
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
เร่ือง : เซลลข์องส่ิงมีชีวติ                                                                                         ระยะเวลา 2 คาบเรียน (100 นาที)                                                                      
หน่วยการเรียนรู้ : หน่วยของส่ิงมีชีวติและการด ารงชีวติของพืช                                        ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์      รายวชิา วทิยาศาสตร์ 2 รหสัวชิา ว31102 
อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์ 
     
สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
 ส่ิงมีชีวติส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเซลลห์ลายชนิดโดยเซลลแ์ต่ละชนิดจะมีรูปร่างท่ีแตกต่างกนัไปตาม
หนา้ท่ีของเซลลช์นิดนั้น ๆ  หรือกล่าวไดว้า่หนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั  ท าใหเ้ซลลแ์ต่ละชนิดมีรูปร่างท่ีต่างกนั 
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐานการเรียนรู้  ว  1.1 : เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ  ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ี
ของระบบต่าง ๆ  ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพนัธ์กนั  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้
ไปใชใ้นการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 
  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 

1. ส ารวจตรวจสอบ และอธิบายลกัษณะและรูปร่างของเซลลต่์าง ๆ ของส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวและส่ิงมีชีวติ
หลายเซลล ์

2. ส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบต่าง ๆ  ของ
ส่ิงมีชีวติ  (พืช  สัตวแ์ละมนุษย)์  การท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบต่าง ๆ  และน าความรู้ไปใช ้
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards) 

1. เตรียมสไลดเ์พื่อศึกษาลกัษณะและรูปร่างของเซลลต่์าง ๆ ของส่ิงมีชีวติภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ อธิบาย
และเขียนแผนภาพแสดงส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์

2.  อธิบายหนา้ท่ีส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์

จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
ด้านความรู้  (K =  Knowledge)  
  1. นกัเรียนสามารถอธิบายรูปร่างลกัษณะและส่วนประกอบส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวไ์ด ้  

 2. นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวไ์ด ้

  3. นกัเรียนสามารถวาดภาพและระบุส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวไ์ด ้
ด้านทกัษะ / กระบวนการ (P  =  Practice)  
  1. นกัเรียนสามารถเตรียมสไลดส์ดของเซลลพ์ืชได ้  
 2.  นกัเรียนสามารถใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพื่อศึกษารูปร่างและส่วนประกอบของเซลลไ์ด ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A  =  Attitude ) เพื่อให้นกัเรียน 

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



สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
  เซลล์ คือหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของส่ิงมีชีวติ มีส่วนประกอบพื้นฐานท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวติ เซลลข์องส่ิงมีชีวติ
อาจมีรูปร่างและส่วนประกอบแตกต่างกนัเพื่อความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ี 
 ผูค้น้พบเซลลเ์ป็นคนแรก คือ โรเบิร์ต ฮูก (Robert Hook) เป็นชาวองักฤษ  พบโครงร่างท่ีเป็นรูปเหล่ียมจาก
การศึกษาช้ินไมค้อร์ก และตั้งช่ือวา่ เซลล ์ต่อมา ชไลเดน (Schleiden) และชวาน (Schwann) ไดต้ั้งทฤษฏีเซลล ์(Cell 
Theory) มีใจความวา่ “ ส่ิงมีชีวติทั้งหลายประกอบดว้ยเซลลแ์ละผลิตภณัฑข์องเซลล ์” 
  การศึกษาลกัษณะและรูปร่างของเซลลต่์างๆ ของส่ิงมีชีวติพบวา่ ส่ิงมีชีวติท่ีมีเซลลเ์พียงเซลลเ์ดียว เรียกวา่ 
ส่ิงมีชีวติเซลล์เดียว ไดแ้ก่ อะมีบา  พารามีเซียม ยกูลีนา ฟาคสั  ส่วนส่ิงมีชีวติท่ีประกอบข้ึนจากเซลลห์ลายเซลล์
รวมกนัเป็นรูปร่าง เรียกวา่ ส่ิงมีชีวติหลายเซลล์ ไดแ้ก่ พืช สัตว ์
 เซลลข์องส่ิงมีชีวติประกอบดว้ยส่วนห่อหุม้เซลล ์นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เซลลพ์ืชมีส่วนท่ีห่อหุม้เซลล ์2 
ชั้น คือ ผนงัเซลล ์(cell wall) เยือ่หุม้เซลล ์(cell membrane)  และคลอโรพลาสต ์(Chloroplast) ท่ีอยูใ่นไซโทพลาซึม 
(Cytoplasm) ส่วนเซลลส์ัตวป์ระกอบดว้ย เยื่อหุม้เซลล ์(cell membrane) ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) และนิวเคลียส 
(nucleus) 
  ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์พชื 
  เซลลพ์ืช (Plant cell) มีส่วนประกอบ 3 ส่วน มีหนา้ท่ีต่างๆ ดงัน้ี 
  1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ประกอบดว้ย 
   1.1 เยือ่หุม้เซลล ์(cell membrane) เป็นเยือ่บางๆ ประกอบดว้ยสารประเภทไขมนัและโปรตีน  มี
สมบติัเป็น เยือ่เลอืกผ่าน (semipermeable membrane) ท าหนา้ท่ีควบคุมปริมาณและชนิดของสารท่ีผา่นเขา้ออกจาก
เซลล ์เช่น อาหาร อากาศ และสารละลายเกลือแร่ต่างๆ  
   1.2  ผนงัเซลล ์(cell wall) อยูด่า้นนอกสุดของเซลล ์พบเฉพาะเซลลพ์ืชเท่านั้น ท าหนา้ท่ีเสริมสร้าง
ความแขง็แรงของเซลล ์ท าใหเ้ซลลพ์ืชคงรูปอยูไ่ด ้ประกอบดว้ยเซลลลู์โลส 
 2.นิวเคลยีส (nucleus) เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลล ์มีลกัษณะค่อนขา้งกลมภายในของเหลวมีนิวคลี
โอลสัและโครมาทิน ท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานของเซลล ์และกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล ์เช่น การหายใจ การบ่ง
เซลล ์การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
 3. ไซโทพลาซึม (cytoplasm) เป็นของเหลวภายในเยื่อหุม้เซลล ์ยกเวน้ นิวเคลียส มีส่วนประกอบท่ีส าคญั 
เช่น โปรตีน  ไขมนั  และแก๊สต่างๆ ภายในไซโทพลาซึมประดว้ยออร์แกเนลลต่์างๆ ซ่ึงมีรูปร่างลกัษณะแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ 
  3.1 ไรโบโซม (ribosome) ท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งสังเคราะห์โปรตีน 
  3.2 เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั (endoplasmic reticulum) ท าหนา้ท่ีสร้างและขนส่งโปรตีน 
  3.3 กอลจิบอด้ี (Golgi body) ท าหนา้ท่ีขนส่งโปรตีนออกนอกเซลล ์
  3.4 คลอโรพลาสต ์(Chloroplast) ประกอบดว้ยเยื่อหุม้เซลล ์2 ชั้น ชั้นนอกท าหนา้ท่ีควบคุม
โมเลกุลต่างๆ ท่ีผา่นเขา้ออก ชั้นในมีคลอโรฟิลล ์(chlorophyll) และเอนไซม ์ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ย
แสง 
   



   3.5 ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) ท าหนา้ท่ีสร้างพลงังาน 
  3.6 แวคิวโอล (vacuole) ลกัษณะเป็นถุงใส ท าหนา้ท่ีเก็บสะสมของเสียก่อนถูกขบัออกนอกเซลล ์
 ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์สัตว์ 
  เซลล์สัตว์ (Animal cell) มีส่วนประกอบ 3 ส่วน มีหนา้ท่ีต่างๆ ดงัน้ี 
  1. เยือ่หุม้เซลล ์(cell membrane) เป็นส่วนท่ีอยูน่อกสุดของเซลลป์ระกอบดว้ยโปรตีนและไขมนั 
  2. มีลกัษณะค่อนขา้งกลม อยูต่รงกลางเซลล ์เป็นศูนยก์ลางควบคุมกิจกรรมภายในเซลล ์ภายใน
นิวเคลียสบรรจุดว้ยสารควบคุมพนัธุกรรม แต่มีเซลลบ์างชนิดเม่ือเจริญเติบโตเตม็ท่ีไม่มีนิวเคลียส เช่น เซลลเ์มด็
เลือดแดง 
  3. ไซโทพลาซึม (cytoplasm) เป็นของเหลวท่ีอยูร่ะหวา่งเยื่อหุม้เซลลก์บันิวเคลียส ประกอบดว้ย
ออร์แกเนลลห์ลายชนิด ยกเวน้ คลอโรพลาสต ์ซ่ึงพบในเซลลพ์ืชเท่านั้น เซลลส์ัตวไ์ม่มีผนงัเซลลแ์ละคลอโร- 
พลาสต ์ฉะนั้นเซลลส์ัตวจึ์งอ่อนนุ่มและไม่สามารถสร้างอาหารเองได ้
 

ตารางแสดงข้อแตกต่างระหว่างเซลล์พชืและเซลล์สัตว์ 
 

รายการ เซลลพ์ืช เซลลส์ัตว ์
1. ผนงัเซลล ์ มี ไม่มี 
2.เยือ่หุม้เซลล ์ มี มี 
3. นิวเคลียส มี มี 
4. ไซโทพลาซึม มี มี 
5. คลอโรพลาสต ์ มี ไม่มี 
6.รูปร่างของเซลล ์ รูปเหล่ียม รูปค่อนขา้งกลม 
7. ความแขง็แรงของเซลล ์ แขง็แรง คงรูปอยูไ่ดน้าน อ่อนนุ่มไม่สามารถคงรูปได ้
  

  ส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวมีการด าเนินกิจกรรมในการด ารงชีวิตเช่น การกินอาหาร การขบัถ่าย การหายใจ การ
สืบพนัธ์ุ และการเคล่ือนท่ี   ส่ิงมีชีวติหลายเซลล ์ประกอบดว้ย เซลล์ (cell) ท่ีมีการจดัเรียงตวักนัเป็น เนือ้เยือ่ 
(tissue) หลายๆ เน้ือเยือ่จดัเรียงตวักนัเป็น อวัยวะ (organ) หลายๆ อวยัวะจดัเรียงตวักนัเป็น ระบบอวยัวะ (organ 
system) หลายๆ ระบบอวยัวะจดัเรียงตวักนัเป็น ร่างกาย (body) ของส่ิงมีชีวติ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน (10 นาท)ี 
  1.1 ครูใหน้กัเรียนศึกษา ตวัอยา่งเซลลข์องส่ิงมีชีวติ เช่น พารามีเซียม อะมีบาจากสไลดถ์าวร เพื่อให้
นกัเรียนรับรู้วา่นัน่คือส่ิงมีชีวิตท่ีประกอบดว้ยเซลลเ์พียง 1 เซลล ์
  1.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายจากภาพท่ีศึกษาดว้ยการตอบค าถาม “จากภาพท่ีนกัเรียนเห็นน่าจะเป็น
ส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวหรือหลายเซลล ์เพราะเหตุใด” 

 แนวค าตอบ   เป็นส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว เพราะประกอบดว้ยเซลลเ์พียง 1 เซลล ์



   1.2 ครูน าอภิปราย  นกัเรียนทราบหรือไม่วา่คน  สัตว ์ พืช ประกอบดว้ยเซลลจ์  านวนมาก  นกัเรียนร่วม
อภิปรายวา่ร่างกายของคน  สัตว ์ พืช น่าจะประกอบดว้ยเซลลห์ลายๆ  เซลล ์ และนกัเรียนคิดวา่เซลลข์องส่ิงมีชีวติ
แต่ละชนิดมีรูปร่างและส่วนประกอบเหมือนกนัหรือไม่ 
 แนวค าตอบ  ไม่น่าจะเหมือนกนั  
  1.3  ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ก าหนดเวลาและขอ้ตกลงอ่ืน ๆ  ใหน้กัเรียนเขา้ใจตรงกนัก่อนเขา้กลุ่ม
เพื่อปฏิบติักิจกรรม 
 

2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน (70 นาท)ี 
 2.1 ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
 2.2 ครูใหต้วัแทนกลุ่มออกมารับชุดกิจกรรมท่ี 1 ใบกิจกรรมการทดลองท่ี 1.1 เร่ืองเซลลข์องส่ิงมีชีวติ, ใบ
งานท่ี 1.1 เร่ืองรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล ์

 2.3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบกิจกรรมการทดลอง 1.1 และปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนในใบกิจกรรม 

  2.4 นกัเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพของเซลลแ์ต่ละเซลลท่ี์มองเห็นจากกลอ้งจุลทรรศน์ลงในแบบบนัทึกผลการ
ทดลอง  
3. ขั้นอภิปราย และสรุปผล (20 นาท)ี 
   3.1 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะของเซลลแ์ต่ละชนิดท่ีไดจ้ากกลอ้งจุลทรรศน์เป็น
สรุปผลของกลุ่ม 
  3.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงส่วนประกอบของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์โดยใชค้  าถามทา้ยกิจกรรม
เป็นแนวทาง ผลจากการอภิปรายผูเ้รียนควรสรุปไดว้า่ 
    - เซลลมี์รูปร่างลกัษณะต่างๆกนั โดยเซลลพ์ืชทัว่ไปจะเป็นรูปเหล่ียม ส่วนเซลลส์ัตวรู์ปร่างไม่เป็น 
เหล่ียมชดัเจนเหมือนเซลลพ์ืช 
   - เซลลพ์ืชมีส่วนประกอบเรียงจากดา้นนอกเขา้หาดา้นใน คือ ผนงัเซลล ์เยือ่หุม้เซลล ์ไซโท- 
พลาซึม และนิวเคลียส และในเซลลบ์างชนิด เช่น สาหร่ายหางกระรอก พบเม็ดสีเขียวจ านวนมากเรียกวา่ คลอโร- 
พลาสตล์อยอยูใ่นไซโทพลาซึม เซลลส์ัตวมี์ส่วนประกอบเหมือนกบัเซลลพ์ืช คือ นิวเคลียส ไซโทพลาซึมและเยือ่
หุม้เซลล ์แต่ไม่มีผนงัเซลลแ์ละคลอโรพลาสต ์
  3.3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบงานและตอบค าถามในใบงาน  
 

ส่ือการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้ (Materials, Equipment and Resources) 
1. กลอ้งจุลทรรศน์, สไลส์ถาวรเน้ือเยือ่พืช, สไลส์ถาวรเยือ่บุขา้งแกม้ 
2. ใบงานท่ี 1.1 เร่ืองรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล ์
3. ใบความรู้เร่ืองเซลลข์องส่ิงมีชีวติ 
4. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการ

ด ารงชีวิต  
 
 



ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
1. ใบงานท่ี 1.1 เร่ืองรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล ์

2. แบบตอบค าถามทา้ยกิจกรรมในใบความรู้ 
 

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 
วธีิวดัและประเมิน 
   - ตอบค าถาม 
  - ท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ 
  - ประเมินพฤติกรรม 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
  -  แบบฝึกหดัในใบความรู้  
  -  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทกึหลงัการสอน 
วชิา วทิยาศาสตร์ 2   รหัสวชิา  ว31102                  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
เร่ือง  เซลล์ของส่ิงมีชีวติ                                                                                             ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559 
 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………... 
3.  วธีิแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………....... 

                                                                     
      ลงช่ือ………………………………ผู้สอน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1.1  
เร่ืองรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์ 

สมาชิก ในกลุ่ม
๑...........................................................๒........................................................๓.............................................. 
๔.......................................................... ๕........................................................๖.............................................. 
วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาโครงสร้าง ส่วนประกอบต่างๆภายในเซลล ์
2. สรุปและเปรียบเทียบความแตกต่างของเซลลพ์ืชกบัเซลลส์ัตว ์

วสัดุอุปกรณ์ 
1. กลอ้งจุลทรรศน์  2.   สไลส์ถาวรเน้ือเยือ่พืช  3.  สไลส์ถาวรเยือ่บุขา้งแกม้ 

วธีิปฏิบัติ 
1. ศึกษาเซลลเ์น้ือเยือ่พืชจากสไลส์ถาวร 

- น าไปส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ใหส้ังเกตส่ิงต่อไปน้ี  
-  รูปร่างของเซลล ์ 
-  โครงสร้างต่างๆ ของเซลล ์

- วาดรูปเซลลเ์น้ือเยือ่พืชตามท่ีเห็นจากกลอ้งจุลทรรศน์ ระบุรายละเอียด และบนัทึกขอ้มูล 
2. ศึกษาเซลลส์ัตวจ์ากเยือ่บุขา้งแกม้จากสไลส์ถาวร 

- ใหส้ังเกตรูปร่างเซลล ์เยือ่หุม้เซลล ์นิวเคลียส 
- วาดรูปเซลลเ์ยือ่บุขา้งแกม้ตามท่ีเห็นจากกลอ้งจุลทรรศน์ และบนัทึกขอ้มูล 

กจิกรรมที่1.1 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ 
การบันทกึข้อมูล 
อธิบายรูปร่างและโครงสร้างต่างๆ ของเซลล…์……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………............. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเซลลเ์น้ือเยือ่พืชจากสไลส์ถาวรท่ีเห็นจากกลอ้งจุลทรรศน์ 

เซลล์วา่นกาบหอย เซลล์สาหร่ายหางกระ
กอก 

เซลล์เยื่อหอม 



อธิบายรูปร่างและโครงสร้างต่างๆ ของเซลล…์……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………............. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเซลลเ์ยือ่บุขา้งแกม้จากสไลส์ถาวรท่ีเห็นจากกลอ้งจุลทรรศน์ 
 
 สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………….......................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………............. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                                                                                                                                     


