
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

เร่ือง : โครงสร้างพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ                                                               ระยะเวลา 2 คาบเรียน (100 นาที)                                                                      
หน่วยการเรียนรู้ : ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวิต                                                  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์      รายวชิา วทิยาศาสตร์ 2 รหสัวชิา ว31102 
อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์ 
  
สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะประกอบไปดว้ยเซลล์   พบวา่ส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ บางชนิดจะประกอบดว้ยเซลล์เพียง
เซลล์เดียว  และเซลล์เดียวน้ีสามารถท าหนา้ท่ีเป็นร่างกายของส่ิงมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ไดโ้ดยเซลล์จะท าหนา้ท่ีหรือ    
ท ากิจกรรมต่าง ๆไดเ้ช่นเดียวกบัส่ิงมีชีวิตหลายเซลล์ท่ีมีโครงสร้างสลบัซับซ้อน   เช่น มีการกินอาหารการ
หายใจ การเคล่ือนไหว การสืบพนัธ์ุ เป็นตน้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบ
ต่าง ๆ  ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
  มาตรฐานช่วงช้ัน :  ส ารวจตรวจสอบ   อธิบายลกัษณะและรูปร่างของเซลลต่์าง ๆ ของส่ิงมีชีวติเซลล ์
เดียวและส่ิงมีชีวิตหลายเซลล์    หนา้ท่ีของส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตวร์วมทั้งกระบวนการท่ีสาร
ผา่นเซลล ์
 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards) 
  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะ ส่วนประกอบและหนา้ท่ีของส่วนประกอบของเซลล์ของ
ส่ิงมีชีวติรวมทั้งมีทกัษะในการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์และทกัษะในการทดลองเพื่อศึกษาส่วนประกอบของเซลล ์
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
ด้านความรู้  (K =  Knowledge)  

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของเซลล ์ และสามารถเขียนแผนภาพแสดงรูปร่างลกัษณะ 
ของเซลลต่์าง ๆ  ของส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียวและส่ิงมีชีวติหลายเซลลไ์ด ้ 

2. อธิบายหนา้ท่ีและส่วนประกอบของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวไ์ด ้
ด้านทกัษะ / กระบวนการ (P  =  Practice)  

1. เขียนแผนภาพ และอธิบายส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวไ์ด ้
ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A  =  Attitude ) เพื่อให้นกัเรียน 

  1.  มีความสนใจใฝ่รู้     2.  กลา้แสดงออก       3.  มีความรับผดิชอบ   4.  มีระเบียบวนิยั 



สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
 เซลล์ ( cell ) หมายถึง   หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของส่ิงมีชีวิตซ่ึงมีรูปร่างหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกบัการท า

หนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั 
 ส่ิงมีชีวติมีทั้งส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวและส่ิงมีชีวติหลายเซลล ์ มีลกัษณะและรูปร่างแตกต่างกนั 
 1) เซลล์ของส่ิงมีชีวติเซลล์เดียว   เช่น 
   -อะมีบา   รูปร่างไม่แน่นอน   เคล่ือนท่ีโดยใชข้าเทียม 
   -พารามีเซียม   รูปร่างเรียวยาว   คลา้ยรองเทา้แตะ มีขนรอบ ๆ ตวั 
 2) เซลล์ของส่ิงมีชีวติหลายเซลล์   มีลกัษณะและรูปร่างต่างกนั   เพื่อใหเ้หมาะสมท่ีจะ 

ท าหนา้ท่ีอยา่งเฉพาะเจาะจง  เช่น 
2.1) เซลลส์ัตว ์
-เซลลป์ระสาทของคน  มีลกัษณะเป็นเส้นยาว   และมีเส้นใยประสาทเป็นก่ิงแขนงมากมายทั้ง
ยาวและสั้น   เพื่อรับส่งกระแสประสาท 
-เซลล์อสุจิของคน   ประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ  ส่วนหัว   ล าตวั  และหาง  โดยหางเป็น
โครงสร้างท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ี 

  2.2) เซลลพ์ืช   เช่น   เซลลต่์างๆ  ในใบไม ้ ไดแ้ก่ 
 -เซลลผ์วิใบ   อยูน่อกสุดของใบ  มีรูปร่างเป็นร่องส่ีเหล่ียม   มีสารคลา้ยข้ีผึ้งขาว  
 ปกคลุม   ช่วยกนัการระเหยของน ้า 
 

การจดัระบบของเซลล์ในส่ิงมชีีวติหลายเซลล์   ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 
   

 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน  
 1.1 ครูช้ีแจงขอ้ตกลงในการเรียนและขอ้ปฏิบติัในการท าการทดลองทัว่ๆ ไปวา่เน้ือหาสาระท่ีนกัเรียน
จะไดเ้รียนในภาคการเรียนน้ีจะเรียนเร่ืองอะไรบา้ง 
  1.2 ครูน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยค าถามว่า “การท่ีมนุษยเ์ราจะเกิดมาไดน้ั้นจะตอ้งมีองค์ประกอบใดบา้ง 
(แนวการตอบ ตอ้งมีอวยัวะมาประกอบกนั หรือรวมกนัเป็นรูปร่างส่วนต่างๆได)้” 
  1.3 ครูถามอีกว่า “แล้วถ้าก่อนจะเป็นอวยัวะแต่ละส่วนจะตอ้งมีอะไรมาประกอบอีกหรือไม่จึงจะ
รวมกนัเป็นอวยัวะได ้(แนวการตอบ ตอ้งมีส่วนเล็กๆ เช่น เลือด เส้นประสาท เน้ือเยือ่ต่างๆ)” 
  1.4 ครูกล่าววา่ “ใช่แลว้ ก่อนท่ีจะเป็นอวยัวะต่างๆไดน้ั้นจะตอ้งมีส่วนประกอบเล็กๆ มารวมกนัก่อน 
และส่วนท่ีเล็กท่ีสุดนั้น เรียกวา่ เซลล ์นอกจากในคนเราแลว้ทั้งพืชและส่ิงมีชีวติอ้ืนๆก็จ  าเป็นตอ้งมีดว้ยเช่นกนั” 

อวยัวะ ระบบ
อวยัวะ 

เนือ้เยือ่ เซลล์ ร่างกาย 



2. ขั้นสอน 

  2.1 ครูกล่าววา่ “ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดนั้นจะเกิดมาไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ยหน่วยเล็กๆ ท่ีเรียกวา่ เซลล์ เป็น
องคป์ระกอบเสมอ” 
  2.2 ครูใหค้วามหมายของค าวา่เซลล ์“ เซลล ์(Cell) หรือหน่วยพื้นฐานของชีวิต คือโครงสร้างท่ีเล็กท่ีสุด
ท่ีสามารถท าให้เกิดกระบวนการพื้นฐานของชีวิตได ้เช่น การกินอาหาร การขบัถ่ายของเสีย และการสืบพนัธ์ุ 
เป็นตน้” 
  2.3 ครูอธิบายต่อว่า “ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะประกอบไปด้วยเซลล์ พบว่าส่ิงมีชีวิตเล็กๆ บางชนิดจะ
ประกอบดว้ยเซลลเ์พียงเซลลเ์ดียว และเซลล์เดียวน้ีสามารถท าหนา้ท่ีเป็นร่างกายของส่ิงมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ไดโ้ดย
เซลลจ์ะท าหนา้ท่ีหรือท ากิจกรรมต่างๆไดเ้ช่นเดียวกบัส่ิงมีชีวติหลายเซลลท่ี์มีโครงสร้างสลบัซบัซอ้น เช่น มีการ
กินอาหารการหายใจ การเคล่ือนไหว การสืบพนัธ์ุ เป็นตน้” 
  2.4 ครูกล่าววา่ “เซลล์ของส่ิงมีชีวิตมีขนาดต่างกนัมากมาย เซลล์ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด คือ ไมโคพลาสมา  
แลว้นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ เซลลท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดคือเซลลข์องอะไร (แนวการตอบ ไม่ทราบ)”   
  2.5 ครูเฉลยวา่ “เซลลท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ เซลลไ์ข่นกกระจอกเทศ” 
  2.6 ครูอธิบายวา่ “เซลลข์องส่ิงมีชีวติท่ีแตกต่างกนั เช่น คน สัตว ์พืช นั้นจะมีจ านวนไม่เท่ากนั แลว้ถาม
นกัเรียนวา่ ทราบหรือไม่วา่ เซลลข์องคนเรามีอยูก่ี่เซลล ์(แนวการตอบ มีเซลลเ์ป็นลา้นๆ เซลล)์” 
  2.7 ครูอธิบายว่า “เซลล์ถา้แบ่งจ านวนเป็นเกณฑ์นั้นจะสามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ ส่ิงมีชีวิตเซลล์
เดียว และส่ิงมีชีวติหลายเซลล”์ 
  2.8 ครูใหน้กัเรียนดูภาพเซลลข์องส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว มีลกัษณะและรูปร่างแตกต่างกนั เพื่อให้เหมาะสม
กบัการด ารงชีวติ เช่น   

- อะมีบา รูปร่างไม่แน่นอน เคล่ือนท่ีโดยใชข้าเทียม                                                                                           
- พารามีเซียม รูปร่างเรียวยาว คลา้ยรองเทา้แตะ มีขน รอบๆ ตวั และ
ใชข้นในการเคล่ือนท่ี                               

      - ยูกลนีา รูปร่างรียาว  มีแฟลกเจลลา (แส้) อยูบ่ริเวณดา้นบน ซ่ึงใช ้
                                                                     ในการเคล่ือนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ยกูลีนา           ไดโนแฟลกเจลเลต                        ไดอะตอม     



  2.9 ครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้และถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่เซลลท่ี์เป็นองคป์ระกอบของส่ิงมีชีวติ
ต่างๆ นั้น มีบทบาทหนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร (แนวการตอบ มีหนา้ท่ี แต่ละเซลลอ์าจมีหนา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป)” 
  2.10 ครูอธิบายวา่ “เซลลข์องส่ิงมีชีวติหลายเซลล ์   มีลกัษณะและรูปร่างแตกต่างกนัเพื่อใหเ้หมาะสมท่ี
จะท าหนา้ท่ีอยา่งเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ . . .(ใหน้กัเรียนดูภาพพร้อมกบัอธิบายดงัน้ี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซลลส์ัตว ์เช่น  เซลล์เม็ดเลือดแดงของกบและปลา  
มีรูปร่างรีเป็นรูปไข่และมีนิวเคลียสใหญ่อยูต่รงกลาง 
ท าหนา้ท่ีล าเลียงแก๊สไปยงัเซลลต่์าง ๆ ของร่างกาย  

 
    เซลล์อสุจิของคน ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือส่วนหวั 

   ล าตวั และหาง โดยหางเป็นโครงสร้างท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ี  
 

  ….เซลล์พชื   เช่น เซลลต่์างๆ ในใบไม ้                                                                                                                                          
เซลล์ผวิใบ  อยูน่อกสุดของใบ มีรูปร่างส่ีเหล่ียม  มีสารคลา้ยข้ีผึ้งขาวปกคลุมอยู ่ 
 ช่วยป้องกนัการระเหยของน ้ า                                            
    เซลล์คุม   มีรูปร่างคลา้ยเมล็ดถัว่ 1 คู่ ประกบกนั ท าใหเ้กิดรูตรงกลาง 

 เป็นทางแลกเปล่ียนแก๊ส และไอน ้าระหวา่งภายในและภายนอกใบ  
ซ่ึงเซลลคุ์มน้ีจะไม่พบในพืชใตน้ ้า                                                                                                                                

                                                  
                                                             เซลล์ช้ันในของใบ มีรูปร่างยาวต่อกนั ภายในมีเมด็คลอโรพลาสต ์
                                                             จ  านวนมาก ซ่ึงท าหนา้ท่ีสร้างอาหารใหพ้ืช 

 



  2.11 ครูอธิบายต่อไปวา่ “เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวถึ์งแมจ้ะมีลกัษณะและรูปร่างแตกต่างกนั แต่มี
โครงสร้างพื้นฐานหรือส่วนประกอบท่ีส าคญัภายในเซลลค์ลา้ยคลึงกนั ดงัภาพ (ครูใหน้กัเรียนดูภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ข้ันสรุป   

  3.1 ครูสรุปความรู้โดยถามนกัเรียนวา่ “หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของส่ิงมีชีวติเรียกวา่อะไร และส่ิงมีชีวติแต่ละ
ชนิดมีเหมือนกนัหรือไม่ (แนวการตอบ หน่วยท่ีเล็กท่ีสุด คือ เซลล ์และส่ิงมีชีวติแต่ละชนิดมีจ านวนไม่เท่ากนั 
เช่น ในคนหรือสัตวจ์ดัเป็นส่ิงมีชีวติหลายเซลล ์เป็นตน้)” 
  3.2 ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัเพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะและรูปร่างของเซลล์
ของส่ิงมีชีวติ 
 

ส่ือการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้ (Materials, Equipment and Resources) 
1. ใบความรู้และใบกิจกรรม  
2. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการ

ด ารงชีวิต  
3. รูปภาพเซลลต่์างๆ 

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 
วธีิวดัและประเมิน 
   - ท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ 
  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
  -  แบบฝึกหดัในใบกิจกรรม 



บันทกึหลงัการสอน 
วชิา วทิยาศาสตร์ 2   รหัสวชิา  ว31102            ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
เร่ือง  โครงสร้างพืน้ฐานและหน้าที่ของเซลล์                                                        ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559 
 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      ลงช่ือ………………………………ครูผู้สอน 
          (อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์) 
                                                                                   วนัท่ี…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               
 


