
                                                    

แผนการจัดการเรียนรู/ท่ี 5 

 

กลุ5มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร=      ชั้นมัธยมศึกษาปDท่ี 1 

สาระท่ี 1 สิ่งมชีีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต    ภาคเรียนท่ี 1/2562 

เร่ือง ปฏิบัติการ เปรียบเทียบเซลล=พืชและเซลล=สัตว=             สัปดาห=ท่ี 3 เวลา 1 

คาบ 

 

 

สาระพ้ืนฐาน สาระที่ 1 สิง่มีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

มาตรฐานการเรียนรู/ : มาตรฐาน ว 1.1 เข:าใจหน>วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธFของโครงสร:าง และ

หน:าที่ของระบบต>างๆ ของสิง่มีชีวิต ที่ทำงานสมัพันธFกัน มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู:สื่อสารสิง่ที่เรียนรู: 

และนำความรู:ไปใช:ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 

ตัวชี้วัด 

  ว 1.1  ม1 /2 สังเกตและเปรียบเทียบส>วนประกอบสำคัญของเซลลFพืชและเซลลFสัตวF 

สาระสำคัญ 

  เซลลFคือหน>วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิง่มีชีวิต โดยแบ>งเปTน 3 ส>วน ได:แก> ส>วนที่ห>อหุ:มเซลลF  

ส>วนไซโทพลาสซึม และส>วนของนิวเคลียส 

จุดประสงค=การเรียนรู/  

  ด/านความรู/ความเข/าใจ (K) 

   1. นักเรียนสามารถบอกความแตกต>างของเซลลFพืชและเซลลFสัตวFได: 

  ด/านทักษะกระบวนการ (P) 

   1. นักเรียนมทีักษะในการใช:กล:องจลุทรรศนFแบบใช:แสงธรรมดา 

  ด/านคุณลักษณะ (A) 

    1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

   2. นักเรียนสนใจใฝ[รู:และมีความสุขกบัการเรียนและการร>วมกิจกรรมในช้ันเรียน 

   3. นักเรียนส>งงานที่ได:รับมอบหมายตรงเวลา 



เน้ือหาสาระ 

 

 

  ส5วนประกอบของเซลล=พืช เซลลFของสิ่งมีชีวิตมีขนาดเล็กมาก ภายในมีโครงสร:างมากมายดังน้ี 

 

 1. ผนังเซลล= (Cell Wall ) เซลลFทั่วไปประกอบด:วยสารพวกเซลลูโลสเปTนหลัก ทำหน:าทีห่>อหุ:ม

ป]องกันอันตรายให:แก>เซลลFพืช ให:เซลลFคงรปูเพิม่ความแข็งแรง เซลลFของสัตวFไม>มีผนังเซลลF แต>เซลลFสัตวFบาง

ชนิดอาจมีสารเคลือบเย่ือหุ:มเซลลFได: มีลักษณะแตกต>างกันไปแล:วแต>ชนิดของเซลลFน้ัน ๆ เช>น เปลอืกกุ:ง 

กระดองปู มสีารเคลือบพวกไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) เซลลFพวกไดอะตอม มีสารเคลือบเปTนพวก ซิลิกา 

สารเคลือบเหล>าน้ีมีประโยชนFทำให:เซลลFคงรปูร>างได: 

  2. เยื่อหุ/มเซลล= (Cell Membrane) เปTนเย่ือบาง ๆ ประกอบด:วยโปรตีน และไขมัน ทำหน:าที่

ควบคุมปริมาณ และชนิดของสารทีผ่>านเข:าออกจากเซลลF และมรีูเล็ก ๆ เพือ่ให:สารบางอย>างผ>านเข:าออกได: 

และไม>ให:สารบางอย>างผ>านเข:าออกจากเซลลF จึงมีสมบัติเปTนเย่ือบางๆ (Semipermeable Membrane) 

  3. ไซโทพลาสซมึ (Cytoplasm) เปTนส>วนประกอบทีเ่ปTนของเหลวอยู>ภายในเซลลF มีสารทีล่ะลายน้ำ

ได: เช>น โปรตีน ไขมัน เกลือแร> ฯลฯ ประกอบด:วยหน>วยเล็ก ๆ ที่สำคัญหลายชนิด ดังน้ี 

      3.1 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เปTนโครงสร:างทีม่ีลกัษณะยาวรีเปTนแหล>งผลิตสาร 

ที่มีพลงังานสูงให:แก>เซลลF 

      3.2 คลอโรพลาส (Chloroplast) เปTนโครงสร:างพบเฉพาะในเซลลFพืชมองเห็นเปTนสีเขียวเพราะมี

สารพวกคลอโรฟyลลFซึง่ไม>ดูดกลืนแสงสเีขียวคลอโรฟyลลFเปTนสาระสำคัญที่ใช:ในกระบวนสังเคราะหFด:วยแสง 

      3.3 ไรโบโซม (Ribosome) เปTนโครงสร:างที่มีขนาดเล็ก เปTนแหล>งทีม่ีการสังเคราะหFโปรตีน 

เพื่อส>งออกไปใช:นอกเซลลF 



      3.4 กอลจิคอมเพลกซF (Golgi Complex) เปTนโครงสร:างที่เปTนถุงแบน ๆ คล:ายจานซ:อน 

กันเปTนช้ัน ๆ หลายช้ัน ทำหน:าทีส่ร:างสารคารFโบไฮเดรตที่รวมกับโปรตีน แล:วส>งออกไปใช:ภายในเซลลF 

      3.5 เซนตรโิอล (Centriole) พบเฉพาะในเซลลFสัตวF และโพรติสตFบางชนิด มีหน:าที่เกี่ยวกบั 

การแบ>งเซลลF 

      3.6 แวคิวโอล (Vacuole) เปTนโครงสร:างที่มีช>องว>างขนาดใหญ>มากในเซลลFพืช ภายในมีสารพวก

น้ำมัน ยาง และแก�สต>าง ๆ 

  4. นิวเคลียส (Nucleus) อยู>ตรงกลางเซลลF เซลลFส>วนใหญ>มีนิวเคลียส ยกเว:นเซลลFบางชนิด เช>น 

เซลลFเม็ดเลือดแดงของสัตวFเลี้ยงลูกด:วยน้ำนม และเซลลFลำเลียงอาหารของพืช เมื่อเจริญเติบโตเต็มทีจ่ะไม>มี

นิวเคลียส นิวเคลียสทำหน:าที่ ถ>ายทอดลกัษณะทางพันธุกรรม ควบคุมการสังเคราะหFสารประกอบของเซลลF 

ส>วนประกอบของนิวเคลียสมีดังน้ี 

     4.1 นิวคลีโอพลาซึม (Nucleoplasm) เปTนของเหลวภายในนิวเคลียส เปTนส>วนที่ใส ไม>มีส ี

ประกอบด:วยเม็ดสารเล็ก ๆ ที่มรีูปร>างไม>แน>นอน 

     4.2 ร>างแหนิวเคลียส มโีครงสร:างเปTนเส:นทีส่านกันเปTนร>างแห เมื่อเซลลFมีการแบ>งตัว ร>างแห

นิวเคลียสจะเปลี่ยนเปTนร>างแหโครโมโซม ซึ่งประกอบด:วย DNA หรือยีน (gene) ซึ่งมีสารพันธุกรรมประกอบ

อยู> และเปTนตัวควบคุมการแสดงออกถึงลักษณะต>าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต 

     4.3 นิวคลีโอลสั (Nucleolus) เปTนตำแหน>งที่ติดสีเคมบีนโครโมโซม  

ส5วนประกอบของเซลล=สัตว= 

  1. เย่ือหุ:มเซลลF (Cell membrane ) มลีักษณะเปTนเย่ือบางๆประกอบด:วยโปรตีนและไขมัน ทำหน:าที่

ควบคุมเซลลFให:คงรปูอยู>ได:และทำหน:าที่ควบคุมการผ>านเข:าออกของสารบางอย>าง เช>น น้ำ อากาศ และ

สารละลายต>างๆ 

  2. ไซโทรพลาสซึม ( Cytoplasm) มลีักษณะเปTนของเหลวทีม่ีสิ่งต>างๆปนอยู> เช>น ส>วนประกอบอื่นๆ

เซลลF อาหารซึง่ได:แก> น้ำตาล ไขมัน โปรตีน และของเสีย 

  3. นิวเคลียส ( Nucleus ) มีส>วนประกอบสำคัญ 2 ส>วน คือ 

   - นิวคลีโอลสั ( Nucleolus ) ประกอบไปด:วยสารพันธุกรรม DNA และ RNA มกีารสร:าง

โปรตีนให:แก>เซลลFและส>งออกไปใช:นอกเซลลF 

   - โครมาติน (Chromatin) คือ ร>างแหของโครโมโซม โครโมโซมประกอบด:วย DNA หรือยีน 

(Gene) โปรตีนหลายชนิดทำหน:าที่ควบคุมการสร:างโปรตีน DNA เปTนตัวควบคุมการแสดงออกของลักษณะ

ต>างๆ ในสิ่งมีชีวิต โดยการควบคุมโครงสร:างของโปรตีนให:ได: คุณภาพและปริมาณโปรตีนทีเ่หมาะสม 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นนำ (10 นาที) 

  1) ครูเกริ่นนำโดยใช:คำถาม ดังน้ี 

   - “จากการทดลองที่ผ>านมานักเรียนได:ศึกษาเซลลFอะไรบ:าง” (แนวคำตอบ เซลล.สาหร3าย

หางกระรอก เซลล.ว3ากาบหอย เซลล.เยื่อหอม เซลล.ไข3 เซลล.ประสาท เซลล.อสุจิ เซลล.เมด็เลือดแดง เซลล.

เยื่อบุขDางแกDม) 

   -“นักเรียนได:สังเกตหรือไม>ว>าเซลลFแต>ละชนิดแตกต>างกันอย>างไร” (แนวคำตอบ ตามความ

คิดเห็นของนักเรียน) 

   วันน้ีครูจะให:นักเรียนศึกษาความแตกต>างระหว>างเซลลFพืชและเซลลFสัตวF 

ขั้นสอน (25 นาท)ี 

  1) ครูแจกสไลดFถาวรเซลลFเย่ือบุข:างแก:ม  

  2) ให:นักเรียนเตรียมสไลดFเซลลFสาหร>ายหางกระรอก โดยนำสาหร>ายหางกระรอกมา 1 ใบ หยดน้ำ  

1-2 หยด จากน้ันปyดด:วยกระจกปyดสไลดF 

  3) นำสไลดFทั้ง 2 อันไปส>องภายใต:กล:องจุลทรรศนF จากน้ันบนัทึกผลการสงัเกตลงในตารางของใบงาน 

ขั้นสรุป (15 นาที) 

  1) ให:นักเรียนบอกความแตกต>างระหว>างเซลลFเย่ือบุข:างแก:ม กับเซลลFสาหร>ายหางกระรอก  

สื่อการสอนและแหล5งการเรียนรู/ 

  1. สไลดFถาวรเซลลFเย่ือบุข:างแก:ม 

  2. กล:องจุลทรรศนF 

  3. สาหร>ายหางกระรอก 

  4. สไลดF และกระจกปyดสไลดF 

  5. เอกสารประกอบการเรียน 

ภาระ/ชิ้นงาน 

  1. ใบงานที่ 5 เรื่องการเปรียบเทียบเซลลFพืชและเซลลFสัตวF 

การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู/ 

สิ่งท่ีต/องการวัดและประเมนิผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ=การประเมิน 

ด/านความรู/ (K)    



1. นักเรียนสามารถบอกความ

แตกต>างของเซลลFพืชและเซลลFสัตวF

ได:  

- การทำใบงาน 

ที่ 5 เรือ่งการ

เปรียบเทียบเซลลF

พืชและเซลลFสัตวF 

 - การตอบคำถาม

ในช้ันเรียน 

 

- ใบงานที่ 5 เรือ่ง

การเปรียบเทียบ

เซลลFพืชและเซลลF

สัตวF 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม  

- เขียนใบงานครบ

มากกว>า 80 % 

ด/านทักษะกระบวนการ(P)  

 1. นักเรียนมีทกัษะในการใช:กล:อง

จุลทรรศนFแบบใช:แสงธรรมดา 

 

 

 

- การทดลอง 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

- นักเรียนใช:อปุกรณFได:

อย>างถูกวิธี 

ด/านคุณลักษณะ (A)  

 1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

 2. นักเรียนสนใจใฝ[รู:และมี

ความสุขกับการเรียนและการร>วม

กิจกรรมในช้ันเรียน 

 3. นักเรียนส>งงานที่ได:รบั

มอบหมายตรงเวลา 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

- นักเรียนแสดง

พฤติกรรมดังกล>าวได:ดี 

บันทึกหลงัการสอน 

 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสอน  

2. การสอนตามแผนน้ีเปTนไปตามที่วางแผนไว:หรือไม> ถ:าไม>เปTนไปตามแผน ผู:สอนจะแก:ป�ญหาอย>างไร  

3. มีข:อเสนอแนะ / สิ่งที่ได:เรียนรู: / มีข:อบกพร>องอย>างไร 

 

       ลงช่ือ..........................................................ผู:สอน 

 

 

  

  



 

 

ใบงานที่ 5 เรื่อง เปรียบเทียบเซลล=พืช-เซลล=สัตว= 

กลุ5มท่ี....................ชัน้.................... 

วันท่ี....................เดือน.........................................พ.ศ. ...................... 

 

สมาชิกในกลุ5ม 

1.........................................................2.........................................................3..................................................... 

4.........................................................5.........................................................6..................................................... 

 

จุดประสงค= 

            1) ระบสุ>วนประกอบต>างๆ ของเซลลFพืชและเซลลFสัตวFได: 

            2) อธิบายหน:าที่ของส>วนประกอบของเซลลFพืชและเซลลFสัตวFได: 

            3) เปรียบเทียบส>วนประกอบของเซลลFพืชและเซลลFสัตวFได: 

อุปกรณ=การทดลองและสารเคม ี

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

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

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

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

 

การทดลอง / การศึกษาค/นคว/า 

            1. ให:นักเรียนแต>ละคนดูวิดีโอเกี่ยวกับเซลลFพืช แล:วบันทึกผล 

            2. ให:นักเรียนศึกษาเซลลFสัตวFจากเย่ือบุข:างแก:ม แล:วบันทึกผล 

 

บันทึกผลการทดลอง 

เซลล=พืช เซลล=สัตว= 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 


