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สาระในรายงานนี้ประกอบด้วย ปัญหาและสาเหตุของการจัดทำนวัตกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฏี
ที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการพัฒนานวัตกรรม สรุปผลการพัฒนานวัตกรรม อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 7 
ตารางที่ 2 แสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 
ตารางที่ 4 แสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นวัดและประเมินผล 9 
ตารางที่ 5 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการใช้คำถามที่ดี 9 
ตารางที่ 6 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการรับฟังอย่างตั้งใจ 11 
ตารางที่ 7 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก 11 
ตารางที่ 8 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการจูงใจและให้กำลังใจ 12 
ตารางที่ 9 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายร่วมกัน 12 
ตารางที่ 10 แสดงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 14 
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1. ปัญหาและสาเหตุของการจัดทำนวัตกรรม 

ชีววิทยาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งธรรมชาติวิชาศึกษา เรียนรู้เพื่อ
เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต โดยองค์ความรู้ส่วนใหญ่ได้จากการศึกษาทดลอง โดยศึกษากายวิภาค และ
สรีระวิทยาจากตัวอย่างสิ่งมีชีวิต มีส่วนน้อยที่จะนำเอาหลักการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการคำนวณ
ปริมาณเพื่อวิเคราะห์คุณภาพที่ได้จากการศึกษาทดลองและการแก้โจทย์สมการหรือโจทย์ที่เกิดจาก
การศึกษาทดลองโดยอาศัยความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สถิติ เพื ่อ ใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านั้น ตัวอย่างเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการอธิบาย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ การหาโอกาสการเกิดลูกผสมตามหลักการทางพันธุศาสตร์ของเมนเดล และ
นอกเหนือหลักการทางพันธุศาสตร์ของเมนเดล การหาความถี่แอลลีลและความถี่จีโนไทป์ในพันธุศาสตร์
ประชากร เป็นต้น นอกเหนือจากการทดลองที่ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ ที่
ถูกต้องตรงตามความจริงของธรรมชาติ ด้วยตนเองจากการทดลองนั้น ผู้เรียนต้องแก้โจทย์ปัญหาที่เกิด
จากหลักการและแนวความคิดของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนๆเพื่อพิสูจน์ความจริงหรือ วิเคราะห์โจทยท์ี่มี
ระดับความยากง่ายแตกต่างกันออกไป ซึ่งจากความเป็นจริงดังกล่าวพบว่า ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา     
ปีที่ 4/2 ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 เรื่อง การหาความถี่
แอลลีลและความถี่จีโนไทป์ในพันธุศาสตร์ประชากรการค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัญหาของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำพบว่า เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนไม่
เร้าใจหรือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนขาดทักษะการคิดคำนวณที่ดี เมื ่อพบโจทย์ปัญหาที่ 
แตกต่างจากเดิมไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนไม่สามารถเริ่มต้นแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง  และไม่มี
ลำดับขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหาที่ถูกต้อง ผู้เรียนแต่ละคนมีข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาที่
แตกต่างกัน เช่น พื้นฐานความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์ การค้นหา คำสำคัญที่จะนำไปสู่การหาคำตอบ โดย
ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
ทีผ่านมาผู้สอนพบว่า ผู้เรียนมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน มีมิตรภาพที่แน่นแฟ้น พูดคุยกันอย่างเป็น
มิตร และจับกลุ่มในการเรียนรู้ ช่วยเหลือกันในการเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการเรียนในแต่ละ
ครั้ง 
 ด ังน ั ้นเพ ื ่อเป ็นการแก ้ป ัญหาการเร ียนรู้ ในรายว ิชา ว31242 ช ีวว ิทยาเพ ิ ่มเต ิม 2                              
เรื ่อง พันธุศาสตร์ประชากรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้ดำเนินการปรึกษาเพื่อนครูตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ 
Professional Learning Community : PLC และได้ออกแบบการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดย
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับการพัฒนานวัตรกรรมแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาขึ้นเพื่อ
แก้ปัญการเรียนรู้ของผู้เรียนดังกล่าวข้างต้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพ ื ่อแก้ป ัญหาการเร ียนรู้และเพิ ่มผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนรายวิชารายว ิชา ว31242                             

ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 บทที่ 7 วิวัฒนาการ เรื่องพันธุศาสตร์ประชากรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา 

3. แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 
  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่สืบทอดแนวคิดของ
จอห์นดิวอี้ ที่ว่า Learning by doing โดยการเน้นให้นักเรียนมีการรวมกลุ่มเพื่อการทำงานหรือการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอาจกล่าวได้ว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและยังมุ่งให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำได้รับ
ประโยชน์จากเพื่อนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เก่งหรือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยู่
ในเกณฑ์ที่สูงกว่า (อติกันต์ ภูดีทิพย์. 2552 : 17) 
 การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีประโยชน์ ดังนี้ 
   1. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเพื่อนและมีโอกาสได้รับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหลายวิธี  
   2. นักเรียนที่เรียนเก่งมีโอกาสขยายความรู้ให้เพื่อนฟังได้ และช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนได้ 
     3. ทำให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและรู้สึกชอบโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  
   4. นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น มีความสัมพันธ์กันเป็นอันดี แม้จะมีพื้นฐานที่  
แตกต่างกัน ได้ช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะทางชีวิต 

5. ทำให้บรรยากาศในการเรียนมีความสนุกสนานน่าเรียน 
6. ทำให้นักเรียนกล้าพูดกล้าซักถาม และกล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าเพื่อนในกลุ่ม 
7. ช่วยครูในการสอนและควบคุมชั้นเรียน  
การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จะใช้วิธีเฟ้นหาเพื่อนที่เก่งช่วยเพื่อนที่เรียนอ่อน

ทำให้มีผลการเรียนดีขึ้น โดยกำหนดให้มีนักเรียนที่เก่งเป็นแกนนำของกลุ่ม คอยช่วยเหลือ แนะนำ 
อธิบายหัวข้อต่างๆ ที่เพื่อนในกลุ่มไม่เข้าใจ คอยติดตามช่วยเหลือจนเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ความสนิทสนม 
และใกล้ชิดของกลุ่มทำให้ผู้มีปัญหามีความรู้สึกเกิดการยอมรับ อยากพัฒนาตนเอง จนส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น (พงษ์เทพ นันตาบุญ. 2556) 
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            การสอนด้วยวิธีการให้เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการที่มุ่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมาก
ขึ้น เน่ืองจากนักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน การนำวิธีการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนมาช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ควรจะต้องสร้างแรงจูงใจแก่เพื่ อนนักเรียนที่ช่วย
สอน ให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสำเร็จ     
ด้วยการหากิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือครูและเพื่อนนักเรียนอย่าง
เต็มใจและพึงพอใจ ผู้สอนจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ ด้วยการออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่  มีความสุข 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข ทั้งกายและใจนั้น จะเริ่มจากการสร้างความศรัทธาทั้ง
ต่อตัวผู้สอน และต่อวิชาที่เรียน ให้เกิดในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนมองเห็นถึงความจริงใจของผู้สอน 
 3.2 แบบฝึกหรือแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกเสริมทักษะ  
  เป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งสำหรับให้นักเรียนฝึก ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะเพิ่มขึ้น มีผู้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะหรือชุดการฝึกไว้ ดังนี้ แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อการ
เรียนการ สอนที่ครูนำมาใช้กับนักเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะต่อ
เน้ือหาวิชาที่ทำการสอน จนเกิดความชำนาญ (ชวีพร คชสินธ์ 2560: 4)  

4. วิธีดำเนินการพัฒนานวัตกรรม 
 ในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ปรึกษา ขอคำแนะนำ จากสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 กำหนดหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม 
 วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาที่จะจัดการเรียนรู้ โดยสร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560) เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และกำหนดหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม 
 
  4.2 สรรหาสมาชิกทีม PLC และประกาศจัดตั้ง การสรรหาสมาชิกทีม PLC และประกาศจัดตัง้ 
ดำเนินการดังนี้ 

4.2.1 สรรหาสมาชิกเพื่อนครู (Buddy teacher : BT) ไม่น้อยกว่า 2 คน  
4.2.2 ทำบันทึกข้อความขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
เป็นครูพี่เลี้ยง (School Administrators teacher : SA) 
4.2.3 นำรายชื่อสมาชิกทีม PLC เสนอให้โรงเรียนออกประกาศแต่งตั้ง 
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  4.3 ออกแบบนวัตกรรมและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.3.1 จัดทำร่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 บทที่ 7 วิวัฒนาการ เรื่อง พันธุศาสตร์ประชากร  เวลา 2 ชั่วโมง  
4.3.2 นำร่างแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่จัดทำตามข้อ 4.3.1 เสนอสมาชิกทีม PLC เพื่อ

พิจารณารายละเอียด ดังนี้ 
- ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร  
- การเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด  
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- การกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน 
- การวัดและประเมินผล 
- สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 

4.4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หลังจากออกแบบนวัตกรรมและเสนอสมาชิกทีม PLC เพื่อ
พิจารณาแล้ว ดำเนินการ ดังนี้ 
  4.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/2 บทที่ 7 วิวัฒนาการ เรื่อง พันธุศาสตร์ประชากร  เวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อน             
ช่วยเพื่อนร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

4.2 จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ภาพแสดงวิวัฒนาการของมนุษย์ เพลง คลิปวิดีโอ
จาก YouTube เป็นต้น เตรียมซักซ้อมด้านความเข้าใจเกี ่ยวกับการหาความถี่แอลลีลและความถี่                
จีโนไทป์ให้กับนักเรียนที่จะให้ความรู้กับกลุ่มเพื่อน เอกสารแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

4.3 จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบวัดผลก่อนเรียนและแบบวัดผลหลัง
เรียนที่มีรูปแบบการทำที่ง่ายกระชับไม่เสียเวลาในการทำแต่สามารถวัดผลและประเมินผู้เรียนตรงตาม
สภาพความเป็นจริง  

4.4 เตรียมการสอน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะทำการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ และเชิญสมาชิกกลุ่ม PLC สังเกตชั้นเรียน  

4.5 ลงมือสอนและวัดผลนักเรียน ทีมเข้าสังเกตชั้นเรียน บันทึก VDO การจัดการเรียนรู้ 
ดำเนินการสอนและวัดผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบ                

ในวันที่ วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
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4.6 จัดประชุมสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน เชิญสมาชิกกลุ่ม PLC ประชุมเพื่อสะท้อนผลการ
สังเกตชั้นเรียน ดังนี้ 

     4.6.1 นางสุนัสดา แก้วมณี ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี 
(Mentor Teacher : MT) และผู ้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior Educator : SE หรือ Expert) ได้
สะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน ดังนี้ 
       4.6.1.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   1) การนำเข้าสู่บทเรียนมีการใช้สื่อและการแสดงท่าทางเต้นประกอบเพลง                  
Wib Wab ซึ่งปัจจุบันเป็นเพลงที่กำลังได้รับความสนใจของนักเรียนวัยนี้ 
   2) ครูผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์การการเรียนในครั้งนี้ได้ชัดเจน 
   3) ในช่วงการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนครูไม่ควรใช้สื่อ MV เพราะเป็นการ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนไม่ไห้สนใจในการปฏิบัติกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ครูตั้งไว้ การเขียน
กระดานควรเขียนให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 
   4) การใช้สื่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ครูให้ผู้เรียนใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้นแทน 
   5) ในช่วงสรุปผลการเรียนรู้ในข้ันตอน Reflective Thinking ครูควรอภิปราย
กับผู้เรียนเพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ตรงกันหรือตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
  4.6.1.2 พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน  
   1) คำถามของครูผู้สอน ผู้สอนได้ตั้งคำถามที่ตรงประเด็น แต่ควรใช้คำถามที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตอบคำถามอย่างอิสระหรือให้นักเรียนได้คิดเพิ่มเติม หรือให้ค้นพบคำตอบเอง  
   2) พฤติกรรมของนักเรียนที่ครูผู้สอนเลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ครูผู้สอน              
ควรเพิ่มเทคนิควิธีการที่กระตุ้นความสามารถในการแสดงออกหรือตอบคำถามมากขึ้น 
 
      4.6.2 นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ตำแหน่ง ผู ้บริหารโรงเรียน หรือครูพี ่เลี ้ยง (School 
Administrator : SA)  ได้สะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน ดังนี้ 
  4.6.2.1 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนได้ถูกต้อง 
  4.6.2.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ครูผู้สอนควนเพิ่มเติมสื่อการเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น 
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      4.6.3 นางสาวสุนิสา วงศ์บาตร ตำแหน่ง เพื่อนครู  (Buddy Teacher : BT)  ได้สะท้อนผล
การสังเกตชั้นเรียน ดังนี้ 
   ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนควรมีรางวัลจูงใจ เพื่อเพิ่มหรือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
      4.6.4 นายจีรพัฒน์ ดีสนิท ตำแหน่ง เพื่อนครู  (Buddy Teacher : BT)  ได้สะท้อนผล            
การสังเกตชั้นเรียน ดังนี้ 

4.6.4.1 ครูผู ้สอนเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดย
ครูผู้สอนยังไม่ต้องเฉลยคำตอบก่อนให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบและอภิปรายคำตอบร่วมกัน 

4.6.4.2 การนำเข้าสู่บทเรียนในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
4.6.4.3 การพูดด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนกระตุ้นด้วยคำถามพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นใจ

ของผู้เรียน  
    

ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ผู้สังเกตุการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีสิ่งที่ประทับใจคือ การออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) สอดคล้องกับบริบท ของนักเรียนและ
สถานศึกษา ครูผู ้สอนเน้นทักษะการคิดของนักเรียนผ่านแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โ จทย์ปัญหาที่
ครูผู้สอนพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้เรื่องพันธุศาสตร์ประชากร โดยเอกสารประกอบการจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าว อ่านง่าย เข้าใจ ยกตัวอย่างจากง่ายไปหายาก มีตัวอย่างประกอบซึ่งผู ้เรียน
สามารถทำเองได้ บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรูปแบบ Active Learning อย่างชัดเจน 
ครูผู้สอนเป็นผู้แนะแนวทางและคอยให้กำลังใจกับนักเรียนตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยตนเอง พร้อมทั้งกระตุ้นโดยการใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
เหมาะสมกับช่วงวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการทบทวนความรู้เดิมและจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลำดับขั้นตอนเรียบง่ายและสามารถใช้ได้ผลจริงกับเนื้อหาที่เลือกใช้ในการจัด
กิจกรรม มีเทคนิคการสอนที่ชัดเจนคือ ให้เพื่อนช่วยเพื่อนในการทำงานทำให้สร้างนักเรียนเป็นผู้นำ  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้มีข้อควรปรับปรุงดังนี้ ในช่วงการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
ครูไม่ควรใช้สื่อ MV เพราะเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนไม่ไห้สนใจในการปฏิบัติกิจกรรมตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ครูตั้งไว้ ครูผู้สอนควรกำหนดเวลาที่แน่นอนเพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนในการทำ
กิจกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามเวลาที่ครูผู้สอนกำหนด  
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4.7 วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นนวัตกรรม 
      การจัดการเรียนรู้รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 บทที่ 7 

วิวัฒนาการ เรื่อง พันธุศาสตร์ประชากร  เวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับการ
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ผู้สังเกตการจัดการเรียนรู้ได้สังเกตและประเมินผลการสังเกต
ดังนี้ พบว่า 

      4.7.1 ผลการสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรูข้ัน้นำเข้าสู่บทเรียน 

ลำ 
ดับ 

รายการ  
ผู้ตอบแบบสังเกตการจัดการเรยีนรู ้

เฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

1 มีการใช้ส่ือ / อุปกรณ์ ประกอบการนำเข้าสู่บทเรียน 4 5 5 4 4.50 

2 การเชื่อมโยงการสอนครั้งก่อนมายังครั้งนี้ 5 5 5 4 4.75 

3 การชี้แจงเป้าหมาย/จุดประสงค์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 5 5 5 5 5.00 

 รวม 14 15 15 13 14.25 

 ค่าเฉลี่ย 4.67 5.00 5.00 4.33 4.75 

จากตารางแสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนพบว่าผู้บันทึกการสังเกต 
การจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการชี้แจงเป้าหมาย/จุดประสงค์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนมากที่สุด 
รองลงมาคือ มีการใช้สื่อ/อุปกรณ์ ประกอบการนำเข้าสู่บทเรียน และน้อยที่สุดคือ การเชื่อมโยงการสอน
ครั้งก่อนมายังครั้งนี้ และมีระดับผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนรวมทั้งสิ้นมีค่าเฉลี่ย 
4.75 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรูข้ั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ลำ 
ดับ 

รายการ  
ผู้ตอบแบบสังเกตการจัดการเรยีนรู ้

เฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 4 4 4.50 

2 ใช้ส่ือ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4 5 4 4 4.25 

3 ใช้เทคนิค / กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญที่มีลีลาน่าสนใจ เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 

5 5 4 5 4.75 

4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

5 5 4 4 4.50 

5 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียน
กับผู้เรียน เช่นมีการตั้งคำถาม / ข้อสงสัยในสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 

5 5 5 4 4.75 

6 ผู้เรียนมีบทบาทส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

5 5 4 4 4.50 

7 ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 

4 4 3 4 3.75 

8 ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการและเกิดผลงาน/ชิ้นงาน 5 4 4 4 4.25 

9 ผู้เรียนมีการส่ือสารและนำเสนอผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 4 4 5 4.25 

 รวม 42 42 36 38 39.5 

 ค่าเฉลี่ย 4.67 4.67 4.00 4.22 4.39 

จากตารางแสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าผู้บันทึกการสังเกต
การจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิค / กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีลีลา
น่าสนใจ เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน เช่น            
มีการตั้งคำถาม / ข้อสงสัยในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์มากที่สุด รองลงมาคือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และผู้เรียนมีบทบาทส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ และ
น้อยที่สุดคือผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และมีระดับผลการสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งสิ้นมีค่าเฉลี่ย 4.39 ระดับคุณภาพดีมาก 
ตารางที่ 3 แสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรูข้ั้นสรุปบทเรียน 
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ลำ 
ดับ 

รายการ  

ผู้ตอบแบบสังเกตการจัดการเรยีนรู้ 
เฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
คนที่ 
4 

1 มีการอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนโดยผู้สอน / ผู้เรียน 3 5 4 4 4.00 

2 ผู้เรียนมีโอกาสสรุปบทเรียนด้วยตนเอง หรือ ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

3 5 5 5 4.50 

3 ผู้เรียนมีการนำองค์ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง / เพื่อน / สังคม 

4 4 5 4 4.25 

 รวม 10 14 14 13 12.75 

 ค่าเฉลี่ย 3.33 4.67 4.67 4.33 4.25 

จากตารางแสดงผลการสังเกตการจัดการเร ียนรู ้ข ั ้นสรุปบทเรียนพบว่าผู ้บันทึกสังเกต                     
การจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการทีผู่้เรียนมีโอกาสสรุปบทเรียนด้วยตนเอง หรือ ด้วยกระบวนการ
กลุ่มมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้เรียนมีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อ
ตนเอง / เพื่อน / สังคม และน้อยที่สุดคือ มีการอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนโดยผู้สอน / ผู้เรียน และ               
มีระดับผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นสรุปบทเรียนรวมทั้งสิ้นมีค่าเฉลี่ย 4.25 ระดับคุณภาพดีมาก 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรูข้ั้นวัดและประเมินผล 

ลำ 
ดับ 

รายการ  

ผู้ตอบแบบสังเกตการจัดการเรยีนรู้ 
เฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
คนที่ 
4 

1 วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4 5 5 5 4.75 

2 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 5 5 5 4.75 

3 มีผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน ซึ่งเป็นหลักฐานการ
เรียนรู้ 

4 5 5 4 4.50 

4 จุดประสงค์การเรียนรู้ / กิจกรรมการเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

4 5 5 4 4.50 

 รวม 16 20 20 18 18.5 

 ค่าเฉลี่ย 4.00 5.00 5.00 4.50 4.63 
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จากตารางแสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นวัดและประเมินผลพบว่าผู้บันทึกการสังเกต
การจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้  มากที่สุด รองลงมาคือ 
มีผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน ซึ่งเป็นหลักฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ / กิจกรรมการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ สอดคล้องสัมพันธ์กัน และมีระดับผลการสังเกตการจัดการ
เรียนรู้ขั้นวัดและประเมินผลรวมทั้งสิ้นมีค่าเฉลี่ย 4.63 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 
      4.7.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 

ตารางที่ 5 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการใช้คำถามที่ดี 

ลำ 
ดับ 

รายการ  
ผู้ตอบแบบสังเกตการจัดการเรยีนรู ้

เฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

1 รับฟังอย่างตั้งใจและให้ผู้เรียนเสนอความคิด 5 5 5 5 5.00 

2 แสดงท่าทีหรือแสดงออกถึงความเข้าใจและเห็นอก
เห็นใจในตัวผู้เรียน 

5 5 5 4 4.75 

3 ไม่พูดแทรกหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จนกว่า
ผู้เรียนจะพูดจบ 

5 5 5 4 4.75 

 รวม 15.00 15.00 15.00 13.00 14.50 

 ค่าเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 4.33 4.83 

จากตารางแสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการใช้คำถามที่ดีพบว่าผู้บันทึก
สังเกตการจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการรับฟังอย่างตั้งใจและให้ผู้เรียนเสนอความคิดมากที่สุด 
รองลงมาคือ แสดงท่าทีหรือแสดงออกถึงความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในตัวผู้เรียน และ ไม่พูดแทรก
หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จนกว่าผู้เรียนจะพูดจบ และมีระดับผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
เกี่ยวกับการใช้คำถามที่ดีรวมทั้งสิ้นมีค่าเฉลี่ย 4.83 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการรับฟังอย่างตั้งใจ 

ลำ 
ดับ 

รายการ  
ผู้ตอบแบบสังเกตการจัดการเรยีนรู ้

เฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

1 ให้ข้อมูลตรงไปตรงมาท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 4 5 5 5 4.75 

2 ให้คำแนะนำผู้เรียน โดยไม่ใช้การตำหนิหรือแสดง
ตัวเหนือผู้เรียน 

5 5 5 5 5.00 

3 ให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ 5 5 5 4 4.75 

 รวม 14 15 15 14 14.50 

 ค่าเฉลี่ย 4.67 5.00 5.00 4.67 4.83 

จากตารางแสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการรับฟังอย่างตั้งใจ พบว่าผู้
บันทึกสังเกตการจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการให้คำแนะนำผู้เรียน โดยไม่ใช้การตำหนิหรือแสดง
ตัวเหนือผู้เรียนมากที่สุด รองลงมาคือ ให้ข้อมูลตรงไปตรงมาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและให้ข้อมูล              
เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้และมีระดับผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการ
รับฟังอย่างตั้งใจรวมทั้งสิ้นมีค่าเฉลี่ย 4.83 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 
ตารางที่ 7 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก 

ลำ 
ดับ 

รายการ  
ผู้ตอบแบบสังเกตการจัดการเรยีนรู ้

เฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

1 ให้ข้อมูลตรงไปตรงมาท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 4 5 5 5 4.75 

2 ให้คำแนะนำผู้เรียน โดยไม่ใช้การตำหนิหรือแสดง
ตัวเหนือผู้เรียน 

5 5 5 5 5.00 

3 ให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ 5 5 5 4 4.75 

 รวม 14 15 15 14 14.50 

 ค่าเฉลี่ย 4.67 5.00 5.00 4.67 4.83 

 

จากตารางแสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
พบว่าผู ้บันทึกแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการให้คำแนะนำผู้เรียน โดยไม่ใช้                  
การตำหนิหรือแสดงตัวเหนือผู้เรียนมากที่สุด รองลงมาคือให้ข้อมูลตรงไปตรงมาที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้เรียน และให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้และมีระดับผลการสังเกตพฤติกรรมการ
สอนของครูเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกรวมทั้งสิ้นมีค่าเฉลี่ย 4.83 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
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ตารางที่ 8 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการจูงใจและให้กำลังใจ 

ลำ 
ดับ 

รายการ  
ผู้ตอบแบบสังเกตการจัดการเรยีนรู ้

เฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

1 ให้การชื่นชมท่ีผู้เรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 5 5 5 4 4.75 

2 กระตุ้น สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ที่จะกล้า
เผชิญกับปัญหา อุปสรรคในการเรียน 

5 5 5 4 4.75 

3 ให้กำลังใจกับผู้เรียนในการเปลี่ยนแปลงตนเอง 5 5 5 4 4.75 

 รวม 15 15 15 12 14.25 

 ค่าเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 4.00 4.75 

 

จากตารางแสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการจูงใจและให้กำลังใจพบว่าผู้
บันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู ้มีความพึงพอใจต่อการ ให้การชื่นชมที่ผู ้เรียนแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์  กระตุ้น สร้างความมั่นใจให้แก่ผู ้เรียน ที่จะกล้าเผชิญกับปัญหา อุปสรรคในการเรี ยน                 
ให้กำลังใจกับผู้เรียนในการเปลี่ยนแปลงตนเอง มากที่สุดและมีระดับผลการสังเกตพฤติกรรมการสอน
ของครูเกี่ยวกับการจูงใจและให้กำลังใจรวมทั้งสิ้นมีค่าเฉลี่ย 4.75 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 

ตารางที่ 9 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายร่วมกัน 

ลำ 
ดับ 

รายการ  
ผู้ตอบแบบสังเกตการจัดการเรยีนรู ้

เฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

1 กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ร่วมกับ
ผู้เรียน 

4 5 4 5 4.50 

2 กระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญของเป้าหมาย 5 5 4 5 4.75 

3 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

5 5 4 5 4.75 

 รวม 14.00 15.00 12.00 15.00 14.00 

 ค่าเฉลี่ย 4.67 5.00 4.00 5.00 4.67 

จากตารางแสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายร่วมกันพบว่าผู้
บันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญของ
เป้าหมาย และกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที ่กำหนด  มากที่สุด 
รองลงมาคือกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ร่วมกับผู้เรียน และมีระดับผลการสังเกตพฤติกรรม
การสอนของครูเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายร่วมกันรวมทั้งสิ้นมีค่าเฉลี่ย 4.67 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
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 4.8 ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนและซ่อมเสริม 
การจัดการเรียนรู้รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 บทที่ 7 

วิวัฒนาการ เรื่อง พันธุศาสตร์ประชากร  เวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 25 
คน มีผลการประเมินผ่านร้อยละ 60 ของการทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 88 
และมีผลการประเมินไม่ผ่าน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ดังนั้นครูผู้สอนจึงดำเนินการซ่อมเสริม
นักเรียนจำนวน 3 คน ดังกล่าวดังต่อนี้  

4.8.1 ดำเนินการสอนซ่อมเสริมนักเรียนจำนวน 3 คนดังกล่าว ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาชุดเดิม ด้วยตนเอง  

4.8.2 ดำเนินการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบหลังเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
บางส่วนเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในการแก้โจทย์ปัญหาพันธุศาสตร์ประชากรได้อย่างเต็มที่และ
ตรงตามความเป็นจริง ทั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของครูผู้สอน เพื่อชี้แนะและตอบคำถามข้อสงสัย
ให้กับผู้เรียน 

จากการปฏิบัติการตามขั้นตอนดังกล่าวพบว่าผู้เรียนจำนวน 3 คน ที่มีผลสอบไม่ผ่านใน
รอบแรกสามารถสอบผ่านในการซ่อมเสริมครั้งนี้ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 

   4.9 จัดทำเอกสารรูปเล่มรายงานนวัตกรรม 
      จัดทำเอกสารรูปเล่มรายงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 บทที่ 7 วิวัฒนาการ เรื่อง พันธุศาสตร์ประชากร  เวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้วิธีสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเสนอทีม และเผยแพร่ 

 4.10 เตรียมหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม  
เตรียมหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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5. สรุปผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับ
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา พบว่าผู้เรียนมีระดับการพัฒนาการของการเรียนรู้ดังนี้  
 

ตารางที่ 10 แสดงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 

คนที่ 1 
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

พัฒนาการเรียนรู ้
10 คะแนน การประเมินผล 10 คะแนน การประเมินผล 

1 7 ผ่าน 10 ผ่าน 3 
2 4 ไม่ผ่าน 6 ผ่าน 2 
3 3 ไม่ผ่าน 5 ไม่ผ่าน 2 
4 6 ผ่าน 10 ผ่าน 4 
5 3 ไม่ผ่าน 8 ผ่าน 5 
6 1 ไม่ผ่าน 10 ผ่าน 9 
7 2 ไม่ผ่าน 10 ผ่าน 8 
8 1 ไม่ผ่าน 5 ไม่ผ่าน 4 
9 7 ผ่าน 10 ผ่าน 3 
10 6 ผ่าน 10 ผ่าน 4 
11 4 ไม่ผ่าน 7 ผ่าน 3 
12 4 ไม่ผ่าน 7 ผ่าน 3 
13 5 ไม่ผ่าน 9 ผ่าน 4 
14 6 ผ่าน 10 ผ่าน 4 
15 3 ไม่ผ่าน 9 ผ่าน 6 
16 2 ไม่ผ่าน 5 ไม่ผ่าน 3 
17 1 ไม่ผ่าน 10 ผ่าน 9 
18 5 ไม่ผ่าน 10 ผ่าน 5 
19 3 ไม่ผ่าน 7 ผ่าน 4 
20 3 ไม่ผ่าน 9 ผ่าน 6 
21 5 ไม่ผ่าน 9 ผ่าน 4 
22 6 ไม่ผ่าน 8 ผ่าน 2 
23 4 ไม่ผ่าน 6 ผ่าน 2 

เฉล่ีย 3.96 ไม่ผ่าน 8.26 ผ่าน 4.30 
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 จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 3.96 การประเมินผลไม่ผ่านร้อยละ 
60 เมื่อจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.26 คะแนนผลการประเมินผ่าน มีคะแนน
พัฒนาการการเรียนรู้เฉลี่ย 4.30 คะแนน 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับ
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสรุปผลการพัฒนาดังนี้  
   1) ได้นวัตกรรมเป็นแผนการจัดการเรียนรู ้รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2                       
บทที่ 7 วิวัฒนาการ เรื่อง พันธุศาสตร์ประชากร เวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อนร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
  2) ได้การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง พันธุศาสตร์ประชากร 

  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 บทที่ 7 วิวัฒนาการ 
เรื ่อง พันธุศาสตร์ประชากรเพิ ่มขึ ้น มีค่าเฉลี ่ยคะแนน 8.26 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน        
นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 100 
   4) การเผยแพร่นวัตกรรมนี้เผยแพร่ด้วยช่องทางเผยแพร่ทาง www.htpk.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.htpk.ac.th/
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6. การอภิปรายผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 บทที่ 7 วิวัฒนาการ เรื่อง                   
พันธุศาสตร์ประชากร เวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาส่งผลทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยพิจารณาจากผลคะแนน
การทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน 8.26 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนนเพิ่มขึ้น จากคะแนน
เฉลี่ยจากแบบทดสอบก่อนเรียน 3.96 คะแนน มีพัฒนาการการเรียนรู้ 4.30 คะแนน สอดคล้องกับ                            
อติกันต์ ภูดีทิพย์ ที่ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้วิธี
หนึ่งที่สืบทอดแนวคิดของจอห์นดิวอี้ที่ว่าLeaning by doing โดยการเน้นให้นักเรียนมีการรวมกลุ่มเพื่อ
การทำงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอาจกล่าวได้ว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อนเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและยังมุ่งให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่ำได้รับประโยชน์จากเพื่อนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เก่งเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า 
  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลทำให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหานำไปสู่การหาคำตอบที่ถูกต้องตรงตามหลักการสอดคล้องกับ ชวีพร คชสินธ์ได้
กล่าวไว้ว่าแบบฝึกเสริมทักษะเป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งสำหรับให้นักเรียนฝึก ปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มขึ้น มีผู้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะหรือชุดการฝึกไว้  ดังนี้ แบบ
ฝึกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนการ สอนที่ครูนำมาใช้กับนักเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และเกิดทักษะต่อเน้ือหาวิชาที่ทำการสอน จนเกิดความชำนาญ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้นครูผู้สอนต้องเตรียมความรู้ให้กับกลุ่ม
เพื่อนแกนนำที่จะไปปฏิบัติหน้าที่สอนเพื่อนๆให้เข้าใจโดยต้องเตรียมความพร้อมด้านหลักการ การใช้
แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นเพื่อให้เกิดประสิทธภิาพ
มากที่สุด 
 7.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 บทที่ 7 วิวัฒนาการ เรื่อง                   
พันธุศาสตร์ประชากร โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาส่งผลทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นควรนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
ของเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันในรายวิชาอื่นๆ  
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                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โทร 0-4410-2571 
ท่ี ชย 51006.004/                                     วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
เร่ือง  ขออนุญาตจัดต้ังกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
 

  ตามท่ีโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนการเร ียนร ู ้ทางว ิชาชีพ” ในสถานศึกษาเพื ่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์สู่การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจัดต้ัง
กล ุ ่ ม ก ิ จก ร รมช ุ ม ชนแ ห ่ ง ก า ร เ ร ี ยน ร ู ้ ท า ง ว ิ ช า ช ี พ  ( Professional Learning Community)                      
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามแบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

                     

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
           (นายพรศักดิ์ ร่างเจริญ) 
              ครู 
 

 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ   ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
    

    
    

(นางสุนัสดา แก้วมณี)   (นางรุ่งรัตน์ แก้วหาญ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม   ความคิดเห็นของผู้อำนวยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
    

    
    

(นายสนธยา แก้วหาญ)   (นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม       ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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แบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 (Professional Learning Community) 

โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
เรื่อง  ขออนุญาตจัดต้ังกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  
        ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
       (Professional Learning Community) 
 ด้วยข้าพเจ้า นายพรศักดิ์ ร่างเจริญ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม มีความประสงค์ขอจดทะเบียนจัดตั ้งกลุ ่มชุมชนการเร ียนรู ้ว ิชาชีพ 
(Professional Learning Community) ประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ชื่อกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 2. สมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วย สมาชิก 5 คน ดังน้ี  
 2.1 นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
  ตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน (School Administrator : SA) 

  2.2  นายพรศักด์ิ ร่างเจริญ ครู วิทฐานะครูชำนาญการ  
   ตำแหน่ง ครูผู้พัฒนานวัตกรรม (Innovator Teacher : InT หรือ Model Teacher : MT )  

 2.3 นางสุนิสา วงศ์บาตร   ครู วิทยฐานะครูชำนาญ 
 2.4 นายจีรพัฒน์ ดีสนิท    ครู คศ.1 
  ตำแหน่ง เพ่ือนครู (Buddy Teacher : BT) 
 2.5 นางสุนัสดา แก้วมณี   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (Mentor Teacher : MT) 

และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior Educator : SE หรือ Expert) 
 3. สถานที่ประชุม ห้องประชุมศูนย์เรียนรวมศีลวลาลังการ อาคารกาญจนาภิเษก 
 4. วันเวลาประชุมกลุ่ม อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 16.00 น. – 17.00 น.  
 5. นักเรียนที่เป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรม 

5.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม. 4/2 รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 
      5.2 จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

             ลงชื่อ 
                   ( นายพรศักด์ิ ร่างเจริญ ) 
                          ตำแหน่ง ครู  

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ   ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
    

    
    

(นางสุนัสดา แก้วมณี)   (นางรุ่งรัตน์ แก้วหาญ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม   ความคิดเห็นของผู้อำนวยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
    

    
    

(นายสนธยา แก้วหาญ)   (นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม       ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
เร่ือง จัดต้ังกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

กลุ่ม เพื่อนช่วยเพือ่น 
 

 เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูให้เต็มตามศักยภาพด้วยการพัฒนาตนเองร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยน กับบุคคลอื่น               
ท้ังในและนอกสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด Professional  Learning  Community : PLC ด้วยการรวมกลุ่มสมาชิก
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวิชาชีพของครู จึงประกาศจัดตั้งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ                   
ช่ือกลุ่ม เพื่อนช่วยเพื่อน ดังนี้ 

  1. ครูผู้พัฒนานวัตกรรม (Innovator Teacher : InT หรือ Model Teacher : MT ) 
นายพรศักดิ์ ร่างเจริญ      ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  วิชาเอกชีววิทยา 

 2. สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย 
2.1 ผู้บริหารโรงเรียน หรือครูพี่เล้ียง (School Administrator : SA) 

 นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน              วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
                                                                                     วิชาเอกฟิสิกส์ 

2.2 เพื่อนครู (Buddy Teacher : BT) จำนวน 2 คน คือ 
1) นางสาวสุนิสา วงศ์บาตร  ครู วิทยฐานะครูชำนาญ       วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
2) นายจีรพัฒน์ ดีสนิท        ครู คศ.1          วิชาเอกชีววิทยา 

               2.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (Mentor Teacher : MT) 
     นางสุนัสดา แก้วมณี      ครู วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ วิชาเอกเคมี-ชีววิทยา 
2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior Educator : SE หรือ Expert) 
     นางสุนัสดา แก้วมณี      ครู วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ วิชาเอกเคมี-ชีววิทยา 

3. นักเรียนท่ีเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรม 
3.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง ม. 4/2 รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 
3.2 จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

  

จึงประกาศเพื่อทราบ ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 
 

     ลงช่ือ           
            ( นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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แผนปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
ประจำปีการศึกษา 2/2562 

ชื่อกลุ่ม เพื่อนช่วยเพื่อน 
1. ข้อมูลครูผู้พัฒนานวัตกรรม   
    ช่ือ-สกุล นายพรศักด์ิ ร่างเจริญ    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
    โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
 ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ห้อง ม. 4/2 
 รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25 คน 
 
2. สมาชิกในกลุ่ม 
 2.1 นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
  ตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน (School Administrator : SA) 
  2.2 นายพรศักดิ์ ร่างเจริญ คร ูวิทฐานะครูชำนาญการ  

 ตำแหน่ง ครูผู้พัฒนานวัตกรรม (Innovator Teacher : InT หรือ Model Teacher : MT )  
 2.3 นางสุนิสา วงศ์บาตร   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
 2.4 นายจีรพัฒน์ ดีสนิท    ครู คศ.1 
  ตำแหน่ง เพื่อนครู (Buddy Teacher : BT) 
 2.5 นางสุนัสดา แก้วมณี   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (Mentor Teacher : MT) และ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  
                      (Senior Educator : SE หรือ Expert) 
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3. แผนปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2/2562 (ปฏิทินการดำเนินงาน จำนวน 50 
ช่ัวโมง)  ดังนี้ 
 

ลำดับที่ รายการกิจกรรม 
เวลาภาคเรียนที่ 2/2562  

(จำนวนชั่วโมงงาน) 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 กำหนดช่ือเรื่อง(หัวข้อปัญหา) 2      
2 สรรหาสมาชิกทีม PLC และประกาศจัดต้ัง 2      
3 ออกแบบนวัตกรรม (ร่าง) แผนการจัดการเรียนรู้ 

และนำเสนอสมาชิกทีม PLC 
4 
2 

     

4 วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตำราท่ีเกี่ยวข้อง 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (นวัตกรรม) ฉบับจริง 
เตรียมส่ือ เตรียมเครื่องมือวัดผล  
จัดทำแบบสังเกตช้ันเรียน 
เตรียมการสอน 

 2 
4 
4 
4 
2 
2 

    

5 ลงมือสอนและวัดผลนักเรียน ทีมเข้าสังเกตช้ันเรียน 
บันทึก VDO การจัดการเรียนรู้ 

  2 
 

   

6 จัดประชุมสะท้อนผลการสังเกตช้ันเรียน   2    
7 วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น (นวัตกรรม)  

จากการสะท้อนผล 
  4    

8 ซ่อมเสริม เติมเต็มและสรุปผลการซ่อมเสริมเติมเต็ม    4   
9 จัดทำเอกสารรูปเล่มรายงานนวัตกรรม การพัฒนา

ทักษะการคิดเชิงระบบโดยใช้กระบวนการ Problem-
Based Learning 

    8  
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ลำดับที่ รายการกิจกรรม 
เวลาภาคเรียนที่ 2/2562  

(จำนวนชั่วโมงงาน) 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

10 เตรียมหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม เรื่องใหม่สำหรับ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

     2 

 

                         ลงช่ือ ...................................................  ครูผู้พัฒนานวัตกรรม    
                                          ( นายพรศักดิ์ ร่างเจริญ ) 
                                                 ตำแหน่ง ครู 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ   ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
    
    
    

(นางสุนัสดา แก้วมณี)   (นางรุ่งรัตน์ แก้วหาญ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม   ความคิดเห็นของผู้อำนวยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
    

    
    

(นายสนธยา แก้วหาญ)   (นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม       ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
คำช้ีแจง  โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนดให้ 
 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
  ช่ือครู.........................................................................ตำแหน่ง.......................วิทยฐานะ.............................. 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................................ชื่อวิชาท่ีสอน............................................ 
  ระดับช้ัน................ วัน เดือน ปี ..........................................เวลา...............................น.  
ตอนที่ 2  สังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง  ให้ท่านสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู แล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพ                      
โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
    5  หมายถึง  คุณภาพดีเย่ียม 
    4  หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
   3  หมายถึง  คุณภาพดี 
   2  หมายถึง  คุณภาพพอใช้ 
   1  หมายถึง  คุณภาพปรับปรุง 
 

ข้อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ บันทึกเพิ่มเติม 

5 4 3 2 1  
 
1 

การนำเข้สู่บทเรียน 
มีการใช้ส่ือ / อุปกรณ์ ประกอบการนำเข้าสู่บทเรียน 

      

2 การเช่ือมโยงการสอนครั้งก่อนมายังครั้งนี ้       
3 การช้ีแจงเป้าหมาย/จุดประสงค์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน       
 
4 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและจุดประสงค์                 
การเรียนรู ้

      

5 ใช้ส่ือ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดกิจกรรม                       
การเรียนรู ้

      

6 ใช้เทคนิค / กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีมีลีลา
น่าสนใจ เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 

      

7 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง       

นายพรศักด์ิ ร่างเจริญ                                    ครู                       ครูชำนาญการ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 

  ม.4/2                      10 มีนาคม 2563              13.00-15.30 
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ข้อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ บันทึกเพิ่มเติม 

5 4 3 2 1  
8 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน เช่น          

มีการตั้งคำถาม / ข้อสงสัยในส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค์ 

      

9 ผู้เรียนมีบทบาทส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้       
10 ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ       
11 ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการและเกิดผลงาน / ช้ินงาน       
12 ผู้เรียนมีการส่ือสารและนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ       
 

13 
การสรุปบทเรียน 
มีการอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนโดยผู้สอน / ผู้เรียน 

      

14 ผู้เรียนมีโอกาสสรุปบทเรียนด้วยตนเอง หรือ ด้วยกระบวนการกลุ่ม       
15 ผู้เรียนมีการนำองค์ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์

ประโยชน์ต่อตนเอง / เพื่อน / สังคม 
      

 
16 

การวัดผลและประเมินผล 
วัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

      

17 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      

18 มีผลงาน / ช้ินงาน / ภาระงาน ซึ่งเป็นหลักฐานการเรียนรู้       
19 จุดประสงค์การเรียนรู้ / กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัด

ประเมินผลการเรียนรู้ สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
      

รวมคะแนน       
คะแนนเฉลี่ย  ระดับ................. 

 
   ระดับคุณภาพมีคะแนนเฉล่ียดังนี้ 
   4.50 – 5.00  = ดีเย่ียม 
  3.50 – 4.49  = ดีมาก 
  2.50 – 3.49  = ดี 
  1.50 – 2.49  = พอใช้ 
  1.00 – 1.49  = ปรับปรุง 
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ตอนที่ 3  สังเกตพฤติกรรมครู 
คำช้ีแจง  ให้ท่านสังเกตพฤติกรรมครูของครู แล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพ  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
    5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
    4  หมายถึง  มาก 
   3  หมายถึง  ปานกลาง 
   2  หมายถึง  น้อย 
   1  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

ข้อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ บันทึกเพิ่มเติม 

5 4 3 2 1  
 
1 

ก. การใช้คำถามที่ดี (Questioning) 
ใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นตนเอง 

      

2 ใช้คำถามท่ีท้าทายทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้       
3 ใช้คำถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้       
 
4 

ข. การรับฟังอย่างต้ังใจ (Active Listening) 
รับฟังอย่างต้ังใจและให้ผู้เรียนเสนอความคิด 

      

5 แสดงท่าทีหรือแสดงออกถึงความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ               
ในตัวผู้เรียน 

      

6 ไม่พูดแทรกหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จนกว่าผู้เรียนจะพูดจบ       
 
7 

ค. การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
ให้ข้อมูลตรงไปตรงมาท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 

      

8 ให้คำแนะนำผู้เรียน โดยไม่ใช้การตำหนิหรือแสดงตัวเหนือผู้เรียน       
9 ให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนได้       
 

10 
ง. การจูงใจและให้กำลังใจ (Motivation) 
ให้การช่ืนชมท่ีผู้เรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

      

11 กระตุ้น สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ท่ีจะกล้าเผชิญกับปัญหา 
อุปสรรคในการเรียน 

      

12 ให้กำลังใจกับผู้เรียนในการเปล่ียนแปลงตนเอง       
 

13 
จ. การต้ังเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting) 
กำหนดเป้าหมายท่ีท้าทายและเป็นไปได้ร่วมกับผู้เรียน 

      

14 กระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญของเป้าหมาย       
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ข้อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ บันทึกเพิ่มเติม 

5 4 3 2 1  
15 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย                                  

ท่ีกำหนด 
      

รวมคะแนน       
คะแนนเฉลี่ย  ระดับ................. 

 
   ระดับคุณภาพมีคะแนนเฉล่ียดังนี้ 
   4.50 – 5.00  = ดีเย่ียม 
  3.50 – 4.49  = ดีมาก 
  2.50 – 3.49  = ดี 
  1.50 – 2.49  = พอใช้ 
  1.00 – 1.49  = ปรับปรุง 
 
ตอนที่ 4  การสะท้อนความคิดของครู 
  1.  การจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ประทับใจตรงท่ี 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 2.  การจัดการเรียนรู้ครั้งนี้จะดีกว่านี้ถ้า
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ .................................................... ผู้สังเกตการจัดการเรียนรู้ 
              ( ............................................. ) 
                  ตำแหน่ง ............................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ : บทท่ี 7 วิวัฒนาการ 
เรื่อง : พันธุศาสตร์ประชากร  
วันท่ีทำการสอน : วัน อังคาร ท่ี 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
ผู้สอน : นายพรศักดิ์ ร่างเจริญ 
 

 

 

เวลา 2  ช่ัวโมง 

 

1. สาระสำคัญ  2. ผลการเรียนรู้/จุดประสงค ์
    วิวัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ระดับประชากร ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับ
สมาช ิกแต ่ละต ัวในประชากรน ั ้น ด ังน ั ้นการ
เปลี ่ยนแปลงที ่ทำให้ได ้ล ักษณะใหม่เกิดขึ ้นใน
ประชากรจนทำให้เกิดวิวัฒนาการได้นั้นต้องเกิด
จากการเปล ี ่ยนแปลงความถ ี ่ ของแอลล ีล ใน
ประชากร  
 

 2.1 ผลการเรียนรู้ 
       ระบุสาระสำคัญและอธิบายเง ื ่อนไขของ
ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้
เก ิดการเปลี ่ยนแปลงความถี ่ของแอลลีลใน
ประชากร  พร ้ อมท ั ้ ง ค ำนวณหาความถี่                         
ของ แอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้
หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
2.2 จุดประสงค ์
      1. นักเรียนสามารถหาความถี ่จีโนไทป์และ
ความถี่แอลลีลได้ 
     2. นักเรียนสามารถคำนวณหาความถี ่ของ
แอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้หลัก                 
ของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กได้ 

 

3. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้  4. ช้ินงาน/ภาระงาน 
   1. หาความถี่จีโนไทป์และความถี่แอลลีล 
   2. สมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
 

    แบบฝึกหัดที่ 1 หาความถี่จีโนไทป์และความถี่
แอลลีล 
   แบบฝึกหัดท่ี 2 สมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
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5. รูปแบบการสอน  
    5.1 รูปแบบการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
     

 

6. กิจกรรมท่ีต้องดำเนินการก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
    6.1 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
    6.2 ตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน 
    6.3 การเตรียมนักเรียนท่ีจะทำหน้าท่ีช่วยอธิบายโจทย์ปัญหาให้เพื่อนฟังจำนวน 5 คน  
         กลุ่มท่ี 1. รับผิดชอบโดย นายสหรัฐ คำปัญญา 
         กลุ่มท่ี 2. รับผิดชอบโดย นายธนากร หนชัย 
         กลุ่มท่ี 3. รับผิดชอบโดย นายอานนท์ ราชวี 
         กลุ่มท่ี 4. รับผิดชอบโดย นายณรงค์ชัย พันธุ์สามารถ 
         กลุ่มท่ี 5. รับผิดชอบโดย นางสาวปวีณา ปล้ืมโชค 

 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้ 8. สื่อ 9. วิธีวัดผล 
 DO NOW (5 นาที) 
1. นักเรียนแสดงท่าทางประกอบเพลง WiP WAB ตาม
คลิปวิดีโอ 
2. นักเรียนและครูร่วมกันอธิบายความรู้ท่ีแฝงอยู่ในภาพท่ี
กำหนดให้ (ภาพวิวัฒนาการของมนุษย์) 
   “มนุษย์ในยุคอดีตแตกต่างจากมนุษย์ในยุคปัจจุบัน                    
ทั้งรูปร่าง โครงสร้างของร่างกาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะการ
เปลี ่ยนแปลงตนเองเพื ่อให้ เข้าก ับธรรมชาติที ่มน ุษย์
เหล่านั้นอาศัยอยู่ เมื่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นมีผลทำให้
ยีนเปลี่ยนแปลง และถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆไปได้เรียกว่า 
มนุษย์มีกระบวนการเกิดวิวัฒนาการ ซึ่งจากตัวอย่างเป็น
การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของ
สัตว์ พืช หรือส่ิงมีชีวิตอื่นๆก็เช่นเดียวกัน” 
 
 
 

 
- 
 
- ภาพวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 
 

 
- 
 



 
31 

 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้ 7. สื่อ 8. วิธีวัดผล 
 PURPOSE (เวลา 5 นาที) 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนในคาบเรียนนี้ดังนี้  
    “เราจะเรียนเรื ่อง พันธุศาสตร์ประชากร เพราะว่า
เป็นเรื ่องที่เกี ่ยวข้องกับการเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับ
สิ่งมีชีวิตจนเกิดวิวัฒนาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
การหาความถี่แอลลีล ความถี่จีโนไทป์ และสมดุลของฮาร์ดี 
– ไวน์เบิร์ก 

 
- 

 
- 

 WORK MODE (เวลา 1.30 นาที) 
1. ร่วมกันหาคำจำกัดความขอคำว่า   
    “พันธุศาสตร์ประชากร” จากแบบฝึกเสริมทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหา หน้าท่ี 3  
     โดยครูเริ่มทบทวนความความหมายของคำต่อไปนี้     
     - พันธุศาสตร์ หมายถึง ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
     - จีโนไทป์ หมายถึง สัญลักษณ์ท่ีถูกกำหนดแทนยีน  
     - ฟ ี โนไทป ์  หมายถ ึง ล ักษณะทางพ ันธ ุกรรมท่ี
แสดงออกอันเนื่องมาจากการเข้าคู่กันของแอลลีล 
     - แอลลีล หมายถ ึง ย ีนท ี ่ควบคุมล ักษณะทาง
พันธุกรรมเดียวกันและมีตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซม  
    ดังนั้น พันธุศาสตร์ประชากร เป็นการศึกษา เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงความถ่ีของยีน (ฟีโนไทป์และจีโนไทป์) หรือ 
การเปล่ียนแปลงความถี่ของแอลลีล ท่ีเป็นองค์ประกอบทาง
พันธุกรรมของประชากร และปัจจัยที่ทำให้ความถี่ของ
แอลลีลเปล่ียนแปลง  

 
-แบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา 
 

 
-ตรวจแบบฝึกเสริม
ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหา 

2. ครูอธิบายการหาความถี่แอลลีลและความถี่จีโนไทป์ 
ตามตัวอย่างที่ 01 จากแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์
ปัญหา หน้าท่ี 4 
(โดยแสดงวิธีการคิดในการแก้โจทย์ปัญหา แบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอน คือ  
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 7. สื่อ 8. วิธีวัดผล 
    1. ส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้  
    2. ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการหา  
    3. สูตร์ในการคำนวณ  
    4. คำนวณหาคำตอบตามท่ีโจทย์ต้องการ 
    5. สรุป) 
3. ครูมอบหมายให้ตัวแทนเพื่อนนักเรียนที่เตรียมไว้ เป็นท่ี
ปร ึกษาให้ก ับสมาชิกในกลุ ่มเพ ื ่อแก ้โจทย์ป ัญหาการ                     
หาความถี่แอลลีลและความถี่จีโนไทป์ ข้อที่ 01 02 03 และ 
04 พร้อมตรวจความถูกต้องและลงลายมือชื่อ ตามเอกสาร
แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  หน้าท่ี 6-9 
4. นักเรียนศึกษาศึกษา สมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์ก                  
จากแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา หน้าที่ 10 
จากนั ้นร่วมกันอภิปรายเพื ่อสรุปหลักการของฮาร์ดี-                
ไวน์เบิร์ก และความสมดุลของประชากร ดังนี้  
   จากหลักการของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ประชากรจะอยู่ใน
สภาพสมดุล เมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้ 
  1. เป็นประชากรขนาดใหญ่ มีการจับคู่ผสมพันธุ์แบบสุ่ม  
  2. ไม่มีมิวเทชัน คือ ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของยีน 
จากแอลลีลหนึ่งไปเป็นอีกแอลลีลหนึ่ง 
  3. ไม่มีการอพยพ คือ ไม่มีการย้ายถ่ินฐานของสมาชิก 
จากประชากรหนึ่งไปยังอีกประชากรหนึ่ง 
  4. ไม่มีการคัดเลือก คือ ทุกจีโนไทป์ในประชากรมี
ความสามารถในการอยู่รอด ผสมพันธุ์ และผลิตลูกหลาน
ได้เท่าๆ กัน 
  5. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสดำเนินไปอย่างปกติ คือ
เซลล์สืบพันธุ ์ทุกเซลล์ที ่ผลิตได้ สามารถทำหน้าที ่ได้                   
ซึ่งถ้าประชากรใดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ประชากร
ดังกล่าวจะมีความถี่แอลลีล และความถี่จีโนไทป์คงที่ใน
ทุกรุ่น ลักษณะนี้เรียกว่าสมดุลของประชากร  
และไม่เกิดวิวัฒนาการ 
 

 
-แบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา 

 

 
-ตรวจแบบฝึกเสริม
ทักษะการแก้โจทย์

ปัญหา 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 7. สื่อ 8. วิธีวัดผล 
  6. ครูและนักเรียนร่วมกนัแก้โจทย์ปัญหาการหาความถ่ี
แอลลีลและความถี่จีโนไทป์ในขณะท่ีประชากรอยู่ในภาวะ
สมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์ก ตามตัวอย่างท่ี 01 02 03 04 
และ 05 แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาหน้าท่ี 11-15 
  

  

 REFLECTIVE THINKING (เวลา 10 นาที) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาการหาความถี่
แอลลีลและความถ่ีจีโนไทป์ในขณะท่ีประชากรอยู่ในภาวะ
สมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์กข้อท่ี 05 06 07 08 และ 09 
2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนและร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน จากเอกสารฝึกเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา  หน้าท่ี 21-22 

 
-แบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
-ตรวจแบบฝึกเสริม
ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาและ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 

9. ผลการสอน  10. ปัญหาการสอน 
   
   

 

11. แนวทางการแก้ปัญหา 
 

 

ลงชื่อ ....................................... ครูผู้สอน 
                                               (นายพรศักด์ิ ร่างเจริญ) 

12. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                  (นางสุนัสดา แก้วมณี) 
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13. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                        (นางรุ่งรัตน์ แก้วหาญ) 

 

13. ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                                   (นายสนธยาแก้วหาญ) 

 

14. ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                                 (นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ) 

 
 



 

  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฝึกหัดเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 
 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
 

บทที่ 7 วิวัฒนาการ เรื่อง พันธุศาสตร์ประชากร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 

เรียบเรียงโดย 

นายพรศักด์ิ ร่างเจริญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม   องค์การบริหารสว่นจังหวัดชัยภูมิ  
 



 

 

 หน้า 1 หน้า 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ  แบบฝ ึกห ัดเสร ิมท ักษะการแก ้โจทย ์ป ัญหา                   
เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชา ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ซึ่งเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
ในเอกสารเล่มนี้ ได้พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา โจทย์
ปัญหาที ่หลากหลาย  ภาพประกอบ แบบทดสอบ                 
ให้ง่าย และตรงกับ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้                          
ของหลักส ูตรสถานศึกษา การศ ึกษาขั ้นพื ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ
ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ จึงมีความ
มั่นใจในคุณภาพว่า สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ได้
มาตรฐาน และมีผลทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ
การวิเคราะห์โจทย์และแก้โจทย์ปัญหาได้ 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียนหรือ
เป็นพื้นฐาน แก่ผู้ที่สนใจศึกษา และ ขอบพระคุณ ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการเรียบเรียงและจัดทำ เอกสารชุดนี้
จนกระทั่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
 
                                        พรศักดิ์ ร่างเจริญ 
 
 
                          
จุฑารัตน์ บรรจงปรุ 

 



 

 

 หน้า 1 หน้า 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ เรื่อง  หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
คำแนะนำในการใช้  ค 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ จ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 1 
เรื่องที่ 1 การหาความถี่จีโนไทป์และความถี่แอลลีล 3 
เรื่องที่ 2 สมดุลของฮาร์ดี - ไวน์เบิร์ก 10 
แบบทดสอบหลังเรียน 21 
บรรณานุกรม 23 
ภาคผนวก 24 
   ก. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 25 
   ข. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 27 

 

หน้าที่ 3-9 

หน้าที่ 10-20 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 หน้า 1 หน้า 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

 อ่านคำแนะนำในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษา
แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ 
เพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน 

 ศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
โดยการปฏิบัติกิจกรรมตาม คำแนะนำหรือคำสั่ง
จากครูผู้สอนให้ครบถ้วนทุกเรื่อง 

 เมื่อนักเรียนศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญ แล้วมีข้อสงสัยให้กลับไปศึกษาอีกครั้ง
หรือขอคำแนะนำจากครู เพื่อน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 ทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 10 ข้อ 
เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักเรียน 

 ในการทำกิจกรรมขอให้นักเรียนทำด้วย
ตนเองและทำด้วยความตั ้งใจ และมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองโดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน 
 

บทที่ 7 ววิัฒนาการ 
เรื่อง พันธุศาสตร์ประชากร 

= แบบทดสอบ 

= ความรู้/ทฤษฏี 

= กิจกรรม 

สำหรับนักเรียน 
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 ระบุสาระสำคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้เกิด 
การเปล ี ่ยนแปลงความถี ่ของแอลลีลในประชากร พร ้อมทั ้งคำนวณหาความถี ่ของแอลลีล  
และจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
 
 

  
 1. นักเรียนสามารถหาความถี่จีโนไทป์และความถี่แอลลีลได้ 
 2. นักเรียนสามารถคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้หลัก                 
ของฮาร์ด-ีไวน์เบิร์กได ้
 
 

สาระสำคัญ 
วิวัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับประชากร ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ

สมาชิกแต่ละตัวในประชากรนั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ได้ลักษณะใหม่เกิดขึ้นในประชากรจนทำ
ให้เกิดวิวัฒนาการได้นั้นต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร  

สาระการเรียนรู้ 
 1. หาความถี่จีโนไทป์และความถี่แอลลีล 
 2. สมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
 

        ผลการเรียนรู ้

        จุดประสงค์การเรียนรู ้

        สาระสำคัญ /สาระการเรียนรู ้
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คำชี้แจง :  จงพิจารณาข้อความตอ่ไปน้ีและทำเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกหรือ 
             ทำเครื่องหมาย หน้าข้อความทีผ่ิด  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. ประชากร หมายถงึ สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันที่อาศัยอยูร่วมกันในพื้นทีใ่ดพื้นที่หนึ่ง 
 2. ยีนที่เป็นแอลลีลกัน คือ ยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธกุรรมเดียวกนัมีตำแหน่งบนแท่งโครโมโซม 
         ตำแหน่งเดียวกัน 
 3. ลักษณะทางพันธกุรรม ลักษณะหนึ่งๆ ต้องประกอบด้วยแอลลีลอย่างน้อยสองแอลลีลขึ้นไป 

 4. การหาความถี่แอลลีลในประชากร หาไดจ้าก  
จำนวนแอลลีลใดแอลลีลหนึง่ของยีนที่ต้องการศึกษาในยีนพูล

จำนวนแอลลีลทั้งหมดของยีนที่ตอ้งการศึกษาในยีนพูล
 

 

 5. การหาความถี่จีโนไทป์  =  
จำนวนประชากรที่มีจีโนไทปท์ี่ต้องการศึกษา

จำนวนประชากร
 

 6. ความถ่ีแอลลีลเดน่ + ความถี่แอลลีลด้อย = 1 
 7. p2  คือ สูตรในการหาความถี่แอลลีลด้อย 
 8. เมื่อกำหนด p = 0.8  นักเรียนสามารถหาค่า q  ได้ทันท ี
 9.  2pq คือ สูตรในการหาความถ่ีจีโนไทป์ที่เป็นพันธุ์ทางหรือพาหะ 
 10. p2 + 2pq + q2 = 1 ก็ต่อเมื่อ ประชากรนั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่แอลลีลและ 
          ความถี่จีโนไทป ์
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     ทบทวนความรู้เดิม 
 

ทราบ ไม่ทราบ เน้ือหา 
  1. ประชากรคืออะไร 
  2. แอลลีลคืออะไร 
  3. จีโนไทป์คืออะไร 
  4. แอลลีลคืออะไร 
  5. การหาความถี่แอลลีลและความถ่ีจีโนไทป์ 
  6. สมดุลฮาร์ดี - ไวเบิร์ก 
  7. ลักษณะของประชากรที่เข้าสู่สมดุลฮารด์ี - ไวเบิร์ก 
   

 
 
 

 
 

รวมคะแนน 
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          การหาความถี่ของแอลลีลในประชากร 

       สิ่งมีชีวิตที่เป็นดิพลอยด์ในแต่ละเซลล์มี
จำนวนโครโมโซมเพียง 2 ชุด และแต่ละยีนจะมี 2 
แอลลีล ดังนั้นถ้าเรารู้จำนวนจีโนไทป์แต่ละชนิดของ
ประชากร เราจะสามารถหาความถี่ของจีโนไทป์ 
และความถ ี ่ของแอลลีลในประชากรได ้จาก
ตัวอย่างดังนี้ 
 

สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน 

แหล่งที่อยู่ที่เดียวกัน 

ช่วงเวลาเดียวกัน 

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยสมาชิกใน
ประชากรของสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถสืบพันธุ์ระหว่างกันได้
และให ้ล ูกท ี ่ ไม ่ เป ็นหม ัน  ในประชากรหนึ ่ ง ๆ จะ
ประกอบด้วยสมาชิกที ่ม ีย ีนควบคุมลักษณะต่าง ๆ 
จำนวนมาก ยีนทั้งหมดที่มีอยู่ในประชากรในช่วงเวลาหนึ่ง 
เ ร ี ยกว ่ า  ย ี นพ ู ล  ( gene pool) ซ ึ ่ งประกอบด ้ วย                
แอลลีน (allene) ทุกแอลลีนจากทุกยีนของสมาชิกทุก
ตัวในประชากรนั้น ดังนั้นพันธุศาสตร์ประชากรจึงเป็น
การศึกษาที ่เกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงความถี ่ของยีน 
(gene frequency) ที่เป็นองค์ประกอบทางพันธุกรรม
ของประชากร และปัจจัยที ่ทำให้ความถี ่ของแอลลีล
เปลี่ยนแปลง 

        ดังนั้นพันธุศาสตร์ประชากร เป็น  
การศกึษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถี่ 

ของยีน หรือ การเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล 
ที่เป็นองค์ประกอบทางพันธุกรรม                   

ของประชากร และปัจจยัที่ทำให้ความถี่ของ
แอลลีลเปลี่ยนแปลง  

“ 

” 

ประชากร (Population) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.megapixel.cz%2Ffoto%2F147594&psig=AOvVaw1KBTiTzII8Wqtz-ciEhAls&ust=1583387757724000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCz26ORgOgCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FPratheepSandrasaigaran%2Fch5-linkage&psig=AOvVaw0avE8OwN6xQIqhLkd8jSfx&ust=1583389580044000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDvlP6XgOgCFQAAAAAdAAAAABAy
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ในประชากรไม้ดอกชนิดหนึ่ง มีทั้งหมดจำนวน 
1,000 ต้นมีดอกสีขาว 40 ต้นและดอกสีแดง 
960 ต้นดอกสีแดงที ่ม ีจ ีโนไทป์แบบ RR มี
จำนวน 640 ต้นและ Rr มีจำนวน 320 ต้น   

                                                            จงหาความถี่จีโนไทป์ และความถี่แอลลีล 
วิธีคิดจากโจทย์  
    1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให ้
   
 
         

2. สิ่งที่โจทย์ต้องการหา  
 
 
3. สูตรในการคำนวณ 

     1. ความถี่จีโนไทป์ =  
จำนวนประชากรที่มีจีโนไทป์ที่ตอ้งการศึกษา

จำนวนประชากร   

   

     2. ความถี่แอลลีล =  
จำนวนแอลลลีใดแอลลลีหนึง่ของยีนที่ต้องการศึกษาในยีนพูล

จำนวนแอลลลีทั้งหมดของยีนที่ต้องการศึกษาในยีนพูล
  

 4. คำนวณหาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์ต้องการ  

     1. ความถี่จีโนไทป์  =  
จำนวนประชากรที่มีจีโนไทปท์ี่ต้องการศึกษา

จำนวนประชากร   

 

         ความถี่จีโนไทป์ (RR) =  
640 

1,000 
     =   0.64  หรือ 0.64 RR 

 

         ความถี่จีโนไทป์ (Rr) =  
320 

1,000 
     =   0.32  หรือ 0.32 Rr 

 

         ความถี่จีโนไทป์ (rr) =  
40 

1,000 
     =   0.04 หรือ 0.04 rr 

  

1. จำนวนประชากรท้ังหมด  =  1,000 ตน้  
2. ดอกสีแดง (RR)  = 640 ต้น (640 RR)  
 

3. ดอกสีแดง (Rr)  = 320 ต้น (320 Rr) 
4. ดอกสีขาว (rr)    =  40 ต้น (40 rr) 
 

1. จงหาความถี่จีโนไทป์ (RR  Rr  rr)   
2. จงหาความถี่แอลลีล (R  และ  r) 

ตัวอย่าง 01 
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     2. ความถี่แอลลีล =  
จำนวนแอลลลีใดแอลลลีหนึง่ของยีนที่ต้องการศึกษาในยีนพูล

จำนวนแอลลลีทั้งหมดของยีนที่ต้องการศึกษาในยีนพูล
  

 

         ความถีแ่อลลีล (R) =  
(640+640) + 320 

2,000 
      =   0.8  หรือ 0.8 R 

 

         ความถีแ่อลลีล (r) =  
(40+40) + 320 

2,000 
      =   0.2  หรือ 0.2 r 

 

 ข้อสังเกต พบว่า ผลรวมของความถี่แอลลีล R + r จะมีค่าเท่ากับ 1 

 5. สรุป 
  1. ความถี่แอลลีล เท่ากบั 0.8R และ 0.2r 
  2. ความถี่จีโนไทป์ เท่ากบั 0.64 RR  0.32 Rr 0.04 rr 
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ในการปลูกถั่วลันเตาในแปลงทดลอง ยีน T ควบคุมลักษณะต้นสูง ยีน t ควบคุม
ลักษณะต้นเตี้ย พบว่าถั่วลันเตาในแปลงทดลองมีต้นสูงพันธุ์แท้ 90 ต้น ต้นสูงพันธุ์ทาง                
140 ต้น และต้นเตี้ย 70 ต้น จงหา จงหาความถี่จีโนไทป์ และความถี่แอลลีล 
1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให ้
   
 
         

2. สิ่งที่โจทย์ต้องการหา  
 
 
3. สูตรในการคำนวณ 

     1. ความถี่จีโนไทป์ =  
จำนวนประชากรที่มีจีโไทปท์ี่ต้องก              ารศ ึ      กษา

จำนวนประชากร   

   

         2. ความถี่แอลลีล =  
จำนวนประชากรที่มีจีโไทป์ที่ต้องก              ารศ ึ      กษา

จำนวนประชากร
  

  

        4. คำนวณหาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์ต้องการ  

               ความถี่จีโนไทป์ (TT) =  
360 

1000 
     =   0.64  หรือ 0.64 RR 

               ความถี่จีโนไทป์ (Tt) =  
320 

1000 
     =   0.32  หรือ 0.32 Rr 

               ความถี่จีโนไทป์ (tt) =  
40 

1000 
     =   0.04 หรือ 0.04 rr 

             ความถีแ่อลลีล (T) =  
(640+640) + 320 

2,000 
      =   0.8  หรือ 0.8 R 

               ความถีแ่อลลีล (t) =  
(40+40) + 320 

2,000 
      =   0.2  หรือ 0.2 r 

        5. สรุป 
    1. ความถี่แอลลีล เท่ากับ _________________________________________________ 
    2. ความถี่จีโนไทป์ เท่ากับ ________________________________________________ 
 

 

1. จำนวนประชากรท้ังหมด  =  ________ ต้น  
2. ต้นสูงพันธุ์แท้ (TT)  = _____ ต้น (___ TT)  
 

3. ต้นสูงพันธุ์ทาง (Tt)  = _____  ต้น (___ Tt) 
4. ต้นเตี้ย (tt)    =  ___________ ต้น (____ rr) 
 

1. จงหาความถี่จีโนไทป์ (_________________________)   
2. จงหาความถี่แอลลีล (_________________________) 

ข้อ 01 

01  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 
 

ลงชื่อ 
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ประชากรหนูประชากรหนึ่งมีหนูสีดำซึ่งเป็นลักษณะเด่นกับหนูสีน้ำตาลซึ ่งเป็น

ลักษณะด้อยโดยมีหนูสีดำพันธุ์แท้อยู่ 360 ตัวมีหนูสีดำพันธุ์ทางอยู่ 480 ตัวและมี  

หนูสีน้ำตาลอยู่ 160 ตัวจงหาความถี่ของแต่ละจีโนไทป์และความถี่ของแต่ละแอลลีล 

1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 
   
 
         

2. สิ่งที่โจทย์ต้องการหา  
 
 
3. สูตรในการคำนวณ 

     1. ความถี่จีโนไทป์ =  
จำนวนประชากรที่มีจีโไทปท์ี่ต้องก              ารศ ึ      กษา

จำนวนประชากร   

   

         2. ความถี่แอลลีล =  
จำนวนประชากรที่มีจีโไทป์ที่ต้องก              ารศ ึ      กษา

จำนวนประชากร
  

  

        4. คำนวณหาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์ต้องการ  

               ความถี่จีโนไทป์ (_____) =  
360 

1000 
     =   0.64  หรือ 0.64 RR 

               ความถี่จีโนไทป์ (_____) =  
320 

1000 
     =   0.32  หรือ 0.32 Rr 

               ความถี่จีโนไทป์ (_____) =  
40 

1000 
     =   0.04 หรือ 0.04 rr 

             ความถีแ่อลลีล (_____) =  
(640+640) + 320 

2,000 
      =   0.8  หรือ 0.8 R 

               ความถีแ่อลลีล (_____) =  
(40+40) + 320 

2,000 
      =   0.2  หรือ 0.2 r 

        5. สรุป 
    1. ความถี่แอลลีล เท่ากับ _________________________________________________ 
    2. ความถี่จีโนไทป์ เท่ากับ ________________________________________________ 
 

1. จำนวนประชากรท้ังหมด   =  _________ ตัว  
2. หนูสีดำพันธุ์ทาง  (____)  = ___  ตัว (____) 
 

3. หนูสีดำพันธุ์แท้  (____)  = ___  ตัว (____) 
4. หนูสีดำน้ำตาล  (____)   = ___  ตัว (____) 
 

1. จงหาความถี่จีโนไทป์ (_________________________)   
2. จงหาความถี่แอลลีล  (_________________________) 

ข้อ 02 
0 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 
 

 
 

ลงชื่อ 
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หากศึกษาประชากรในอำเภอเมืองชัยภูมิ ซึ่งมีประชากร 2,000 คนพบว่ามีผู้ป่วย
โรคธาลัสซีเมียอยู่ 20 คนและมีผู้ป่วยเป็นพาหะของโรคอยู่ 360 คนจงหาความถี่ของ
ยีนด้อยที่ก่อโรคธาลัสซีเมีย 
1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 

   
 
         

2. สิ่งที่โจทย์ต้องการหา  
 
 
3. สูตรในการคำนวณ 

     1. ความถี่จีโนไทป์ =  
จำนวนประชากรที่มีจีโไทปท์ี่ต้องก              ารศ ึ      กษา

จำนวนประชากร   

   

         2. ความถี่แอลลีล =  
จำนวนประชากรที่มีจีโไทป์ที่ต้องก              ารศ ึ      กษา

จำนวนประชากร
  

  

        4. คำนวณหาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์ต้องการ  

               ความถี่จีโนไทป์ (_____) =  
360 

1000 
     =   0.64  หรือ 0.64 RR 

               ความถี่จีโนไทป์ (_____) =  
320 

1000 
     =   0.32  หรือ 0.32 Rr 

               ความถี่จีโนไทป์ (_____) =  
40 

1000 
     =   0.04 หรือ 0.04 rr 

             ความถี่แอลลีล (_____) =  
(640+640) + 320 

2,000 
      =   0.8  หรือ 0.8 R 

               ความถี่แอลลีล (_____) =  
(40+40) + 320 

2,000 
      =   0.2  หรือ 0.2 r 

        5. สรุป 
    1. ความถี่แอลลีล เท่ากับ _________________________________________________ 
    2. ความถี่จีโนไทป์ เท่ากับ ________________________________________________ 
 

 

1. จำนวนประชากรท้ังหมด   =  _________ ตัว  
2. หนูสีดำพันธุ์ทาง  (____)  = ___  ตัว (____) 
 

3. หนูสีดำพันธุ์แท้  (____)  = ___  ตัว (____) 
4. หนูสีดำน้ำตาล  (____)   = ___  ตัว (____) 
 

1. จงหาความถี่จีโนไทป์ (_________________________)   
2. จงหาความถี่แอลลีล  (_________________________) 

ข้อ 03 
0 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 
 

 
 

ลงชื่อ 
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ประชากรของแมวกลุ่มหนึ่งมีจำนวน 300 ตัว โดยแมวขนสีดำ 147 ตัวมีลักษณะเป็น 
homozygous dominant ( AA)   แ ม ว ข น ส ี ด ำ  126 ต ั ว ม ี ล ั ก ษ ณ ะ เ ป็ น 
heterozygous (Aa) และอีก 27 ตัว ม ีล ักษณะเป็น homozygous recessive 
(aa) โดยมีขนสีขาว จงหาความถี่ของแต่ละจีโนไทป์และความถี่ของแต่ละแอลลีล 
 
1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 

   
 
         

2. สิ่งที่โจทย์ต้องการหา  
 
 

        3. สูตรในการคำนวณ 

     1. ความถี่จีโนไทป์ =  
จำนวนประชากรที่มีจีโไทปท์ี่ต้องก              ารศ ึ      กษา

จำนวนประชากร   

   

         2. ความถี่แอลลีล =  
จำนวนประชากรที่มีจีโไทป์ที่ต้องก              ารศ ึ      กษา

จำนวนประชากร
  

  

        4. คำนวณหาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์ต้องการ  

               ความถี่จีโนไทป์ (_____) =  
360 

1000 
     =   0.64  หรือ 0.64 RR 

               ความถี่จีโนไทป์ (_____) =  
320 

1000 
     =   0.32  หรือ 0.32 Rr 

               ความถี่จีโนไทป์ (_____) =  
40 

1000 
     =   0.04 หรือ 0.04 rr 

             ความถี่แอลลีล (_____) =  
(640+640) + 320 

2,000 
      =   0.8  หรือ 0.8 R 

               ความถี่แอลลีล (_____) =  
(40+40) + 320 

2,000 
      =   0.2  หรือ 0.2 r 

        5. สรุป 
    1. ความถี่แอลลีล เท่ากับ _________________________________________________ 
    2. ความถี่จีโนไทป์ เท่ากับ ________________________________________________ 

ข้อ 04 
0 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 
 

 
 

ลงชื่อ 
 

1. จำนวนประชากรท้ังหมด   =  _________ ตัว  
2. หนูสีดำพันธุ์ทาง  (____)  = ___  ตัว (____) 
 

3. หนูสีดำพันธุ์แท้  (____)  = ___  ตัว (____) 
4. หนูสีดำน้ำตาล  (____)   = ___  ตัว (____) 
 

1. จงหาความถี่จีโนไทป์ (_________________________)   
2. จงหาความถี่แอลลีล  (_________________________) 



 

 

 หน้า 10 หน้า 10 

 

 

 

ปี ค.ศ. 1908 Godfrey Harold Hardy นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษและ  
                 Wilhelm Weinberg      นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน 

 

ต่างเสนอกฎที่เกี ่ยวข้องกับการเปลี ่ยนแปลง
ความถี่ยีนในประชากร กล่าวคือ ในประชากรที่
มีขนาดใหญ่และมีการผสมพันธุ์กันแบบสุ่มโดยที่
ไม่มีปัจจัยอื ่นมากระทบต่อการเปลี ่ยนแปลง 
ความถี ่ยีนอันได้แก่ การกลายยีน การอพยพ 
และการคัดเลือกจะส่งผลให้ความถี่ยีนในรุ่นลูก
เข้าสู ่ภาวะสมดุล (the genetic equilibrium) 

โดยความถี่ยีนจะมีความถี่คงที่ในประชากร ในขณะที่ความถี่จีโนไทป์ในรุ่นลูกที่  เกิดขึ้นจะเป็นไปตาม
รูปแบบสมการดังนี้  

p2  +  2pq  +  q2   =  1 
 
 

หลักการของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก และความสมดุลของประชากร 
          จากหลักการของฮารด์ี-ไวน์เบิร์ก ประชากรจะอยู่ในสภาพสมดลุ เมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดดงันี้ 
          1. เป็นประชากรขนาดใหญ่ มีการจดัคู่ผสมพันธุ์แบบสุ่ม (random mating) 
          2. ไม่มีมิวเทชัน คือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของยีน จากแอลลีลหน่ึงไปเป็นอีกแอลลีลหน่ึง 
          3. ไม่มีการอพยพ คือ ไม่มีการย้ายถิ่นฐานของสมาชิก จากประชากรหน่ึงไปยังอีกประชากรหน่ึง 
          4. ไม่มีการคัดเลือก คือ ทุกจีโนไทป์ในประชากรมีความสามารถในการอยู่รอด ผสมพันธุ์ และ
ผลิตลูกหลานได้เท่าๆ กัน 
          5. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสดำเนินไปอย่างปกติ คือเซลล์สืบพันธุ์ทุกเซลล์ที่ผลิตได ้สามารถทำ
หน้าที่ได ้
          ซึ่งถ้าประชากรใดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ประชากรดังกล่าวจะมีความถ่ีแอลลีล และความถ่ี
จีโนไทป์คงที่ในทุกรุ่น ลกัษณะนี้เรียกว่าสมดุลของประชากร  
 

เด่นพันธุ์แท้     เด่นพันธุ์ทาง       ด้อย 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedsphere.wordpress.com%2F2018%2F04%2F28%2Fhardy-weinberg%2F&psig=AOvVaw0FxOteAKtuQ6y-s6uPoqDA&ust=1583391103296000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDpl9ydgOgCFQAAAAAdAAAAABAT
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ในพื ้นท ี ่แห ่งหน ึ ่งม ีประชากรจำนวน 400 คน ถ ้าประชากรน ี ้ม ีความถ ี ่ของแอลล ีล  A = 0.6 
และแอลลีล a = 0.4 และอยู่ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก จงหาจำนวนคนที่มีจีโนไทป์แบบ AA Aa และ aa 
 1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให ้
   
 
         

2. สิ่งที่โจทย์ต้องการหา  
 
 
3. สูตรในการคำนวณ 

       P2 + 2pq + q2  = 1 
 4. คำนวณหาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์ต้องการ  
     ประชากรที่มีจีโนไทป์ AA หรือ p2  = 0.6 x 0.6  = 0.36 หรือ 0.36 AA 
      ดังนั้น จำนวนประชากรที่มีจีโนไทป์ AA = 0.36 x 400  = 144 คน 
     ประชากรที่มีจีโนไทป์ Aa หรือ 2pq  = 2 x 0.6 x 0.4  = 0.48 หรือ 0.48 Aa 
      ดังนั้น จำนวนประชากรที่มีจีโนไทป์ AA = 0.48 x 400  = 192 คน 
     ประชากรที่มีจีโนไทป์ aa หรือ p2  = 0.4 x 0.4  = 0.16 หรือ 0.16 aa 
      ดังนั้น จำนวนประชากรที่มีจีโนไทป์ AA = 0.16 x 400  = 64 คน 

  5. สรุป 
     จำนวนประชากรที่มีจีโนไทป์ AA = 144 คน จำนวนประชากรที่มีจีโนไทป์ Aa = 192 คน และ จำนวน
ประชากรที่มีจีโนไทป์ aa = 64 คน 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

1. จำนวนประชากรท้ังหมด  =  400 คน  
2. ความถี่แอลลีล A = 0.6 (0.6 A)  
 

3. ความถี่แอลลีล A = 0.3 (0.3 a) 
 

1. จงหาความถี่จีโนไทป์ (AA  Aa  aa)   
2. จำนวนคนที่มีจีโนไทป์แบบ AA Aa และ aa 

ตัวอย่าง 01 
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ลักษณะหมู่เลือด Rh เป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีน 1 โลกัส บนออโตโซมมี 2 แอลลีล มีการแสดง
ออกแบบเด่นสมบูรณ์ ลักษณะเลือดหมู่ Rh- เป็นลักษณะด้อย (dd) ในประชากรกลุ่มหนึ่งพบว่า                  
มีประชากรเลือดหมู่ Rh-  อยู่ 16% เมื่อประชากรนี้อยู่ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กจงคำนวณหาความถี่
ของแอลลีลในประชากร 

วิธีคิด 

1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให ้
 
 

2. สิ่งที่โจทย์ต้องการหา  
 
3. สูตรในการคำนวณ 

       P2 + 2pq + q2  = 1 แต่ เลือดหมู่ Rh- เป็นลักษณะด้อยจึงมีความถี่ของจีโนไทป์ dd เท่ากับ q2 

 4. คำนวณหาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์ต้องการ  

      เลือดหมู่ Rh- เป็นลักษณะด้อยจึงมีความถี่ของจีโนไทป์ dd เท่ากับ q2     =    
16

 100
    = 0.16 dd 

        q    =    √0.16 
        q    =    0.4 หรือ 0.4 d 

ดังนั้น ความถี่ของแอลลีล d ในประชากรเท่ากับ 0.4 
                                                                                            p + q   =   1  

             แอลลีล p  แทน  D  และ q แทน d   
             แทนค่า                                                        p + 0.4  =   1 
          p    =   1- 0.4 
            p หรือ D  =   0.6 หรือ 0.6 D 

 5. สรุป 
     ความถีแ่อลลีล D = 0.6  และ d = 0.4   
 
   

1. จำนวนประชากรท้ังหมด  =  100 คน  
2. ประชากรเลือดหมู่ Rh-    = 16% 
 

02 ตัวอย่าง 

จงหาความถีแ่อลลีล (D และ d)   
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ถ้าความถี ่ยีนเด่นควบคุมลักษณะเมล็ดเรียบ  ในประชากรถั ่วลันตาแห่งหนึ ่งซึ ่งอยู ่ในสมดุล                         
ฮาร์ดี - ไวน์เบิร์กเท่ากับ 0.7 จากนั้นนำถั่วลันเตารุ่นนี้ผสมพันธุ์กันได้ถั่วลันเตารุ่นลูก 10 ,000 ต้น      
จงหาจำนวนต้นที่มีลักษณะเมล็ดเรียบและเมล็ดขรุขระในรุ่นลูก 
วิธีคิด 

1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให ้
 
 

2. สิ่งที่โจทย์ต้องการหา  
 
3. สูตรในการคำนวณ 

       P2 + 2pq + q2  = 1  

 4. คำนวณหาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์ต้องการ  
      ความถี่จีโนไทป์ที่อยูในสมดุล HWE ของ RR    =  p2  = 0.72   =   0.49 
                     ดังนั้น จำนวนต้นที่มีเมล็ดเรียบที่มี จีโนไทป์ RR   = 0.49 x  10,000  = 4,900  ต้น 
      ความถี่จีโนไทป์ที่อยูในสมดุล HWE ของ Rr    =  2pq = 2 x 0.7 x 0.3   =   0.42 
                     ดังนั้น จำนวนต้นที่มีเมล็ดเรียบที่มี จีโนไทป์ Rr   = 0.42 x  10,000  = 4,200 ต้น 
      ความถี่จีโนไทป์ที่อยูในสมดุล HWE ของ rr    =  q2  = 0.32   =   0.09 
                    ดังนั้น จำนวนต้นที่มีเมล็ดขรุขระที่มี จีโนไทป์ rr   = 0.09 x  10,000  = 900 ต้น 

 
 5. สรุป 
     จำนวนต้นที่มีเมล็ดเรียบ = 4,900 + 4,200  = 9,100 ต้น        

    จำนวนต้นที่มีเมล็ดเรียบที่มี จีโนไทป์ rr  = 900 ต้น     
 
 
 

 
 

03 ตัวอย่าง 

1. จำนวนประชากรท้ังหมด  =  10,000 คน  
2. ความถี่ยีนเด่น หรือ P     =  0.7 R  ดังนั้น   q = 0.3 r 
 

จำนวนต้นที่มีลักษณะเมล็ดเรียบและเมล็ดขรุขระ (RR  Rr และ rr)   
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หากประชากรหนึ่งซึ่งอยู่ในสมดุลฮาร์ดี- ไวน์เบิร์ก มีผู้ที่มีหมู่เลือด Rh-  อยู่ 4% จงหาว่าจะมีผู้ที่มียีน
แบบ Heterozygous กี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีคิด 

1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให ้
 
 

2. สิ่งที่โจทย์ต้องการหา  
 
3. สูตรในการคำนวณ 

       p2 + 2pq + q2  = 1  

 4. คำนวณหาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์ต้องการ  

      ความถี่จีโนไทป์ dd  = 4%  หรือ 
4

100
   =  0.04 dd 

 
           q2 =  0.04 dd 

      q = √0.04 
      q =  0.2 หรือ 0.2 d 
      จาก     p + q = 1 
      แทนค่า    p + 0.2 = 1 
           p = 1- 0.2  
           p  = 0.8 หรือ 0.8 D 
     โจทย์ต้องการ หาของคนที่มีหมู่เลือด Rh+ ที่มีจีโนไทป์ Dd 
              Dd  = 2 pq  
         Dd = 2 x 0.8 x 0.2  
      = 0.32 หรือ 0.32 Dd  
     หาร้อยละตามที่โจทย์กำหนด จะได้ 0.32 x 100 = 32 %    

 5. สรุป 
     จำนวนร้อยละของคนที่มีหมู่เลือด Rh+ ที่มีจีโนไทป์ Dd  = 32 % 

04 ตัวอย่าง 

1. จำนวนประชากรท้ังหมด  =  100 คน  

2. ความถี่จีโนไทป์ dd  = 4%  หรือ 
4

100
  =  0.04 dd 

 

จำนวนร้อยละของคนที่มีหมู่เลือด Rh+ ที่มีจีโนไทป์ Dd  
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หากลักษณะเมล็ดสีเหลอืงเป็นลักษณะเด่นในถั่วลันเตาพบว่าร้อยละ 91 ของประชากรที่อยู่ในสมดุล
ฮาร์ดี – ไวน์เบิร์กมีเมลด็สีเหลือง นอกนั้นมีเมล็ดสีเขียวจงหาว่ามีประชากรที่มีเมลด็สีเหลืองพนัธ์ุแท้
อยู่ร้อยละเท่าใด 
วิธีคิด 

1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให ้
 
 

 
 

2. สิ่งที่โจทย์ต้องการหา  
 
3. สูตรในการคำนวณ 

       p2 + 2pq + q2  = 1  

 4. คำนวณหาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์ต้องการ  

      ความถี่จีโนไทป์ yy  = 9%  หรือ 
9

100
   =  0.09 yy 

           q2 =  0.09 yy 

      q = √0.3 
      q =  0.3 หรือ 0.3 y 
      จาก     p + q = 1 
      แทนค่า    p + 0.3 = 1 
           p = 1- 0.3  
           p  = 0.7 หรือ 0.7 Y 
     โจทย์ต้องการ หาเมล็ดสีเหลืองพันธุ์แท้ (YY) 
              YY  = p2  
         YY = 0.7 x 0.7 
      = 0.49 หรือ 0.49 YY  
     หาร้อยละตามที่โจทย์กำหนด จะได้ 0.49 x 100 = 49 %    

 5. สรุป     จำนวนร้อยละของเมล็ดสีเหลืองพันธุ์แท้ (YY) = 49  

05 ตัวอย่าง 

1. จำนวนประชากรท้ังหมด  =  100 คน  

2. ความถี่ฟีโนไทป์ (เหลือง : YY+Yy)   =  91%  หรือ 
9

100
    = 0.91 YY  

 

    ความถี่ฟีโนไทป์ (เขียว : yy)    = 9%    หรือ 
9

100
     = 0.09 yy 

 

จำนวนร้อยละของประชากรที่มีเมล็ดสีเหลืองพันธุ์แท้ (YY) 
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ลักษณะของผิวเผือกควบคุมโดยยีนด้อยที่อยู ่บนโครโมโซมร่างกายในกลุ่มประชากร 

20,000 คนที่อยู่ในภาวะสมดุลฮาร์ดี- ไวน์เบิร์ก พบคนผิวเผือก 18 คนในกลุ่มประชากร

นี้จะมีคนเป็นพาหะ (Aa) อยู่เท่าใด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 05 
0 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 
 

 
 

ลงชื่อ 
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ลักษณะเลือดหมู่ Rh- เป็นลักษณะด้อย (dd) ในประชากรกลุ่มหนึ่งพบว่ามีประชากร
เลือดหมู่  Rh-  อยู่ร ้อยละ 36  เม ื ่อประชากรนี ้อย ู ่ในสมดุลฮาร ์ดี -ไวน์เบ ิร์ก                      
จงคำนวณหาความถี่ของแอลลีลในประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 06 
0 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 
 

 
 

ลงชื่อ 
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ถ้าความถี่ยีนเด่นควบคุมลักษณะเมล็ดเรียบในประชากรถั่วลันตาแห่งหนึ่งซึ ่งอยู่ใน
สมดุลฮาร์ดี - ไวน์เบิร์กเท่ากับ 0.4 จากนั้นนำถั่วลันเตารุ่นนี้ผสมพันธุ์กันได้ถั่วลันเตา
รุ่นลูก 1,500 ต้น จงหาจำนวนต้นที่มีลักษณะเมล็ดเรียบพันธุ์แท้ และเมล็ดขรุขระ              
ในรุ่นลูก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 07 
0 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 
 

 
 

ลงชื่อ 
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หากประชากรหนึ่งมีจำนวน 625 คน ซึ่งอยู่ในสมดุลฮาร์ดี- ไวน์เบิร์ก มีผู้ที่มีหมู่เลือด 
Rh-  อยู่ 25 คน จงหาว่าจะมีผู้ที่มีหมู่เลือด Rh+ ร้อยละเท่าใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 08 
0 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 
 

 
 

ลงชื่อ 
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ถั่วลันเตา 1,000 ต้น พบว่ามีลักษณะเมล็ดสีเหลือง 810 ต้น จงหาว่ามีประชากรที่มี
เมล็ดสีเหลืองพันธุ์แท้อยู่เท่าใดหากประชากรอยู่ในสมดุลฮาร์ดี – ไวน์เบิร์ก และ
กำหนดให้ลักษณะเมล็ดสีเหลืองถูกควบคุมโดยยีนเด่น 
 

ข้อ 09 
0 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 
 

 
 

ลงชื่อ 
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คำชี้แจง :  นักเรียนเลือกข้อความที่ถูกต้องที่สดุ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ตัวเลือกใดอธิบายความหมายของประชากรไดถู้กต้อง  
 1. สิ่งมีชีวติชนิดเดียวกันหรือต่างชนดิกันที่อาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง 
 2. สิ่งมีชีวติชนิดเดียวกัน มีแหล่งที่อยู่แหล่งเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน 
2.  ตวัเลือกใดกล่าวถูกตอ้งเกี่ยวกับยีนที่เป็นแอลลีลกัน 
  1. ยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธกุรรมเดียวกันมตีำแหน่งบนแท่งโครโมโซมตำแหน่งเดียวกัน 
 2. ยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธกุรรมเดียวกันมตีำแหน่งบนแท่งโครโมโซมตำแหน่งเดียวกัน
หรือต่างตำแหน่งกันก็ได ้
3. ถ้ากำหนดให ้ประชากรหนูจำนวน 100 ตวั มหีนูขนสีดำ 75 ตวั ขนสีขาว 25 ตวั จำนวนแอลลลีใน
ประชากรของหนูประชากรนี้มีจำนวนเท่าใด  
 1. 100 แอลลีล 
 2. 200 แอลลีล  
4. ในการปลูกถั่วลันเตาในแปลงทดลอง ยีน T ควบคุมลักษณะต้นสูง ยีน t ควบคุมลักษณะต้นเตี้ย 
พบว่าถั่วลันเตาในแปลงทดลองมีต้นสูงพันธุ์แท้ 90 ต้น ต้นสูงพันธุ์ทาง 140 ต้น และต้นเตี้ย 70 ต้น จงหา 
จงหาความถ่ีแอลลีลเท่ากับเท่าใด 
 1. 0.3 AA   0.47 Aa 0.23 aa 
 2. 0.53 A   0.47 a 
5. หากศึกษาประชากรในอำเภอเมืองชัยภูมิ ซึ่งมีประชากร 2,000 คนพบว่ามีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียอยู่ 
20 คนและมีผู้ป่วยเป็นพาหะของโรคอยู่ 360 คนจงหาความถี่จีโนไทป์ของคนที่ไม่เป็นโรคและไม่เป็น
พาหะของโรค 
 1. 0.81 AA    
 2. 0.40 A    
6. หากลักษณะเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นในถั่วลันเตาพบว่าร้อยละ 84 ของประชากรที่อยู่ในสมดุล                      
ฮาร์ดี – ไวน์เบิร์กมีเมล็ดสีเหลือง นอกนั้นมีเมล็ดสีเขียวจงหาว่ามีประชากรที่มีเมล็ดสีเหลืองพันธุ์แท้อยู่
ร้อยละเท่าใด 
 1. ร้อยละ 36  
 2. ร้อนละ 16 



 

 

 หน้า 22 หน้า 22 

 
 
  
7. ถ้าความถี่ยีนเด่นควบคุมลักษณะเมล็ดเรียบ (RR) ในประชากรถั่วลันตาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในสมดุล                   
ฮาร์ดี - ไวน์เบิร์กเท่ากับ 0.7 จากนั้นนำถั่วลันเตารุ่นนี้ผสมพันธุ์กันได้ถั่วลันเตารุ่นลูก 10,000 ต้น จงหา
จำนวนต้นที่มีลักษณะเมล็ดเรียบในรุ่นลูก 
 1. 0.4 RR 
 2. 4,900  ต้น 
8. เมื่อกำหนด p = 0.8 A นักเรียนสามารถหาค่า q  ได้เท่ากับเท่าใด 
 1. หาไม่ได ้
 2. 0.2 a 
9. หากประชากรหน่ึงซ่ึงอยู่ในสมดุลฮารด์ี- ไวน์เบิร์ก มีผู้ที่มีหมู่เลือด Rh-  (dd)  อยู่ 4% จงหาวา่จะมีผู้ที่
มียีนแบบ Heterozygous (พันธุ์ทาง) กี่เปอร์เซ็นต์ 
 1. Dd = 32% 
 2. Dd = 96% 
10. p2 + 2pq + q2 = 1 ก็ต่อเมื่อ  

1. ประชากรนั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่แอลลีลและความถ่ีจีโนไทป์ 
2. ประชากรนั้นเกิดการเคลื่อนย้ายไปผสมพันธุ์กบัประชากรกลุ่มอื่นๆ 
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คำชี้แจง :  จงพิจารณาข้อความตอ่ไปน้ีและทำเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกหรือ 
             ทำเครื่องหมาย หน้าข้อความทีผ่ิด  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. ประชากร หมายถงึ สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันที่อาศัยอยูร่วมกันในพื้นทีใ่ดพื้นที่หนึ่ง 
 2. ยีนที่เป็นแอลลีลกัน คือ ยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธกุรรมเดียวกนัมีตำแหน่งบนแท่งโครโมโซม 
         ตำแหน่งเดียวกัน 
 3. ลกัษณะทางพันธกุรรม ลักษณะหนึ่งๆ ต้องประกอบด้วยแอลลีลอย่างน้อยสองแอลลีลขึ้นไป 

 4. การหาความถี่แอลลีลในประชากร หาไดจ้าก  
จำนวนแอลลีลใดแอลลีลหนึ่งของยีนที่ต้องการศึกษาในยีนพูล

จำนวนแอลลีลทั้งหมดของยีนที่ตอ้งการศึกษาในยีนพูล
 

 

 5. การหาความถี่จีโนไทป์  =  
จำนวนประชากรที่มีจีโนไทปท์ี่ต้องการศึกษา

จำนวนประชากร x 2
 

 6. ความถ่ีแอลลีลเดน่ + ความถี่แอลลีลด้อย = 1 
 7. p2  คือ สูตรในการหาความถี่แอลลีลด้อย 
 8. เมื่อกำหนด p = 0.8  นักเรียนสามารถหาค่า q  ได้ทันท ี
 9.  2pq คือ สูตรในการหาความถ่ีจีโนไทป์ที่เป็นพันธุ์ทางหรือพาหะ 
 10. p2 + 2pq + q2 = 1 ก็ต่อเมื่อ ประชากรนั้นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่แอลลีลและ 
          ความถี่จีโนไทป ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
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     ทบทวนความรู้เดิม 
 

ทราบ ไม่ทราบ เน้ือหา 
  1. ประชากรคืออะไร 
  2. แอลลีลคืออะไร 
  3. จีโนไทป์คืออะไร 
  4. แอลลีลคืออะไร 
  5. การหาความถี่แอลลีลและความถ่ีจีโนไทป์ 
  6. สมดุลฮาร์ดี - ไวเบิร์ก 
  7. ลักษณะของประชากรที่เข้าสู่สมดุลฮารด์ี - ไวเบิร์ก 
   

 
 
 

 
 

รวมคะแนน 

ตามความรู้

เดิมของ

นักเรียน 
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คำชี้แจง :  นักเรียนเลือกข้อความที่ถูกต้องที่สดุ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ตัวเลือกใดอธิบายความหมายของประชากรไดถู้กต้อง  
 1. สิ่งมีชีวติชนิดเดียวกันหรือต่างชนดิกันที่อาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง 
 2. สิ่งมีชีวติชนิดเดียวกัน มีแหล่งที่อยู่แหล่งเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน 
2.  ตวัเลือกใดกล่าวถูกตอ้งเกี่ยวกับยีนที่เป็นแอลลีลกัน 
  1. ยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธกุรรมเดียวกันมตีำแหน่งบนแท่งโครโมโซมตำแหน่งเดียวกัน 
 2. ยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธกุรรมเดียวกันมตีำแหน่งบนแท่งโครโมโซมตำแหน่งเดียวกัน
หรือต่างตำแหน่งกันก็ได ้
3. ถ้ากำหนดให ้ประชากรหนูจำนวน 100 ตวั มหีนูขนสีดำ 75 ตวั ขนสีขาว 25 ตวั จำนวนแอลลลีใน
ประชากรของหนูประชากรนี้มีจำนวนเท่าใด  
 1. 100 แอลลีล 
 2. 200 แอลลีล  
4. ในการปลูกถั่วลันเตาในแปลงทดลอง ยีน T ควบคุมลักษณะต้นสูง ยีน t ควบคุมลักษณะต้นเตี้ย 
พบว่าถั่วลันเตาในแปลงทดลองมีต้นสูงพันธุ์แท้ 90 ต้น ต้นสูงพันธุ์ทาง 140 ต้น และต้นเตี้ย 70 ต้น จงหา 
จงหาความถ่ีแอลลีลเท่ากับเท่าใด 
 1. 0.3 AA   0.47 Aa 0.23 aa 
 2. 0.53 A   0.47 a 
5. หากศึกษาประชากรในอำเภอเมืองชัยภูมิ ซึ่งมีประชากร 2,000 คนพบว่ามีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียอยู่ 
20 คนและมีผู้ป่วยเป็นพาหะของโรคอยู่ 360 คนจงหาความถี่จีโนไทป์ของคนที่ไม่เป็นโรคและไม่เป็น
พาหะของโรค 
 1. 0.81 AA    
 2. 0.40 A    
6. หากลักษณะเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นในถั่วลันเตาพบว่าร้อยละ 84 ของประชากรที่อยู่ในสมดุล                      
ฮาร์ดี – ไวน์เบิร์กมีเมล็ดสีเหลือง นอกนั้นมีเมล็ดสีเขียวจงหาว่ามีประชากรที่มีเมล็ดสีเหลืองพันธุ์แท้อยู่
ร้อยละเท่าใด 
 1. ร้อยละ 36  
 2. ร้อนละ 16 
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7. ถ้าความถี่ยีนเด่นควบคุมลักษณะเมล็ดเรียบ (RR) ในประชากรถั่วลันตาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในสมดุล                   
ฮาร์ดี - ไวน์เบิร์กเท่ากับ 0.7 จากนั้นนำถั่วลันเตารุ่นนี้ผสมพันธุ์กันได้ถั่วลันเตารุ่นลูก 10,000 ต้น จงหา
จำนวนต้นที่มีลักษณะเมล็ดเรียบในรุ่นลูก 
 1. 0.4 RR 
 2. 4,900  ต้น 
8. เมื่อกำหนด p = 0.8 A นักเรียนสามารถหาค่า q  ได้เท่ากับเท่าใด 
 1. หาไม่ได ้
 2. 0.2 a 
9. หากประชากรหน่ึงซ่ึงอยู่ในสมดุลฮารด์ี- ไวน์เบิร์ก มีผู้ที่มีหมู่เลือด Rh-  (dd)  อยู่ 4% จงหาวา่จะมีผู้ที่
มียีนแบบ Heterozygous (พันธุ์ทาง) กี่เปอร์เซ็นต์ 
 1. Dd = 32% 
 2. Dd = 96% 
10. p2 + 2pq + q2 = 1 ก็ต่อเมื่อ  

1. ประชากรนั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่แอลลีลและความถ่ีจีโนไทป์ 
2. ประชากรนั้นเกิดการเคลื่อนย้ายไปผสมพันธุ์กบัประชากรกลุ่มอื่นๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 หน้า 29 หน้า 29 

 
     ทบทวนความรู้เดิม 
 

ทราบ ไม่ทราบ เน้ือหา 
  1. ประชากรคืออะไร 
  2. แอลลีลคืออะไร 
  3. จีโนไทป์คืออะไร 
  4. แอลลีลคืออะไร 
  5. การหาความถี่แอลลีลและความถ่ีจีโนไทป์ 
  6. สมดุลฮาร์ดี - ไวเบิร์ก 
  7. ลักษณะของประชากรที่เข้าสู่สมดุลฮารด์ี - ไวเบิร์ก 
   

 
 
 

 
 

รวมคะแนน 


