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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี 2 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 

รายวชิา วทิยาศาสตร ์  รหสัวชิา ว 31102   หน่วยการเรยีนรู ้ อยูด่มีสีุข        ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
เรื่อง การทดลอง เซลลพ์ชืและเซลลส์ตัว ์                     เวลา 2 คาบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรยีนรู ้ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธ์ของโครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวติที่ท างานสมัพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้
สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชใ้นการด ารงชวีติของตนเองและดแูลสิง่มชีวีติ 
 ตวัช้ีวดั 
 ว1.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธบิายการรกัษาดุลยภาพของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 
 ว1.1 ม.4-6/2 ทดลองและอธบิายกลไกการรกัษาดุลยภาพของน ้าในพชื 
 ว1.1 ม.4-6/3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน ้า แร่ธาตุ และ
อุณหภมูขิองมนุษยแ์ละสตัวอ์ื่นๆและน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  
 
1. สาระส าคญั 
 สารต่างๆเคลื่อนทีผ่่านเขา้และออกจากเซลลต์ลอดเวลา เซลล์จงึต้องมกีารรกัษาดุลยภาพ 
เพื่อใหร้่างกายของสิง่มชีวีติด ารงชวีติไดต้ามปกต ิเซลลม์กีารล าเลยีงผ่านเซลล์โดยวธิกีารแพร่ การ
ออสโมซสิ การล าเลยีงแบบฟาซลิเิทต การล าเลยีงแบบใช้พลงังาน และการล าเลยีงสารขนาดใหญ่ 
สิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีวมกีารล าเลยีงสารเกดิขึน้ ภายในเซลลเ์พยีงหนึ่งเซลล ์แต่สิง่มชีวีติหลายเซลลต์อ้ง
อาศยัการท างานประสานกนัของเซลลจ์ านวนมาก 
 
2. จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 2.1 ด้านความรู:้ เพ่ือให้นักเรียน 

2.1.1 สามารถอธบิายเซลลแ์ละองคป์ระกอบทีส่ าคญัของเซลลไ์ด ้
2.1.2 สามารถอธบิายความแตกต่างของเซลลพ์ชืและเซลลส์ตัวไ์ด้ 

 2.2 ด้านทกัษะ: เพ่ือให้นักเรียน 
  2.2.1 สามารถทดลองศกึษาลกัษณะโครงสรา้งและองคป์ระกอบทีส่ าคญัของเซลลไ์ด้ 
 2.3 ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค:์ เพ่ือให้นักเรียน 
  2.3.1 มวีนิยั (การเขา้ชัน้เรยีน, การแต่งกาย) 
  2.3.2 ใฝเ่รยีนรู ้(การมสี่วนร่วมในการเรยีน, อุปกรณ์ในการเรยีน) 
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  2.3.3 มุ่งมัน่ในการท างาน (การส่งงานครบ ตรงเวลา และไม่ลอกเพื่อน) 
 2.4 ด้านสมรรถนะ: เพ่ือให้นักเรียน 
  2.4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
  2.4.2 ความสามารถในการคดิ 
 
3. สาระการเรียนรู ้

เซลล ์(Cell) เป็นหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติทุกชนิด ยกเว้นไวรสัซึง่เป็นสิง่มชีวีติทีไ่ม่จดัว่า
เป็นเซลลเ์นื่องจากไม่มเียือ่หุม้เซลลแ์ละไซโทพลาซมึ ซึง่เป็นโครงสรา้งส าคญัของเซลล์ 
ส่วนประกอบของส่ิงมีชีวิต 
 
   เซลล ์(Cell)      ระบบอวยัวะ (Organ System)    เนื้อเยือ่ 
(Tissue) 
                              ร่างกาย (Body)       อวยัวะ (Organ) 
 

แผนภาพท่ี 1 ส่วนประกอบของส่ิงมีชีวิต 
เน้ือเย่ือ คอื กลุ่มของเซลลช์นิดเดยีวกนัทีอ่ยูร่วมกนัเพื่อท าหน้าทีเ่ฉพาะ 
อวยัวะ คอื กลุ่มของเนื้อเยือ่ชนิดเดยีวกนัหรอืต่างชนิดทีอ่ยูร่วมกนัเพื่อท าหน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
ระบบอวยัวะ คอื อวยัวะหลายๆ ชนิดมาท าหน้าทีป่ระสานกนัเพื่อท าหน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหนึ่ง โดย
แต่ละระบบอวยัวะมกีารท างานแตกต่างกนัออกไป 

ประเภทของเซลล ์เราสามารถแบ่งเซลลข์องสิง่มชีวีติออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 
1. เซลลพ์วกโปรคารร์โิอต (Prokaryotic cell) 
2. เซลลพ์วกยคูารร์โิอต (Eukaryotic cell) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 เซลลพ์วกโปรคารริ์โอตและเซลลพ์วกยคูารริ์โอตฃ 

  1. เซลลพ์วกโปรคารริ์โอต (Prokaryotic cell) เป็นเซลลข์องสิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีว มี
ลกัษณะของเซลลเ์ป็นแบบง่าย สนันฐิานวา่เป็นสิง่มชีวีติพวกแรกๆ ทีเ่กดิขึน้ในโลก เนื่องจาก
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ลกัษณะววิฒันาการเป็นแบบง่ายๆ Organell เป็นแบบง่ายๆ ไมซ่บัซอ้น ซึง่เป็น organell ทีไ่ม่มเียือ้
หุม้ ตวัอยา่งเช่น เซลลข์องสาหร่ายสเีขยีวแกมน ้าเงนิ (Bluegreen algae) เป็นตน้ 

2. เซลลพ์วกยคูารริ์โอต (Eukaryotic cell) เป็นเซลลข์องสิง่มชีวีติทัง้ที่เป็นสิง่มชีวีติเซลล์
เดยีว และ สิง่มชีวีติหลายเซลล์โดยส่วนใหญ่จะมลีกัาณะที่มคีวามซบัซ้อน และ มวีวิฒันาการของ
เซลลม์ากกวา่พวกโปรคารร์โิอต ตวัอยา่งเช่น เซลลข์องมนุษย ์จะพบวา่มเีซลลท์ีล่กัษณะแตกต่างกนั
ซึง่มกีารพฒันา หรอื ววิฒันาการไปท าหน้าทีเ่ฉพาะอย่างแล้วแต่ชนิดของเซลล์ เช่น เซลล์ประสาท 
(Nerve Cell หรอื ทีเ่รยีกวา่ Neuron), เซลลก์ลา้มเนื้อลาย (Skelleton Muscle cell) เป็นตน้ 

โครงสร้างพื้นฐานของเซลล ์เซลลม์โีครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญั 3 ส่วน คอื 
1. ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล ์แบ่งออกเป็น 

1.1 ผนงัเซลล ์(Cell Wall) 
1.2 เยือ่หุม้เซลล ์(Cell Membrane) 

2. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ประกอบดว้ย 
2.1 ไซโทซอล (Cytosol) 
2.2 ออรแ์กเนลล ์(Organelles) 

3. นิวเคลียส (Nucleus) ประกอบดว้ย 
3.1 เยือ่หุม้นิวเคลยีส (Nuclear Membrane) 
3.2 นิวคลโีอพลาซมึ (Nucleoplasm) ประกอบดว้ย โครมาทนิ (Chromatin) นิวคลโีอลสั 
(Nucleolus) 

หน้าท่ีของโครงสร้างพื้นฐานของเซลล ์
1. ผนังเซลล์ เป็นโครงสร้างที่อยู่ด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์พบเฉพาะในสิง่มชีวีติจ าพวก

แบคทเีรยี สาหร่ายสเีขยีวแกมน ้าเงนิ เหด็ รา ยสีต ์สาหร่ายทุกชนิด และพชื โดยผนงัเซลลท์ าหน้าที่
เพิม่ความแขง็แรงใหแ้ก่เซลลแ์ละท าใหเ้ซลลค์งรปูร่าง 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 ผนังเซลลพื์ช 

 
2. เย่ือหุ้มเซลล ์เป็นโครงสรา้งทีพ่บในสิง่มชีวีติทุกชนิด ยกเว้นไวรสั เยือ่หุม้เซลล์

ประกอบดว้ยสารหลกั2 ชนิด คอื ฟอสโฟลพิดิและโปรตนี โดยฟอสโฟลพิดิจะจดัเรยีงตวัเป็น 2 ชัน้ 
ซึง่จะหนัส่วนทีไ่มช่อบน ้า (ส่วนหาง) เขา้หากนั และหนัสว่นทีช่อบน ้า (ส่วนหวั) ออกจากกนั โดยมี
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โมเลกุลของโปรตนีกระจายตวัแทรกอยูร่ะหวา่งโมเลกุลของฟอสโฟลพิดิ นอกจากนี้ยงัมี
คอเลสเตอรอล ไกลโคโปรตนี และไกลโคลพิดิเป็นส่วนประกอบของเยือ่หุม้เซลลด์ว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 โครงสร้างเยื้อหุ้มเซลล ์

 
เยือ่หุม้เซลลท์ าหน้าทีห่่อหุม้เซลล ์และรกัษาสมดุลของสารภายในเซลลโ์ดยควบคุมการผ่าน

เขา้ออกของสารระหวา่งเซลลก์บัสิง่แวดลอ้มภายนอก ดงันัน้เยือ่หุม้เซลลจ์งึมคีุณสมบตัเิป็นเยือ่เลอืก
ผ่าน (Semipermeable Membrane) 

3. ออรแ์กเนลล์ (Organelles) เปรยีบเสมอืนอวยัวะของเซลล์ โดยแต่ละออร์แกเนลล์มี
โครงสรา้งและหน้าทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ออรแ์กเนลลใ์นเซลลส์ตัว ์
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ออรแ์กเนลล ์ทีค่วรรูจ้กัมดีงัต่อไปนี้ 
 
ออรแ์กเนลลช์นิดต่างๆ รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 

 
ร่างแหเอนโดพลาสซึม 

เป็นออร์แกเนลล์ที่มเียื่อหุ้มชัน้เดยีว มลีกัษณะเป็นท่อแบนขนาด
ใหญ่บางบริเวณโป่งออกเป็นถุง เรียงขนานซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ 
ภายในมีของเหลวบรรจุอยู่ และมีท่อเชื่อมถึงกนัเป็นร่างแหอยู่
ลอ้มรอบนิวเคลยีส 
ร่างแหเอนโดพลาซมึแบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื 
1. ร่างแหเอนโดพลาซึมชนิดผิวขรขุระ  
ท าหน้าทีส่งัเคราะหแ์ละการล าเลยีงโปรตนี 
2. ร่างแหเอนโดพลาซึมชนิดผิวเรยีบ  
ท าหน้าทีส่งัเคราะหแ์ละล าเลยีงสารประเภทไขมนั และก าจดั
สารพษิ 

 
 
 
 

ไลโซโซม (Lysosome) 

 
เป็นออรแ์กเนลลท์ีม่ลีกัษณะเป็นถุงกลมๆ ภายในบรรจุเอนไซม์
ส าหรบัยอ่ยสารต่างๆพบในเซลลส์ตัวแ์ต่ไม่พบในเซลลพ์ชื 

 
 
 
 

คลอโรพลาสต ์
(Chloroplast) 

 
เป็นออรแ์กเนลลท์ีพ่บในเซลลพ์ชืและโพรทสิตบ์างชนิดมเียือ่หุม้ 2 
ชัน้ ท าหน้าทีส่งัเคราะหน์ ้าตาลกลโูคสในกระบวนการสงัเคราะห์
ดว้ยแสง 

 

 
กอลจิคอมเพลก็ซ ์ 
(Golgi complex) 

 
เป็นออรแ์กเนลลท์ีม่ลีกัษณะเป็นถุงแบนคล้ายจานขนาดใหญ่ซ้อน
กนัเป็นชัน้ๆบรเิวณปลายทัง้สองดา้นของแต่ละถุงจะโป่งพองใหญ่
ขึน้ และมกัจะอยูใ่กลก้บัร่างแหเอนโดพลาซมึ (ER) เนื่องจากมกีาร
ท างานร่วมกนัในการสงัเคราะห์สารจ าพวกโปรตนีและไขมนั โดย
กอลจิคอมเพลกซ์จะท าหน้าที่ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของ
โปรตนีและไขมนัทีร่่างแหเอนโดพลาซมึสร้างขึน้แล้วสร้างเวสเิคลิ 
(vesicle) ห่อหุม้ เพื่อส่งออกไปยงัปลายทางทีต่อ้งการ 
 

BeeGenc




กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 

 

ออรแ์กเนลลช์นิดต่างๆ รายละเอียด 
 
 
 
 

 
ไมโทคอนเดรยี 
(Mitochondria) 

 
พบเฉพาะในเซลลข์องสิง่มชีวีติจ าพวกยคูารโิอต เป็นออร์แกเนลล์
ที่มเียื่อหุ้ม 2 ชัน้ โดยเยื่อหุ้มชัน้นอกมลีกัษณะเรยีบ ส่วนเยื่อหุ้ม
ชัน้ในพบัทบไป-มาแล้วยื่นเขา้ไปด้านใน โดยท าหน้าที่เป็นแหล่ง
ผลติ 
สารพลงังานสงู (ATP) ใหแ้ก่เซลล ์
 
 

 
 
 
 
 
 

ไรโบโซม (Ribosome) 

เป็นออรแ์กเนลลท์ีพ่บในเซลลข์องสิง่มชีวีติทุกชนิด ท าหน้าที่
สงัเคราะหโ์ปรตนี 
ไรโบโซมประกอบด้วย 2 หน่วยย่อย   หน่วยย่อยต่างๆของไรโบ
โซมประกอบดว้ย RNA และโปรตนี ไรโบโซมจะเกาะอยู่บนเอนโด
พลาสตกิเรตคิลูมั สรา้งโปรตนีส่งออกนอกเซลล ์และสรา้งโปรตนีที่
เป็นองคป์ระกอบของเยือ้หุม้เซลล ์

 
 
 
 

 
แวคิวโอล (Vacuole) 

 
 
 
 
 

คอนแทรกไทลแ์วคิวโอล 
ในพารามีเซียม 

 
เป็นออรแ์กเนลลท์ีพ่บในเซลลข์องสิง่มชีวีติจ าพวกโพรทสิต์ พชื 
และสตัว ์มลีกัษณะเป็นถุงมเียือ่หุม้ช ัน้เดยีว แวควิโอลมหีลายชนิด 
หลายขนาด และหลายรปูร่าง โดยท าหน้าทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
ซึง่จะพบในเซลลข์องสิง่มชีวีติทีจ่ าเพาะ ไดแ้ก่ 
1. คอนแทรกไทล์แวคิวโอล (Contractile Vacuole) ท าหน้าที่
รกัษาสมดุลของน ้าและก าจดัของเสยีภายในเซลล์ พบในเซลล์ของ
โพรทสิตบ์างชนิด เช่น อะมบีา พารามเีซยีม และยกูลนีา เป็นตน้ 
2. ฟูดแวคิวโอล (Food Vacuole) พบในเซลล์ของโพรทสิต์บาง
ชนิดและเซลล์เมด็เลอืดขาวของคนท าหน้าที่บรรจุอาหารที่รบัเขา้
มาจากภายนอกเซลลเ์พื่อท าการยอ่ยสลายต่อไป 
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4. นิวเคลียส (Nucleus) เป็นโครงสรา้งทีม่กัพบอยูต่รงกลางเซลล์ เมื่อยอ้มสจีะตดิสเีขม้ทบึ
สงัเกตไดช้ดัเจน และโดยปกตเิซลลข์องสิง่มชีวีติทัว่ไปจะมนีิวเคลยีสเพยีง 1 นิวเคลยีส พบเฉพาะใน
เซลล์ของสิง่มชีวีติจ าพวกยคูารโิอต โดยนิวเคลยีสท าหน้าที่ควบคุมการท างานและกจิกรรมต่างๆ 
ของเซลล ์รวมทัง้เป็นแหล่งเกบ็สารพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติจ าพวกยคูารโิอต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 นิวเคลียส 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 7 เซลลส์ตัว ์และเซลลพื์ช กบัความแตกต่าง 
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ตารางสรปุความแตกต่างระหว่างเซลลพื์ช และ เซลลส์ตัว ์
ส่ิงท่ีเปรยีบเทียบ เซลลส์ตัว ์ เซลลพื์ช 

1. ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล ์    
ผนงัเซลล ์ ×  
เยือ้หุม้เซลล ์   
2. ไซโทพลาสซึม   
ไมโทคอนเดรยี   
ไรโบโซม   
เอนโดพลาสมกิ เรตคิวิลมั    
กอลจคิอมเพลกซ ์   
แวควิโอล   
คลอโรพลาส ×  
ไลโซโซม  × 
เซนทรโิอล  × 
3. นิวคลียส    
4. ความแขง็แรง  อ่อนนุ่ม แขง็แรง  คงรปูอยู่ได้ 
5. รปูร่างของเซลล ์ ค่อนข้างกลม เป็นเหล่ียม 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 การสอนกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้ เ ป็นกลุ่ม 5 ข ัน้ตอน (Group 
Investigation Instruction Model) เป็นรูปแบบการเรยีนการสอนที่ให้ผู้เรยีน ได้ฝึกคดิ ฝึกสงัเกต    
ฝึกน าเสนอ ฝึกวเิคราะห ์วจิารณ์ ฝึกสรา้งองคค์วามรู ้โดยมคีรเูป็นผูก้ ากบัควบคุมการด าเนินการให้
ค าปรกึษาชีแ้นะ ช่วยเหลอื ใหก้ าลงัใจ เป็นผู้กระตุ้น ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนคดิและรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้
ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้แต่ละกจิกรรมประกอบดว้ย 
 - ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิความสงสยั 
ใคร่รู ้อยากรูอ้ยากเหน็ ซึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งส ารวจตรวจสอบต่อไปดว้ยตวัของผูเ้รยีนเอง 
 - ขัน้ส ารวจและคน้หา (Exploration Phase) เป็นการจดักจิกรรมให้ผู้เรยีนมปีระสบการณ์
ร่วมกนัโดยการวางแผนก าหนดการส ารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบตั ิในการส ารวจตรวจสอบ
ปญัหาหรอืประเดน็ทีผู่เ้รยีนสนใจใคร่รู ้ครมูหีน้าทีส่่งเสรมิ กระตุน้ ใหค้ าปรกึษาชีแ้นะ ช่วยเหลอื และ
อ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนด าเนินการส ารวจตรวจสอบเป็นไปดว้ยด ี
 - ขัน้อธบิายและลงขอ้สรุป (Explanation Phase) เป็นการจดักจิกรรมหรอืสถานการณ์ทีใ่ห้
ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกนัทัง้ช ัน้เรียน โดยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการส ารวจ 
ตรวจสอบ พร้อมทัง้ วเิคราะห์ อธบิาย และเปิดโอกาสให้มกีารอภปิรายซกัถามแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
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หรอื โตแ้ยง้ในองคค์วามรูใ้หม่ทีไ่ดส้รา้งสรรค ์มกีารอา้งองิหลกัฐาน ทฤษฎ ีหลกัการ กฎเกณฑ ์หรอื
องคค์วามรูเ้ดมิ แลว้ลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผล 
 - ขัน้ขยายความรู ้(Expansion Phase) เป็นการจดักจิกรรมหรอืสถานการณ์ทีใ่ห้ผู้เรยีนได้
เพิม่เตมิหรอืเตมิเตม็องคค์วามรูใ้หม่ๆใหก้วา้งขวางสมบรูณ์ กระจ่างและลกึซึง้ยิง่ขึน้ โดยการอธบิาย 
ยกตวัอยา่ง อภปิรายซกัถามแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และเชื่อมโยงความรู้เดมิสู่องค์ความรู้ใหม่อย่างเป็น
ระบบ 
 - ขัน้ประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นการจดักิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ประเมิน
กระบวนการส ารวจตรวจสอบและผลการส ารวจตรวจสอบ หรอืองค์ความรู้ใหม่ของตนเองและของ
เพื่อนร่วมชัน้เรยีน 
 1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement Phase)  
  1.1 ครเูริม่น าเขา้สู่บทเรยีน โดยครเูริม่การเรยีนการสอน โดยการพดูคุยเกีย่วกบั เซลล์
พชืและเซลลส์ตัวท์ีน่กัเรยีนเคยเรยีนรูม้า  

  1.2 ครใูชค้ าถามกระตุน้ความคดิดงันี้ 
    – เซลลพ์ชืมสี่วนประกอบใดบา้ง 
    – เซลลพ์ชืกบัเซลลส์ตัวน์ัน้มรีปูร่างเป็นอยา่งไร 
  1.3 นกัเรยีนร่วมกนัอภปิรายหาค าตอบเกีย่วกบัค าถามตามความคดิเหน็ของแต่ละคน 
 2. ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 
  นกัเรยีนศกึษาขอ้มลู ท ากจิกรรมการทดลองที ่การศกึษาเซลลพ์ชืและสตัว ์โดยครเูป็น
ผูส้นบัสนุน ใหค้วามช่วยเหลอืระหวา่งการทดลอง 
 3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรปุ (Explanation Phase) 
  นกัเรยีนและครรู่วมกนัสรุปผลจากการปฏบิตักิจิกรรม อภปิรายและหาขอ้สรุป 
 4. ขัน้ขยายความรู้ (Expansion Phase) 
  นกัเรยีนคน้ควา้เกีย่วกบัความแตกต่างระหวา่งเซลลพ์ชืและเซลล์สตัว ์เขยีนลงในสมุด
บนัทกึการเรยีน 
 5. ขัน้ประเมินผล (Evaluation Phase)  
  ใหน้กัเรยีนส่งใบกจิกรรมการทดลอง เรื่อง การศกึษาเซลลพ์ชืและเซลลส์ตัว ์
 
5. ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์ดุลยภาพของสิง่มชีวีติ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
 2. Power point เรื่อง กลไกการรกัษาดุลยภาพของสิง่มชีวีติ 
 3. ใบกจิกรรมการทดลอง 
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6. การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู ้
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นคาบนี้  มดีงันี้ 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
ท่ีต้องการวดัและประเมินผล 

การวดัผล การประเมินผล 

ด้านความรู้: 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. สามารถอธบิายเซลลแ์ละ
องคป์ระกอบทีส่ าคญัของเซลล์
ได ้
2. สามารถอธบิายความ
แตกต่างของเซลลพ์ชืและเซลล์
สตัวไ์ด ้

วิธีวดัผล: 
พิจารณาจาก 
1. การประเมนิคุณภาพงาน 
เครื่องมือวดัผล: 
1. ใบงานเรื่อง เซลลแ์ละ
องคป์ระกอบของเซลล ์

เกณฑ์การให้คะแนน: 
บันทึกคะแนนที่ได้จากการ
ต ร ว จ ใ บ ง า น แ ล ะ น า ไ ป
ประมวลผลในคะแนนรวมของ
รายวชิา 
 

ด้านทกัษะ: 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. สามารถทดลองศกึษา
ลกัษณะโครงสรา้งและ
องคป์ระกอบทีส่ าคญัของเซลล์
ได ้

วิธีวดัผล: 
พิจารณาจาก 
1. การประเมนิคุณภาพงาน 
เครื่องมือวดัผล: 
1. ใบกจิกรรมการทดลอง 
2. ใบงานเรื่อง เซลลแ์ละ
องคป์ระกอบของเซลล ์
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
บนัทกึคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ตรวจใบกจิกรรมการทดลอง
และน าไปประมวลผลในคะแนน
รวมของรายวชิา 
เกณฑ์การประเมินผล: 
นักเรียนสามารถบนัทึกข้อมูล
และตอบค าถามได้ถู กต้อ ง   
รอ้ยละ 70 ถอืวา่ผ่านเกณฑ ์

ด้านคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค:์ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. มวีนิยั 
2. ใฝเ่รยีนรู ้
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

วิธีวดัผล: 
พิจารณาจาก 
พฤติกรรมการเข้าชัน้เรียน, 
การแต่งกาย การมสี่วนร่วมใน
การเรยีน, อุปกรณ์ในการเรยีน
การส่งงาน 
เครื่องมือวดัผล: 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีน 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
คดิเป็นคะแนน 10 % ของ
คะแนนประจ าภาคเรยีน 
เกณฑ์การประเมินผล:
นกัเรยีนเขา้เรยีนและปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดไม่น้อยกวา่ 
รอ้ยละ 80 ถอืวา่ผ่านเกณฑ ์
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จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
ท่ีต้องการวดัและประเมินผล 

การวดัผล การประเมินผล 

ด้านสมรรถนะ: 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
 

วิธีวดัผล: 
พิจารณาจาก 
1. การจดบนัทกึการเรยีน 
2. การตอบค าถามใน 
ใบงาน 
เครื่องมือวดัผล: 
1. แบบประเมนิสมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รยีน 5 ดา้น 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
ดเียีย่ม ให ้3 คะแนน 
ด ีให ้2 คะแนน                
พอใช ้ให ้1 คะแนน 
ปรบัปรุง ให ้0 คะแนน 
เกณฑ์การประเมินผล: 
แต่ละดา้นตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 
1  ขึน้ไป  จงึจะถอืวา่ ผ่าน 



กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 

 

8. บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 8.1 ผลการจดัการเรียนรู้ 
 จากการเรยีนการสอนในคาบเรยีนนี้พบวา่ นกัเรยีนส่วนใหญ่สนใจ และให้ความร่วมมอืใน
การท ากจิกรรมด ีโดยหลงัการทดลองมกีารอภปิรายร่วมกนัระหวา่งนกัเรยีนและครูผู้สอน โดยมกีาร
สรุป concept ซึง่ท าใหน้กัเรยีนสามารถจบัประเดน็และบอกความแตกต่างของเซลลพ์ชืเซลลส์ตัวไ์ด้ 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
 8.2 ปัญหาและอปุสรรค 
 ในบางขัน้ตอนของการทดลองนกัเรยีนบางคนไม่อ่าน direction lab 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
 8.3 แนวทางแก้ไข 
 ก่อนท าการทดลองควรใหน้กัเรยีนทุกคนท าความเขา้ใจข ัน้ตอนการทดลองใหล้ะเอยีดก่อน 
หากมขีอ้สงสยัใหถ้ามครผููส้อน แลว้จงึเริม่ท าการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 

         ลงชื่อ…………………………………………….. 
             (                                              ) 

           ผูส้อน / ผูบ้นัทกึ 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง.........  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

รายวิชา  วิทยาศาสตรพื์้นฐาน (ว 31102)  เรื่อง.............................................................. 
 

 

เลขท่ี 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ 

เกณฑ์การประเมิน 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

คณุภาพ
การ

ประเมิน  
ความมี
วินัย 
5% 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

 
3% 

 
มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

2% 
3 2 1 3 2 1 3 2 1  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
แบบประเมินการน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

เกณฑ์การให้คะแนน  3 คะแนน =  ด ี  2 คะแนน = ปานกลาง  1 คะแนน = พอใช ้
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แบบประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 5 ด้าน 
 

เล
ขที่

 

ช่ือ – สกลุ 

สมรรถนะส าคญั(ความสามารถใน...) สรปุผล 

กา
รส
ื่อส
าร

 

กา
รค
ดิ 

กา
แก

ป้ญั
หา

 

กา
รใ
ชท้

กัษ
ะ

ชวี
ติ 

กา
รใ
ช ้
 

เท
คโ
นโ
ลย

 ี

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม   
คิดเป็นร้อยละ   

เกณฑ์การให้คะแนน: ดเียีย่ม   ให ้3 คะแนน 
     ด ี   ให ้2 คะแนน                
     พอใช ้  ให ้1 คะแนน 
     ปรบัปรุง  ให ้0 คะแนน 
สรปุ  ผลการประเมิน  แต่ละด้านต้องได้ระดบัคะแนน 1  ขึ้นไป  จึงจะถือว่า  ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน (Rubric) 
พฤติกรรม ระดบัคณุภาพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) พอใช้/ผ่าน
เกณฑ์ (1) 

ปรบัปรงุ (0) 

ความสามารถในการ
ส่ือสาร 
1. เขยีนถ่ายทอด
ความรูค้วามเขา้ใจจาก
สารทีอ่่าน ฟงั หรอืดู
ดว้ยภาษาของตนเอง
ได ้

 
 
เขยีนถ่ายทอด
ความรู ้ความเขา้ใจ
จากสารทีอ่่าน ฟงั ด ู
ดว้ยภาษาของ
ตนเอง ไดใ้จความ
ครอบคลุมครบถ้วน
และถูกตอ้งตาม
หลกัการใชภ้าษา 

 
 
เขยีนถ่ายทอด
ความรู ้ความเขา้ใจ
จากสารทีอ่่าน ฟงั ด ู
ดว้ยภาษาของ
ตนเอง ไดใ้จ
ความส าคญัเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ไม่ครบถ้วน
สมบรูณ์ และมี
ขอ้บกพร่องในการ
ใชภ้าษา วรรคตอน
และการเขยีนค าไม่
เกนิ 2 แห่ง 

 
 
เขยีนถ่ายทอด
ความรู ้ความ
เขา้ใจจากสารที่
อ่าน ฟงั ด ูดว้ย
ภาษาของตนเอง 
ไดใ้จความส าคญั
เป็นบางส่วนและ
มขีอ้บกพร่องใน
การใชภ้าษา 
วรรคตอนและการ
เขยีนค าตัง้แต่ 3 
แห่ง แต่ไมเ่กนิ 5 
แห่ง 

 
 
เขยีนถ่ายทอด
ความรูค้วามเขา้ใจ
จากสารทีอ่่าน ฟงั 
หรอืดตูามรปูแบบ 

ความสามารถใน 
การคิด 
1. สามารถระบุ
หลกัการส าคญั แนวคดิ
หรอืความรูท้ ีป่รากฏใน
ขอ้มลูทีพ่บเหน็ใน
บรบิท 

 
 
สามารถระบุ
หลกัการส าคญั 
แนวคดิหรอืความรูท้ ี่
ปรากฏในขอ้มลูที่
พบเหน็ในบรบิทได้
อยา่งถูกตอ้ง 
ครบถ้วน 

 
 
สามารถระบุ
หลกัการส าคญั 
แนวคดิหรอืความรูท้ ี่
ปรากฏในขอ้มลูที่
พบเหน็ในบรบิทได้
อยา่งถูกตอ้ง แต่ไม่
ครบถ้วน 

 
 
สามารถระบุ
หลกัการส าคญั 
แนวคดิหรอื
ความรูท้ ีป่รากฏ
ในขอ้มลูทีพ่บเหน็
ในบรบิทได้
ถูกตอ้งบางส่วน
และไม่ ครบถ้วน 

 
 
ระบุหลกัการส าคญั 
แนวคดิหรอืความรู้
ทีป่รากฏในขอ้มลูที่
พบเหน็ในบรบิทไม่
ถูกตอ้ง 
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เกณฑ์การประเมินใบงาน 
5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

- ท าครบ 
ทุกขอ้ 
- ตอบค าถาม
ถูกตอ้ง 
- อธบิายไดด้ ี
- มคีวาม
สะอาด
เรยีบรอ้ย 

- ท าครบ 
ทุกขอ้ 
- ตอบค าถาม
ถูกตอ้ง 
- อธบิายพอใช้ 
- มคีวามสะอาด
เรยีบรอ้ย 

- ท าครบ 
ทุกขอ้ 
- ตอบค าถาม
พอใช ้
- อธบิายพอใช้ 
- มคีวามสะอาด
เรยีบรอ้ย 

- ท าไม่ครบ 
ทุกขอ้ 
- ตอบค าถาม
พอใช ้
- อธบิายพอใช้ 
- มคีวามสะอาด
เรยีบรอ้ย 

- ท าไม่ครบ 
ทุกขอ้ 
- ตอบค าถาม
พอใช ้
- อธบิายไม่ได ้
- ท างานไม่ค่อย
เรยีบรอ้ย 

- ไม่ส่งงาน 

 
เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
 5      คะแนน หมายถงึ ดมีาก 
 4-3   คะแนน หมายถงึ ด ี
 2-1   คะแนน หมายถงึ พอใช ้
 0      คะแนน หมายถงึ ควรปรบัปรุง 
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