
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  4 
รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ชีววิทยา) รหัสวิชา ว31141       กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                      ภาคเรียนท่ี  1    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การศึกษาชีววิทยา                        เวลา  12  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1.4 กิจกรรมสะเตม็ศึกษาและกระบวนการออกเบบเชิงวิศวกรรม  เวลา  3  ชั่วโมง 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว1.2 : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิง่มีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสมัพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ท างานสมัพันธ์กัน รวมทัง้น าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ผลการเรียนรู้: อภิปราย  และบอกความส าคัญของการระบปุัญหา  ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา   
สมมติฐานและวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน  รวมทัง้ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.  เพื่อให้มีความรูเ้ข้าใจถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิต พลงังานในการด ารงชีวิตและการตอบสนองต่อ 
สิ่งเร้า (K) 
    2.  สามารถบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สังเกตได้จากธรรมชาติ พร้อมทัง้แสดงความคิดเห็น (P/A) 
    3.  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัรายละเอียดของชีววิทยา (K)  
    4.  เข้าใจและสามารถปฏิบัติข้ันตอนการศึกษาชีววิทยาได้ (P/A) 
3.  สาระส าคัญ 
      การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาที่มุง่แสวงหาความจริงของธรรมชาติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
การเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ตามธรรมชาติ  
4.  การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ 
        ความรู้  นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของสิง่มีชีวิต ชีววิทยาและการด ารงชีวิต (K) 
        ทักษะ  นักเรียนมทีักษะในการสบืค้นข้อมูลและแก้ไขปัญหา (P) 
        คุณลักษณะ  นักเรียนมีความกระตือรอืร้น และสนใจใฝ่รู้ในการศึกษาเรือ่งธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต (A) 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. นักเรียนมรีะเบียบวินัยในการเรียน 
      2. นักเรียนมีความมุง่มั่นในท างาน 
      3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้      
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 



6.  สมรรถนะส าคัญ 
  1.  ความสามารถในการสือ่สาร 
  2.  ความสามารถในการคิด 
  3.  ความสามารถในการแก้ปญัหา 
  4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
7.  สาระการเรยีนรู้ 
        -   คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
       -   ความหมายของวิชาชีววิทยา 
        -   วิธีการศึกษาชีววิทยา 
8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
        1.  ครูช้ีแจงเกี่ยวแบบทดสอบ วิธีการท าแบบทดสอบสอบ โดยเป็นแบบทดสอบหลงัเรียนเรื่องมนุษย์กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก จ านวน 10 ข้อ ให้เวลาท า 20 นาที  
        2.  ครูและนักเรียนวางเงือ่นไขร่วมกันในการท าแบบทดสอบ โดยนักเรียนต้องไมส่่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ในขณะท าแบบทดสอบ และไม่ทจุริตในการสอบ หากมีการทุจริตจะปรบัตกทันที 
        3.    นักเรียนรบัแบบทดสอบพร้อมกระดาษค าตอบ และลงมือท าแบบทดสอบ 
        4.    เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จให้สง่แบบทดสอบแล้วออกไปนอกห้อง รอจนกว่าเพื่อนทุกคนในห้องจะ
ท าแบบทดสอบเสรจ็จงึเข้าหอ้งเรียนได้ 
9.  สื่อการเรียน     
           1.  แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องธรรมชาติขิงสิ่งมีชีวิต     
          2.  กระดาษค าตอบ 
10.  การวัดและการประเมิน 

การวัดผลประเมินผล วิธีการวัด เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ผ่าน 

1.ด้านความรู้ความ
เข้าใจ (K) 

1. การทดสอบหลงัเรียน 
2. ใช้ถาม-ตอบ 
3. ตรวจช้ินงาน 

- แบบทดสอบ 
- ข้อค าถาม 
- ใบงาน 

ร้อยละ75 

2. ด้านทักษะ 
กระบวนการ (P) 

ตรวจผลงานการสืบค้น แบบประเมินผลงานการ
สืบค้น 

ร้อยละ 50 

3.  ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ (A) 

การสงัเกต 
การประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ ร้อยละ 50 

 



แบบประเมินรายงานการสืบค้น 
เรื่อง.................................................................... กลุ่มที.่.................................................... 
ภาคเรียนที.่.........................................................  ช้ัน.......................................................... 

 

เลขที ่ ช่ือ - สกุล 

รายการประเมิน รวม
จ านวน
รายกา
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1           
2           
3           
4           
5           
เกณฑ์การประเมิน 
 รายการท่ี  1  เน้ือหาสาระครบถ้วนตรงตามประเด็น 
  4  หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนตามประเด็นทีก่ าหนดทัง้หมด 
  3  หมายถึง       มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วนตามประเดน็ที่ก าหนด 
                     2  หมายถึง       มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนตามประเด็นแต่ภาพรวมของสาระ 
                                          ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใจ 
  1  หมายถึง  มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วน  ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ใน 
                                            เกณฑ์ต้องปรับปรงุ 
 รายการท่ี  2   ความถูกต้องของเน้ือหาสาระ 
  4  หมายถึง เนื้อหาสาระทั้งหมดถูกต้องตามข้อเท็จจรงิและหลกัวิชา 
  3  หมายถึง เนื้อหาสาระเกือบทัง้หมดถูกตอ้งตามข้อเทจ็จริงและหลักวิชา 
  2  หมายถึง เนื้อหาสาระบางส่วนถูกต้องตามข้อเทจ็จริงและหลักวิชาต้อง 
                                          แก้ไขบางส่วน 
  1  หมายถึง เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามข้อเทจ็จริง  หลักวิชา 
                                          ต้องแก้ไขเป็นส่วนใหญ ่
 



 รายการท่ี  3  ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  4  หมายถึง  สะกดการันต์ถูกต้อง  ถ้อยค าส านวนเหมาะสมดีมาก  ล าดับความได้ชัดเจน 
  3  หมายถึง สะกดการันต์ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  ถ้อยค าส านวนเหมาะสม 
                                          ดี ล าดับความได้ดีพอใช้ 
  2  หมายถึง      สะกดการันต์มีผิดอยู่บ้าง  ถ้อยค าส านวนเหมาะสมพอใช้  
                                         ล าดับความพอเข้าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกผลจากการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ช่ือ.....................................................................เลขที.่............ช้ัน ม...........กลุ่มที.่........ 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องระดบัคุณภาพ  รายการละ 1 ระดบั 
 

พฤติกรรม/ลักษณะบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ หมายเหต ุ

4 3 2 1 0 4 หมายถึง  ผูเ้รียนแสดง
พฤติกรรมนั้นอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
3 หมายถึง  ผูเ้รียนแสดง
พฤติกรรมนั้นบ่อยครั้ง 
 
2  หมายถึง  ผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมนั้นเป็น
ครั้งคราว 
 
1  หมายถึง  ผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมนั้นน้อย
ครั้ง 
 
0  หมายถึง  ผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมนั้นเลย 

1.  ความสนใจใฝ่รูห้รือความอยากรู้อยากเห็น 
    - มีความใฝ่ใจและพอใจใครจ่ะสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ในสถานการณ์และปญัหาใหม่ ๆ  อยู่เสมอ 

     

    -  มีความกระตือรือร้นต่อกจิกรรมและเรื่องต่าง  ๆ      
    -  ชอบทดลองค้นคว้า      
    -  ชอบสนทนา ซักถาม ฟัง อ่าน เพื่อให้ได้รับ
ความรู้เพิ่มข้ึน 

     

 2.  ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทน และเพียร
พยายาม 
      -  ยอมรับผลการกระท าของตนเองทั้งที่เป็นผลดี
และผลเสีย 

     

      -  ท างานที่ได้รับมอบหมายใหส้มบูรณ์ตาม
ก าหนดและตรงต่อเวลา 

     

     -  เว้นการกระท าอันเป็นผลเสียหายต่อส่วนรวม      
     -  ท างานเต็มความสามารถ      
      -  ไม่ท้อถอยในการท างาน เมื่อมีอปุสรรคหรอื
ล้มเหลว 

     

      -  มีความอดทนแม้การด าเนินการแกป้ัญหาจะ
ยุ่งยากใช้เวลา 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 ด้าน 
ค าชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในระหว่างเรียน และนอกเวลาเรียน แล้วประเมิน   
                 โดยขีด         ในช่องให้ตรงกับระดับคะแนน  

ชื่อ .....................................................สกุล...........................................ชั้น ม. ...../........  เลขที่ ......... 

คุณลักษณะอังพึงประสงค์ สมรรถนะที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
1.1  มีความรัก มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย    

1.2  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา    

1.3  แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์    

2.  ซ่ือสัตย์ สุจริต 
2.1  ประพฤติตามระเบียบโรงเรยีนตามแนวทางที่ครูอบรม สั่งสอน ไม่ลอกการบ้าน    

2.2  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนซ่ือตรงต่อตนเอง และถือความสัจ    

2.3  ไม่โกหก หลอกลวง     

3.  มีวินัย 
3.1  เข้าเรียนตรงเวลา    

3.2  แต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ    

3.3  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน    

4.  ใฝ่เรียนรู้ 
4.1  แสวงหาข้อมูล  ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ    

4.2  มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ    

4.3  สามารถสรุปความรู้ที่แสวงหามาได้อย่างมีเหตุผล    

5.  อยู่อย่างพอเพียง 

5.1  ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด    

5.2  ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า    

5.3  ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออม    

6.   มุ่งม่ันในการท างาน 
6.1  มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย    

6.2  มีความอดทนและไม้ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7.  รักความเป็นไทย 
7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย    

7.2  เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมของไทย    

8.  มีจิตสาธารณะ 
8.1  รู้จักการให้  การเสียสละ  เพื่อส่วนรวมหรือผู้ยากไร้    

8.2  แสดงออกถึงการมีน้ าใจ หรือการให้ความช่วยเหลื่อผู้อ่ืน    

8.3  เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเม่ือมีโอกาส    

 

ผลการประเมิน    ได้คะแนน...............................             ผ่าน                   ไม่ผ่าน 
ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 

                   (...........................................) 
เกณฑ์การให้คะแนน 1.  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่่ำเสมอ   ให้  3  คะแนน 
   2.  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง   ให้  2  คะแนน 
   3.  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง    ให้  1  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน  : นักเรียนมีพฤติกรรมคะแนนรวม ตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน 
ค าชี้แจง : ให้ครูผูส้อนสงัเกตพฤติกรรมนักเรียนในระหว่างเรียน และนอกเวลาเรียน แล้วประเมิน 
                 โดยขีด     ในช่องให้ตรงกับระดับคะแนน  

ช่ือ .....................................................สกลุ...........................................ช้ัน ม. ...../........  เลขที่ ......... 
 

สมรรถนะท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
3 2 1 

1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
     1.1  มีความสามารถในการรับส่งสาร 
     1.2  ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
     1.3  ใช้วิธีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

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

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

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

2.  ความสามารถในการคิด 
     2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
     2.2  มีความสามารถในการคิดเป็นระบบสร้างองค์ความรู้ 

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

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

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

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     3.1  แก้ปัญหาโดยใช้เหตผุล 
     3.2  แสวงหาความรูม้าใช้ในการแกป้ัญหา 

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

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

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

4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     4.1 ท างานและอยูร่่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี 
     4.2  วิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม 

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

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

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

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
     5.1  เลือกใช้ข้อมูลในการพฒันาตนเองอย่างเหมาะสม 
     5.2  เลือกใช้ข้อมูลในการท างานและอยูร่่วมกบัผู้อื่นอยา่งเหมาะสม 

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

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

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

 
ผลการประเมิน    ได้คะแนน...............................             ผ่าน                   ไม่ผ่าน 

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

                  (...........................................) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 1.  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่่ำเสมอ   ให้  3  คะแนน 
 2.  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง   ให้  2  คะแนน 
 3.  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง    ให้  1  คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนมีพฤติกรรมคะแนนรวม ตั้งแต่ 22 คะแนนขึ้นไป ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 



แบบทดสอบท้ายบทท่ี 1 ธรรมชาตขิองสิ่งมีชีวิต 
 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  x  ลงในกระดาษค าตอบที่ตรงกับค าตอบที่ถูกต้องที่สุด  เพียงข้อเดียว 
 

1.  สิ่งมีชีวิตข้อใดอายุขัยสั้นที่สุด 
 ก.  หนู   ข.  ค้างคาว  ค.  คางคก  ง.  เต่า 
2.  การงอกใหม่ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดจัดว่าเป็นการสืบพันธ์ุ 
 ก.  การงอกใหม่ของดาวทะเล     ข.  การงอกใหม่ของหางจ้ิงจก 
 ค.  การงอกใหม่ของไดอะตอม    ง.  การงอกใหม่ของหางก้ิงก่า 
3.  ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถเพิ่มจ านวนภายในคอมพิวเตอร์ได้  และสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์                   
ชนิดใหม่ ๆ ไวรัสคอมพิวเตอร์จัดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่  เพราะเหตุใด 
 ก.  เป็นสิ่งมีชีวิต  เพราะสามารถเพิ่มจ านวนและมีลักษณะเหมือนตัวเดิม 
 ข.  เป็นสิ่งมีชีวิต  เพราะสามารถเพิ่มจ านวนและพัฒนาเป็นชนิดใหม่ได้ 
 ค.  ไม่เป็นสิ่งมีชีวิต  เพราะไม่มีสารพันธุกรรมและไม่มีกระบวนการเมแทบอลิซึม 
 ง.  ไม่เป็นสิ่งมีชีวิต  เพราะไม่มีเพศผู้และเพศเมีย 
4.  ชื่อวิทยาศาสตร์มีความส าคัญกับสิ่งมีชีวิตในด้านใด 
 ก.  ปัญหาการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตซ้ าๆ กันในแต่ละภาคของประเทศ 
 ข.  เม่ือกล่าวถึงทุกชาติทุกภาษาเข้าใจตรงกันว่า  หมายความถึงสิ่งมีชีวิตชนิดใด 
 ค.  สามารถบอกถึงรูปร่างลักษณะของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ 
 ง.  ระบุบริเวณกระจายพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ 
5.  ข้อใดคือคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต 
 (1)  การสืบพันธ์ุ    (2)  การเคลื่อนไหว    (3)  การหายใจ  (ง)  ต้องการสารอาหารและพลังงาน 
 ก.  (1)  และ  (2)      ข.  (2)  และ  (3)  
 ค.  (3)  และ  (4)      ง.  (1)  (2)  (3)  และ  (4) 
6.  ยานอวกาศที่ส่งไปดาวอังคารได้เก็บวัตถุที่เชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกลับมายังโลก  ถ้านักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบวัตถุน้ัน  หลักฐานใดที่แสดงว่าวัตถุน้ันเป็นสิ่งมีชีวิต 
 ก.  มีมวล       ข.  มีการเคลื่อนย้าย   

ค.  มีสารพันธุกรรม      ง.  มีการเพิ่มขนาด 
7.  การศึกษาสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น  วิทยาเอนโดคริน  (endocrinology)  เป็นการศึกษาเก่ียวกับเรื่องใด 
 ก.  โครงสร้างของร่างกาย     ข.  ฮอร์โมน 
 ค.  แมลง       ง.  ปรสิต 
8.  การศึกษาชีววิทยาน าไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง 
 (1)  ด้านการแพทย์  (2)  สิ่งแวดล้อม  (3)  สาธารณสุข  (4)  การเกษตร 
 ก.  (1)  และ  (2)      ข.  (2)  และ  (3)  
 ค.  (3)  และ  (4)      ง.  (1)  (2)  (3)  และ  (4) 
9.  แขนงวิชาข้อใดเป็นการศึกษาเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
 ก.  เทอรริโดโลยี (pteridology)    ข.  แมมมาโลยี (mammalogy) 
 ค.  มีนวิทยา (ichthyology)     ง.  เฮอฟีโทโลกี (herpetology) 



10.  วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับเรื่องใด 
 ก.  พืช       ข.  สัตว์   

ค.  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า     ง.  สิ่งมีชีวิต 
11.  การก าจัดของเสียที่เป็นของเหลวโดยเฟลมเซลล์  (flame  cell)  น้ันพบได้ในสัตว์พวกใด 

             ก.  ฟองน้ า      ข.  สัตว์ที่มีเน้ือเยื่อ 2 ช้ัน 

ค.  สัตว์ที่มีเน้ือเยื่อ 3 ช้ัน     ง.  ก  และ  ข  เป็นค าตอบที่ถูกต้อง 

12.  สัตว์ชนิดใดที่มีอวัยวะขับถ่ายของเสียเก่ียวข้องกับส่วนของทางเดินอาหารมากที่สุด 

 ก.  จ้ิงหรีด      ข.  จ้ิงจก   

ค.  นกทะเล       ง.  ไส้เดือนดิน 

13.  การสืบพันธ์ุข้อใดเป็นการสืบพันธ์ุแบบมีเพศ 

 ก.  การ fission  ของแบคทีเรีย    ข.  Sporulation  ของโพรโทซัว 

 ค.  conjugation  ของพารามีเซียม    ง.  Budding  ของยีสต์ 
14.  สิ่งมีชีวิตพวกไหนที่แตกหน่อไม่ได้ 

ก.  ฟองน้ า      ข.  ไฮดรา   

ค.  ยีสต ์      ง.  พลานาเรีย 

15.  สิ่งมีชีวิตที่  regeneration  ได้คือข้อใด 

 ก.  ไฮดรา      ข.  พลานาเรีย 

ค.  ดาวทะเล      ง.  ถูกทุกข้อ 

16.  การสืบพันธ์ุของไวรัสแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตพวกอ่ืน คือ 

 ก.  ไวรัสไม่มีการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ  สิ่งมีชีวิตอ่ืนมีการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเสมอ 

 ข.  ไวรัสไม่เป็นเซลล์  สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนเป็นเซลล์ 

 ค.  ไวรัสไม่สามารถสร้างจากไวรัสเองได้  แต่สิ่งมีชีวิตอ่ืนสร้างได้ 
 ง.  ไวรัสมีขนาดเล็กแต่สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ มีขนาดใหญ่กว่า 

17.  ลักษณะการคุมก าเนิดที่ยังไม่ยอมรับกันและผิดกฎหมายด้วย  คือการคุมก าเนิดแบบใด 
 ก.  ป้องกันไม่ให้ไข่สุก     ข.  ป้องกันไม่ให้ไข่ผสมกับ sperm 
 ค.  ป้องกันไม่ให้ไข่ที่ผสมแล้วฝังตัว    ง.  ป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนเจริญ 
18.  ข้อใดเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนเจริญ 
 ก.  การท าแท้ง      ข.  การตัดท่อน า sperm  และท่อน าไข่ 
 ค.  การฉีดยาคุมก าเนิด     ง.  การใส่ห่วง  (IUD) 
19.  ในวันที่อากาศร้อนและอากาศชื้นเรามักจะรู้สึกอึดอัดเพราะเหตุใด 
 ก.  เหงื่อออกมากและระเหยออกไปอย่างเร็ว   ข.  เหงื่อออกน้อยและระเหยออกไปอย่างเร็ว 
 ค.  เหงื่อออกมากและระเหยออกไปช้า    ง.  เหงื่อออกน้อยและระเหยออกไปช้า 
20.  ข้อใดเป็นการศึกษาเก่ียวกับปลา 
 ก.  วิทยาแบคทีเรีย      ข.  กีฎวิทยา 
 ค.  มีนวิทยา      ง.  วิทยาเห็บไร 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบบทที่  1 

 

1.  ก 

2.  ก 

3.  ค 

4.  ข 

5.  ง 

6.  ค 

7.  ข 

8.  ง 

9.  ข 

10.  ง 

11.  ค 

12.  ก 

13.  ค 

14.  ง 

15.  ง 

16.  ค 

17.  ง 

18.  ก 

19.  ค 

20.  ค 

 
 
 


