
                                                    

แผนการจัดการเรียนรู/ท่ี 7 

 

กลุ5มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร=      ชั้นมัธยมศึกษาปDท่ี 1 

สาระท่ี 1 สิ่งมชีีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต    ภาคเรียนท่ี 1/2562 

เร่ือง หน/าท่ีและส5วนประกอบของเซลล=     สัปดาห=ท่ี 3 เวลา 2 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  ม1/3 ทดลองและอธิบายหน:าที่ของส>วนประกอบที่สำคัญของเซลลFพืชและเซลลFสัตวF 

สาระสำคัญ 

  เซลลFพืชและเซลลFสัตวFมสี>วนประกอบสำคัญ 3 ส>วน ที่เหมือนกันได:แก> เย่ือหุ:มเซลลF (cell 

membrane) ไซโทพลาสซมึ (cytoplasm) และ นิวเคลียส (nucleus) เย่ือหุ:มเซลลFเปdนเย่ือที่อยู>ด:านนอกสุด

ของเซลลF มหีน:าที่ควบคุมสารที่เข:าออกเซลลF สำหรับเซลลFพชืยังมีผนังเซลลFห>อหุ:มอยู>อีกช้ันหน่ึง ไซโทพลาซึมมี

ลักษณะกึ่งเหลว ประกอบด:วยน้ำเปdนส>วนใหญ> โดยมสีารต>าง ๆ สารอาหาร แกhส ละลายและแขวนลอยอยู> 

นอกจากสารต>าง ๆ แล:วยังมี ออรFแกเนลอยู>ด:วย ออรFแกเนลมีหลายชนิดบางชนิดพบได:ทัง้ในพืชและในสัตวF 

บางชนิดพบได:เฉพาะในพืช นิวเคลียสเปdนส>วนประกอบของเซลลFทีม่ีรปูร>างค>อนข:างกลม ภายในมีสารที่ควบคุม

ลักษณะทางพันธุกรรมและควบคุมการทำงาน หรือกจิกรรมต>าง ๆ ของเซลลF  

จุดประสงค=การเรียนรู/  

  ด/านความรู/ความเข/าใจ (K) 

   1. นักเรียนสามารถบอกตำแหน>ง และ อธิบายหน:าที่ขององคFประกอบต>าง ๆ ภายในเซลลFได: 

   2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต>างระหว>างเซลลFพืช และเซลลFสัตวFได: 

  ด/านทักษะกระบวนการ (P) 

   1. นักเรียนสื่อสารและแลกเปลี่ยนเหตุผลหรือความคิดเห็นกบันักเรียนคนอื่นได: 



   2. นักเรียนสามารถช้ีส>วนประกอบ และหน:าที่ของส>วนประกอบของเซลลFน้ันได: 

  ด/านคุณลักษณะ (A) 

    1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

   2. นักเรียนสนใจใฝoรู:และมีความสุขกบัการเรียนและการร>วมกิจกรรมในช้ันเรียน 

   3. นักเรียนส>งงานที่ได:รับมอบหมายตรงเวลา 

เน้ือหาสาระ 

โครงสร/างพ้ืนฐานของเซลล= : เซลลFพืชและเซลลFสัตวFถึงแม:ว>าจะมีลกัษณะรูปร>างแตกต>างกัน แต>มีโครงสร:าง

พื้นฐานที่เปdนส>วนประกอบเหมอืนกัน ซึ่งประกอบด:วยส>วนประกอบดังน้ี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

1. เยื่อหุ/มเซลล= (cell membrane)  

             เปdนเย่ือที่มีชีวิต บางและเหนียวมีช้ันไขมันและโปรตีนเปdนส>วนประกอบที่สำคัญ จนทำให:มีลักษณะ

เปdนรูเล็ก ๆ มีสมบัติเปdนเย่ือเลือกผ>าน

ควบคุมการเข:าออกของสาร แสดงขอบเขต

ของเซลลFทำให:เซลลFคงรูปร>างอยู>ได: ในพืช

เซลลF (cell) 

ส>วนที่ห>อหุ:มเซลลF 

ของเหลว (cytoplasm) 

เยื่อหุ:มเซลลF , ผนังเซลลF 

นิวเคลียส (nucleus) 

ออรFแกเนลลF 

  ท่ีมา: Biology science for life, Colleen Belk and Virginia Borden 



จะมี ผนังเซลล( (cell wall) ห>อหุ:มเย่ือหุ:มเซลลFอยู>อีกช้ันหน่ึง มีความแข็งแรงมากเพราะองคFประกอบส>วน

ใหญ>เปdนสารเซลลูโลส (Cellulose) ส>งผลให:เซลลFทนทานต>อสภาพแวดล:อมภายนอกได:ถึงแม:ว>าเซลลFอาจตาย

แล:วก็ตาม  

  **** ผนังเซลลF พบเฉพาะในพืชเท>าน้ัน ไม>พบในสัตวF  

 

 

2. นิวเคลียส (Nucleus)    นิวเคลียส มีลกัษณะค>อนข:างกลม อยู>บริเวณกลางเซลลFหรือค>อนไปทางใดทาง

หน่ึง เปdนส>วนประกอบทีส่ำคัญทีสุ่ดของเซลลF เน่ืองจากเปdนบริเวณที่อยู>ของสารพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะ

ของสิ่งมีชีวิต นิวเคลียสมสี>วนประกอบทีส่ำคัญ 2 ส>วนคือ 

1. เยื่อหุ9มนิวเคลียส(Nuclear membrane) เปdนเย่ือบาง ๆ มี 2 ช้ัน คือเย่ือหุ:มช้ันนอก (Outer 

membrane ) และเย่ือหุ:มช้ันใน (Inner membrane) ที่ เย่ือหุ:มนิวเคลียสน้ีจะรู เรียกว>า นิวเคลียร(พอร( 

(nuclear pore ) ทำหน:าที่เปdนทางผ>านของสารต>าง ๆ ระหว>างไซโทพลาซึมกบันิวเคลียส  

 

 

 

 

 

  2. นิ ว ค ลี โอ พ ล าซึ ม 

(nucleoplasm) คือ ส>วนที่อยู>

ภายใต:การปกคลุมของเย่ือหุ: ม

นิวเคลียสทั้งหมด ประกอบด:วย 

1. นิวคลีโอลัส (Nucleolus)  

 คือบริเวณที่ทึบแสง เปdนส>วนของนิวเคลียสที่ประกอบด:วย DNA และ RNA ซึ่ง RNA ทำหน:าที่

เกี่ยวข:องกับการสังเคราะหFโปรตีน  

 2. โครมาทิน (Crlomatin)  

 เปdนเส:นใยเล็ก ๆ ที่เกิดจากการขดพันรวมกันของ DNA และ โปรตีน เมื่อโครมาทินขดตัวมากข้ึนเรื่อย 

ๆ จนมองเห็นชัดเจน เราจะเรียกโครมาทินในระยะน้ีว>า โครโมโซม (Chromosome)  

**** ดังน้ันหน:าที่ของนิวเคลียสสามารถสรุปได:ดังน้ี  

1. เปdนศูนยFกลางควบคุมการถ>ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

2. ควบคุมการทำงานของเซลลFและการเจริญเติบโต 

 

ภาพแสดงเยื่อหุ/มเซลล= 

Borden 

         ภาพเย่ือหุ:มนิวเคลียส 

และส>วนประกอบภายในนิวเคลียส 

 



 

 
 

 

 

      

 

 

 

3. ไซโทพลาซมึ (Cytoplasm) 

         เปdนของเหลวภายในเซลลF กระจายตัวรอบ ๆ นิวเคลียส ภายในไซโทพลาซึมประกอบสารต>าง ๆ รวมถึง 

ออรFแกเนล (organelle) ซึ่งเปรียบเหมือนอวัยวะที่ทำงานให:กับเซลลF  

          ออร(แกเนล มีหลายชนิดกระจายอยู>ตามตำแหน>งต>าง ๆ ในไซโทพลาซึม ออรFแกเนลแต>ละชนิดมี

โครงสร:างและหน:าที่แตกต>างกันออกไป ดังต>อไปน้ี  

3.1 เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม (Endoplasmic reticulum : ER) 

 เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม มีลักาณะเปdนท>อแบนใหญ> บางบริเวณโปoงออกเปdนถุง เรียงซ:อนกันเปdนช้ัน 

ๆ มักพบว>ามีตำแหน>งรอบ ๆ นิวเคลียสเสมอ  เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม แบ>งออกเปdน 2 ชนิด คือ  

  1. เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัมชนิดขรุขระ (Rough Endoplasmic reticulum : RER) 

 เปdน ER ชนิดที่มี ไรโบโซมมาเกาะทีผ่ิวด:านนอก โดยไรโบโซมที่ผิวของเอนโดพลาสมิก เรติคิวลัมจะทำ

หน:าที่สังเคราะหFโปรตีน และโปรตีนที่ได:จะบรรจุอยู>ในถุง (Vesicle) และส>งออกไปยังส>วนต>าง ๆ  

2. เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัมชนิดเรียบ (Smooth Endoplasmic reticulum :SER)  

 เปdน ER ชนิดที่ ไมeมี ไรโบโซมมาเกาะที่ผิวด:านนอก มีหน:าที่ในการสร:างสเตรอยดFฮอรFโมน เช>น

ฮอรFโมนเพศ ไตรกลีเซอไรดF  

 ภาพโครงสร:างของ เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม (ER) 

ท่ีมา : Biology science for life, Colleen Belk and Virginia 

ภาพโครงสร:างของนิวเคลียสและองคFประกอบภายใน 

ท่ีมา : Biology , Raven and Johnson 



 

 

3.2 ไรโบโซม (Ribosome) 

 ไรโบโซมเปdนออรFแกเนลทีม่ีขนาดเลก็มาก ไม>มเีย่ือหุ:ม รปูร>างเปdนก:อนมลีักษณะเปdนเม็ดกลม หน:าที่

หลักของไรโบโซมคือ การสังเคราะห,โปรตีน  

 

 

 

 

3.3 กอลจิคอมเพล็กซ( (Golgi complex หรือ Golgi bodies) 

ภาพแสดงรปูทรง(A) และส>วนประกอบของ ไรโบโซม(B) 

ท่ีมา : Biology science for life, Colleen Belk and Virginia 

A   B   



กอลไจคอมเพล็กซFหรือกอลไจบอดี เปdนกลุ>มของถุงกลมแบนขนาดใหญ> บริเวณตรงขอบโปoงพองใหญ>

ข้ึน มักพบอยู>ใกล: ER มีในเซลลFพืชและสัตวFช้ันสูงเกือบทุกชนิด มีบทบาทในการสังเคราะหFสารต>าง ๆ รวมถึง 

การเปลี่ยนโปรตีนให:สารถทำงานได: หลังจากน้ัน กอลไจคอมเพล็กซFจะสร:างเวสิเคิล (vesicle) บรรจุสาร

เหล>าน้ีไว: เพื่อส>งออกนอกเซลลFหรือเก็บไว:ภายในเซลลF ดังน้ัน เวสิเคิลจึงเปdนส>วนหน่ึงของกอลจิคอมเพล็กซFที่

สร:างเปdนถุงออกมา 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.4 ไลโซโซม (Lysosome) 

ไลโซโซมเปdนเวสเิคิลทีส่ร:างมาจากกอลจิคอมเพล็กซF มีลักษณะเปdนถุงกลม มีเย่ือหุ:มช้ันเดียว ไม>พบใน

เซลลFพืช พบในเซลลFสัตวFเกือบทุกชนิด ยกเว:นเซลลFเม็ดเลือดแดงของสัตวFเลี้ยงลูกด:วยน้ำนม ในไลโซโซมมี

เอนไซมFสำหรับย>อยสิ่งแปลกปลอมหรือ อาหาร โดยไลโซโซมจะไปรวมกับเวสิเคิลหรือแวคิวโอลที่มีอาหารอยู>

ภายใน เมื่อออรFแกเนลลFเสือ่มสภาพ ไลโซโซมจะทำหน:าที่ทำลายออรFแกเนลลFภายในเซลลFน้ันๆ เมื่อเซลลFได:รับ

อันตรายหรือจะตาย ไลโซโซมจะปล>อยเอนไซมFมาสู>ไซโทพลาสซมึ เพื่อย>อยสลายเซลลFทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงรปูทรงและการทำงานของกอลไจคอมเพลก็ซF 

ท่ีมา : วิทยาศาสตรF ม.1, กอบสุข จิตตินันทนF 

ภาพแสดงรปูทงร(A)และการทำงานของไลโซโซม(B) 

ท่ีมา : Biology science for life, Colleen Belk  

and Virginia 

 

 

A   

 

B 



3.5 แวคิวโอล (Vacuole) 

 แวคิวโอลเปdนออรFกาแนลลFที่มีลักษณะเปdนถุง มีเย่ือหุ:มช้ันเดียว เย่ือหุ:มน้ี เรียกว>า โทโนพลาสตF 

(tonoplast) แวคิวโอลมีรูปร>างและขนาดแตกต>างกัน เช>นคอนแทร็กไทลFแวคิวโอล ทำหน:าที่รักษาสมดุลของ

น้ำ (contractile vacuole) พบในเซลลFของสิ่งมีชีวิตเซลลFเดียว เช>น อะมีบา พารามีเซียม เปdนต:น ฟูดแวคิว

โอล (food vacuole) ทำหน:าที่บรรจุอาหารที่รับมาจากภายนอกเซลลFเพื่อย>อยสลายต>อไป พบในเซลลFเม็ด

เลือดขาวและสิ่งมีชีวิตเซลลFเดียว แวคิวโอลที่พบในเซลลFพืช เรียกว>า แซบแวคิวโอล (sap vacuole) ขณะที่

เซลลFพืชอายุน:อย มีแวคิวโอลขนาดเล็กจำนวนมาก แต>เมื่อเซลลFมี

อายุมากข้ึน แวคิวโอลเหล>าน้ีจะรวมกันเปdนถุงเดียวกัน ทำให:มี

ขนาดใหญ>ข้ึน ทำหน:าที่สะสมสารบางอย>าง เช>น น้ำตาล กรดอะ

มิโน สารสี ไอออน ผลึกและสารพิษต>างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

B.  
ภาพแสดงแซบแวคิวโอล (sap vacuole) (A)  

คอนแทร็กไทลFแวคิวโอล (contractile vacuole) ในพารามิเซียม (B) 

ท่ีมา : Biology science for life, Colleen Belk and Virginia 

A.  



3.6 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) 

ไมโทคอนเดรียเปdนแหล>งผลิตสารที่ให:พลังงานสูงแก>เซลลF โทคอนเดรียมีเย่ือหุ:ม 2 ช้ัน เย่ือหุ:มช้ันใน

พับเข:าด:านใน เรียกว>า คริสตี (cristae) ภายในไมโทคอนเดรียมีของเหลว เรียกว>า เมทริกซF (matrix) ซึ่งมี

เอนไซมFที่สำคัญในการสร:างพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

3.7 คลอโรพลาสต( (Chloroplast)   
คลอโรพลาสต( เปdนออรFแกเนลที่พบเฉพาะในเซลลFพืช มักพบว>ามีสีเขียวเน่ืองจากมีสารคลอโรฟ�ลลF 

(Chlorophyll) เปdนองคFประกอบเปdนส>วนใหญ> คลอโรพลาสตFเปdนแหล>งสร:างอาหารของเซลลFพืชและโพรทิสตF

บางชนิด คลอโรพลาสตF มีลักษณะเปdนเม็ดค>อนข:างกลม มีเย่ือหุ:ม 2 ช้ัน ช้ันนอกเรียบ เย่ือช้ันในจะซ:อนกันเปdน

คู>ๆ หลายช้ัน แต>ละคู> เรียกว>า ลาเมลลา (lamella) บางช>องของลาเมลลาจะพองออกเปdนแผ>นกลมคล:าย

เหรียญที่มีขอบป�ด เรียกว>า ไทลาคอยดF (thylakoid) ไทลาคอยดFจะซ:อนกันหลายช้ันเปdนแถวต้ัง เรียกทั้งต้ังน้ัน

ว>า กรานุม (granum) และมีของเหลวที่เรียกว>า สโตรมา (stroma) อยู>โดยรอบไทลาคอยดF ในของเหลวน้ีมี

เอนไซมFที่เกี่ยวข:องกับการสังเคราะหFด:วยแสง (photosynthesis) 

A.  

ภาพโครงสร:างไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) 

ท่ีมา : Biology science for life, Colleen Belk and Virginia 



 

 

ตารางสรุปความแตกต5างระหว5างเซลล=พืช และเซลล=สัตว= 

สิ่งทีเ่ปรียบเทียบ เซลลFสัตวF เซลลFพืช 

1. ส>วนทีห่>อหุ:มเซลลF 

     1.1 ผนังเซลลF 

     1.1 เย่ือหุ:มเซลลF 

 

ไม>ม ี

ม ี

 

ม ี

ม ี

2. นิวคลียส ม ี ม ี

3. ไซโทพลาสซึม    

    3.1 ไมโทคอนเดรีย ม ี ม ี

    3.1 ไรโบโซม ม ี ม ี

    3.1 เอนโดพลาสมกิ เรติคิวลมั ม ี ม ี

    3.1 กอลไจบอดี ม ี ม ี

    3.1 แวคิวโอล ม ี ม ี

สิ่งทีเ่ปรียบเทียบ เซลลFสัตวF เซลลFพืช 

    3.1 คลอโรพลาส ไม>ม ี ม ี

    3.1 ไลโซโซม ม ี ไม>ม ี

4. ความแข็งแรง อ>อนนุ>ม แข็งแรง คงรปูอยู>ได: 

5. รปูร>างของเซลลF ค>อนข:างกลม เปdนเหลี่ยม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพโครงสร:างของ คลอโรพลาสตF (Chloroplast)   

ท่ีมา : Biology science for life, Colleen Belk and Virginia 



 
 
 
 

 
 

กิจกรรม การ

เรียนรู/   

ขั้นนำ (20 นาที) 

1) ครูกล>าวทักทายนักเรียน และแจ:งหัวข:อที่จะเรียนในช่ัวโมงน้ี ซึ่งเปdนหัวข:อที่ต>อจากช่ัวโมงที่แล:ว 

โดยใช:คำถามกระตุ:นความรู:เดิม ว>า  “ ใครจำได:บ:างว>าเมื่อช่ัวโมงที่แล:ว เราเรียนเรื่องอะไรไป

บ:าง ” (แนวคำตอบ : ความหมายของเซลล( และองค(ประกอบของเซลล( ) 

2) ครู“ เซลลF หมายถึงอะไร ? องคFประกอบของเซลลFมอีะไรบ:าง ? ”  

(ครูแสดงโครงสร:างของเซลลF ทัง้เซลลFพืช และเซลลFสัตวF พร:อมช้ีให:นักเรียนช>วยกันตอบ)   

3) ครู “ ในช่ัวโมงที่แล:ว เราเรียนถึงเรือ่งองคFประกอบของเซลลFว>ามีอะไรบ:าง แต>ในช่ัวโมงน้ีเราจะ

มาดูกันว>า องคFประกอบในแต>ละส>วนน้ัน มรีูปร>างอย>างไร มหีน:าที่เปdนอย>างไร ” 

4) ครู “ นอกจากน้ี เราจะมาเปรียบเทียบความแตกต>างระหว>างเซลลFพืช และเซลลFสัตวF ว>ามี

ลักษณะที่ต>างกันอย>างไร ”  

ขั้นสอน (60 นาที) 

1) ครูอธิบายเรื่ององคFประกอบของเซลลF โดยเริ่มจากส>วนที่อยู>ด:านนอกสุดคือ เย่ือหุ:มเซลลF  

(Cell membrane) โดยครูใช:คำถามกระตุ:นความคิดว>า 

“ ถ:าครูเปรียบเทียบให:ลิ้นจีผ่ลน้ี (ครูแสดงภาพลิ้นจีบ่นหน:าจอ Power point) เท>ากบัเซลลF 1 

เซลลF นักเรียนคิดว>า เย่ือหุ:มเซลลFเปรียบได:กับส>วนใดของลิ้นจี ่ เพราะเหตุใด ”  

(แนวคำตอบนักเรียน  เปรียบได9กับสeวนของ เปลือกมะมeวงครับ /คeะ เพราะเยื่อหุ9มเซลล(เปtน

สeวนท่ีอยูeด9านนอกสุดของเซลล( ทำหน9าท่ีปvองกันอันตรายให9กับเซลล( )  

2) ครู แสดงภาพเย่ือหุ:มเซลลF และอธิบายว>า “ เยื่อหุ9มเซลล(เปtนสeวนท่ีอยูeด9านนอกสุดของเซลล(มี

ลักษณะบางและเหนียว มีชั้นไขมันและโปรตีนเปtนสeวนประกอบท่ีสำคัญ จนทำให9มีลักษณะ

เปtนรูเล็ก ๆ มีสมบัติเปtนเยื่อเลือกผeานควบคุมการเข9าออกของสาร นอกจากจะปvองกัน

อันตรายให9กับเซลล(แล9ว ยังชeวยแสดงขอบเขตของเซลล(อีกด9วย ”  

3) ครูใช:คำถามกระตุ:นความคิดว>า  “ นักเรียนคิดว>าเย่ือหุ:มเซลลFที่พบในเซลลFสัตวF และทีพ่บใน

เซลลFพืช มีความเหมือนและความต>างกันอย>างไร ”  

(แนวคำตอบนักเรียน : เหมือนกันในสeวนของโครงสร9างท่ีมีสeวนประกอบหลัก ๆ เปtนไขมนั 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบความแตกต>างระหว>างเซลลFพืช และเซลลFสัตวF 

ท่ีมา : Biology science for life, Colleen Belk and Virginia 

 



และโปรตีน แตeตeางกันท่ี เยื่อหุ9มเซลล(ท่ีพบในเซลล(พืช ด9านนอกจะถูกปกคลุมด9วยผนังเซลล( 

ทำให9เซลล(แข็งแรง ทนทานตeอสภาพแวดล9อม ) 

4) ครูแสดงภาพเซลลFพืช และเซลลFสัตวF  (แสดงภาพบนจอ powerpoint)โดยช้ีให: เห็นข:อ

เปรียบเทียบว>า เซลลFพืชน้ันมีผนังเซลลF อยู>ทางด:านนอก แต>เซลลFสัตวFไม>ม ี

5) อธิบายว>า “ ผนังเซลล( เปtนโครงสร9างท่ีมีความแข็งแรงมาก เพราะองค(ประกอบสeวนใหญeเปtน

สารเซลลูโลส (Cellulose) สeงผลให9เซลล(ทนทานตeอสภาพแวดล9อมภายนอกได9ถึงแม9วeา

เซลล(อาจตายแล9วก็ตาม ”  

 

 

6) ครูแสดงตารางสรปุเปรียบเทียบความแตกต>างระหว>างผนังเซลลF และเย่ือหุ:มเซลลF โดยครูเว:นให:

นักเรียนทั้งห:องช>วยกันสรุป 

ข:อเปรียบเทียบ เย่ือหุ:มเซลลF ผนังเซลลF 

1. คุณสมบัติการผ>านของสาร เย่ือเลือกผ>าน ไม>ยอมให:สารผ>าน 

2. องคFประกอบทางเคม ี ไขมัน โปรตีน เซลลูโลส 

3. สมบัติทางกายภาพ ยืดหยุ>นได:ดี แข็ง ยืดหยุ>นน:อย 

4. พบในเซลลF พบได:ทุกเซลลF เฉพาะเซลลFพืช 

 

7) ครูอธิบายองคFประกอบของเซลลFส>วนที่ 2 คือ  ไซโทพลาซึม (ข้ันตอนน้ีครูแสดงภาพเซลลFและ

ช้ีให:เห็นส>วนของไซโทพลาซึมว>าเปdนส>วนที่เปdนของเหลวทั้งหมดภายในเซลลF แต>ต:องไม>รวม

นิวเคลียส )  

8) ครูแสดงภาพลิ้นจี่อกีครั้ง และใช:คำถามว>า “ นักเรียนคิดว>าไซโทพลาซึมเปรียบได:กบัส>วนใดของ

ลิ้นจีผ่ลน้ี เพราะเหตุใด ” 

(แนวคำตอบ  ไซโทพลาซึม เปรียบได9กับสeวนของเน้ือของมะมeวง เพราะไซโทพลาซึมเปtน

สeวนท่ีเปtนของเหลวท้ังหมดภายในเซลล( กระจายตัวรอบ ๆ นิวเคลียส) 

9) ครู ใช:คำถามกระตุ:นความคิดว>า “ นักเรียนคิดว>าในขณะที่นักเรียนกำลงัเรียนอยู>น้ี มีอวัยวะ

ใดบ:างที่กำลังทำงานอยู> ? ” ( แนวคำตอบ : ปาก น้ิวมือ มือ ตา  เปtนต9น )  

10) ครูอธิบายต>อว>า “ ร>างกายของเราจะทำงานสมบูรณFได:น้ัน ต:องเกิดจากการทำงานร>วมกันของ

อวัยวะต>าง ๆ ในเซลลFก็เช>นกัน ภายในจะมีโครงสร:างที่ทำหน:าที่เฉพาะเรียกว>า ออรFแกเนล ” 

11)  ครูอธิบายว>า ออร(แกเนล มีหลายชนิดกระจายอยูeตามตำแหนeงตeาง ๆ ในไซโทพลาซึม          

ออร(แกเนล แตeละชนิดมีโครงสร9างและหน9าท่ีแตกตeางกันออกไป ดังตeอไปน้ี 



12) ข้ันน้ี ครูแสดงภาพโครงสร:างของเซลลFพร:อมช้ีให:เห็นถึงการกระจายตัวของออรFแกเนลภายในไซ

โทพลาซึม  

13)  ครูอธิบายออรFแกเนลแต>ละชนิด พร:อมแสดงภาพประกอบคำอธิบาย  

14) หลังจากครูอธิบายออรFแกเนลแต>ละชนิดครบแล:ว ครูแสดงภาพเซลลFและเว/นให:นักเรียนช>วยกัน

เติมช่ือออรFแกเนลให:สมบูรณF   

15) ครูอธิบายองคFประกอบของนิวเคลียสในส>วนที่ 3 คือส>วนของนิวเคลียส โดยครูใช:คำถามกระตุ:น

ความคิดว>า 

“ ถ:าครูเปรียบเทียบให:ลิ้นจี่ผลน้ี (ครูแสดงภาพลิ้นจี่บนหน:าจอ Power point) เท>ากับเซลลF 1 

เซลลF  นัก เรียน คิดว>า นิวเคลียส เปรียบได:กับส>วน ใดของลิ้นจี่ ผล น้ี   เพราะเห ตุใด ”  

(แนวคำตอบนักเรียน: เปรียบได9กับสeวนของ เมล็ด ครับ /คeะ เพราะนิวเคลียสเปtนสeวนท่ี

ภายในบรรจุลักษณะทางพันธุกรรมเอาไว9 เหมือนกับเมล็ดของลิ้นจ่ีท่ีเมื่อเรานำไปปลูก เมล็ด

ก็จะงอก ได9เปtนต9นลิ้นจ่ีท่ีมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนต9นเดิม )  

16) ครู แสดงภาพนิวเคลียส และอธิบายว>า “ นิวเคลียส เปtนองค(ประกอบของเซลล(ท่ีสำคัญมาก มี

ลักษณะมองเห็นเดeนชัดท่ีสุดในเซลล( ทำหน9าท่ีควบคุมกิจกรรมตeาง ๆ ภายในเซลล( เชeนการ

แบeงเซลล( รวมถึงการถeายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ”  

17) ครูอธิบายโครงสร:างภายในนิวเคลียสว>าประกอบด:วยส>วนของ เย่ือหุ:มนิวเคลียส และส>วนทีถู่กหุ:ม

ด:วยเย่ือหุ:มนิวเคลียสทั้งหมดเรียก นิวคลีโอพลาซึม (นิวคลีโอลัส และ โครมาทิน)  

18) ครูแสดงภาพเซลลFพืช และเซลลFสัตวF พร:อมให:นักเรียนช>วยกันเปรียบเทียบความแตกต>าง  

ขั้นสรุป  (20 นาที) 

1) ครูให:นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับเซลลF ตลอดเวลาที่ดูวิดีโอ ครูถามคำถามกระตุ:นความคิดนักเรียน

ตลอดเวลา  

2) ครูสุ>มนักเรียน เพื่อถามคำถามเปdนรายบุคคล เพือ่ตรวจสอบความเข:าใจของนักเรียน 

 

สื่อการสอนและแหล5งการเรียนรู/ 

  1. Power point เรือ่งโครงสร:างและหน:าที่ของเซลลF 

  2. วิดีโอ 

  3. เอกสารประกอบการสอน 

ภาระ / งาน 

  1. สรุปแผนผงัความคิด เรื่อง ส>วนประกอบและหน:าที่ของเซลลF 

การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู/ 



สิ่งท่ีต/องการวัดและประเมนิผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ=การประเมิน 

ด/านความรู/ (K) 

1. นักเรียนสามารถบอกตำแหน>ง 

และ อธิบายหน:าที่ของ

องคFประกอบต>าง ๆ ภายในเซลลF

ได: 

 2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ

ความแตกต>างระหว>างเซลลFพืช 

และเซลลFสัตวFได:   

 

- การตอบคำถาม

ในช้ันเรียน 

 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม  

 

- นักเรียนตอบคำถาม

ถูกต:อง ชัดเจน 

ด/านทักษะกระบวนการ(P)  

1. นักเรียนสื่อสารและแลกเปลี่ยน

เหตุผลหรือความคิดเห็นกบั

นักเรียนคนอื่นได: 

 2. นักเรียนสามารถช้ี

ส>วนประกอบ และหน:าที่ของ

ส>วนประกอบของเซลลFน้ันได: 

 

- การถามตอบ 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

- นักเรียนแสดง

พฤติกรรมดังกล>าวได:ดี 

ด/านคุณลักษณะ (A) 

 1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

 

 2. นักเรียนสนใจใฝoรู:และม ี

ความสุขกับการเรียนและการร>วม

กิจกรรมในช้ันเรียน 

 3. นักเรียนส>งงานที่ได:รบั

มอบหมายตรงเวลา 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

- นักเรียนแสดง

พฤติกรรมดังกล>าวได:ดี 

บันทึกหลงัการสอน 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสอน  

2. การสอนตามแผนน้ีเปdนไปตามที่วางแผนไว:หรือไม> ถ:าไม>เปdนไปตามแผน ผู:สอนจะแก:ป�ญหาอย>างไร  

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

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

 

 


