่สัตย์ 

ละเอียด 
รอบคอบ แต่ใบ
ปฏิบัติงานไม่
ความสะอาด 

ไม่เรียบร้อย 

ปฏิบัติงาน
ด้วยความ

ซ่ือสัตย์ ไม่มี
ความละเอียด 
รอบคอบ ใบ

ปฏิบัติงานไม่มี
ความสะอาด 

ไม่เรียบร้อย 

ปฏิบัติงาน
ด้วยความ

ซ่ือสัตย์ ไม่มี
ความละเอียด 
รอบคอบ ใบ

ปฏิบัติงานไม่มี
ความสะอาด 

ไม่เรียบร้อย 

ปฏิบัติงานดว้ย
ความซื่อสัตย์ ไม่
มีความละเอียด 
รอบคอบ ใบ

ปฏิบัติงานไม่มี
ความสะอาด 

ไม่เรียบร้อยมาก 

ปฏิบัติงานดว้ย
ความไมซ่ื่อสัตย์ 

ไม่มีความ
ละเอียด 

รอบคอบ ใบ
ปฏิบัติงานไม่มี
ความสะอาด 

ไม่เรียบร้อย 
 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบเกณ ์การ
ประเมินผลการ

ป ิบตัิงาน 

หน้าที่  
35 

แผ่นที่ : 3 

 

ใบเกณ ์การประเมินผลการป ิบัติงานโมดูลย่อยที่ 8.3 

    

  เกณ ์การตัดสินคุณภาพ      

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

19-25 ดีมาก 

13-18 ดี 

7-12 พอใช้ 

0-6 ปรับปรุง 

 

     เกณ ์การประเมิน  

             เกณฑ์ผ่าน : ร้อยละ 75 หรือได้คะแนนในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบประเมินผล
การป ิบัติงาน 

หน้าที่  
36 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบประเมินผลการป ิบัติงานโมดูลย่อยที่ 8.3 

 

 ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

รายการป ิบัติงาน 

ระดับคะแนน 

รวมคะแนน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

5 4 3 0-2 

1. การถ่ายฝากตัวอ่อน      

2. การตัดต่อยีน      

3. การโคลนนิ่ง      

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์      

รวมคะแนน      

คิดเป็นร้อยละ (ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน)  

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ....................................... 

 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ประเมิน 

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

……./…………/…………. 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบเ ลยการ
ป ิบัติงาน 

หน้าที่  
37 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบเ ลยการป ิบัติงานโมดูลย่อยที่ 8.3.1 

 

 

คดัเลือกแม่พนัธุด์เีป็นตวัใหไ้ข่(Donor) 
ท ำใหเ้ป็นสดัพรอ้มๆกบัตวัรบั 

ท ำใหม้กีำรตกไข่ครัง้ละหลำยฟอง
(Superovulation) 

เอำไข่ออกมำ(IIushing) 

เป็นสดั(Heat, Estrus) 

ยำ้ยตวัอ่อนไปยงัแม่ที่รบัอุม้ทอ้ง 
ตวัรบัอุม้ทอ้ง(Pregnancy) 

คลอดลกูพนัธุด์ีจ  ำนวนมำก 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบเ ลยการ
ป ิบัติงาน 

หน้าที่  
38 

แผ่นที่ : 2 

 

ใบเ ลยการป ิบัติงานโมดูลย่อยที่ 8.3.2 

 

 

คดัยีนท่ีตอ้งกำร และตดัแยกยีนออกมำดว้ยเอนไซมต์ดัจ ำเพำะ 

แยกพลำสมดิหรือดีเอ็นเอพำหะ และตดัส่วนหน่ึงของพลำสมดิออกดว้ยเอนไซมต์ดัจ ำเพำะ 

น ำยีนที่ลกัษณะตำมตอ้งกำร(จำกขัน้ตอนที่ 1 )  เชื่อมต่อเขำ้กบัพลำสมดิโดยใชเ้อนไซมไ์ลเกส  และน ำพลำสมิดที่มีดีเอ็นเอลกูผสมใส่กลบัในเซลล ์

กระบวนกำรแบ่งเซลลเ์พื่อใหม้ีจ ำนวนยีนที่ตอ้งกำรมำกขึน้ 

หมำยเลข 4 

หมำยเลข 3 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต 

ใบเ ลยการ
ป ิบัติงาน 

หน้าที่  
39 

แผ่นที่ : 3 

 

ใบเ ลยการป ิบัติงานโมดูลย่อยที่ 8.3.3 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
40 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10 นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 อธิบายการผสมเทียมสัตว์ 

1.เหตุใดจึงต้องเติมไข่แดงลงไปในขั้นตอนการละลายน้ำเชื้อ 

ก. ช่วยรักษาความเป็นกรด-เบสน้ำเชื้อ 

ข. ช่วยทำลายเชื้อโรคที่อาจจะปะปนในน้ำเชื้อ 

ค. เป็นอาหารสำหรับตัวอสุจิ 

ง. ช่วยลดความเข้มข้นของน้ำเชื้อให้เหมาะสม 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 อธิบายการถ่าย ากตัวอ่อนสัตว์ 

2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อน 

ก. ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการผสมเทียม 

ข. เพ่ิมประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ 

ค. สามารถอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 

ง. แม่วัวพันธุ์ดี 1 ตัว สามารถให้ลูกได้หลายตัวจากการผสม 1 ครั้ง 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
41 

แผ่นที่ : 2 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3 อธิบายการโคลนสิ่งมีชีวิต 

3. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการโคลนนิ่ง 

ก. ทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ข. ทำให้มีสิ่งมีชีวิตลักษณะใหม่ๆ 

ค. ช่วยรักษาพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต 

ง. ช่วยในการปลูกถ่ายอวัยวะ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 4 อธิบายกระบวนการของพันธุวิศวกรรม 

4. การถ่ายฝากยีนวิธีการใดที่ใช้กับเซลล์พืช 

ก. ใช้เข็มฉีด 

ข. ใช้ปืนยิงยีน 

ค. ใช้กระแสไฟฟ้า 

ง. ถูกทุกข้อ 

5. เอนไซม์ที่ใช้เชื่อมต่อยีนในการดัดแปรพันธุกรรมคือข้อใด 

ก. Ligase 

ข. Polymerase 

ค. Transcriptase 

ง. Recombinase 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบ
กระดาษคำตอบ

หลังเรียน 

หน้าที่  
42 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา......................... 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

        (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

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

 

 



 

 

 
 

 

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โมดูลที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ 
โมดูลย่อย 8.3 : เทคโนโลยีชวีภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
และเพ่ิมผลผลิต 

ใบเ ลยคำตอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
43 

แผ่นที่ : 1 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 8.3 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ค 

2. ก 

3. ข 

4. ข 

5. ก 

 


