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ช่ือ นางสาวสายฝน   พยอม 
 

วุฒิ ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 
 

 
 



 

ค าน า 
 

                  แผนการจดัการเรียนรู้ วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ   (2000-1303) เล่มน้ี จดัท า

ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒัอาชีพธุรกิจและบริการ   ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช  2546 โดยยดึหลกัการจดัการเรียนการสอนแบบยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั   และ

การบูรณาการ   คุณธรรม   จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  เพื่อสร้างประสบการณ์ระหวา่ง

เรียนใหก้บัผูเ้รียน ให้เป็นผูท่ี้รู้จกัวธีิการเรียนรู้  การสร้างองคค์วามรู้  การน าความรู้ไปใช ้ และมีคุณธรรม 

                  เน้ือหาวชิาท่ีน ามาใชท้  าแผนการจดัการเรียนรู้ เล่มน้ี    ไดม้าจากการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีมีความส าคญัต่อ

การเรียนรู้    ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้   ไดฝึ้กทกัษะการคิด   เกิดผลผลิตจากการเรียน รู้เน้ือหาท่ีสูงข้ึน  หรือ

น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

                  ผูพ้ฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ เล่มน้ีหวงัวา่ จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอนใน

รายวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ   (2000-1303)  ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

สายฝน  พยอม 
                                                                                                                                แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ 
                                                                                                                                    วทิยาลยัเทคนิคพทัยา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการสอน 

วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ (รหสั 2000-1303  )           3  ช่ัวโมง    2   หน่วยกติ 
ระดับช้ัน  ปวช.                                                                                                   สาขาวชิา  พณิชยกรรม 
 

1. จุดประสงค์รายวชิา 
 1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพนัธุกรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  เทคโนโลยชีีวภาพ  
จุลินทรียใ์นอาหาร  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์  ยางและพอลิเมอร์  สารชีวโมเลกุลในอาหาร  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
พลงังานนิวเคลียร์ 
 2.  เพื่อใหมี้ทกัษะการค านวณหาโอกาสของลกัษณะการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม  การจ าแนกส่ิงมีชีวติ  การ
ทดลองจุลินทรียใ์นอาหาร  การเลือกใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพ  การทดลองสมบติัของสารไฮโดรคาร์บอน  การทดสอบ
สมบติัทางกายภาพของพอลิเมอร์  การทดสอบสารชีวโมเลกุลในอาหาร    การวเิคราะห์ผลของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
ต่อมนุษย ์ และพลงังานนิวเคลียร์ 
 3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 
 

2. สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทางพนัธุกรรม  เทคโนโลยชีีวภาพ  และจุลินทรียใ์นอาหาร 
2. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ์ 
3. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัสารชีวโมเลกุลของอาหาร 
4. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
5. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการของพลงังานนิวเคลียร์ 

 

3.ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับ  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ  

เทคโนโลยีชีวภาพ  จุลินทรียใ์นอาหาร  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์  ยางและพอลิเมอร์  สารชีวโม เลกุลในอาหาร  
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  พลงังานนิวเคลียร์ต่อการด ารงชีวติ   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

โครงการสอน 
วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ (รหสั 2000-1303  )           3  ช่ัวโมง    2   หน่วยกติ 
ระดับช้ัน  ปวช.                                                                                                   สาขาวชิา  พณิชยกรรม 
 

4.  วตัถุประสงค์การเรียนการสอน 
     4.1  ด้านเนือ้หาวชิา 
                               ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ  
เทคโนโลยชีีวภาพ  จุลินทรียใ์นอาหาร  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์ ยางและพอลิเมอร์  สารชีวโมเลกุลในอาหาร  
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  พลงังานนิวเคลียร์ต่อการด ารงชีวติ   
      4.2  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
             4.2.1  ความตรงต่อเวลา 
             4.2.2  ความมีวนิยั   
             4.2.3  ความสนใจใฝ่รู้ 
             4.2.4  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
             4.2.5  ความรักสามคัคี 
             4.2.6  ความอดทนอดกลั้น 
             4.2.7  ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์  
             4.2.8  มารยาทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวดัและประเมินผล 
 
1.  สอบยอ่ย                                                          50     คะแนน 
2.  ใบงาน              5       คะแนน 
3.  แบบฝึกหดั                                              5        คะแนน 
4.  คุณธรรมจริยธรรม                                          20       คะแนน 
5.  สอบปลายภาคเรียน                                         20       คะแนน 
                                          รวม                         100          คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการวดัและประเมินผล 
 
สัปดาห์ที่ เร่ือง วธีิการวดัผล คะแนน หมายเหตุ 

1 การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม สอบ  
 
     10 

 
2 การแบ่งเซลล ์ สอบ  
3 ความหลากหลายทางชีวภาพ สอบ  
4 อาณาจกัรของส่ิงมีชีวติ สอบ  
5 จุลินทรียใ์นอาหาร สอบ  

10 
 

6 การถนอมอาหาร สอบ  
7 ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ สอบ  
8 สถานการณ์การใชปิ้โตเลียม สอบ  

10 
 

 
9 พอลิเมอร์ .ใบงาน  

10 โครงสร้างพอลิเมอร์ ใบงาน  
11 ผลิตภณัฑจ์ากพอลิเมอร์ สอบ  

10 
 

12 สารชีวโมเลกุล ใบงาน  
13 กรดนิวคลีอิก ใบงาน  
14 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ใบงาน  

 
 

20 

 
15 สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ใบงาน  
16 พลงังานนิวเคลียร์ต่อการด ารงชีวติ ใบงาน  
17 โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ สอบ  
18 สอบปลายภาค สอบ 20  

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

                แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่  

รหัสวชิา 2000-1303  วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 1 

ช่ือหน่วย/เร่ือง  ปฐมนิเทศ จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 

แนวคิด 
 ในการศึกษาในรายวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการนั้นประกอบดว้ย การศึกษาและ
ปฏิบติัเก่ียวกบั การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร  ปิโตรเลียม
และผลิตภณัฑ ์พอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุล คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และพลงังานนิวเคลียร์ต่อการด ารงชีวติ 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ขอบข่ายของเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
2. มาตรฐาน จุดเนน้ และแนวปฏิบติัในการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
3. แนวทางการวดัผลและประเมิน ผลการเรียนรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. มีความเขา้ใจขอบเขตของวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
2. ทราบถึงจุดเนน้และแนวปฏิบติัในการเรียนรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
3. มีความเขา้ใจวธีิการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและ

บริการ 
4. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูช่้วยสามารถสังเกตเห็นได ้ 

ในดา้นความเป็นมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั มีความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามคัคี ความกตญัญูกตเวที 

 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูน าอภิปรายถึงขอบข่ายของการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
2. ครูใหค้วามรู้แก่นกัเรียนเก่ียวกบัมาตรฐานกบัการเรียนรู้ จุดเนน้ และแนวปฏิบติัในการเรียนวชิา

วทิยาศาสตร์พฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
3. ครูอธิบายวธีิการวดัผลและแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจ

และบริการ 
4. นกัเรียนท าแผนประเมินผลการเรียนรู้จ านวน 40 ขอ้ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
2. เอกสารแสดงมาตรฐานการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
3. เอกสารแสดงวธีิการวดัผลและประเมินผลการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
 

การวดัและการประเมิน 



 

วธีิวดัผล 
1. ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 40 ขอ้ 
2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อน - หลงัเรียน  
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนใชค้ะแนน ไวเ้ปรียบเทียบกบัคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินหลงั

จบเน้ือหาวชิา 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่ 2 

รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 2 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 
 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่ยงัมีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ไม่มากนกั ผลจากการท ากิจกรรมต่างๆ ของคนก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอยา่งมาก 
ทุกคนจึงควรตระหนกัถึงความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพและหาแนวทางป้องกนัการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
สาระการเรียนรู้ 

1. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. สืบคน้ขอ้มูลเพื่ออภิปรายสาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. ตระหนกัถึงผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

 ครูน าบทความเก่ียวกบัสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยท่ีเร่ิมนอ้ยลงเพื่อน าเขา้สู่
การสูญความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
 1. ครูตั้งประเด็นใหน้กัเรียนศึกษาเก่ียวกบัการเกิดการเปล่ียนแปลงปัจจยัของส่ิงแวดลอ้ม เช่น น ้าแหง้ น ้า
ท่วม ไฟไหมป่้า ป่าไมถู้กท าลาย ฯลฯ 
 2. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน 
 3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัของส่ิงแวดลอ้ม 
 4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลอภิปราย  
 5. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากหนงัสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
 นกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

4. ข้ันขยายความรู้ 
 ครูน าเสนอความหลากหลายของส่ิงมีชีวติชนิดต่างๆ เช่น กลว้ย ขา้ว มะม่วงฯลฯ เพื่อใหน้กัเรียนได้
ตระหนกัถึงคุณค่าและประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีทุกคนควรเฝ้าระวงัเพื่อใหค้งอยูต่ลอดไป 
 



 

5. ขั้นประเมินผล 
 1.นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 6 การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2. นกัเรียนท าค าถามทา้ยบท 
 3. นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 2 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 6  ค าถามทา้ยบท และแบบประเมินผลการเรียนท่ี 2 
2. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ก) 
3. สังเกตผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ผูส้อน) (ภาคผนวก ข1) 
4. สังเกตผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ภาคผนวก ข1) 
5. สังเกตผลการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค1) (ประธานกลุ่ม) 
6. สังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ภาคผนวก ง) 

 
เคร่ืองมือวดัผล 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 6  ค  าถามทา้ยบท และแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 2 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ภาคผนวก ข1) 
4. แบบประเมินผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ภาคผนวก ข2) 
5. แบบประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
6. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ภาคผนวก ง) 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ 6  ค  าถามทา้ยบท และแบบประเมินการเรียนรู้ ท่ี 2 เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานบุคคล (ภาคผนวก ข1 ข2) เกณฑผ์า่นตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค1) เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ภาคผนวก ง) เกณฑผ์า่น 50% ข้ึน

ไป 
 

 

              แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่ 3 

รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 1 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  จุลินทรียใ์นอาหาร จ านวน 3 ช่ัวโมง 



 

 
แนวคิด 
 จุลินทรียเ์ป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ไดแ้ก่ แบคทีเรีย ยสีต ์ รา สาหร่าย 
ฯลฯ จุลินทรียมี์ประโยชน์ในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการแพทยน์ ามายาปฏิชีวนะ ดา้นการเกษตรน ามาช่วยตรึงแก๊ส
ไนโตรเจนในอากาศมาสร้างเป็นสารประกอบไนโตรเจนในดิน ดา้นส่ิงแวดลอ้มท าให้เกิดการหมุนเวยีนของสาร
ในระบบนิเวศ ดา้นอุตสาหกรรมน ามาใชใ้นผลิตภณัฑอ์าหาร เช่น การผลิตขนมปัง การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ 
 แบคทีเรียพบไดท้ัว่ไปในธรรมชาติรวมทั้งอาหาร  แบคทีเรียท าใหอ้าหารหลายประเภท เช่น ผกั ผลไม ้
แป้ง นม ไข่ เน้ือสัตว ์ เกิดการเน่าเสีย แบคทีเรียบางชนิดมีบทบาทส าคญัท าใหอ้าหารมีกล่ินเน่าเหมน็ บางชนิด
น ามาใชใ้นการหมกันมเปร้ียว หมกัยาคูลท ์ เช้ือราบางชนิดสร้างสารอะฟลาทอกซิลเช้ือรา บางชนิดน ามาผลิตสาร
ปฏิชีวนะใชรั้กษาโรค ยสีตน์ ามาใชป้ระโยชน์ในการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์เช่น เบียร์ ไวน์ 
สาระการเรียนรู้ 

1. จุลินทรีย ์
2. จุลินทรียใ์นอาหาร 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายความหมายจุลินทรีย ์ยกตวัอยา่งชนิดของจุลินทรีย ์
2. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายประโยชน์ของจุลินทรียใ์นดา้นต่างๆ  
3. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายบทบาทของแบคทีเรีย เช้ือราและยสีตใ์นอาหาร 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

 ครูน าเสนอภาพอาหาร ผกั ผลไมท่ี้เน่าเสีย และใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงสาเหตุการเน่าเสียเพื่อ
เช่ือมโยงเขา้สู่เร่ืองจุลินทรีย ์

2.ขั้นส ารวจและค้นหา 
1. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาจุลินทรียจ์ากหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
2. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาจุลินทรียใ์นอาหารจากหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและ

บริการ 
3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายของจุลินทรีย ์ ลกัษณะของจุลินทรีย ์ รวมถึงตวัอยา่งจุลินทรีย ์
2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปการน าจุลินทรียม์าใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ  

 3. นกัเรียนร่วมกนัสรุปชนิดของจุลินทรียมี์บทบาทในอาหาร 
4. ข้ันขยายความรู้ 

 ครูน าผลิตภณัฑจ์ากแบคทีเรีย เช่น นมเปร้ียว เนยแขง็  ปลาส้ม  ผกัดอง  ใหน้กัเรียนดู และช้ีแจงเพิ่มเติม
วา่ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีเกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย  (ครูอาจใหช้มวิดีทศัน์การท านมเปร้ียว เนย
แขง็ ฯลฯ ใหน้กัเรียนดู) 



 

5. ขั้นประเมินผล 
 1. นกัเรียนตอบค าถามชวนคิด 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
 2. ผลิตภณัฑ ์เช่น นมเปร้ียว ฯลฯ 
 3. วดีิทศัน์การท านมเปร้ียว เนยแขง็ ฯลฯ 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจค าถามชวนคิด 
2. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ก) 
3. สังเกตผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ผูส้อน) (ภาคผนวก ข1) 
4. สังเกตผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ภาคผนวก ข1) 
5. สังเกตผลการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค1) (ประธานกลุ่ม) 
6. สังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ภาคผนวก ง) 
เคร่ืองมือวดัผล 
1. ค าถามชวนคิด 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ภาคผนวก ข1) 
4. แบบประเมินผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ภาคผนวก ข2) 
5. แบบประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
6. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ภาคผนวก ง) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ค  าถามชวนคิด เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานบุคคล (ภาคผนวก ข1 ข2) เกณฑผ์า่นตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค1) เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ภาคผนวก ง) เกณฑผ์า่น 50% ข้ึน

ไป 
 
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่ 3 

รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 2 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  จุลินทรียใ์นอาหาร จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 



 

 จุลินทรียบ์างชนิดเม่ือปนเป้ือนในอาหารสามารถเติบโตไดใ้นอาหาร สามารถเพิ่มจ านวน รวมทั้งผลิต
สารต่างๆ ออกมาซ่ึงอาจเป็นสารก่อโทษกบัอาหารเน่าเสีย หรืออาจท าใหผู้บ้ริโภคอาหารป่วยเป็นโรค จุลินทรียท่ี์
ปนเป้ือนในอาหารมาจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ ดิน น ้า พืช และผลิตภณัฑจ์ากพืช การเน่าเสียการเส่ือมสภาพของ
อาหารมี 3 แบบ คือ การเน่าเสียทางกายภาพ การเน่าเสียทางเคมี และการเน่าเสียทางจุลินทรีย ์
 การถนอมอาหารเป็นการป้องกนัจุลินทรียป์นเป้ือนในอาหาร หรือการท าใหจุ้ลินทรียเ์ติบโตชา้ลงหรือ
ก าจดัจุลินทรีย ์ ไดแ้ก่ การใชค้วามร้อน โดยวธีิพาสเจอร์ไรต ์ สเตอรีไรส์ การใชค้วามเยน็โดยวธีิการแช่แขง็ การ
แช่เยอืกแขง็ นอกจากน้ียงัมีวิธีท าใหแ้หง้ การฉายรังสี และการหมกัอาหาร 
สาระการเรียนรู้ 

1. การเน่าเสียของอาหาร 
2. การถนอมอาหาร 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. สืบคน้ขอ้มูลอธิบายการเน่าเสียของอาหารและผลิตภณัฑอ์าหารชนิดต่างๆ 
2. ส ารวจตรวจสอบคุณภาพอาหารและผลิตภณัฑ์อาหาร  
3. สืบคน้ขอ้มูล  อธิบายและอภิปรายการถนอมอาหารดว้ยวธีิการต่างๆ 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

 ครูน าผลิตภณัฑอ์าหารต่างๆ ท่ีเน่าเสียหรือเส่ือมสภาพ เช่น เน้ือสัตว ์ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ สัตวน์ ้า เช่น กุง้ 
หอย ปู ปลา ฯลฯ ใหน้กัเรียนร่วมกนัสังเกต และใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงสาเหตุการเน่าเสียหรือการ
เส่ือมสภาพของอาหาร 

2.ขั้นส ารวจและค้นหา 
  1. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน จ านวน 8 กลุ่ม 
  2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มตั้งตวัแทนจบัสลาก 1 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
   -  การเน่าเสียหรือการเส่ือมสภาพของผกัและผลิตภณัฑจ์ากพืช 
   -  การเน่าเสียหรือการเส่ือมสภาพของเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑข์องสัตว ์
   -  การเน่าเสียหรือการเส่ือมสภาพของไข่ไก่หรือไข่เป็ด 
   -  การเน่าเสียหรือการเส่ือมสภาพของสัตวน์ ้า 
   -  การเน่าเสียหรือการเส่ือมสภาพของนม 
   -  การเน่าเสียหรือการเส่ือมสภาพของอาหารกระป๋อง 
 
   -  การเน่าเสียหรือการเส่ือมสภาพของการถนอมอาหาร 

3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูลจากหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและ
บริการ  
 4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 



 

1. นกัเรียนเขียนแผนผงัมโนทศัน์หรือแผนความคิดสรุปความรู้เร่ืองการเน่าเสียของอาหาร 
 2. นกัเรียนเขียนแผนผงัมโนทศัน์หรือแผนความคิดสรุปความรู้เร่ืองการถนอมอาหาร 
 3. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 ลกัษณะสัตวน์ ้าสด 
 4. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 ตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
 5. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 การถนอมอาหารโดยการหมกั 

4. ข้ันขยายความรู้ 
 ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการฉายรังสีเพื่อการถนอมอาหารในอาหารต่างๆตามทา้ย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบบัท่ี 103 (พ.ศ. 2529) จาก www.foodnetworksolution.com 

5. ขั้นประเมินผล 
 1. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 ลกัษณะสัตวน์ ้าสด 
 2. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 ตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
 3. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 การถนอมอาหารโดยการหมกั 
 4. นกัเรียนตอบค าถามชวนคิด 
 5. นกัเรียนตอบค าถามทา้ยหน่วย 
 6. นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ  
 2. ผลิตภณัฑ ์เช่น นมเปร้ียว ฯลฯ 
 3. อินเทอร์เน็ต www.foodnetworksolution.com 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจค าถามชวนคิด  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1-3  ค าถามทา้ยบท และแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
2. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ก) 
3. สังเกตผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ผูส้อน) (ภาคผนวก ข1) 
4. สังเกตผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ภาคผนวก ข1) 
5. สังเกตผลการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค1) (ประธานกลุ่ม) 
6. สังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ภาคผนวก ง) 

 
 

เคร่ืองมือวดัผล 
1. ค าถามชวนคิด  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1-3  ค าถามทา้ยบท และแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ภาคผนวก ข1) 



 

4. แบบประเมินผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ภาคผนวก ข2) 
5. แบบประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
6. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ภาคผนวก ง) 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

1. ค าถามชวนคิด  / กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1-3 / ค  าถามทา้ยบท / แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑผ์า่น 
50% ข้ึนไป 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานบุคคล (ภาคผนวก ข1 ข2) เกณฑผ์า่นตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค1)  เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ภาคผนวก ง) เกณฑผ์า่น 50% ข้ึน

ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่  
รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 1 

ช่ือหน่วย/เร่ือง  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 
 ปิโตรเลียมเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลเกิดจากส่ิงมีชีวติทั้งพืชและสัตวเ์ม่ือหลายร้อยลา้นปีก่อน  อยูใ่ตเ้ปลือก
โลกท่ีมีความดนัและอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน  ท าใหเ้ปล่ียนสภาพเป็นน ้ามนัดิบหรือแก๊สธรรมชาติแทรกอยูช่ั้น
หินท่ีอยูใ่นรูพรุน  องคป์ระกอบส่วนใหญ่ของปิโตรเลียมเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  นอกจากน้ียงั
ประกอบดว้ยสารประกอบก ามะถนั  ออกซิเจน  ไนโตรเจน  และโลหะต่างๆ ปนอยูด่ว้ย    น ้ามนัดิบมีลกัษณะเป็น
ของเหลวขน้มีสีแตกต่างกนัตามแหล่งท่ีพบ  การน าน ้ามนัดิบไปใชป้ระโยชน์ตอ้งผา่นกระบวนการแยกสารโดย
การกลัน่ล าดบัส่วน 
 แก๊สธรรมชาติมีองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นมีเทน (CH4) การแยกแก๊สธรรมชาติประกอบดว้ย  
กระบวนการแยกสารท่ีไม่ใช่องคป์ระกอบไฮโดรเจนออกก่อนแลว้กลัน่แยกแก๊สท่ีเป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนโดยแยกตามจุดเดือดของแก๊สท่ีมีองคป์ระกอบ   
สาระการเรียนรู้ 

1. ปิโตรเลียม 
2. ผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการเกิดและการส ารวจปิโตรเลียม 
2. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายกระบวนการกลัน่น ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑท่ี์ไดแ้ละการใชป้ระโยชน์ 
3. ส ารวจตรวจสอบสมบติับางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
4. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ ผลิตภณัฑท่ี์ไดแ้ละการใชป้ระโยชน์ 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

 ครูและนกัเรียนอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัความส าคญัของปิโตรเลียมซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีน ามาใช้
ประโยชน์มากท่ีสุด และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่หวัขอ้ปิโตรเลียม  

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
 1. นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเกิดและการส ารวจแหล่งปิโตรเลียมจากหนงัสือเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ  

2. ครูเปิดส่ือวดีีทศัน์การกลัน่น ้ามนัดิบ (วีดีทศัน์ เร่ือง ปิโตรเลียมของบริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน)) 
 3. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 สมบติับางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 4. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม เขียนผงัมโนทศัน์หรือแผนผงัความคิด เร่ือง ผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียมและ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 



 

 1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการเกิดและการส ารวจแหล่งปิโตรเลียม 
 2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบักระบวนการกลัน่น ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑท่ี์ไดแ้ละการใชป้ระโยชน์ โดยใช้
แผนภาพแสดงกระบวนการและผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่น ้ามนัดิบ 
 3. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัองคป์ระกอบของแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทย (ตารางแสดงองคป์ระกอบ
ของแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทย) 
 4. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม และการใชป้ระโยชน์ 

4. ข้ันขยายความรู้ 
 1. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 ปิโตรเลียม 
 2. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 ปิโตรเลียมกบัเศรษฐกิจ 
 3. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 แก๊สธรรมชาติ 

5. ขั้นประเมินผล 
 1. นกัเรียนตอบค าถามชวนคิด 
 2. ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1,2,3 และ 4 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ  
 2. วดีีทศัน์เร่ืองปิโตรเลียม 
 3. แผนภาพแสดงกระบวนและผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่น ้ามนัดิบ 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจค าถามชวนคิดและประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1,2,3 และ 4 
2. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ก) 
3. สังเกตผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ผูส้อน) (ภาคผนวก ข1) 
4. สังเกตผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน (ภาคผนวก ข2) 
5. สังเกตผลการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค1) (ประธานกลุ่ม) 
6. สังเกต คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ภาคผนวก ง) 
เคร่ืองมือวดัผล 
1. ค  าถามชวนคิด และแบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1,2,3 และ 4 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ค  าถามชวนคิด และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1-4 เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ภาคผนวก ง) เกณฑผ์า่น 50% ข้ึน

ไป 
 
 



 

 
 

 

           แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่  

รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 2 

ช่ือหน่วย/เร่ือง  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

แนวคิด 
การใชป้ระโยชน์จากเช้ือเพลิงฟอสซิลและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอยา่งฟุ่มเฟือยและขาดการควบคุมท่ีพอดี  

นอกจากจะก่อผลเสียต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มแลว้  ยงัท าใหป้ริมาณของเช้ือเพลิงของฟอสซิลลดลงอยา่ง
รวดเร็ว  โลกอาจเกิดการขาดเช้ือเพลิงฟอสซิลในอนาคตอนัอนัใกลจึ้งควรน าพลงังานทดแทนมาใชเ้ป็นทางเลือก
เพื่อลดการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 
สาระการเรียนรู้ 

1. ผลกระทบจากผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
2. สถานการณ์การใชปิ้โตรเลียม 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. ยกตวัอยา่งเช้ือเพลิงฟอสซิสท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั และผลกระทบจากการใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเลียมต่อ

ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. อธิบายและยกตวัอยา่งวธีิประหยดัพลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล 
3. ยกตวัอยา่งการประหยดัพลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิลและพลงังานทดแทน 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

 ครูทบทวนความรู้เดิมเร่ืองการใชเ้ช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในชีวติประจ าวนัแลว้ เช่ือมโยงถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
 1. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน 
 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเน้ือหา ผลกระทบจากผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและสถานการณ์การใชปิ้โตรเลียม 
 3. ครูตั้งโจทยค์  าถาม และใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่ม แข่นขนักนัตอบปัญหา 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
 1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุป ผลกระทบจากผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเป็นแผนภาพ 
 2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปวธีิการประหยดัเช้ือเพลิงฟอสซิลและพลงังานทดแทน 

4. ข้ันขยายความรู้ 
 1. นกัเรียนน าเสนอแผนภาพ ผลกระทบจากผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
 2. นกัเรียนน าเสนอแผนภาพ วธีิประหยดัเช้ือเพลิงฟอสซิลและพลงังานทดแทน 
 3. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 พลงังานทดแทนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 4. นกัเรียนท าค าถามทา้ยหน่วย 



 

 
 

5. ขั้นประเมินผล 
 1. นกัเรียนตอบค าถามชวนคิด 
 2. ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 
ส่ือการเรียนการสอน 
 หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจค าถามชวนคิด  ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 และค าถามทา้ยหน่วย 

 
เคร่ืองมือวดัผล 
1. ค  าถามชวนคิด  แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 และค าถามทา้ยหน่วย 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ค  าถามชวนคิด กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5และค าถามทา้ยหน่วย เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

         แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่  

รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 1 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  พอลิเมอร์ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 
 พอลิเมอร์ (polymer) เป็นสารท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ เกิดจากหน่วยยอ่ยท่ีซ ้ ากนัท่ีเรียกวา่ มอนอเมอร์ 
(monomer) จ  านวนมากมาเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะโควาเลนต ์
 กระบวนการท่ีมอนอเมอร์มารวมตวักนัเกิดเป็นโพลีเมอร์เรียกวา่ พอลิเมอไรเซซนั (polymerization) ซ่ึง
เกิดได ้ 2 แบบคือ พอลิเมอไรเซซนัแบบควบแน่น และพอลิเมอไรเซซนัแบบเติม โครงสร้างของพอลิเมอร์ข้ึนอยู่
กบัการเรียงตวัของมอนอเมอร์ โครงสร้างของพอลิเมอร์เช่น โครงสร้างแบบเส้น โครงสร้างแบบก่ิง และ
โครงสร้างแบบร่างแห 
สาระการเรียนรู้ 

1. พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ 
2. การเกิดพอลิเมอร์ 
3. โครงสร้างของพอลิเมอร์ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายความหมายพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ 
2. ยกตวัอยา่งพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ 
3. อธิบายการเกิดพอลิเมอร์ธรรมชาติหรือพอลิเมอไรเซชนั 
4. อธิบายลกัษณะโครงสร้างของพอลิเมอร์ 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงสารชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น แป้ง โปรตีน เซลลูโลส จดัเป็นสาร
พอลิเมอร์ เพื่อน าเขา้สู่หวัขอ้ พอลิเมอร์ 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
  1. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน  
  2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มจบัสลากหวัขอ้ ดงัน้ี 
   -  พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ 
   -  การเกิดพอลิเมอร์ 
   - โครงสร้างพอลิเมอร์ 
  3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูลตามหวัขอ้จบัสลาก จากหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 



 

 
  4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
  5. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ 
  6. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 โครงสร้างพอลิเมอร์ 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  นกัเรียนแต่ละคน เขียนแผนภาพมโนทศัน์หรือแผนผงัความคิดสรุปหวัขอ้ดงัน้ี 
   -  พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ 
   -  การเกิดพอลิเมอร์ 
   - โครงสร้างพอลิเมอร์ 

4. ข้ันขยายความรู้ 
  ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัพอลิเมอร์มีสมบติัต่างกนั จึงท าใหมี้การผลิตพอลิเมอร์ไดม้ากมาย
หลายชนิด ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 

5. ขั้นประเมินผล 
  นกัเรียนตอบค าถามชวนคิด  

ส่ือการเรียนการสอน 
 1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจค าถามชวนคิด / กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1-2  

 
เคร่ืองมือวดัผล 

1. ค าถามชวนคิด / กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1-2 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

1. ค าถามชวนคิด   และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 2 เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
2. แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่  
รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 2 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  พอลิเมอร์ จ านวน  3  ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 
 พอลิเมอร์น าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ตกต่างกนัตามสมบติัชนิดนั้นๆ ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากพอลิเมอร์มีอยู่
มากมายแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ พลาสติก เส้นใย และยาง ในปัจจุบนัมีการใชพ้อลิเมอร์สังเคราะห์เป็นจ านวนมาก
จึงก่อใหเ้กิดปัญหาจากขยะ พอลิเมอร์ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งพยายามหา
วธีิการต่างๆ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 เทคโนโลยขีองผลิตภณัฑ์พอลิเมอร์มีความกา้วหนา้พฒันาอยา่งรวดเร็ว พลาสติกเป็นพอลิเมอร์
สังเคราะห์ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เช่น ทางดา้นการแพทย ์ในการก่อสร้าง ในดา้นการเกษตร 
สาระการเรียนรู้ 

1. ผลิตภณัฑจ์ากพอลิเมอร์ 
2. ผลกระทบจากการใชพ้อลิเมอร์ต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายไดว้า่พลาสติก ยาง  และเส้ยใยเป็นผลิตภณัฑจ์ากพอลิเมอร์ 
2. เปรียบเทียบสมบติัของเทอร์มอพลาสติกและพลาสติกเทอร์มอเซต 
3. ส ารวจตรวจสอบสมบติัทางกายภาพของพลาสติกชนิดต่างๆ 
4. อธิบายสมบติัของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
5. ทดลองและอธิบายการสังเคราะห์เส้นใย 
6. สืบคน้และอธิบายผลกระทบจากการใชพ้อลิเมอร์ต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
7. ยกตวัอยา่งวธีิป้องกนัหรือควบคุมเพื่อลดปัญหาท่ีเกิดจากการผลิตภณัฑแ์ละการใชพ้อลิเมอร์ 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

  ครูน าผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์ประเภทต่างๆ ใหน้กัเรียนแยกออกเป็นประเภท เช่น พลาสติก ยาง 
เส้นใย เพื่อน าเขา้สู่ ผลิตภณัฑจ์ากพอลิเมอร์ 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
  1. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน จ านวน 4 กลุ่ม 
  2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มจบัสลากหวัขอ้ ดงัน้ี 
   -  พลาสติก / - ยาง / - เส้นใย / - ผลกระทบจากการใชพ้อลิเมอร์ต่อส่ิงมีชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 



 

  3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูลจากหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและ
บริการ 
 
  4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปขอ้มูลในรูปแผนผงัมโนทศัน์หรือแผนผงัความคิด 
  5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้มูลหนา้ชั้นเรียน 
  6. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 การทดสอบสมบติัทางกายภาพของพลาสติกชนิดต่างๆ 
  7. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 เส้นใยเรยอน 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปชนิดของพลาสติก และเปรียบเทียบสมบติัพลาสติกแต่ละชนิด 
  2. นกัเรียนร่วมกบัสรุปสมบติัของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
  3. นกัเรียนร่วมกบัสรุปสมบติัและชนิดของเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ 
  4. นกัเรียนร่วมกบัสรุปผลกระทบจากการใชพ้อลิเมอร์ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
  5. นกัเรียนร่วมกบัสรุปวธีิการป้องกนัหรือควบคุมเพื่อลดปัญหาท่ีเกิดจากการผลิตและการใชพ้อ
ลิเมอร์ 
  6. นกัเรียนร่วมกบัสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 การทดสอบสมบติัทางกายภาพของพลาสติก 

4. ข้ันขยายความรู้ 
  1. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 ผลิตภณัฑ์จากพอลิเมอร์ 
  2. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 6 ขยะพลาสติก 
  3. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 7 พลาสติกรีไซเคิล 
  4. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 8 ผลิตภณฑพ์อลิเมอร์สังเคราะห์ 

5. ขั้นประเมินผล 
  1. นกัเรียนตอบค าถามชวนคิด  
  2. นกัเรียนตอบค าถามทา้ยบท 

ส่ือการเรียนการสอน 
  1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
  2. เคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีท าจาก พลาสติก ยาง และเส้นใยชนิดต่างๆ 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจค าถามชวนคิด / กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3,4,5,6,7 และ8 ค าถามทา้ยบท  
2. สังเกต คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมือวดัผล 
1. ค าถามชวนคิด / กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3-8 / ค  าถามทา้ยบท 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 



 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. ค าถามชวนคิด  / กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3-8 / ค  าถามทา้ยบท / เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานบุคคล เกณฑผ์า่นตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 

 

            แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่  

รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 1 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  สารชีวโมเลกุล จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 
 คาร์โบไฮเดรตเป็นสารชีวโมเลกุลมีความส าคญัต่อร่างกาย  มีธาตุองคป์ระกอบหลกั  ไดแ้ก่ คาร์บอน  
ไฮโดรเจน  และออกซิเจน  แบ่งเป็นมอโนแซ็กคาไรด ์ ไดแซ็กคาไรด ์ และพอลิแซ็กคาไรด ์ มอโนแซ็กคาไรดมี์
หลายชนิดเช่น กลูโคส กาแลกโทส และฟรักโทส  การทดสอบมอโนแซ็กคาไรดท์  าไดโ้ดยใชส้ารละลายเบเน
ดิกส์  ไดแซ็กคาไรด์ เช่น มอลโทส  แลกโทส และซูโครส  พอลิแซ็กคาไรด์เป็นสารท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่มาก  
เช่น แป้ง เซลลูโลส ไกลโคเจน   
สาระการเรียนรู้ 

1. คาร์โบไฮเดรต 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. ระบุธาตุองคป์ระกอบของคาร์โบไฮเครต 
2. ระบุประเภทของคาร์โบไฮเครต 
3. อธิบายประโยชน์ของคาร์โบไฮเครต 
4. ตรวจสอบน ้าตาลโดยใชส้ารละลายเบเนดิกส์ 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

  ครูทบทวนประเภทของสารอาหาร เพื่อน าเขา้สู่เร่ืองคาร์โบไฮเดรต (แผนภาพอาหารหลกั 5 หมู่) 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

  1. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาคาร์โบไฮเดรตจากหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจ
และบริการ 
  2. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 การทดสอบกลูโคส 
  3. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 การยอ่ยแป้ง 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปธาตุองคป์ระกอบ  ประเภทและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต  
  2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปการทดสอบกลูโคสและการยอ่ยแป้ง 

4. ข้ันขยายความรู้ 
  1.- ครูอธิบายเก่ียวกบัยอ่ยเซลลูโลสของสัตว ์เช่น มา้ ววั ควาย 



 

  2.- ครูแนะน านกัเรียนให้รับประทานผกัซ่ึงมีเซลลูโลส เพราะช่วยใหร่้างกายขบัถ่ายไดดี้ ลด
โอกาสการเกิดริดสีดวงทวาร  มะเร็งล าไส้ใหญ่ ฯลฯ 
 
 

5. ขั้นประเมินผล 
  1.ประเมินผลกิจกรรมก ารเรียนรู้ท่ี 1,2 
  2.นกัเรียนตอบค าถามชวนคิด 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
 2. แผนภาพอาหารหลกั 5 หมู ่
 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจค าถามชวนคิด / กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1,2 / ค  าถามชวนคิด 

 
เคร่ืองมือวดัผล 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1,2 และค าถามชวนคิด 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1,2 และค าถามชวนคิด  เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
2. แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

             แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่

รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 2 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  สารชีวโมเลกุล จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 

โปรตีนเกิดจากกรดอะมิโนจ านวนมากเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะเคมี  แหล่งอาหารท่ีให้โปรตีน เช่น  
เน้ือสัตว ์  นม  ไข่  และถัว่ชนิดต่างๆ  โปรตีนมีสมบติัเฉพาะท่ีสามารถทดสอบไดด้ว้ยสารละลายไบยเูร็ต  เม่ือ
โปรตีนไดรั้บความร้อนหรือผสมกบัตวัท าละลายบางชนิดหรือไอออนของโลหะหนกั  จะท าให้สภาพทาง
กายภาพของโปรตีนเปล่ียนสภาพไป  ไม่สามารถท างานไดเ้หมือนเดิม  เรียกกระบวนการน้ีวา่  การแปลงสภาพ
โปรตีน  โปรตีนมีความจ าเป็นต่อร่างกาย  หากไดรั้บโปรตีนไม่เพียงพอจะท าให้เป็นโรคขาดโปรตีน  ร่างกายไม่
สามารถเจริญเติบโตไดต้ามปกติ 
สาระการเรียนรู้ 

1. โปรตีน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. ระบุธาตุองคป์ระกอบของโปรตีน 
2. ทดลองและอธิบายวธีิการตรวจสอบโปรตีนในอาหาร โดยใชส้ารละลายไบยเูร็ต 
3. อธิบายการแปลงสภาพโปรตีน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการแปลงสภาพโปรตีน 
4. อธิบายประโยชน์โปรตีน 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

  ครูทบทวบประเภทของสารอาหาร เพื่อน าเขา้สู่ เร่ืองโปรตีน (แผนภาพอาหารหลกั 5 หมู่) 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

  1. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาโปรตีนจากหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและ
บริการ 
  2. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 การทดสอบโปรตีน 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปแหล่งอาหาร  ธาตุองคป์ระกอบ  ชนิดกรดอะมิโน การแปลงสภาพ
โปรตีน รวมถึงชนิดและหนา้ท่ีของโปรตีนท่ีส าคญั 
  2. นกัเรียนร่วมกนัสรุป การทดสอบโปรตีน 

4. ข้ันขยายความรู้ 
  ครูอธิบายการรวมตวักนัของกรดอะมิโน เพื่อเกิดเป็นโครงสร้างของโปรตีนในรูปแบบต่างๆ  
 
 



 

 
5. ขั้นประเมินผล 

  1. นกัเรียนตอบค าถามชวนคิด  
  2. ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
 2. แผนภาพอาหารหลกั 5 หมู ่
 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 และค าถามชวนคิด  
2. สังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมือวดัผล 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 และค าถามชวนคิด 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
6. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 และค าถามชวนคิด  เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานบุคคล เกณฑผ์า่นตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

               แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยท 

รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 3 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  สารชีวโมเลกุล จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 
 ไขมนัและน ้ามนัเป็นสารประกอบท่ีเรียกวา่  ไตรกลีเซอไรด ์ เกิดจากปฏิกิริยาระหวา่งกรดไขมนักบักลีเซ
อรอล  ไขมนัหรือน ้ามนัท่ีตั้งทิ้งไวใ้นอากาศนานๆ หรือไดรั้บความร้อนสูงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีท าใหเ้กิดกล่ิน
เหมน็หืน  การรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัหรือน ้ามนัอยูม่ากอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้เป็นโรคอว้น  ไขมนัในเลือด
สูง   และหลอดเลือดอุดตนั  ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้
สาระการเรียนรู้ 

1. ไขมนัและน ้ามนั 
2. กรดนิวคลีอิก 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายธาตุองคป์ระกอบและการเกิดไขมนั 
2. อธิบายสมบติักรดไขมนัอ่ิมตวัและกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั 
3. ทดลองและอธิบายวธีิการตรวจสอบกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั 
4. ระบุประโยชน์ของไขมนั 
5. อธิบายสาเหตุท่ีท าใหน้ ้ามนัเกิดกล่ินเหม็นหืนรวมทั้งวิธีป้องกนั 
6. อธิบายชนิดและโครงสร้างของกรดนิวคลีอิก 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

  ครูทบทวนประเภทของสารอาหาร เพื่อน าเขา้สู่ เร่ือง ลิพิด (แผนภาพอาหารหลกั 5 หมู่) 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 

  1. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาลิพิดจากหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
  2. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 การละลายของไขมนัและน ้ามนั 
  3. นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 ปริมาณไขมนัไม่อ่ิมตวั 
  4. นกัเรียนศึกษากรดนิวคลีอิกจากหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและ
บริการ 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปธาตุองคป์ระกอบและการเกิดไขมนั สมบติัของไขมนัอ่ิมตวัและไม่อ่ิมตวั 
ประโยชน์ของไขมนั 
  2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปสาเหตุและวธีิป้องกนัการเกิดกล่ินหืนของน ้ามนั 
 



 

   3. นกัเรียนร่วมกนัสรุปชนิดและโครงสร้างของกรดนิวคลีอิก 
4. ข้ันขยายความรู้ 

  -  ครูอธิบายอนัตรายจากน ้ามนัทอดซ ้ า 
  -  ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม เก่ียวกบัประโยชน์ของไขมนั เช่น  ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑน์ ้ามนัพืช เนย สบู่ เคร่ืองส าอาง ฯลฯ  

5. ขั้นประเมินผล 
  1. ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 และ 5 
  2. นกัเรียนตอบค าถามชวนคิด  
  3. นกัเรียนตอบค าถามทา้ยบท 
  4. นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนหน่วยท่ี 6 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
   1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
  2. แผนภาพอาหารหลกั 5 หมู่ 
 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 และ 5  ค  าถามชวนคิด  ค าถามทา้ยบท   และแบบประเมินผลการ

เรียนรู้ 
2. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
3. สังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

เคร่ืองมือวดัผล 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 และ 5  ค  าถามชวนคิด  ค าถามทา้ยบท และแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เกณฑ์การประเมินผล 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 และ 5  ค  าถามชวนคิด  ค าถามทา้ยบท และแบบประเมินผลการเรียนรู้

เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานบุคคล เกณฑผ์า่นตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 
 
 



 

 

 

                 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่ 

รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 1 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคล่ืนตามขวางประกอบด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กท่ีมีการสั่นใน
แนวตั้งฉากกนัและอยูบ่นระนาบตั้งฉากกบัทิศทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืน  โดยท่ีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการ
รบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการท าใหส้นามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลง  เม่ือสนามไฟฟ้า
มีการเปล่ียนแปลงจะเหน่ียวน าให้เกิดสนามแม่เหล็ก  หรือถ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเปล่ียนแปลงก็จะ
เหน่ียวน าใหเ้กิดสนามไฟฟ้า 
สาระการเรียนรู้ 

1. ทฤษฎีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล ์
2. การทดลองของเฮิรตซ์  

 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. สืบคน้ขอ้มูลการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใชท้ฤษฎีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลลไ์ด ้
2. อธิบายการทดลองของเฮิรตซ์  ท่ียนืยนัและพิสูจน์ไดว้า่ทฤษฎีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลลเ์ป็น

จริงได ้
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 
   ครูทบทวบเร่ืองแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการซกัถามนกัศึกษาดงัน้ี 
  1. บริเวณท่ีน าประจุไฟฟ้าไปวางและเกิดแรงกระท าต่อประจุไฟฟ้านั้นบริเวณนั้นคืออะไร 
(สนามไฟฟ้า) 
   2. ประจุไฟฟ้ามีการเคล่ือนท่ีในลวดตวัน าจะเกิดอะไร (เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตวัน า) 
  3. บริเวณรอบๆ ตวัน าท่ีมีกระแสไฟฟ้าจะเกิดอะไร (เกิดสนามแม่เหล็กโดยรอบลวดตวัน านั้น) 
  4. ถา้มีการเปล่ียนแปลงฟลกัซ์แม่เหล็กผา่นขดลวดตวัน าจะเกิดอะไร (เกิดกระแสเหน่ียวน าใน
ขดลวดตวัน านั้น) 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
  1. ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนเร่ืองการเหน่ียวน าระหวา่งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 
  2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวคิดของแมกซ์เวลล ์
  3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายจนไดข้อ้สรุปวา่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคล่ืนตามขวางโดยมี
ทิศของสนามไฟฟ้า  สนามแม่เหล็ก  และทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งฉากซ่ึงกนัและกนั 
  4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการทดลองของเฮิร์ตซ์ 



 

 
3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป 
  1. แมกซ์เวลลน์ าความรู้เก่ียวกบัการเกิดสนามแม่เหล็กรอบตวัน าขณะมีกระแสไฟฟ้าผา่นลวด
ตวัน าขณะมีฟลกัซ์แม่เหล็กท่ีเปล่ียนแปลงตดัผา่นตวัน ามาสรุปเป็นทฤษฏี 
  2. เฮิร์ตซ์ท าการทดลองโดยใชข้ดลวดเหน่ียวน า จนสรุปไดว้า่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเร็ว
เท่ากบัความเร็วแสง  

4. ข้ันขยายความรู้ 
  ครูใหค้วามรู้เพิ่ม 
  1. การเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเคล่ือนท่ีของประจุท่ีถูกเร่ง 
  2. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคล่ืนตามขวางและมีความเร็วเท่าแสง 

5. ขั้นประเมินผล 
  1. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั  และค าถามชวนคิด 
  2. ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
 2. ขดลวดกลม 
 3. ลวดเส้นตรง 
 4. ขดลวดเหน่ียว 
 5. กล่องถ่านพร้อมถ่านไฟฉาย 
 6. วดีีทศัน์เร่ืองคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจ ค าถามชวนคิด  และแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
2. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
3. สังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

เคร่ืองมือวดัผล 
1. ค าถามชวนคิด  และแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ภาคผนวก ง) 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 และ 5  ค  าถามชวนคิด  ค าถามทา้ยบท และแบบประเมินผลการเรียนรู้

เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานบุคคล เกณฑผ์า่นตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 



 

                          3. แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 

 

                     แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่  

    รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 2 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 
  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถ่ีต่อเน่ืองกนัเป็นช่วงกวา้ง ความถ่ีต่างๆ เรียกวา่สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ไดแ้ก่ กระแสสลบั คล่ืนวทิย ุไมโครเวฟ รังสีอินฟราเรด รังสีอลัตราไวโอเลต รังสี
เอกซ์ และรังสีแกมมา 
สาระการเรียนรู้ 

1. สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
2. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. สืบคน้ขอ้มูลและบอกความหมายของสเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได ้
2. บอกประโยชน์และสมบติัของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีต่างๆ ได ้
3. อธิบายและยกตวัอยา่งผลกระทบท่ีเกิดจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีความถ่ีต่างๆได ้

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

 ใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีรู้จกั (คล่ืนวทิย ุคล่ืนโทรทศัน์ รังสีอินฟราเรด แสง 
รังสีอลัตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา)  

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
  1.ครูใหค้วามรู้กบันกัเรียนวา่ตวัอยา่งคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีนกัเรียนช่วยกนัตอบนั้น แต่ละชนิดจะ
มีความถ่ีไม่เท่ากนั คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่าน้ีรวมเรียกวา่ สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
  2. ครูบอกใหน้กัเรียนทราบวา่ สเปกคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละช่วงมีช่ือเรียกวา่อะไร มีความถ่ี
และความยาวคล่ืนเท่าใด มีคุณสมบติัวธีิการผลิตและการตรวจวดัอยา่งไร และผลกระทบท่ีเกิดจากคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าท่ีความถ่ีต่างๆ ได ้ตามรายละเอียดในหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและ
บริการ  
  3. ครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนตอบ 
  -  ส่ือชนิดใดไดรั้บความสนใจมากท่ีสุด (ส่ือโทรทศัน์) 
  -  รีโมทคอนโทรลใชรั้งสีชนิดใด (รังสีอินฟราเรด) 
  -  รังสีชนิดใดท่ีอ านาจทะลุทะลวงมากท่ีสุด และมีอนัตรายมากท่ีสุด (รังสีแกมมา) 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป 



 

 
1. ตารางคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเรียงจากความถ่ีต ่าไปสูง โดยบอกแหล่งก าเนิด  ประโยชน์และ

โทษ 
  2. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดเป็นคล่ืนตามขวางและมีอตัราเร็วในสุญญากาศเท่ากบัอตัราเร็ว
แสง คือ 3x108 m/s 

4. ข้ันขยายความรู้ 
  ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติม 
  1. เม่ือส่งคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกไป ถา้สนามไฟฟ้าเปล่ียนแปลงทิศทางกลบัไปมาในระหวา่ง
เดียวกนั จะกล่าววา่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าน้ีเป็นคล่ืนโพลาไรส์ 
  2. แสงโพลาไรส์ไดน้ าไปใชใ้นทางผลิตแวน่ตาโพลารอยด ์

5. ขั้นประเมินผล 
  1. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั ค าถามชวนคิด 
  2. ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
  1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
  2. วดีีทศัน์เร่ืองคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจค าถามชวนคิด  ค าถามทา้ยหน่วยและแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
2. สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
3. สังเกตผลงานกลุ่มจากการน าเสนอผลงาน  
4. สังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

 
เคร่ืองมือวดัผล 

1. ค าถามชวนคิด  ค าถามทา้ยหน่วยและแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

1. ค าถามชวนคิด  ค าถามทา้ยบท และแบบประเมินผลการเรียนรู้เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานบุคคล เกณฑผ์า่นตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 



 

 

 

               แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่  

รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 1 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  พลงังานนิวเคลียร์ต่อการด ารงชีวติ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 
 พลงังานนิวเคลียร์เป็นพลงังานทางเลือกหน่ึงของแหล่งพลงังานท่ีสามารถน ามาผลิตไฟฟ้าเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  บางประเทศจึงมีโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ใชผ้ลิตไฟฟ้า  เพราะพลงังานนิวเคลียร์
ใหพ้ลงังานมากและใหมี้อยา่งต่อเน่ือง  ไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศส าหรับประเทศไทยมรเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู
วจิยั  เพื่อน าไปใชท้างการแพทย ์ การเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และส่ิงแวดลอ้ม 
สาระการเรียนรู้ 

1. อะตอม  โมเลกุล  ไอออน 
2. ธาตุกมัมนัตรังสีและชนิดของรังสี 
3. ความหมายของนิวเคลียร์  พลงังานนิวเคลียร์  และปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
4. ประเภทของพลงังานนิวเคลียร์ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. เขา้ใจหลกัพื้นฐานเก่ียวกบัอะตอม  โมเลกุล  และไอออน 
2. อธิบายความหมายเก่ียวกบัเลขอะตอม  เลขมวล  สัญลกัษณ์นิวเคลียร์  ไอโซโทปได ้
3. อธิบายเก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์  และศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งได ้

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

  1. ครูทบทวนเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส าคญัของอะตอม  โมเลกุล  และไอออน 
  2. ครูใหน้กัเรียนหาความหมายของอะตอม  เลขอะตอม  เลขมวล  สัญลกัษณ์นิวเคลียร์ 
  3. ครูแนะน าความรู้เก่ียวธาตุท่ีมีเลขอะตอมเดียวกนั  แต่มีเลขมวลต่างกนั 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
  1. ครูใหน้กัเรียนศึกษาความหมายของอะตอม  เลขอะตอม  เลขมวล  สัญลกัษณ์นิวเคลียร์  
ไอโซโทป  โมเลกุล  ไอออน  ในหนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ  
  2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัธาตุกมัมนัตรังสีและชนิดของรังสี 
  3. ครูและนกัเรียนศึกษาแหล่งก าเนิดรังสี ปริมาณรังสีท่ีไดรั้บจากหนงัสือเรียนเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ  

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป 
 
 



 

  1. ปรากฏการณ์ท่ีธาตุแผรั่งสีไดเ้องอยา่งเน่ืองเรียกวา่รังสีน้ีวา่ กมัมนัตรังสี และธาตุดงักล่าวนั้น
เรียกวา่ธาตุกมัมนัตรังสี 
   2. กมัมนัตรังสีไดแ้ก่ รังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
  3. นิวเคลียร์ของธาตุชนิดเดียวกนัมีเลขอะตอมเท่ากนั แต่มีเลขต่างกนั เรียกวา่ ไอโซโทป 
ไอโซโทปท่ีมีการสลาย เรียกวา่ ไอโซโทปกมัมนัตรังสีและไอโซโทปท่ีไม่มีการสลายเรียกวา่ ไอโซโทปเสถียร 
  4. ปริมาณรังสีท่ีประชาชนไดรั้บตอ้งรวมกนัไม่เกิน 1 มิลลิซีเวร์ิตต่อปี ส าหรับผูท้  างานเก่ียวรังสี
ตอ้งไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 

4. ข้ันขยายความรู้ 
  1. ครูใหค้วามรู้เพิ่มสัญลกัษณ์ของอนุภาคท่ีควรทราบ 
  1

1H  คือ โปรตอน  0
-1e คือ อิเล็กตรอน 

  4
2H  คือ  อนุภาคแอลฟา  0

+1e คือ โพซิตรอน 
  1

0n คือ นิวตรอน   √ คือ นิวทริโน 
  √ คือ แอนตินิวทริโน 
  2. ครูใหผู้เ้รียนช่วยกนัหาความหมายของนิวเคลียร์  พลงังานนิวเคลียร์  และปฏิกิริยานิวเคลียร์  
และประเภทของพลงังานนิวเคลียร์   

5. ขั้นประเมินผล 
  1. นกัเรียนตอบค าถามชวนคิด  
  2. นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนหน่วย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 
 2. วดีีทศัน์เร่ืองธาตุกมัมนัตรังสี 
 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. แบบฝึกหดั ค าถามชวนคิด 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์
เคร่ืองมือวดัผล 

1. แบบฝึกหดั ค าถามชวนคิด 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียน

มาร่วมกนั 



 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

1. ค าถามชวนคิด  และแบบประเมินผลการเรียนรู้เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานบุคคล เกณฑผ์า่นตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

          แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยที ่  

รหัสวชิา 2000-1303 วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ สอนคร้ังที ่ 2 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  พลงังานนิวเคลียร์ต่อการด ารงชีวติ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 
 พลงังานนิวเคลียร์มีประโยชน์มากในปัจจุบนั  เน่ืองจากสามารถน าใชใ้นการผลิตไฟฟ้าซ่ึงเป็นพลงังาน
ส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  การจดัการกากกมัมนัตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ท่ีใชแ้ลว้ก็มี
ความส าคญั  เพราะถา้ก าจดัไม่ถูกหลกัการแลว้อาจเกิดการร่ัวไหลของกากกมัมนัตรังสีได ้  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ
ชีวติและส่ิงแวดลอ้มดว้ 
สาระการเรียนรู้ 

1. โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ 
2. การเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์กบัโรงไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง

ชนิดอ่ืน 
3. การจดัการกากกมัมนัตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ลว้ 
4. การใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ในประเทศไทย 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายเก่ียวกบัรูปแบบของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ได ้
2. อธิบายเก่ียวกบัการน าพลงังานนิวเคลียร์มาใชป้ระโยชน์ในประเทศไทยได ้

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 

  1. ครูใชค้  าถามต่อไปน้ีร่วมอภิปรายกบันกัเรียน 
   -  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คืออะไร 
   -  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความส าคญัอยา่งไรกบัประเทศ 
  2. ครูแนะน าความรู้เก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
  3. ครูใหค้วามรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
  1. ครูใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปรายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขอ้ดีและขอ้เสีย 
  2. ครูใหผู้เ้รียนศึกษาการผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ 
  3. ครูใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานนิวเคลียร์กบัการผลิตไฟฟ้าโดยใช้
พลงังานเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป 
 
 



 

1. ขอ้ดีและขอ้เสียการผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานนิวเคลียร์กบัการผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังาน
เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน 

2. ครูใหผู้เ้รียนช่วยกนัสืบคน้การจดัการกากกมัมนัตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ลว้อยา่งถูก
วธีิ 

4. ข้ันขยายความรู้ 
  ครูใหค้วามรู้เพิ่ม 

1. การจดัการกากกมัมนัตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ลว้ 
2. การใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ในประเทศไทย 

5. ขั้นประเมินผล 
  1. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัและค าถามทา้ยหน่วย 
  2. ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. หนงัสือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ  
 2. วดีีทศัน์เร่ืองพลงังานนิวเคลียร์ต่อการด ารงชีวติ 
 
การวดัและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบฝึกหดั  ค  าถามชวนคิดและค าถามทา้ยหน่วย  
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์
เคร่ืองมือวดัผล 

1. แบบฝึกหดั ค าถามชวนคิดและค าถามทา้ยหน่วย  
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและนกัเรียน

มาร่วมกนั 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. ค าถามชวนคิด  และแบบประเมินผลการเรียนรู้เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานบุคคล เกณฑผ์า่นตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
3. แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
4. แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 

 



 

 


