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กรอบในการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
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คํานํา

	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	และสาระภูมิศาสตร	์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ	สงัคม	

วัฒนธรรม	 สภาพแวดล้อม	 และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 เพื่อพัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 โดยการยกระดับคุณภาพ 

การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ	และมาตรฐานระดับสากล	สอดคล้องกับประเทศไทย	4.0	และโลกในศตวรรษที่	21	

โดยจัดทำาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

	 สถาบนัพฒันาคณุภาพวชิาการ	(พว.)	ตระหนกัถงึความสำาคญัของการมสีว่นรว่มในการจดัทำาสือ่การเรยีนการสอน

ที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้	จึงได้จัดทำาเอกสาร

ประกอบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2560)	 เพื่อนำาเสนอ 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม	่ให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน	เข้าใจง่าย

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 (พว.)	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะใช้

เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง

 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)



สารบัญ

หน้า

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 พิเศษ	4

ตัวอย่างหนังสือเรียน	วิทยาศาสตร	์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 1

คำาอธิบายรายวิชา	วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 พิเศษ	14

ตัวอย่่างแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย		 12

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน	วิทยาศาสตร	์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 พิเศษ	16

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง	 35

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2



พิเศษ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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4 พิเศษ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว 1.2		 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต	 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต	 การลำาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์	

	 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง	 ๆ	 ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำางานสัมพันธ์กัน	 

	 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง	 ๆ	 ของพืชที่ทำางานสัมพันธ์กัน	 รวมทั้ง 

	 นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 1.		 เปรียบเทียบรูปร่าง	ลักษณะ	และโครงสร้างของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์	รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของ
ผนังเซลล์	เยื่อหุ้มเซลล์	ไซโทพลาซึม	นิวเคลียส	 
แวคิวโอล	ไมโทคอนเดรีย	และคลอโรพลาสต์

2.		 ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้าง
ต่าง	ๆ	ภายในเซลล์

3.		 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการ
						ทำาหน้าที่ของเซลล์

•		 เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต	สิ่งมีชีวิต
บางชนิดมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว	เช่น	อะมีบา	 
พารามีเซียม	ยีสต์	บางชนิดมีหลายเซลล์	เช่น	พืช	
สัตว์

•		 โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
และสามารถสังเกตได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง	
ได้แก	่เยื่อหุ้มเซลล	์ไซโทพลาซึม	และนิวเคลียส	
โครงสร้างที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์	
ได้แก	่ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์

•		 โครงสร้างต่าง	ๆ	ของเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกัน
•		 ผนังเซลล์	ทำาหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์
•		 เยื่อหุ้มเซลล	์ทำาหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และควบคุม

การลำาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
•		 นิวเคลียส	ทำาหน้าที่	ควบคุมการทำางานของเซลล์
•		 ไซโทพลาซึม	มีออร์แกเนลล์ที่ทำาหน้าที่แตกต่างกัน
•		 แวคิวโอล	ทำาหน้าที่เก็บนำ้าและสารต่าง	ๆ
•		 ไมโทคอนเดรีย	ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการสลายสาร

อาหารเพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์
•		 คลอโรพลาสต	์เป็นแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์

ด้วยแสง
•		 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง	ลักษณะ	ที่หลากหลาย	

และมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์นั้น	เช่น	
เซลล์ประสาทส่วนใหญ	่มีเส้นใยประสาทเป็น
แขนงยาว	นำากระแสประสาทไปยังเซลล์อื่น	ๆ	ที่อยู่
ไกลออกไป	เซลล์ขนราก	เป็นเซลล์ผิวของรากที่มี
ผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมา	ลักษณะ
คล้ายขนเส้นเล็ก	ๆ	เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดนำ้า
และธาตุอาหาร
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 4.		 อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต	โดยเริ่มจากเซลล	์
เนื้อเยื่อ	อวัยวะ	ระบบอวัยวะ	จนเป็นสิ่งมีชีวิต

5.		 อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจาก
						หลักฐานเชิงประจักษ์	และยกตัวอย่างการแพร่ 

และออสโมซิสในชีวิตประจำาวัน

6.		 ระบุปัจจัยที่จำาเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง	
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

7.			อธิบายความสำาคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

8.			ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
						สิ่งแวดล้อม	โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษา

ต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน

9.		 บรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซเล็มและ 
โฟลเอ็ม

10.	เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการลำาเลียงสาร 
ในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช

11.	อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ	และ 
ไม่อาศัยเพศของพืชดอก

•		 พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัดระบบ	
โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ	อวัยวะ	ระบบ-
อวัยวะ	และสิ่งมีชีวิตตามลำาดับ	เซลล์หลายเซลล์มา
รวมกันเป็นเนื้อเยื่อ	เนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกัน
และทำางานร่วมกันเป็นอวัยวะ	อวัยวะต่าง	ๆ	ทำางาน
ร่วมกันเป็นระบบอวัยวะ	ระบบอวัยวะทุกระบบ
ทำางานร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต

•		 เซลล์มีการนำาสารเข้าสู่เซลล์	เพื่อใช้ในกระบวนการ
ต่าง	ๆ	ของเซลล์	และมีการขจัดสารบางอย่างที่เซลล์
ไม่ต้องการออกนอกเซลล	์การนำาสารเข้าและออก
จากเซลล์มีหลายวิธี	เช่น	การแพร	่เป็นการเคลื่อนที่
ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่
บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารตำ่า	ส่วนออสโมซิส	
เป็นการแพร่ของนำ้าผ่านเยื่อหุ้มเซลล	์จากด้านที่มี
ความเข้มข้นของสารละลายตำ่าไปยังด้านที่มี 
ความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่า

•		 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่เกิดขึ้นใน
คลอโรพลาสต์	จำาเป็นต้องใช้แสง	แก๊ส-
คาร์บอนไดออกไซด	์คลอโรฟิลล์	และนำ้า	ผลผลิตที่
ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง	ได้แก	่นำ้าตาล	และ
แก๊สออกซิเจน

•		 การสังเคราะห์ด้วยแสง	เป็นกระบวนการที่สำาคัญ
ต่อสิ่งมีชีวิต	เพราะเป็นกระบวนการเดียวที่สามารถ
นำาพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูป
สารประกอบอินทรีย์และเก็บสะสมในรูปแบบต่าง	ๆ	
ในโครงสร้างของพืช	พืชจึงเป็นแหล่งอาหารและ
พลังงานที่สำาคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น	นอกจากนี้
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็นกระบวนการ
หลักในการสร้างแก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศ 
เพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่นใช	้ในกระบวนการหายใจ

•		 พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม	ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อมีลักษณะ
คล้ายท่อ	เรียงตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะที	่โดยไซเล็ม	 
ทำาหน้าที่ลำาเลียงนำ้าและธาตุอาหาร	มีทิศทางลำาเลียง
จากรากไปสู่ลำาต้น	ใบ	และส่วนต่าง	ๆ	ของพืช	 
เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงรวมถึงกระบวนการ 
อื่น	ๆ	ส่วนโฟลเอ็มทำาหน้าที่ลำาเลียงอาหารที่ได้จาก
การสังเคราะห์ด้วยแสง	มีทิศทางลำาเลียงจากบริเวณ
ที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงไปสู่ส่วนต่าง	ๆ	ของพืช

•		 พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้
และบางชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 12.	อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำาให้เกิด
การถ่ายเรณ	ูรวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของ 
พืชดอก	การเกิดผลและเมล็ด	การกระจายเมล็ด	
และการงอกของเมล็ด

13.	ตระหนักถึงความสำาคัญของสัตว์ที่ช่วยในการ 
ถ่ายเรณูของพืชดอก	โดยการไม่ทำาลายชีวิต 
ของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู

14.	 อธิบายความสำาคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโต	และการดำารงชีวิตของพืช

15.	 เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชใน
สถานการณ์ที่กำาหนด

16.	 เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับ 
ความต้องการของมนุษย์	โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
การสืบพันธุ์ของพืช

•		 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่มีการ
ผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข	่การสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศของพืชดอกเกิดขึ้นที่ดอก	โดยภายใน 
อับเรณูของส่วนเกสรเพศผู้มีเรณ	ูซึ่งทำาหน้าที่สร้าง
สเปิร์ม	ภายในออวุลของส่วนเกสรเพศเมีย	มีถุง 
เอ็มบริโอ	ทำาหน้าที่สร้างเซลล์ไข่

•		 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ	เป็นการสืบพันธุ์ที่พืช
ต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์ม 
กับเซลล์ไข่	แต่เกิดจากส่วนต่าง	ๆ	ของพืช	เช่น	ราก	
ลำาต้น	ใบ	มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา 
เป็นต้นใหม่ได้

•		 การถ่ายเรณ	ูคือ	การเคลื่อนย้ายของเรณูจากอับเรณู
ไปยังยอดเกสรเพศเมีย	ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะและ
โครงสร้างของดอก	เช่น	สีของกลีบดอก	ตำาแหน่ง
ของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย	โดยมีสิ่งที่ช่วยใน
การถ่ายเรณ	ูเช่น	แมลง	ลม

•		 การถ่ายเรณูจะนำาไปสู่การปฏิสนธ	ิซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุง
เอ็มบริโอภายในออวุล	หลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกต	
และเอนโดสเปิร์ม	ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็น
เอ็มบริโอ	ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด	และรังไข่พัฒนา
ไปเป็นผล

•		 ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดิม	โดยวิธี
การต่าง	ๆ	เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมจะเกิดการงอกของเมล็ด	โดยเอ็มบริโอ 
ภายในเมล็ดจะเจริญออกมา	โดยระยะแรกจะอาศัย 
อาหารที่สะสมภายในเมล็ด	จนกระทั่งใบแท้พัฒนา 
จนสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มที	่และสร้าง 
อาหารได้เองตามปกติ

•		 พืชต้องการธาตุอาหารที่จำาเป็นหลายชนิดในการ
เจริญเติบโตและการดำารงชีวิต

•		 พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมาก	ได้แก่	
ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซียม	แคลเซียม	
แมกนีเซียม	และกำามะถัน	ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอ
สำาหรับการเจริญเติบโตของพืช	จึงต้องมีการให้ธาตุ
อาหารในรูปของปุ๋ยกับพืชอย่างเหมาะสม

•  มนุษย์สามารถนำาความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัย-
เพศและไม่อาศัยเพศ	มาใช้ในการขยายพันธุ์ 
เพื่อเพิ่มจำานวนพืช	เช่น	การใช้เมล็ดที่ได้จากการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมาเพาะเลี้ยง	วิธีการนี้จะได้
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 17.	 อธิบายความสำาคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง	ๆ	

18.	ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 
โดยการนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

     พืชในปริมาณมาก	แต่อาจมีลักษณะที่แตกต่างไป
จากพ่อแม	่ส่วนการตอนกิ่ง	การปักชำา	การต่อกิ่ง 
การติดตา	การทาบกิ่ง	การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	
เป็นการนำาความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ของพืชมาใช้ในการขยายพันธุ	์เพื่อให้ได้พืชที่มี
ลักษณะเหมือนต้นเดิม	ซึ่งการขยายพันธุ์แต่ละวิธ	ี 
มีขั้นตอนแตกต่างกัน	จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของมนุษย	์โดยต้องคำานึงถึงชนิดของ
พืชและลักษณะการสืบพันธุ์ของพืช

•		 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	เป็นการนำา
ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จำาเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชมาใช้ในการเพิ่มจำานวนพืช	และทำาให้พืช
สามารถเจริญเติบโตได้ในหลอดทดลอง	ซึ่งจะได้พืช
จำานวนมากในระยะเวลาสั้น	และสามารถนำา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกต์ 
เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ปรับปรุงพันธุ์พืชที่มี 
ความสำาคัญทางเศรษฐกิจ	การผลิตยาและสารสำาคัญ
ในพืช	และอื่น	ๆ	

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 1.	 อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของ 
ธาตุโลหะ	อโลหะ	และกึ่งโลหะ	โดยใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตและการทดสอบ
และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ	 
รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ	อโลหะ	และกึ่งโลหะ

2.	 วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ	อโลหะ	กึ่งโลหะ	
และธาตุกัมมันตรังสี	ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต	สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคม	จากข้อมูลที่รวบรวมได้

•		 ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติ
ทางกายภาพบางประการเหมือนกันและบางประการ
ต่างกัน	ซึ่งสามารถนำามาจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ	
อโลหะ	และกึ่งโลหะ	ธาตุโลหะมีจุดเดือด	
จุดหลอมเหลวสูง	มีผิวมันวาว	นำาความร้อน	นำาไฟฟ้า 
ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่นบาง	ๆ	ได้	และมี 
ความหนาแน่นทั้งสูงและตำ่า	ธาตุอโลหะมีจุดเดือด	
จุดหลอมเหลวตำ่า	มีผิวไม่มันวาว	ไม่นำาความร้อน	 
ไม่นำาไฟฟ้า	เปราะ	แตกหักง่าย	และมีความหนาแน่นตำ่า 
ธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติบางประการเหมือนโลหะ	และ
สมบัติบางประการเหมือนอโลหะ

•		 ธาตุโลหะ	อโลหะ	และกึ่งโลหะ	ที่สามารถแผ่รังสีได้
จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว 2.1		 เข้าใจสมบัติของสสาร	องค์ประกอบของสสาร	ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง

	 และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค	 หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร	 

	 การเกิดสารละลาย	และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 3.	 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ	อโลหะ	 
กึ่งโลหะ	ธาตุกัมมันตรังส	ีโดยเสนอแนวทางการ 
ใช้ธาตุอย่างปลอดภัย	คุ้มค่า

4.	 เปรียบเทียบจุดเดือด	จุดหลอมเหลวของ 
สารบริสุทธิ์และสารผสม	โดยการวัดอุณหภูม	ิ 
เขียนกราฟ	แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ	 
หรือสารสนเทศ

5.	 อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของ 
สารบริสุทธิ์และสารผสม

6.	 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของ 
สารบริสุทธิ์และสารผสม

7.	 อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม	ธาต	ุ
และสารประกอบ	โดยใช้แบบจำาลองและสารสนเทศ

8.	 อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน	
นิวตรอน	และอิเล็กตรอน	โดยใช้แบบจำาลอง

•		 ธาตุมีทั้งประโยชน์และโทษ	การใช้ธาตุโลหะ	อโลหะ	
กึ่งโลหะ	ธาตุกัมมันตรังส	ีควรคำานึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิต	สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจและสังคม

•		 สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว
ส่วนสารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต	่2	ชนิดขึ้นไป	 
สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีสมบัติบางประการที่เป็นค่า
เฉพาะตัว	เช่น	จุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่	 
แต่สารผสมมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที	่
ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน

•		 สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น	หรือมวลต่อ
หนึ่งหน่วยปริมาตรคงที่	เป็นค่าเฉพาะของสารนั้น	 
ณ	สถานะและอุณหภูมิหนึ่ง	แต่สารผสมมี 
ความหนาแน่นไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วน
ของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน

•		 สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบ
ธาตุประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่ยังแสดงสมบัติ
ของธาตุนั้นเรียกว่า	อะตอม	ธาตุแต่ละชนิดประกอบ
ด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวและไม่สามารถแยก
สลายเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคม	ีธาตุเขียนแทน
ด้วยสัญลักษณ์ธาตุ	สารประกอบเกิดจากอะตอม
ของธาตุตั้งแต่	2	ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันทางเคมี 
ในอัตราส่วนคงที่	มีสมบัติแตกต่างจากธาตุที่เป็น
องค์ประกอบ	สามารถแยกเป็นธาตุได้ด้วยวิธีทาง
เคมี	ธาตุและสารประกอบสามารถเขียนแทนได้ด้วย
สูตรเคมี

•		 อะตอมประกอบด้วยโปรตอน	นิวตรอน	และ
อิเล็กตรอน	โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก	 
ธาตุชนิดเดียวกันมีจำานวนโปรตอนเท่ากันและเป็น 
ค่าเฉพาะของธาตุนั้น	นิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้า
ส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ	เมื่ออะตอม 
มีจำานวนโปรตอนเท่ากับจำานวนอิเล็กตรอนจะเป็น 
กลางทางไฟฟ้า	โปรตอนและนิวตรอนรวมกันตรง
กลางอะตอมเรียกว่า	นิวเคลียส	ส่วนอิเล็กตรอน
เคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างรอบนิวเคลียส
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 9.	 อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค	และการเคลื่อนที่ 
ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ
ของแข็ง	ของเหลว	และแก๊ส	โดยใช้แบบจำาลอง

10.	 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อน 
กับการเปลี่ยนสถานะของสสาร	โดยใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์และแบบจำาลอง

•		 สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาค	โดยสารชนิด
เดียวกันที่มีสถานะของแข็ง	ของเหลว	แก๊ส	จะมีการ
จัดเรียงอนุภาค	แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค	 
การเคลื่อนที่ของอนุภาคแตกต่างกัน	ซึ่งมีผล 
ต่อรูปร่างและปริมาตรของสสาร

•		 อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน	มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคมากที่สุด	อนุภาคสั่นอยู่กับที่ทำาให้มี
รูปร่างและปริมาตรคงที่

•		 อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน	มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็งแต่มากกว่าแก๊ส
อนุภาคเคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็นอิสระเท่าแก๊ส	ทำาให้มี
รูปร่างไม่คงที่	แต่ปริมาตรคงที่

•		 อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก	มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคน้อยที่สุด	อนุภาคเคลื่อนที่ได้อย่าง
อิสระทุกทิศทาง	ทำาให้มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่

•		 ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสาร
เมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็ง	อนุภาคของของแข็ง 
จะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง 
ซึ่งของแข็งจะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลว	เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ
จากของแข็งเป็นของเหลวว่า	ความร้อนแฝงของการ
หลอมเหลว	และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที	่
เรียกอุณหภูมินี้ว่า	จุดหลอมเหลว

•		 เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว	อนุภาคของของเหลว
จะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง 
ซึ่งของเหลวจะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะ
เป็นแก๊ส	เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวเป็นแก๊สว่า	ความร้อนแฝงของการ 
กลายเป็นไอ	และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะ 
จะคงที่	เรียกอุณหภูมินี้ว่า	จุดเดือด

•		 เมื่อทำาให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึงระดับหนึ่ง
แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว	เรียกอุณหภูมิ 
นี้ว่า	จุดควบแน่น	ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือด
ของของเหลวนั้น

•		 เมื่อทำาให้อุณหภูมิของของเหลวลดลงจนถึง
ระดับหนึ่ง	ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง 
เรียกอุณหภูมินี้ว่า	จุดเยือกแข็ง	ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับ
จุดหลอมเหลวของของแข็งนั้น
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 1.	 สร้างแบบจำาลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก

•		 เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงที่อากาศกระทำาต่อ
วัตถุในทุกทิศทาง	แรงที่อากาศกระทำาต่อวัตถุขึ้นอยู่
กับขนาดพื้นที่ของวัตถุนั้น	แรงที่อากาศกระทำา 
ตั้งฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที	่เรียกว่า	 
ความดันอากาศ

•		 ความดันอากาศมีความสัมพันธ์กับความสูง	
จากพื้นโลก	โดยบริเวณที่สูงจากพื้นโลกขึ้นไปอากาศ
เบาบางลง	มวลอากาศน้อยลง	ความดันอากาศ 
ก็จะลดลง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 1.	 วิเคราะห์	แปลความหมายข้อมูล	และคำานวณ
ปริมาณความร้อนที่ทำาให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ 
และเปลี่ยนสถานะ

						โดยใช้สมการ	Q	=	mc∏t	และ	Q	=	mL
2.	 ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร

3.	 สร้างแบบจำาลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัว
ของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน

4.	 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและ
ขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน	โดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา	และเสนอแนะวิธีการนำาความรู้
มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน

5.	 วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและ
คำานวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสาร
จนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ	 
Q	

สูญเสีย
	=	Q	

ได้รับ

•		 เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนอาจทำาให้สสาร
เปลี่ยนอุณหภูม	ิเปลี่ยนสถานะ	หรือเปลี่ยนรูปร่าง

•		 ปริมาณความร้อนที่ทำาให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิขึ้น
กับมวล	ความร้อนจำาเพาะ	และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

•		 ปริมาณความร้อนที่ทำาให้สสารเปลี่ยนสถานะขึ้นกับ
มวลและความร้อนแฝงจำาเพาะ	โดยขณะที่สสาร
เปลี่ยนสถานะ	อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลง

•  ความร้อนทำาให้สสารขยายตัวหรือหดตัวได้	เนื่องจาก
เมื่อสสารได้รับความร้อนจะทำาให้อนุภาคเคลื่อนที่
เร็วขึ้น	ทำาให้เกิดการขยายตัว	แต่เมื่อสสารคาย
ความร้อนจะทำาให้อนุภาคเคลื่อนที่ช้าลง	ทำาให้เกิด
การหดตัว

•		 ความรู้เรื่องการหดและขยายตัวของสสาร	เนื่องจาก
ความร้อนนำาไปใช้ประโยชน์ได้ด้านต่าง	ๆ	เช่น	การ-
สร้างถนน	การสร้างรางรถไฟ	การทำาเทอร์มอมิเตอร์

•		 ความร้อนถ่ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยัง
สสารที่มีอุณหภูมิตำ่ากว่าจนกระทั่งอุณหภูมิของ
สสารทั้งสองเท่ากัน	สภาพที่สสารทั้งสองมีอุณหภูมิ
เท่ากัน	เรียกว่า	สมดุลความร้อน

•		 เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มีอุณหภูมิ
ต่างกันจนเกิดสมดุลความร้อน	ความร้อนที่เพิ่มขึ้น
ของสสารหนึ่งจะเท่ากับความร้อนที่ลดลงของ 
อีกสสารหนึ่ง	ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรฐาน ว 2.2		 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำาวัน	 ผลของแรงที่กระทำาต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่

	 แบบต่าง	ๆ	ของวัตถ	ุรวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 2.3		 เข้าใจความหมายของพลังงาน	การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร

	 และพลังงาน	พลังงานในชีวิตประจำาวัน	 ธรรมชาติของคลื่น	ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง	 แสง 

	 และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 6.	 สร้างแบบจำาลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อน
โดยการนำาความร้อน	การพาความร้อน	การแผ่รังสี
ความร้อน

7.	 ออกแบบ	เลือกใช้	และสร้างอุปกรณ์	เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำาวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอน
ความร้อน

•  การถ่ายโอนความร้อนมี	3	แบบ	คือ	การนำาความร้อน 
การพาความร้อน	และการแผ่รังสีความร้อน	การนำา
ความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัย
ตัวกลาง	โดยที่ตัวกลางไม่เคลื่อนที	่การพาความร้อน
เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง	โดยที่
ตัวกลางเคลื่อนที่ไปด้วย	ส่วนการแผ่รังสีความร้อน	
เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง

•		 ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนสามารถนำาไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้	เช่น	การเลือกใช้
วัสดุเพื่อนำามาทำาภาชนะบรรจุอาหาร 
เพื่อเก็บความร้อน	หรือการออกแบบระบบ 
ระบายความร้อนในอาคาร

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 1.	 สร้างแบบจำาลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศ
และเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศ 
แต่ละชั้น

•		 โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม	นักวิทยาศาสตร์ใช้สมบัติ
และองค์ประกอบของบรรยากาศในการแบ่ง
บรรยากาศของโลกออกเป็นชั้น	ซึ่งแบ่งได้หลาย 
รูปแบบตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน	โดยทั่วไป 
นักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
ตามความสูงแบ่งบรรยากาศได้เป็น	5	ชั้น	ได้แก่	 
ชั้นโทรโพสเฟียร์	ชั้นสตราโตสเฟียร์	ชั้นมีโซสเฟียร์	
ชั้นเทอร์โมสเฟียร	์และชั้นเอกโซสเฟียร์

•		 บรรยากาศแต่ละชั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตแตกต่าง
กัน	โดยชั้นโทรโพสเฟียร์มีปรากฏการณ์ 
ลมฟ้าอากาศที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
ชั้นสตราโตสเฟียร์ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต	
จากดวงอาทิตย์ไม่ให้มายังโลกมากเกินไป	 
ชั้นมีโซสเฟียร์ช่วยชะลอวัตถุนอกโลกที่ผ่านเข้ามา
ให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็นวัตถุขนาดเล็ก	 
ลดโอกาสที่จะทำาความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิตบนโลก	 
ชั้นเทอร์โมสเฟียร์สามารถสะท้อนคลื่นวิทย	ุและ 
ชั้นเอกโซสเฟียร์เหมาะสำาหรับการโคจรของ
ดาวเทียมรอบโลกในระดับตำ่า

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว 3.2		 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก	 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและ

	 บนผิวโลก	ธรณีพิบัติภัย	กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก	 รวมทั้งผลต่อ 

	 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 2.	 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ	จากข้อมูล 
ที่รวบรวมได้

3.	 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ	ฝนฟ้าคะนอง
และพายุหมุนเขตร้อน	และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งนำาเสนอแนวทางการปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมและปลอดภัย

4.	 อธิบายการพยากรณ์อากาศ	และพยากรณ์อากาศ
อย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้

5.	 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ	โดย 
นำาเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์
จากคำาพยากรณ์อากาศ

•		 ลมฟ้าอากาศ	เป็นสภาวะของอากาศในเวลาหนึ่งของ
พื้นที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ	ได้แก	่อุณหภูมิอากาศ	
ความกดอากาศ	ลม	ความชื้น	เมฆ	และหยาดนำ้าฟ้า	
โดยหยาดนำ้าฟ้าที่พบบ่อยในประเทศไทย	ได้แก่	ฝน	
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง	ๆ	เช่น	ปริมาณรังสีจาก 
ดวงอาทิตย์และลักษณะพื้นผิวโลกส่งผลต่อ
อุณหภูมิอากาศ	อุณหภูมิอากาศและปริมาณไอนำ้า 
ส่งผลต่อความชื้น	ความกดอากาศส่งผลต่อลม	
ความชื้นและลมส่งผลต่อเมฆ

•		 พายุฝนฟ้าคะนอง	เกิดจากการที่อากาศที่มีอุณหภูมิ
และความชื้นสูงเคลื่อนที่ขึ้นสู่ระดับความสูง	ที่มี
อุณหภูมิตำ่าลง	จนกระทั่งไอนำ้าในอากาศเกิดการ
ควบแน่นเป็นละอองนำ้า	และเกิดต่อเนื่องเป็นเมฆ
ขนาดใหญ	่พายุฝนฟ้าคะนองทำาให้เกิดฝนตกหนัก	
ลมกรรโชกแรง	ฟ้าแลบ	ฟ้าผ่า	ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

•		 พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเลที่นำ้า
มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่	26-27	องศาเซลเซียสขึ้นไป	
ทำาให้อากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงบริเวณนั้น
เคลื่อนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง	อากาศ
จากบริเวณอื่นเคลื่อนเข้ามาแทนที่และพัดเวียน
เข้าหาศูนย์กลางของพาย	ุยิ่งใกล้ศูนย์กลาง	อากาศ
จะเคลื่อนที่พัดเวียนเกือบเป็นวงกลมและมีอัตราเร็ว
สูงที่สุด	พายุหมุนเขตร้อนทำาให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง	
ฝนตกหนัก	ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน	จึงควรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยโดยติดตาม
ข่าวสารการพยากรณ์อากาศ	และไม่เข้าไปอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงภัย

•		 การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์ลมฟ้าอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	โดยมีการตรวจวัดองค์ประกอบ
ลมฟ้าอากาศ	การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล 
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศระหว่างพื้นที่	การวิเคราะห์
ข้อมูลและสร้างคำาพยากรณ์อากาศ

•		 การพยากรณ์อากาศสามารถนำามาใช้ประโยชน์ด้าน
ต่าง	ๆ	เช่น	การใช้ชีวิตประจำาวัน	การคมนาคม	
การเกษตร	การป้องกัน	และเฝ้าระวังภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 6.	 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้

7.	 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศโลก	โดยนำาเสนอแนวทางการปฏิบัติตน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

•		 ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
โดยปัจจัยทางธรรมชาติ	แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรม
ของมนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก 
สู่บรรยากาศ	แก๊สเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อย 
มากที่สุด	ได้แก	่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด	์ 
ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอน

•		 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	เช่น	การหลอมเหลว
ของนำ้าแข็งขั้วโลก	การเพิ่มขึ้นของระดับทะเล	 
การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรนำ้า	การเกิดโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซำ้า	และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
ที่รุนแรงขึ้น	มนุษย์จึงควรเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติ-
ตนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว	ทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและแนวทางการลดกิจกรรม
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

	 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ของกระทรวงศึกษาธิการ
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คําอธิบายรายวิชา

ว211   วิทยาศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำานวน 3 หน่วยกิต

	 ศึกษารูปร่าง	 ลักษณะ	 และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์	 รวมทั้งหน้าที่ของผนังเซลล์	 เยื่อหุ้มเซลล์	 

ไซโทพลาซึม	นิวเคลียส	 แวคิวโอล	 ไมโทคอนเดรีย	 และคลอโรพลาสต์	 การใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และ

โครงสรา้งตา่ง	ๆ 	ภายในเซลล	์ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูรา่งกบัการทำาหนา้ทีข่องเซลล	์การจดัระบบของสิง่มชีวีติ	กระบวนการ

แพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์และตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจำาวัน	ปัจจัยที่จำาเป็นในการ

สังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	 ตามสำาคัญของการ

สงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชืตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม	คณุคา่ของพืชทีม่ีตอ่สิ่งมีชวีิตและสิ่งแวดลอ้ม	ลกัษณะและหน้าที่

ของไซเล็มโฟลเอ็ม	 ทิศทางการลำาเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช	 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ 

ของพืชดอก	ลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำาให้เกิดการถ่ายเรณู	 การปฏิสนธิของพืชดอก	การเกิดผลและเมล็ด	 

การกระจายเมล็ด	 และการงอกของเมล็ด	ความสำาคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก	ความสำาคัญของธาตุ

อาหารบางชนดิทีม่ผีลตอ่การเจรญิเตบิโตและการดำารงชวีติของพชื	การเลอืกใชปุ้ย๋ทีม่ธีาตอุาหารเหมาะสมกบัพชื	การเลอืก

วิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย	์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช	ความสำาคัญของ

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ต่าง	ๆ	สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ	อโลหะ	และ

กึ่งโลหะ	 โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตและการทดสอบและใช้สารสนเทศที่ได้จากการสังเกตและ 

การทดสอบ	และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ 	รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ	อโลหะ	และกึ่งโลหะ	วิเคราะห์ผลจาก

การใช้ธาตุโลหะ	อโลหะ	กึ่งโลหะ	และธาตุกัมมันตรังสี	ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต	สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	และสังคม	การใช้ธาตุโลหะ	

อโลหะ	กึง่โลหะ	ธาตกุมัมนัตรงัสอียา่งปลอดภยั	คุม้คา่	จดุเดอืด	จดุหลอมเหลวของสารบรสิทุธิแ์ละสารผสม	ความหนาแนน่

ของสารบริสุทธิ์และสารผสม	การใช้เครื่องมือวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

อะตอม	ธาตุและสารประกอบ	 โดยใช้แบบจำาลองและสารสนเทศ	 โครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วย	 โปรตอน	นิวตรอน	 

และอิเล็กตรอน	 โดยใช้แบบจำาลอง	การจัดเรียงอนุภาค	แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค	และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของ

สสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง	ของเหลว	และแก๊ส	โดยใช้แบบจำาลอง	ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับ

การเปลีย่นสถานะของสาร	การวเิคราะห	์แปลความหมายขอ้มลู	และคำานวณปรมิาณความรอ้นทีท่ำาใหส้ารเปลีย่นอณุหภมูิ

และเปลี่ยนสถานะ	 การใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร	 การสร้างแบบจำาลองที่อธิบายการขยายตัวหรือ 

หดตัวของสสาร	ประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสาร	วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและ 

การคำานวณปริมาณ	ความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อน	การสร้างแบบจำาลองที่อธิบายการถ่ายโอน

ความรอ้นโดยการนำาความรอ้น	การพาความรอ้น	การแผร่งัสคีวามรอ้น	การออกแบบ	เลอืกใชแ้ละสรา้งอปุกรณ	์เพือ่แกป้ญัหา

ในชีวิตประจำาวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน	การสร้างแบบจำาลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศและ

เปรยีบเทยีบประโยชนข์องบรรยากาศแตล่ะชัน้	ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของลมฟา้อากาศ	กระบวนการ
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เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง	 และพายุหมุนเขตร้อน	 และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติ 

ใหเ้หมาะสมและปลอดภยั	การพยากรณอ์ากาศ	คณุคา่ของการพยากรณอ์ากาศ	สถานการณแ์ละผลกระทบการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศโลก

	 โดยใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ	 การทำาโครงงานและสะเต็มด้วย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 และจิตวิทยาศาสตร์	 โดยตั้งคำาถามหรือกำาหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานหรือ 

หลักทางวิทยาศาสตร์ที่มีการกำาหนดและควบคุมตัวแปร	คิดคาดคะเนคำาตอบหลายแนวทาง	สร้างสมมุติฐานที่สามารถ 

นำาไปสู่การสำารวจตรวจสอบ	ออกแบบและลงมือสำารวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม	เลือกใช้เครื่องมือ

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรง 

และปลอดภัย	 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสำารวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน	 โดยใช้

ความรูแ้ละหลกัการทางวทิยาศาสตรใ์นการแปลความหมายและลงขอ้สรปุและสือ่สารความคดิ	ความรู	้จากผลการสำารวจ

ตรวจสอบหลากหลายรปูแบบ	หรอืใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใหผู้อ้ืน่เขา้ใจไดอ้ยา่งเหมาะสม	เสรมิสรา้งสมรรถนะสำาคญั	

และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง	 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้ 

ด้วยตนเอง	ทำางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข	ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์	คิดตัดสินใจ	และสามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจ

ตรงกัน	 รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์	 จริยธรรม	และค่านิยมที่เหมาะสม	ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และตระหนักในคุณค่า 

ของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการดำารงชีวิต	และการประกอบอาชีพ	แสดงความชื่นชม	ยกย่อง	และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น	เข้าใจผลกระทบ

ทั้งด้านบวกด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น	 ๆ	 และบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็น 

คนไทย	4.0	สู่ประเทศไทย	4.0

รหัสตัวชี้วัด

ว	1.2		 ม.1/1,	ม.1/2,	ม.1/3,	ม.1/4,	ม.1/5,	ม.1/6,	ม.1/7,	ม.1/8,	ม.1/9,	ม.1/10,	ม.1/11,	ม.1/12,	ม.1/13,	ม.1/14,	

	 ม.1/15,	ม.1/16,	ม.1/17,	ม.1/18

ว	2.1		 ม.1/1,	ม.1/2,	ม.1/3,	ม.1/4,	ม.1/5,	ม.1/6,	ม.1/7,	ม.1/8,	ม.1/9,	ม.1/10

ว	2.2		 ม.1/1

ว	2.3		 ม.1/1,	ม.1/2,	ม.1/3,	ม.1/4,	ม.1/5,	ม.1/6,	ม.1/7

ว	3.2		 ม.1/1,	ม.1/2,	ม.1/3,	ม.1/4,	ม.1/5,	ม.1/6,	ม.1/7

รวมทั้งหมด  43  ตัวชี้วัด



16 พิเศษ

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำานวน 3 หน่วยกิต

ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต ว	1.2	ม.1/1,	ม.1/2,	
ม.1/3,	ม.1/4

•	 เซลล์ เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว	
บางชนิดมีหลายเซลล์

•	 โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์และสามารถสังเกตได้ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง	ได้แก	่เยื่อหุ้มเซลล	์
ไซโทพลาซมึ	และนวิเคลยีส	โครงสรา้งทีพ่บ
ในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์	 ได้แก่	
ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์

•	 โครงสร้างต่าง	 ๆ	 ของเซลล์	 ผนังเซลล์	
เยื่อหุ้มเซลล์	 นิวเคลียส	 ไซโทพลาซึม	 
แวคิวโอล	 ไมโทคอนเดรีย	คลอโรพลาสต์	
มีหน้าที่แตกต่างกัน

•	 เซลล์ของสิ่ งมีชี วิตมีรูปร่ าง 	 ลักษณะ	
ทีห่ลากหลายและมคีวามเหมาะสมกบัหนา้ที่
ของเซลล์นั้น

•	 พืชและสัตว์ เป็นสิ่ งมีชีวิตหลายเซลล์
มีการจัดระบบ	 โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็น
เนื้อเยื่อ	อวัยวะระบบอวัยวะ	และสิ่งมีชีวิต
ตามลำาดับ	 เซลล์หลายเซลล์มารวมกันเป็น
เนื้อเยื่อ	 เนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกันและ
ทำางานร่วมกันเป็นอวัยวะ	 อวัยวะต่าง	 ๆ	
ทำางานรว่มกนัเปน็ระบบอวยัวะ	ระบบอวยัวะ
ทุกระบบทำางานร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต

18

2 การดำารงชีวิตของพืช ว	1.2	ม.1/5,
ม.1/6,	ม.1/7,
ม.1/8,	ม.1/9,
ม.1/10,	ม.1/11,
ม.1/12,	ม.1/13,
ม.1/14,	ม.1/15,
ม.1/16,	ม.1/17,
ม.1/18

•	 เซลล์มีการนำาสารเข้าสู่ เซลล์	 เพื่อใช้ใน
กระบวนการตา่ง	ๆ 	ของเซลล	์และมกีารขจดั
สารบางอย่างที่เซลล์ไม่ต้องการออกนอก
เซลล์	 การนำาสารเข้าและออกจากเซลล์ 
มีหลายวิธี

26
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่
เกิดขึ้นในคลอโรพลาสต	์จำาเป็นต้องใช้แสง	
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด	์คลอโรฟิลล์	และ
นำา้	ผลผลติทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหด์ว้ยแสง	
ได้แก	่นำ้าตาลและแก๊สออกซิเจน

•	 การสังเคราะห์ด้วยแสง	 เป็นกระบวนการที่
สำาคัญต่อสิ่งมีชีวิต	 เพราะเป็นกระบวนการ
เดียวที่สามารถนำาพลังงานแสงมาเปลี่ยน
เปน็พลงังานในรปูสารประกอบอนิทรยีแ์ละ
เกบ็สะสมในรปูแบบตา่ง	ๆ 	ในโครงสรา้งของ
พืช	 พืชจึงเป็นแหล่งอาหารและพลังงานที่
สำ า คัญของสิ่ ง มี ชี วิ ตอื่ น 	 นอกจากนี้
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็น 
กระบวนการหลกัในการสรา้งแกส๊ออกซเิจน
ให้กับบรรยากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่น	 ใช้ใน
กระบวนการหายใจ

•	 พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม	 ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อ
มีลักษณะคล้ายท่อ	 เรียงตัวกันเป็นกลุ่ม-
เฉพาะที่	โดยไซเลม็ทำาหนา้ทีล่ำาเลยีงนำา้และ
ธาตุอาหารมีทิศทางลำาเลียงจากรากไปสู่
ลำาต้น	ใบ	และส่วนต่าง	ๆ	ของพืช	เพื่อใช้ใน
การสงัเคราะหด์ว้ยแสง	รวมถงึกระบวนการ
อื่น	ๆ	ส่วนโฟลเอ็มทำาหน้าที่ลำาเลียงอาหาร
ที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงมีทิศทาง
ลำาเลียงจากบริเวณที่มีการสังเคราะห์ด้วย-
แสงไปสู่ส่วนต่าง	ๆ	ของพืช

•	 พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศได้และบางชนิดสามารถสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศได้

•	 การสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศเปน็การสบืพนัธุ์
ที่มีการผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข	่ การ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกเกิดขึ้น
ที่ดอก	 โดยภายในอับเรณูของส่วนเกสร 
เพศผู้มีเรณู	 ภายในออวุลของส่วนเกสร 
เพศเมียมีถุงเอ็มบริโอ

•	 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ	 เป็นการ
สืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการ
ปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่ 	 แต่ 
เกิดจากส่วนต่าง	ๆ	ของพืช
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 การถ่ายเรณู	 คือ	 การเคลื่อนย้ายของเรณู
จากอับเรณูไปยังยอดเกสรเพศเมีย

• การถา่ยเรณจูะนำาไปสูก่ารปฏสินธ	ิซึง่จะเกดิขึน้
ทีถ่งุเอม็บรโิอภายในออวลุ	หลงัการปฏสินธิ
จะได้ไซโกต	 และเอนโดสเปิร์ม	 ไซโกตจะ
พัฒนาต่อไปเป็นเอ็มบริโอ	 ออวุลพัฒนา 
ไปเป็นเมล็ด	และรังไข่พัฒนาไปเป็นผล

•	 ผลและเมลด็มกีารกระจายออกจากตน้เดมิ	
โดยวิธีการต่าง	ๆ	 เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสมจะเกิดการงอกของ
เมล็ด	 โดยเอ็มบริโอภายในเมล็ดจะเจริญ
ออกมา	 โดยระยะแรกจะอาศัยอาหารที่
สะสมภายในเมล็ด	 จนกระทั่งใบแท้พัฒนา	
จนสามารถสงัเคราะหด์ว้ยแสงไดเ้ตม็ที	่และ
สร้างอาหารได้เองตามปกติ

•	 พืชต้องการธาตุอาหารที่จำาเป็นหลายชนิด
ในการเจริญเติบโตและการดำารงชีวิต

• พชืตอ้งการธาตอุาหารบางชนดิในปรมิาณมาก	
ได้แก่	 ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	 โพแทสเซียม 
แคลเซียม	แมกนีเซียม	และกำามะถัน	ซึ่งใน
ดนิอาจมไีมเ่พยีงพอสำาหรบัการเจรญิเตบิโต
ของพชื	จงึตอ้งมกีารใหธ้าตอุาหารในรปูของ
ปุ๋ยกับพืชอย่างเหมาะสม

•	 มนุษย์สามารถนำาความรู้เรื่องการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ	 มาใช้ใน
การขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำานวนพืช	 ซึ่งการ
ขยายพันธุ์แต่ละวิธี	 มีขั้นตอนแตกต่างกัน	
จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของมนุษย์	 โดยต้องคำานึงถึงชนิดของพืช
และลักษณะการสืบพันธุ์ของพืช

•	 เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื	เปน็การ
นำาความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จำาเป็นต่อการ
เจรญิเตบิโตของพชืมาใชใ้นการเพิม่จำานวน
พืช	 และทำาให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ 
ในหลอดทดลอง	 ซึ่งจะได้พืชจำานวนมาก 
ในระยะเวลาสั้น	และสามารถนำาเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกต์	 เพื่อ 
การอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชื	ปรบัปรงุพนัธุพ์ชื
ที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ	 การผลิตยา
และสารสำาคัญในพืช	และอื่น	ๆ
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

3 ธาตุและสารประกอบ ว	2.1	ม.1/1,	ม.1/2,	

ม.1/3,	ม.1/7,	ม.1/8

•	 	 ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติ เฉพาะตัวและ
มสีมบตัทิางกายภาพบางประการเหมอืนกนั
และบางประการต่างกัน	 ซึ่งสามารถนำามา 
จัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ	อโลหะ	และกึ่งโลหะ	
ธาตโุลหะมจีดุเดอืด	จดุหลอมเหลวสงู	มผีวิ
มันวาว	นำาความร้อน	นำาไฟฟ้า	ดึงเป็นเส้น
หรือตีเป็นแผ่นบาง	 ๆ	 ได้	 และมีความ 
หนาแนน่	ทัง้สงูและตำา่	ธาตอุโลหะมจีดุเดอืด	
จุดหลอมเหลวตำ่า	 มีผิวไม่มันวาว	 ไม่นำา
ความร้อน	 ไม่นำาไฟฟ้า	 เปราะ	 แตกหักง่าย	
และมีความหนาแน่นตำ่า	 ธาตุกึ่งโลหะมี
สมบัติบางประการเหมือนโลหะ	และสมบัต ิ
บางประการเหมือนอโลหะ

•		 ธาตุโลหะ	 อโลหะ	 และกึ่งโลหะ	ที่สามารถ
แผ่รังสีได้จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี

•		 ธาตมุทีัง้ประโยชนแ์ละโทษ	การใชธ้าตโุลหะ	
อโลหะ	กึง่โลหะ	ธาตกุมัมนัตรงัส	ีควรคำานงึถงึ 
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต	สิ่งแวดล้อม

					เศรษฐกิจ	และสังคม
•		 ส า ร บ ริ สุ ท ธิ์ แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น ธ า ตุ แ ล ะ

สารประกอบ	 ธาตุประกอบด้วยอนุภาค 
ที่เล็กที่สุดที่ยังแสดงสมบัติของธาตุนั้น 
เรยีกวา่	อะตอม	ธาตแุตล่ะชนดิประกอบดว้ย
อะตอมเพียงชนิดเดียวและไม่สามารถ 
แยกสลายเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี	
ธ า ตุ เ ขี ย นแทนด้ ว ยสัญลั กษณ์ ธ า ตุ 	
สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต	่
2	ชนดิขึน้ไป	รวมตวักนัทางเคมใีนอตัราสว่น
คงที่ 	 มีสมบัติแตกต่างจากธาตุที่ เป็น 
องค์ประกอบ	สามารถแยกเป็นธาตุได้ด้วย
วิธีทางเคมี	 ธาตุและสารประกอบสามารถ
เขียนแทนได้ด้วยสูตรเคมี

•		 อะตอมประกอบด้วยโปรตอน	 นิวตรอน	
และอิเล็กตรอน	โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก	
ธาตุชนิดเดียวกันมีจำานวนโปรตอนเท่ากัน
และเป็นค่าเฉพาะของธาตุนั้น	 นิวตรอน
เป็นกลางทางไฟฟ้าส่วนอิเล็กตรอนมี

16
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

	 	 	ประจุ ไฟฟ้าลบ	 เมื่ออะตอมมีจำ านวน 
โปรตอนเท่ากับจำานวนอิ เล็กตรอนจะ 
เป็นกลางทางไฟฟ้า	 โปรตอนและนิวตรอน 
รวมกันตรงกลางอะตอมเรียกว่า	นิวเคลียส	
ส่วนอิ เล็กตรอนเคลื่ อนที่ อยู่ ในที่ ว่ าง 
รอบนิวเคลียส

4 สารและสมบัติของสาร ว	2.1	ม.1/4,	ม.1/5,	
ม.1/6,	ม.1/9,	ม.1/10

•		 สารรอบตัวมีสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วย
สาร เพียงชนิด เดียว 	 และสารผสมที่  
ประกอบด้วยสารตั้งแต	่2	ชนิดขึ้นไป

•		 สารแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพ	 และ
สมบัติทางเคมีที่เหมือนแต่แตกต่างกัน

•		 สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น	
หรือมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรคงที่	 เป็น 
คา่เฉพาะของสารนัน้	ณ	สถานะและอณุหภมูิ
หนึ่ง	 แต่สารผสมมีความหนาแน่นไม่คงที่ 
ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารที่ผสม 
อยู่ด้วยกัน

•		 สสารทกุชนดิประกอบดว้ยอนภุาค	โดยสาร
ชนิดเดียวกันที่มีสถานะของแข็ง	 ของเหลว	
แกส๊จะมกีารจดัเรยีงอนภุาค	แรงยดึเหนีย่ว
ระหว่างอนุภาค	 การเคลื่อนที่ของอนุภาค
แตกตา่งกนั	ซึง่มผีลตอ่รปูรา่ง	และปรมิาตร
ของสสาร

•		 ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของ
สสาร	เมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็ง	อนุภาค
ของของแข็งจะมีพลังงานและอุณหภูมิ 
เพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง	 ซึ่งของแข็งจะใช้
ความร้อนในการ เปลี่ ยนสถานะเป็น
ของเหลว	เรยีกความรอ้นทีใ่ชใ้นการเปลีย่น
สถานะจากของแข็ ง เป็นของเหลวว่ า	 
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว	 และ
อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่	 เรียก
อุณหภูมินี้ว่าจุดหลอมเหลว
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

5 พลังงานความร้อน ว	2.3	ม.1/1,	ม.1/2,	

ม.1/3,	ม.1/4,	ม.1/5,	

ม.1/6,	ม.1/7

•	 สสารเมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อน
จะทำาให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ 	 เปลี่ยน
สถานะหรือเปลี่ยนรูปร่าง

•		 ปริมาณความร้อนที่ทำาให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิขึ้นกับมวล	ความร้อนจำาเพาะ	และ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

•  ปรมิาณความรอ้นทีท่ำาใหส้สารเปลีย่นสถานะ
ขึ้นกับมวลและความร้อนแฝงจำาเพาะ	 
โดยขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะ	 อุณหภูมิ 
จะไม่เปลี่ยนแปลง

•		 ความรอ้นทำาใหส้สารขยายตวัหรอืหดตวัได	้
เนื่องจากเมื่อสสารได้รับความร้อนจะทำาให้
อนภุาคเคลือ่นทีเ่รว็ขึน้	ทำาใหเ้กดิการขยายตวั 
แต่ เมื่อสสารคลายความร้อนจะทำาให้
อนุภาคเคลื่อนที่ช้าลง	ทำาให้เกิดการหดตัว

•		 ความรู้เรื่องการหดตัวและขยายตัวของ
สสาร	 สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในด้าน 
ต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับการสร้างถนน	 การสร้าง 
รางรถไฟ	และการทำาเทอร์มอมิเตอร์

•		 ความร้อนถ่ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิ
สูงกว่า	 ไปยังสสารที่มีอุณหภูมิตำ่ ากว่า 
จนกระทั่งอุณหภูมิของสสารทั้งสองเท่ากัน	
สภาพที่สสารทั้งสองมีอุณหภูมิ เท่ากัน 
เรียกว่า	สมดุลความร้อน

•		 เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มี
อุณหภูมิต่างกันจนเกิดสมดุลความร้อน
ความร้อนที่เพิ่มขึ้นของสสารหนึ่งจะเท่ากับ
ความร้ อนที่ ลดลงของอีกสสารหนึ่ ง	 
ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

•		 การถา่ยโอนความรอ้นม	ี3	แบบ	คอื	การนำา-
ความรอ้น	การพาความรอ้น	และการแผร่งัสี
ความรอ้น	การนำาความรอ้นเปน็การถา่ยโอน
ความร้อนที่อาศัยตัวกลาง	 โดยที่ตัวกลาง	 
ไมเ่คลือ่นที	่การพาความรอ้นเปน็การถา่ยโอน
ความร้อนที่อาศัยตัวกลาง	 โดยที่ตัวกลาง	
เคลื่อนที่ไปด้วย	ส่วนการแผ่รังสีความร้อน
เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่ไม่ต้องอาศัย
ตัวกลาง
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
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เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 ความรู้ เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน

สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

ได้

6 บรรยากาศ ว	2.2	ม.1/1

ว	3.2	ม.1/1,	ม.1/2,	

ม.1/3,	ม.1/4,	ม.1/5,	

ม.1/6,	ม.1/7

•	 เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงที่อากาศ

กระทำาต่อวัตถุในทุกทิศทาง	 แรงที่อากาศ

กระทำาต่อวัตถุขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของ 

วัตถุนั้น	 แรงที่อากาศกระทำาตั้งฉากกับผิว

วัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เรียกว่า	ความดัน-

อากาศ

•	 ความดนัอากาศมคีวามสมัพนัธก์บัความสงู	

จากพื้นโลก	 โดยบริเวณที่สูงจากพื้นโลก 

ขึ้นไปอากาศเบาบางลง	มวลอากาศน้อยลง	

ความดันอากาศก็จะลดลง

•	 โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม	นักวิทยาศาสตร์ใช้

สมบัติและองค์ประกอบของบรรยากาศใน

การแบ่งบรรยากาศของโลกออกเป็นชั้น	ซึ่ง

แบ่งได้หลายรูปแบบตามเกณฑ์ที่แตกต่าง

กัน	โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์การ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงแบ่ง

บรรยากาศได้เป็น	 5	 ชั้น	 ได้แก่	 ชั้นโทร-

โพสเฟยีร	์ชัน้สตราโตสเฟยีร์	ชัน้มโีซสเฟยีร์	

ชั้นเทอร์โมสเฟียร	์และชั้นเอกโซสเฟียร์

•	 บรรยากาศแต่ละชั้ นมีประ โยชน์ต่ อ

สิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน	 โดยชั้นโทรโพสเฟียร์

มปีรากฏการณล์มฟา้อากาศทีส่ำาคญัตอ่การ

ดำารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชั้นสตราโตสเฟียร์

ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจาก 

ดวงอาทิตย์ไม่ให้มายังโลกมากเกินไป	 

ชั้นมีโซสเฟียร์ช่วยชะลอวัตถุนอกโลกที่ 

ผ่านเข้ามาให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็น 

วตัถขุนาดเลก็ลดโอกาสทีจ่ะทำาความเสยีหาย

แกส่ิง่มชีวีติบนโลก	ชัน้เทอรโ์มสเฟยีรส์ามารถ

สะท้อนคลื่นวิทยุ	 และชั้นเอกโซสเฟียร์

เหมาะสำาหรับการโคจรของดาวเทียม 

รอบโลกในระดับตำ่า
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 ลมฟ้าอากาศ	 เป็นสภาวะของอากาศใน

เวลาหนึง่ของพืน้ทีห่นึง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้า-

อากาศ	 และลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง	ๆ	

•	 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

มนุษย์จึงควรเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน

ภายใตส้ถานการณด์งักลา่ว	ทัง้แนวทางการ

ปฏิบัติตนให้เหมาะสม	และแนวทางการลด

กิจกรรมที่ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศโลก

•	 พายุฝนฟ้าคะนอง	 เกิดจากการที่อากาศ

ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เคลื่อนที่  

ขึ้นสู่ระดับความสูง	 ที่มีอุณหภูมิตำ่ าลง	 

จนกระทั่งไอนำ้าในอากาศเกิดการควบแน่น

เป็นละอองนำ้า	 และเกิดต่อเนื่องเป็นเมฆ

ขนาดใหญ	่พายุฝนฟ้าคะนอง	ทำาให้เกิดฝน

ตกหนัก	ลมกรรโชกแรง	ฟ้าแลบ	ฟ้าผ่า	ซึ่ง

อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ชวีติและทรพัยส์นิ

•	 พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือ

ทะเลที่นำ้ามีอุณหภูมิสูงตั้งแต่	26-27	องศา-

เซลเซียสขึ้นไป	 ทำาให้อากาศที่มีอุณหภูมิ

และความชื้นสูง	 บริเวณนั้นเคลื่อนที่สูงขึ้น

อย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง	 อากาศจาก

บรเิวณอืน่เคลือ่นเขา้มาแทนทีแ่ละพดัเวยีน

เข้าหาศูนย์กลางของพายุยิ่งใกล้ศูนย์กลาง	

อากาศจะเคลื่อนที่พัดเวียนเกือบเป็น

วงกลมและมีอัตราเร็วสูงที่สุด	 พายุหมุน 

เ ขต ร้ อน 	 ทำ า ใ ห้ เ กิ ดคลื่ นพ ายุ ซั ดฝั่ ง	 

ฝนตกหนักซึ่ งอาจก่อให้ เกิดอันตราย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 จึงควรปฏิบัติตน 

ให้ปลอดภัยโดยติดตามข่ าวสารการ

พยากรณ์อากาศ	 และไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ 

ที่เสี่ยงภัย
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์

ลมฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 โดยมี

การตรวจวัดองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ	 

การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ประกอบ

ลมฟ้าอากาศระหว่างพื้นที่การวิเคราะห์

ข้อมูลและสร้างคำาพยากรณ์อากาศ

•	 การพยากรณ์อากาศสามารถนำามาใช้

ประโยชน์ด้านต่าง	ๆ	

•	 ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ตอ่เนือ่งโดยปจัจยัทางธรรมชาต	ิแตป่จัจบุนั

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่าง

รวดเรว็เนือ่งจากกจิกรรมของมนษุยใ์นการ

ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศ	

แก๊สเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยมากที่สุด

ไดแ้ก	่แกส๊คารบ์อนไดออกไซด	์	ซึง่หมนุเวยีน

อยู่ในวัฏจักรคาร์บอน
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บรรยากาศ

แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

ประสาทสัมผัสทางตา
เครื่องมือช่วยขยายขอบเขตของ

แว่นขยาย

กล้องจุลทรรศน์
ชนิดใช้แสงที่มีกระบอกตาเดียว

ชนิดใช้แสงที่มี 2 กระบอกตา

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

กล้องจุลทรรศน์

เครื่องมือช่วยขยายขอบเขต
ของประสาทสัมผัสทางตา

การค้นพบหน่วย
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

ใช้การสร้างอาหาร
เป็นเกณฑ์

ใช้จำานวนเซลล์
เป็นเกณฑ์

หน่วยพื้นฐาน

ของสิ่งมีชีวิต
ประเภทของเซลล์

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ส่วนประกอบและ 
หน้าที่สำาคัญของ 
ส่วนประกอบของเซลล์

1

หน่
วยการเรียนรูท้ี่

ตัวชี้วัด

หน่วยของสิ่งมีชีวิต

1. เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เย่ือหุ้มเซลล์ 

 ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ (ว 1.2 ม.1/1)

2. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์ (ว 1.2 ม.1/2)

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำาหน้าที่ของเซลล์ (ว 1.2 ม.1/3)

4. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีิวิต (ว 1.2 ม.1/4)

ลักษณะโครงสร้าง

และหน้าที่ของเซลล์พืช

และเซลล์สัตว์

หน่วยของ 
สิ่งมีชีวิต
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หน่วยของ 
สิ่งมีชีวิต
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คำ�ถ�มสำ�คัญ

21หน่วยของสิ่งมีชีวิต

	 	 นักเรียนทราบแล้วว่า	เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด	มีความแตกต่างกันทั้งขนาด	รูปร่าง	ลักษณะ		

แต่ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นพืชหรือสัตว์ต่างก็ประกอบด้วยเซลล์เล็ก	 ๆ	 เหมือนกัน	 นักเรียนคิดว่า	

เซลล์พืชและสัตว์มีรูปร่าง	ลักษณะเหมือนกันหรือไม่	อย่างไร

ตอนที่ 1  เซลล์เยื่อหัวหอมแดง
วิธีทำ�

								1.	แบ่งกลุ่ม	แต่ละกลุ่มลอกเยื่อผิวของหัวหอมแดง

ตัดเฉพาะส่วนบาง	ๆ	วางบนสไลด์	จากนั้นหยดน้ำ�ลงบน

เยื่อหัวหอมแดง

	 2.	หยดสารละลายไอโอดีน	1	หยด	นำากระจกปิดสไลด์	

วางลงเอียงทำามุม	45	องศา	 โดยใช้ปลายไม้จิ้มฟันรองรับ	

กระจกปิดสไลด์แล้วค่อย	ๆ	วางแผ่นกระจกปิดสไลด์ลง	

นำาไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์		บันทึกผลลงในสมุด	 ภาพที่ 1.20 การลอกเยื่อหัวหอมแดง

กิจกรรมที่    1.5  ศึกษารูปร่างลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์์สัตว์

วัสดุอุปกรณ์

	 1.		กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง		 	 1		 		กล้อง	 	 	 	 	 	

	 2.	สไลด์และกระจกปิดสไลด์		 	 2	 		ชุด

	 3.	มีดโกน			 	 	 		 	 	 	 1		 		เล่ม

	 4.	ไม้จิ้มฟัน		 	 	 		 	 	 	 1					อัน

	 5.	เซลล์เยื่อหัวหอมแดง

	 6.	เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

	 7.	สารละลายเมทิลีนบลู		 	 	 	 1		 		ลูกบาศก์เซนติเมตร

	 8.	สารละลายไอโอดีน			 	 	 	 1		 		ลูกบาศก์เซนติเมตร

	 9.	ภาพเซลล์พืช	 	 			 	 	 	 1		 		ภาพ

						10.	ภาพเซลล์สัตว์		 	 		 	 	 	 1		 		ภาพ	

    3.  ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
มีลักษณะอย่างไร
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	 	 เซลล์เยื่อบุข้างแก้มมีลักษณะอย่างไร
	 		 เซลล์สัตว์ในภาพมีลักษณะอย่างไร
	 		 เซลล์เยื่อบุข้างแก้มและเซลล์สัตว์ในภาพมีส่วนประกอบใดบ้างที่เหมือนกัน
	 		สรุปลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ได้อย่างไร

ภาพที่ 1.21 เซลล์พืช

22 วิทยาศาสตร์		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

ภาพที่ 1.22 การขูดเยื่อบุข้างแก้ม

ภาพที่ 1.23 เซลล์สัตว์

	 	 เซลล์เยื่อหัวหอมแดงมีลักษณะอย่างไร
	 		 เซลล์พืชในภาพมีลักษณะอย่างไร
	 		 เซลล์เยื่อหัวหอมแดงและเซลล์พืชในภาพมีส่วนประกอบใดบ้างที่เหมือนกัน
	 		สรุปลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์พืชได้อย่างไร

ตอนที่ 2  เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
วิธีทำ�

	 1.	ใช้ไม้จิ้มฟันด้านไม่แหลมขูดเบา	ๆ	บริเวณด้านใน
ของเยื่อบุข้างแก้ม	จากนั้นนำาไปป้ายบนแผ่นสไลด์

	 2.	หยดสารละล าย เมทิ ลี นบลู ล ง ไปบริ เ วณที่ มี 	
เยื่อบุข้างแก้ม	1	หยด

	 3.		ปดิดว้ยกระจกปดิสไลด	์นำาไปสอ่งดว้ยกลอ้งจลุทรรศน	์
บันทึกผลลงในสมุด

	 4.	ศึกษาภาพเซลล์สัตว์ที่กำาหนดให้อย่างละเอียด

	 5.		เปรียบเทียบลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์	
จากเยื่อบุข้างแก้มกับเซลล์สัตว์ในภาพ		บันทึกผลลงในสมุด

	 3.		ศึกษาภาพเซลล์พืชที่กำาหนดให้อย่างละเอียด

	 4.	เปรียบเทียบลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์ 	

จากเยื่อหัวหอมแดงกับเซลล์พืชในภาพ	บันทึกผลลงในสมุด



เยื่อหุ้มเซลล์
ไรโบโซม

ผนังเซลล์

ไซโทพลาซึม

แวคิวโอล

ไมโทคอนเดรีย

นิวเคลียส

คลอโรพลาสต์
กอลจิคอมเพลกซ์

ไลโซโซม ไรโบโซม เยื่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลาซึม

นิวเคลียสไมโทคอนเดรีย

เซนทริโอล

คำ�ถ�มสำ�คัญ

23หน่วยของสิ่งมีชีวิต

	 2.		เซลล์ทั้งสองมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร	บันทึกผลลงในสมุด

	 	 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะอย่างไร

	 	 ส่วนประกอบใดบ้างที่พบในเซลล์พืช	แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์

	 		ส่วนประกอบใดบ้างที่พบในเซลล์สัตว์	แต่ไม่พบในเซลล์พืช

	 	 ส่วนประกอบใดพบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

	 	 เหตุใดเซลล์พืชสร้างอาหารเองได้	แต่เซลล์สัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้

	 	 สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร

กิจกรรมที่    1.6   เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

วัสดุอุปกรณ์

	 1.	ภาพเซลล์พืช	 	 		 	 1	 	ภาพ

	 2.	ภาพเซลล์สัตว์	 	 		 	 1	 	ภาพ	

วิธีทำ�

	 1.	แบ่งกลุ่ม	 แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์	

ที่กำาหนดให้อย่างละเอียด

ภาพที่ 1.24 เซลล์พืช ภาพที่ 1.25 เซลล์สัตว์

เ ซ ล ล์ พื ช แ ล ะ เ ซ ล ล์ สั ต ว์  
เหมอืนหรอืแตกตา่งกนัอยา่งไร

	 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีส่วนประกอบบางส่วนคล้ายคลึงกัน	 คือ	 มีเยื่อหุ้มเซลล์	 ไซโทพลาซึม		

และนิวเคลียสเหมือนกัน	 แต่ก็มีส่วนประกอบบางส่วนที่แตกต่างกัน	 โดยเซลล์พืชมีผนังเซลล์และ	

คลอโรฟิลล์	เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์และคลอโรฟิลล์	แต่เซลล์สัตว์มีเซนทริโอลที่เซลล์พืชไม่มี		
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คำ�ถ�ม

สำ�คัญ

24 วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เซลล์สัตว์มีผนังเซลล์เหมือนกับเซลล์พืช

หรือไม่ อย่างไร

ชั้นลิพิด

โปรตีน
สายคาร์โบไฮเดรต

ภาพที่ 1.26 เยื่อหุ้มเซลล์

	 3.1	ส่วนประกอบและหน้าที่สำาคัญของส่วนประกอบของเซลล์

  เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีขนาดเล็กมาก แต่ภายในยังมีโครงสร้างต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบมากมาย

หลายชนิด ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาต่อไป สำาหรับชั้นนี้ นักเรียนควรรู้จักส่วนประกอบที่สำาคัญบางส่วน 

ที่ศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ดังต่อไปนี้

  1)  ผนังเซลล์ (cell wall)

    เป็นเยื่อหุ้มผิวด้านนอกสุดของเซลล์พืช ในเซลล์ทั่วไปประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลส 

เป็นหลัก ทำาหน้าที่ ให้ความแข็งแรงและห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์พืช ให้ เซลล์คงรูป 

และให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ เซลล์ของสัตว์ไม่มีผนังเซลล์ แต่เซลล์สัตว์บางชนิดอาจมีสารเคลือบ 

เยื่อหุ้มเซลล์ได้ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของเซลล์นั้น ๆ เช่น เปลือกกุ้ง กระดองปู  

มีสารเคลือบพวกไกลโคโปรตีน เซลล์ของพวกไดอะตอมมีสารเคลือบเป็นพวกซิลิกา สารเคลือบเหล่านี้

ทำาให้เซลล์คงรูปร่างได้

	 	 2)  เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane)

    เป็นเยื่อบาง ๆ ประกอบด้วยโปรตีนและลิพิด เยื่อหุ้มเซลล์จึงทำาหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์ 

และควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ และมีรูเล็ก ๆ เพื่อให้สารบางอย่างผ่าน 

เข้าออกได้ และไม่ให้สารบางอย่างผ่านออกจากเซลล์ จึงมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน (semipermeable  

membrane)
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25หน่วยของสิ่งมีชีวิต

	 	 3)		โพรโทพลาซึม	(protoplasm)

เป็นส่วนประกอบทั้งหมดภายในเยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วยส่วนที่มีลักษณะเป็นของเหลว

เรียก ไซโทพลาซึม และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นโครงสร้างลักษณะต่าง ๆ เรียกว่า ออร์แกเนลล์  

(organelles) ไดแ้ก ่นวิเคลยีส และไมโทคอนเดรยี ถา้เปน็เซลลพ์ชืจะพบคลอโรพลาสต ์และแวควิโอลเพิม่ขึน้

	 	 4)		 ไซโทพลาซึม	(cytoplasm)

เปน็สว่นประกอบทีเ่ปน็ของเหลวอยูภ่ายในเซลลถ์ดัจากเยือ่หุม้เซลลแ์ละอยูร่อบ ๆ  นวิเคลยีส 

ของเหลวนี้นอกจากประกอบด้วยน้ำ�แล้วยังมีสารที่ละลายน้ำาได้ เช่น โปรตีน ภายในไซโทพลาซึม

ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ที่สำาคัญอีกหลายชนิด เช่น
 (1)  ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะยาวรี ทำาหน้าที่เกี่ยวกับ
การสลายสารอาหาร เพื่อให้พลังงานแก่เซลล์
 (2)  คลอโรพลาสต์ (chloroplast) เป็นโครงสร้างที่พบเฉพาะในเซลล์พืช มองเห็นเป็นสีเขียว 
เพราะมีสารพวกคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) ซึ่งไม่ดูดกลืนแสงสีเขียว คลอโรพลาสต์เป็นแหล่งที่เกิด 
การสังเคราะห์ด้วยแสง
 (3)  ไรโบโซม (ribosome) เป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็ก เป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์โปรตีน
เพื่อส่งออกไปใช้ภายนอกเซลล์
 (4)  กอลจิคอมเพลกซ์ (golgi complex) เป็นโครงสร้างที่เป็นถุงแบน ๆ คล้ายจาน 
เรยีงซอ้นกนัเปน็ชัน้ ๆ  หลายชัน้  ทำาหนา้ทีส่รา้งคารโ์บไฮเดรตทีร่วมกบัโปรตนี แลว้สง่ออกไปใชภ้ายนอกเซลล์
 (5)  เซนทริโอล (centriole) พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ และโพรติสต์บางชนิด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การแบ่งเซลล์
 (6)  แวคิวโอล (vacuole)	 เป็นโครงสร้างที่มีช่องว่างขนาดใหญ่มากในเซลล์พืช ทำาหน้าที่
เก็บน้ำ�และสารต่าง ๆ

ภาพที่ 1.27 ไมโทคอนเดรีย ภาพที่ 1.28 คลอโรพลาสต์ ภาพที่ 1.29 กอลจิคอมเพลกซ์
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26 วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 สารในนิวเคลียส คือ นิวคลีโอพลาซึม 

ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ คือ

 1. นิวคลีโอลัส เป็นสารพวกนิวคลีโอโปรตีน  

มองเห็นทึบแสงหรือติดสี เข้มในนิว เคลียส 

เป็นตำ�แหน่งที่มีการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ (RNA)

 2. ร่างแหโครมาทิน มีโครงสร้างเป็นเส้น 

ที่สานกันเป็นร่างแห ประกอบด้วยดีเอ็นเอ (DNA)  

หรือยีน ซึ่งมีสารพันธุกรรมประกอบอยู่ เมื่อเซลล์

มีการแบ่งตัว ร่างแหโครมาทินจะเปลี่ยนไปเป็น

  ส่วนประกอบใดที่ยอมให้สารโมเลกุลเล็กผ่าน แต่ไม่ยอมให้สารโมเลกุลใหญ่ผ่าน

   ส่วนประกอบใดมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน

   เปลือกกุ้งหรือกระดองปู เปรียบเสมือนสิ่งใดของเซลล์พืช

   เซลล์ที่ต้องใช้พลังงานมาก ควรมีส่วนประกอบชนิดใดมากเป็นพิเศษ

ภาพที่ 1.30 นิวเคลียส

	 	 5)		นิวเคลียส	(nucleus)

    เปน็โครงสรา้งทีอ่ยูต่รงกลางของเซลล ์เซลลม์ชีวีติโดยทัว่ไปมนีวิเคลยีส ยกเวน้เซลลบ์างชนดิ 

เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำ�นม และเซลล์ลำาเลียงอาหารของพืช ซึ่งเมื่อเจริญเติบโต

เต็มที่จะไม่มีโครงสร้างนิวเคลียส มีแต่สารสำาคัญในนิวเคลียสอยู่ภายในเซลล์โดยไม่มีเยื่อหุ้ม

    นิวเคลียสมีความสำาคัญมากทำาหน้าที่ควบคุมการทำางานของเซลล์ร่วมกับไซโทพลาซึม  

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม นอกจากนี้นิวเคลียสยังทำาหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบ

ของเซลล์

    นิวเคลียสประกอบด้วย เยื่อหุ้มนิวเคลียส ซึ่งเป็นเยื่อบาง ๆ คล้ายเยื่อหุ้มเซลล์ล้อมรอบ 

สารสำาคัญเอาไว้ ภายในเชื่อมติดต่อกับร่างแหเอนโดพลาสมิก เยื่อหุ้มนิวเคลียสมีรูเล็ก ๆ กระจาย 

อยู่ทั่วไป เพื่อให้สารต่าง ๆ  ผ่านเข้าออกระหว่างของเหลวภายในนิวเคลียส (นิวคลีโอพลาซึม) กับของเหลว

ภายนอกนิวเคลียสในเซลล์ (ไซโทพลาซึม) โดยวิธีการแพร่

เยื่อหุ้มนิวเคลียส

โครมาทิน

นิวคลีโอลัส

โครโมโซมและเป็นตัวควบคุมการแสดงออกถึงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

 3. เยื่อหุ้มนิวเคลียส เป็นเยื่อบาง ๆ 2 ชั้น ชั้นนอกขรุขระ เพราะมีไรโบโซมเกาะอยู่   

และมีทางติดต่อกับร่างแหเอนโดพลาสมิก กอลจิบอดี และไมโทคอนเดรีย มีหน้าที่ควบคุมการ 

แลกเปลี่ยนสารและเป็นทางผ่านของสารต่าง ๆ ระหว่างนิวเคลียสกับไซโทพลาซึม
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27หน่วยของสิ่งมีชีวิต

ภาพที่ 1.31 ส่วนประกอบของเซลล์พืช

นิวเคลียส

ผนังเซลล์

เยื่อหุ้มเซลล์

ไรโบโซม

ไซโทพลาซึม
ไมโทคอนเดรีย
คลอโรพลาสต์

กอลจิคอมเพลกซ์

เยื่อหุ้มนิวเคลียส

	 3.2  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

	 	 ส่วนประกอบภายในเซลล์พืชและ

เซลล์สัตว์	มีส่วนประกอบ	ดังนี้	

	 	 เซลล์พืช 	 ประกอบด้วยผนังเซลล์

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารพวกเซลลูโลส	(cellulose)		

ห่ อหุ้ ม เยื่ อหุ้ ม เซลล์ ไ ว้ อี กชั้ นหนึ่ ง 	 ภ ายใน	

โพรโทพลาซึมมีไซโทพลาซึม	และโครงสร้างท่ี	

ทำาหน้าท่ีเฉพาะ	เช่น		นิวเคลียส		ไมโทคอนเดรีย		

ซึง่เปน็โครงสร้างให้พลังงานแก่เซลล์			คลอโรพลาสต์

เป็น โครงสร้ า งที่ ภ ายในบรรจุคลอโรฟิลล์ 	

มีประโยชน์ในการสังเคราะห์ด้วยแสง	นอกจากนี้

ยังมีแวคิวโอลที่มีหน้าที่เก็บนำ้าหรือสะสมสารต่าง	ๆ	

เช่น		สารที่มีสี		เม็ดแป้ง		ธาตุอาหารต่าง	ๆ

	 	 	 เซลล์สัตว์ 	 ไม่มีผนังเซลล์แต่มีเยื่อหุ้มเซลล์ห่อหุ้มโพรโทพลาซึม	ภายในโพรโทพลาซึม	

มีส่วนประกอบและโครงสร้างต่าง	 ๆ	 คล้ายกับเซลล์พืช	 เช่น	 ไซโทพลาซึม	 ซึ่งเป็นของเหลว		

และมีโครงสร้างต่าง	ๆ	เช่น	นิวเคลียส		ไมโทคอนเดรีย	แต่ไม่มีคลอโรพลาสต์

ไรโบโซม

กอลจิคอมเพลกซ์

ไมโทคอนเดรีย
ไซโทพลาซึม

เยื่อหุ้มนิวเคลียส

นิวเคลียส

เยื่อหุ้มเซลล์

ภาพที่ 1.32 ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์

แวคิวโอล
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	จุดประกายโครงงาน

อาชีพน่ารู้

29หน่วยของสิ่งมีชีวิต

1คำาถามทา้ยหนว่ยการเรยีนรูท้ี	่		

หน่วยของสิ่งมีชีวิต

	 1.		ส่วนประกอบภายในเซลล์จะมีขนาดเป็นอย่างไร	เมื่อเทียบกับขนาดของเซลล์

	 2.		จากตัวอย่างส่วนประกอบภายในเซลล์ที่กล่าวมา	 มีส่วนประกอบใดที่พบในเซลล์พืชเท่านั้น		

	 	 ไม่พบในเซลล์สัตว์

	 3.		จากตัวอย่างส่วนประกอบที่กล่าวมา	ส่วนประกอบใดที่สามารถพบในเซลล์ทุกชนิด

	 4.		ถ้านักเรียนเขียนส่วนประกอบของเซลล์	 โดยให้มีส่วนประกอบเพียง	 2	ส่วน	แล้วครอบคลุม	

	 	 เซลล์ทั้งหมด	ส่วนประกอบ	2	ส่วนนั้นคืออะไร

	 5.		เซลล์ทุกชนิดต้องมีนิวเคลียสจริงหรือไม่	อย่างไร

	 6.		เยื่อหุ้มเซลล์เกี่ยวข้องกับการลำาเลียงสารอย่างไร

	 7.		นำาเซลล์ชนิดหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง	 0.005	 มิลลิเมตร	 มาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์		

	 	 เพื่ อ ให้ เห็นมี ขนาด 	 2 	 มิลลิ เมตร 	 ควรใช้กำ าลั งขยายของ เลนส์ ใกล้ วั ตถุ เท่ า ใด		

	 	 ถ้ากำาลังขยายของเลนส์ใกล้ตาเป็น		10	เท่า

	 8.		การสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด	จะต้องใช้ประสาทสัมผัสด้านใดบ้าง

	 9.		ถ้านำาเยื่อบาง	ๆ	ของใบชบา	มาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์	ภาพที่เห็นมีลักษณะอย่างไร

			10.		การนำาเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตมาจัดระบบเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิต		

	 	 มีขั้นตอนอย่างไร

	 นักวิทยาศาสตร์	 	 (Scientist)	 	 ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อความเข้าใจในธรรมชาติ	

แล้วนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อไป		

โดยผู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้ที่รักการสังเกต	สามารถตั้งข้อสงสัยจากข้อมูล

ที่ได้จากการสังเกตนั้น	และรักที่จะหาคำาตอบข้อสงสัยนั้นให้ได้

แบ่งกลุ่ม	แต่ละกลุ่มออกแบบและประดิษฐ์แบบจำาลองเซลล์พืชและเซลล์สัตว์	

จากวัสดุเหลือใช้	แล้วนำาเสนอในแบบประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์
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	 	 มาตรฐานการเรียนรู้

  มาตรฐาน ว 1.2  เขา้ใจสมบตัขิองสิง่มชีวีติ หนว่ยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ การลำาเลยีงสารเขา้และออกจากเซลล์

     ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำางาน 

     สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำางาน 

     สัมพันธ์กัน รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

  ตัวชี้วัด

  ว 1.2 ม.1/1  เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยาย 

     หน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย  

     และคลอโรพลาสต์

  ว 1.2 ม.1/2  ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์

  ว 1.2 ม.1/3  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำาหน้าที่ของเซลล์

  ว 1.2 ม.1/4  อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ 

      จนเป็นสิ่งมีชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

   นักเรียนเข้าใจว่า เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเซลล์เดียว เช่น อะมีบา

   พารามีเซียม ยีสต์ บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์

   เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์นั้น เช่น  

  เซลล์ประสาทส่วนใหญ่ มีเส้นใยประสาทที่เป็นแขนงยาวนำากระแสประสาทไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไป 

   เซลล์ขนราก เป็นเซลล์ผิวของรากที่มีผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมาลักษณะคล้ายเส้นเล็ก ๆ  

  เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดนำ้าและธาตุอาหาร

   โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์และสามารถสังเกตได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 

   ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส

ความรู้ฝังแน่น ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Design

หน่วยการเรียนรู้ที่	

รหัส-ชื่อรายวิชา	 	กลุ่มสาระการเรียนรู้	

ชั้น	 	ภาคเรียนที่	 	เวลาเรียน	 	ชั่วโมง

ผู้สอน	 	โรงเรียน	

ขั้นที่ 1 กำ�หนดเป้�หม�ยหลักของก�รเรียนรู้

1
วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่	1 18

ว211
1

			หนวยของสิ่งมีชีวิต    ่ 
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 1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

   เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

   เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์นั้น

   เซลล์ไข่ไก่เป็นเซลล์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ลักษณะภายนอกของไข่ไก่ผิวจะเรียบ เปลือกแข็ง

    ลักษณะกลมรี มีด้านหนึ่งป้านกว่าอีกด้านหนึ่ง ลักษณะภายในของไข่เป็นของเหลว มีสีเหลืองแดง 

   ตรงกลางค่อนข้างใหญ่ มีเยื่อบางห่อหุ้มและมีของเหลวสีขาวใสล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง

   แว่นขยายเป็นวัตถุโปร่งใสทำาด้วยเลนส์นูน ใช้สำาหรับดูวัตถุขนาดเล็ก ๆ ให้มีขนาดขยายขึ้น

   กลอ้งจลุทรรศนเ์ปน็เครือ่งมอืทีช่ว่ยใหส้ามารถมองเหน็รายละเอยีดของสว่นประกอบเลก็ ๆ  ในเซลล์

   ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า กล้องจุลทรรศน์มีส่วนประกอบที่สำาคัญ ได้แก่ เลนส์ใกล้ตา 

   ลำากล้อง ปุ่มปรับภาพหยาบ ปุ่มปรับภาพละเอียด แขน เลนส์ใกล้วัตถุ แท่นวางวัตถุ และกระจกเงา

   กำาลังขยายของกล้องจุลทรรศน์คำานวณได้จากผลคูณของกำาลังขยายของเลนส์วัตถุกับกำาลังขยาย 

   ของเลนส์ตา ซึ่งมีตัวเลขเขียนกำากับไว้ที่เลนส์

 2. ประเภทของเซลล์

   สิ่งมีชีวิตเมื่อนำามาจำาแนก โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ในการจำาแนกจะจำาแนกได้ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

   1. ใช้จำานวนเซลล์เป็นเกณฑ์ จำาแนกได้เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

   2. ใช้การสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จำาแนกได้เป็น สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้ด้วยตนเองกับสิ่งมีชีวิต 

    ที่สร้างอาหารด้วยตนเองไม่ได้

   3. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

   เซลลพ์ชืมผีนงัเซลล ์เยือ่หุม้เซลล ์นวิเคลยีส ไซโทพลาซมึ คลอโรพลาสต ์เปน็สว่นประกอบ มลีกัษณะ

   รูปร่างเหลี่ยม

   เซลล์สัตว์มีเยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส เป็นส่วนประกอบ มีลักษณะรูปร่างกลมรี

   ส่วนประกอบที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มีเยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส 

   ส่วนประกอบที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ มีผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์

   เซลล์พืชมีคลอโรฟิลล์และผนังเซลล์หนา เซลล์สัตว์ไม่มีคลอโรฟิลล์และผนังเซลล์ เซลล์พืชสร้าง

   อาหารเองได้ เพราะมีคลอโรฟิลล์ เซลล์สัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้ เพราะไม่มีคลอโรฟิลล์

   โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกัน

   - ผนังเซลล์ทำาหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์

   - เยื่อหุ้มเซลล์ทำาหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และควบคุมการลำาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

   - นิวเคลียสทำาหน้าที่ควบคุมการทำางานของเซลล์

สาระการเรียนรู้

   โครงสร้างที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่ ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์

   โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกัน

   พชืและสตัวเ์ปน็สิง่มชีวีติหลายเซลล ์มกีารจดัระบบ โดยเริม่จากเซลลไ์ปเปน็เนือ้เยือ่ อวยัวะ ระบบอวยัวะ 

   และสิ่งมีชีวิตตามลำาดับ
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  1. ใฝ่เรียนรู้

  2. มุ่งมั่นในการทำางาน

 1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตคืออะไร

 2. เซลล์ชนิดต่าง ๆ มีลักษณะอย่างไร

 3. ไข่ไก่ที่มองเห็นด้วยตาเปล่ามีลักษณะภายนอกและลักษณะภายในอย่างไร

 4. แว่นขยายมีหน้าที่และมีประโยชน์อย่างไร

 5. กล้องจุลทรรศน์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และมีหน้าที่อย่างไร

 6. ถ้าใช้จำานวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์ จะนำาแนกสิ่งมีชีวิตได้กี่ประเภท อะไรบ้าง

 7. ถ้าใช้การสร้างอาหารเป็นเกณฑ์จะจำาแนกสิ่งมีชีวิตได้กี่ประเภท อะไรบ้าง

 8. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะอย่างไร

 9. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

 10. เซลล์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง มีหน้าที่อย่างไร

 11. การจัดระบบของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำาถามสำาคัญ

  1. ความสามารถในการสื่อสาร

  2. ความสามารถในการคิด

  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

   - ไซโทพลาซึมมีออร์แกเนลล์ที่ทำาหน้าที่แตกต่างกัน

   - แวคิวโอลทำาหน้าที่เก็บนำ้าและสารต่าง ๆ

   - ไมโทคอนเดรียทำาหน้าที่เกี่ยวกับการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์

   - คลอโรพลาสต์เป็นแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง

   พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ มีการจัดระบบ โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ 

   ระบบอวัยวะ และสิ่งมีชีวิตตามลำาดับ เซลล์หลายเซลล์มารวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิด 

   มารวมกันและทำางานร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะต่าง ๆ ทำางานร่วมกันเป็นระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะ 

   ทุกระบบทำางานร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต
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  1. ประเมินความรู้เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ประเภทของเซลล์และลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของ

   เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (K) ด้วยแบบทดสอบ

  2. ประเมินการแสวงหาแหล่งข้อมูลและการปฏิบัติกิจกรรม (P) ด้วยแบบประเมิน

  3. ประเมินชิ้นงาน  แผนภาพความคิดการจำาแนกประเภทของเซลล์ชนิดต่าง ๆ

      ภาพวาดระบายสีลักษณะภายในและภายนอกของไข่ไก่

      อินโฟกราฟิกส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์

      แผนภาพความคิดประเภทของเซลล์

      สิ่งประดิษฐ์ รูปร่าง ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น

      แผนภาพความคิดส่วนประกอบและหน้าที่สำาคัญของส่วนประกอบของเซลล์

      อินโฟกราฟิกการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต (P) ด้วยแบบประเมิน

  4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำางาน (A) ด้วยแบบประเมิน

  1. แผนภาพความคิดการจำาแนกประเภทของเซลล์ชนิดต่าง ๆ

  2. ภาพวาดและระบายสีลักษณะภายในและภายนอกของไข่ไก่ 

  3. อินโฟกราฟิกส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์

  4. แผนภาพความคิดประเภทของเซลล์

  5. สิ่งประดิษฐ์ รูปร่าง ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น

  6. แผนภาพความคิดส่วนประกอบและหน้าที่สำาคัญของส่วนประกอบของเซลล์

  7. อินโฟกราฟิกการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต

ขั้นที่ 2 กำ�หนดหลักฐ�นหรือร่องรอยของก�รเรียนรู้

ภาระงาน : ชิ้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน

การประเมินการเรียนรู้
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 แบบประเมินการแสวงหาแหล่งข้อมูล

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

1. การวางแผนค้นคว้า
    ข้อมูลจากแหล่่่ง
    เรียนรู้

วางแผนที่จะค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย เชื่อถือได้
และมีการเชื่อมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ 
วิธีการทั้งหมด

วางแผนที่จะค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายและ
เหมาะสม แต่ไม่มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม

วางแผนที่จะค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
โดยมีครูหรือผู้อื่น
แนะนำาบ้าง

ไม่มีการวางแผน
ที่จะค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ

2. การเก็บรวบรวม
    ข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยคัดเลือกและ/
หรือประเมินข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยไม่มีการคัดเลือก
และ/หรือประเมิน
ข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นระยะ ขาดการ
ประเมินเพื่อคัดเลือก

เก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นระยะ ขาดการ
ประเมินเพื่อคัดเลือก

3. การจัดกระทำาข้อมูล
    และการนำาเสนอ

จัดกระทำาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม และนำาเสนอ
ด้วยแบบต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง

จัดกระทำาข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 
มีการจำาแนกข้อมูลให้
เห็นความสัมพันธ์ 
นำาเสนอด้วยแบบต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง

จัดกระทำาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีการ
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ให้เข้าใจง่ายและ
นำาเสนอด้วยแบบต่าง ๆ 
แต่ยังไม่ถูกต้อง

จัดกระทำาข้อมูล
อย่างไม่เป็นระบบและ
นำาเสนอไม่สื่อ
ความหมายและ
ไม่ชัดเจน

4. การสรุปผล สรุปผลได้อย่าง
ถูกต้อง กระชับ ชัดเจน 
และครอบคลุม 
มีเหตุผลที่อ้างอิง
จากการสืบค้นได้

สรปุผลได้อย่างกระชบั 
แต่ยังไม่ชัดเจนและ
ไม่ครอบคลุมข้อมูล
จากการวิเคราะห์
ทั้งหมด

สรุปผลได้กระชับ
กะทัดรัด แต่ไม่ชัดเจน

สรุปผลโดยไม่ใช้
ข้อมูล และไม่ถูกต้อง

5. การเขียนรายงาน เขียนรายงาน
ตรงตามจุดประสงค์
ถูกต้องและชัดเจน
และมีการเชื่อมโยง
ให้เห็นเป็นภาพรวม

เขียนรายงาน
ตรงตามจุดประสงค์
อย่างถูกต้อง และ
ชัดเจน แต่ขาดการ
เรียบเรียง

เขียนรายงาน  
โดยสื่อความหมายได้  
โดยมีครูหรือผู้อื่น
แนะนำา

เขียนรายงานได้
ตามตัวอย่าง
แต่ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง
และไม่ชัดเจน

แบบประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Rubrics)
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 แบบประเมินการปฏิบัติการทำากิจกรรม

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

1. การทำากิจกรรม
    ตามแผนที่กำาหนด

ทำากิจกรรมตามวิธีการ 
และขั้นตอนที่กำาหนด
ไว้อย่างถูกต้องด้วย
ตนเองมีการปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะ

ทำากิจกรรมตามวิธีการ 
และขั้นตอนที่กำาหนด
ไว้ด้วยตนเอง มีการ
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง

ทำากิจกรรมตามวิธีการ 
และขั้นตอนที่กำาหนด
ไว้ โดยมีครูหรือผู้อื่น
เป็นผู้แนะนำา

ทำากิจกรรมไม่ถูกต้อง
ตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่กำาหนดไว้ 
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

2. การใช้อุปกรณ์
    และ/หรือเครื่องมือ

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการ
ทำากิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการ 
ปฏิบัติและคล่องแคล่ว

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการ
ทำากิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
การปฏิบัติ แต่ไม่
คล่องแคล่ว

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการ
ทำากิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง โดยมีครูหรือผู้
อื่นเป็นผู้แนะนำา

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการ
ทำากิจกรรม ไม่ถูกต้อง
และไม่มีความ
คล่องแคล่วในการใช้

3. การบันทึกผล

    การทำากิจกรรม

บันทึกผลเป็นระยะ
อย่างถูกต้อง มีระเบียบ 
มีการระบุหน่วย มีการ
อธิบายข้อมูลให้เห็น
ความเชื่อมโยงเป็น
ภาพรวม เป็นเหตุ
เป็นผล และเป็นไปตาม
การทำากิจกรรม

บันทึกผลเป็นระยะ
อย่างถูกต้อง มีระเบียบ 
มีการระบุหน่วย มีการ
อธิบายข้อมูลให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เป็นไป
ตามการทำากิจกรรม

บันทึกผลเป็นระยะ
แต่ไม่เป็นระเบียบ
ไม่มีการระบุหน่วย
และไม่มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ
การทำากิจกรรม

บันทึกผลไม่ครบ
ไม่มีการระบุหน่วย
และไม่เป็นไปตาม
การทำากิจกรรม

4. การจัดกระทำาข้อมูล

    และการนำาเสนอ

จัดกระทำาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีการเชื่อม
โยงให้เห็นเป็นภาพรวม 
และนำาเสนอด้วย
แบบต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง

จัดกระทำาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีการจำาแนก
ข้อมูลให้เห็นความ
สัมพันธ์ นำาเสนอด้วย
แบบต่าง ๆ ได้ 
แต่ยังไม่ชัดเจน

จัดกระทำาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีการ
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ให้เข้าใจง่าย และ
นำาเสนอด้วยแบบต่าง ๆ 
แต่ยังไม่ชัดเจน และ
ไม่ถูกต้อง

จัดกระทำาข้อมูลอย่าง
ไม่เป็นระบบ และ
มีการนำาเสนอ
ไม่สื่อความหมายและ
ไม่ชัดเจน

5. การสรุปผล
    การทำากิจกรรม

สรุปผลการทำากิจกรรม
ได้อย่างถูกต้อง กระชับ 
ชัดเจน และครอบคลุม
ข้อมูลจากการวิเคราะห์
ทั้งหมด

สรุปผลการทำากิจกรรม
ได้ถูกต้อง แต่ยัง
ไม่ครอบคลุมข้อมูล
จากการวิเคราะห์
ทั้งหมด

สรุปผลการทำากิจกรรม
ได้ โดยมีครูหรือผู้อื่น
แนะนำาบ้าง จึงสามารถ
สรุปได้ถูกต้อง

สรุปผลการทำากิจกรรม
ตามความรู้ที่พอมีอยู่ 
โดยไม่ใช้ข้อมูลจากการ
ทำากิจกรรม

6. การดูแลและการเก็บ
    อุปกรณ์และ/หรือ
    เครื่องมือ

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการ
ทำากิจกรรมและมีการ
ทำาความสะอาดและ
เก็บอย่างถูกต้องตาม
หลักการ และแนะนำา
ให้ผู้อื่นดูแลและ
เก็บรักษาได้ถูกต้อง

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการทำา
กิจกรรมและมี
การทำาความสะอาด
อย่างถูกต้อง แต่เก็บไม่
ถูกต้อง

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการทำา
กิจกรรม มีการทำาความ
สะอาดแตเ่กบ็ไมถู่กต้อง 
ต้องให้ครูหรือผู้อื่น
แนะนำา

ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือในการทำา
กิจกรรมและไม่สนใจ
ทำาความสะอาด
รวมทั้งเก็บไม่ถูกต้อง



18

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การจัดกระทำาและ
นำาเสนอแผนภาพ
ความคิด

จัดกระทำาแผนภาพ
ความคิดอย่างเป็น
ระบบ และนำาเสนอ
ด้วยแบบที่ชัดเจน
ถูกต้อง ครอบคลุม
และมีการเชื่อมโยง
ให้เห็นเป็นภาพรวม

จัดกระทำาแผนภาพ
ความคิดอย่างเป็น
ระบบ มีการจำาแนก
ข้อมูลให้เห็น
ความสัมพันธ์และ
นำาเสนอด้วยแบบที่
ครอบคลุม

จัดกระทำาแผนภาพ
ความคิดได้ มีการ
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
และนำาเสนอด้วย
แบบต่าง ๆ แต่ยัง
ไม่ครอบคลุม

จัดกระทำาแผนภาพ
ความคิด อย่างไม่เป็น
ระบบ และนำาเสนอ
ไม่สื่อความหมายและ
ไม่ชัดเจน

 แบบประเมินชิ้นงาน การจัดกระทำาและนำาเสนอแผนภาพความคิด

 แบบประเมินชิ้นงาน การจัดกระทำาและนำาเสนอภาพวาดและระบายสี

 แบบประเมินชิ้นงาน การจัดกระทำาและนำาเสนออินโฟกราฟิก

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การจัดกระทำาและ
นำาเสนอภาพวาด
และระบายสี

วาดภาพและระบายสี
ได้สัมพันธ์กันและ
ถูกต้องตามหัวข้อ
เรื่องที่กำาหนด
มีความคิดสร้างสรรค์
มีการเชื่อมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม

วาดภาพและระบายสี
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ
เรื่องที่กำาหนด
มีความคิดริเริ่ม
แต่ไม่มีการเชื่อมโยง
ให้เห็นเป็นภาพรวม

วาดภาพและระบายสี
ได้ตามหัวข้อเรื่อง
โดยมีครูหรือผู้อื่น
ให้คำาแนะนำา

วาดภาพและระบายสี
ได้ แต่ไม่สอดคล้อง
กับหัวข้อเรื่องที่
กำาหนด

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การจัดกระทำาและ

นำาเสนออินโฟกราฟิก

จัดกระทำาและนำาเสนอ
อินโฟกราฟิกได้
สัมพันธ์กันและ
ถูกต้องตามหัวข้อเรื่อง
ที่กำาหนด มีการวางแผน 
มีการออกแบบ และ
มีความคิดสร้างสรรค์มี
การเชื่อมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม

จัดกระทำาและนำาเสนอ
อินโฟกราฟิกได้
สัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องที่
กำาหนด มีการออกแบบ 
มีความคิดริเริ่ม แต่
ไม่มีการเชื่อมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวม

จัดกระทำาและนำาเสนอ
อินโฟกราฟิกได้ตาม
หัวข้อเรื่อง โดยมีครู
หรือผู้อื่นให้คำาแนะนำา

จัดกระทำาและนำาเสนอ
อินโฟกราฟิกได้
แต่ไม่สอดคล้อง
กับห้วข้อเรื่องที่กำาหนด
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 แบบประเมินชิ้นงาน ผลงานการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ด้วยวัสดุในท้องถิ่น หรือวัสดุเหลือใช้ในบ้าน 

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

1. การวางแผนในการ
    ออกแบบ

วางแผนในการออกแบบ
อย่างคิดสร้างสรรค์ 
เหมาะสมมีความ
ละเอียด และมีการ
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของ
วิธีการทั้งหมด

วางแผนที่จะออกแบบ
อย่างคิดริเริ่ม และ
เหมาะสม มีความ
ละเอียด แต่ไม่มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวมและ
ไม่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ
วิธีการ

วางแผนที่จะออกแบบ
อย่างเหมาะสม แต่ไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
ไม่มีความละเอียด 
และไม่มีการเชื่อมโยง
ให้เห็นเป็นภาพรวม

วางแผนที่จะออกแบบ
ตามแบบอย่าง โดยไม่มี
ความคิสร้างสรรค์ 
หรือออกแบบตามที่ครู
แนะนำา

2. การเลือกใช้วัสดุ
    ในท้องถิ่น/
     วัสดุเหลือใช้

เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น
ได้อย่างสร้างสรรค์
ด้วยตนเอง ราคาถูก 
และสามารถใช้งานได้
อย่างทนทาน

เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น
ได้อย่างคิดริเริ่ม ราคา
ถูก และสามารถใช้งาน
ได้

เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น
ได้ราคาถูก และ
สามารถใช้งานได้

ไม่ใช้วัสดุในท้องถิ่น
แต่ใช้วัสดุที่มี
ราคาแพง

3. การประดิษฐ์ตาม
    แผนที่ออกแบบ

ประดิษฐ์ตามแผนที่
ออกแบบอย่างเป็น 
ขั้นตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว มีการ
ปรับปรุงเป็นระยะ ๆ 

ประดิษฐ์ตามแผนที่
ออกแบบอย่างเป็น 
ขั้นตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว มีการ
ปรับปรุงบ้าง

ประดิษฐ์ตามแผนที่
ออกแบบอย่างเป็น 
ขั้นตอน แต่มีการแก้ไข
ปรับปรุงเป็นระยะบ้าง

ประดิษฐ์ข้ามขั้นตอน
และไม่มีการปรับปรุง

4. การนำาเสนอ
    แบบจำาลอง

นำาเสนอแบบจำาลอง
โดยนำาไปใช้ได้จริง
ถูกต้อง น่าสนใจและ
ชัดเจน มีการเชื่อมโยง
ให้เห็นเป็นภาพรวม

นำาเสนอแบบจำาลอง
โดยนำาไปใช้ได้จริง
ถูกต้อง น่าสนใจ และ
ชัดเจน แต่ไม่มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม

นำาเสนอแบบจำาลอง
ได้ แต่ไม่ชัดเจน 
ต้องมีการยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย

นำาเสนอแบบจำาลอง
ที่ไม่สามารถนำาไปใช้ได้  
ไม่สื่อความหมาย 
ไม่ชัดเจน

5. การดูแลและการเก็บ
    อุปกรณ์และ/หรือ
    เครื่องมือ

ดูแล และทำาความ-
สะอาดอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือในการ
ออกแบบและประดิษฐ์
อย่างถูกต้อง ตาม 
หลักการและแนะนำาให้
ผู้อื่นดูแลและเก็บรักษา
ได้ถูกต้อง

ดูแล และทำาความ-
สะอาดอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือในการ
ออกแบบและประดิษฐ์
อย่างถูกต้อง แต่เก็บ
ไม่ถูกต้อง

ดูแล เก็บ และทำา
ความสะอาดอุปกรณ์
และ/หรือเครื่องมือ
ในการออกแบบและ
ประดิษฐ์ แต่ไม่ถูกต้อง

ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือในการ
ออกแบบและประดิษฐ์ 
และไม่สนใจ
ทำาความสะอาด 
และเก็บไม่ถูกต้อง
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 ใฝ่เรียนรู้

	 ตัวชี้วัดที่	4.1		ตั้งใจ	เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม	(3) ดี	(2) ผ่าน	(1) ไม่ผ่าน	(0)

4.1.1   ตั้งใจเรียน
4.1.2   เอาใจใส่และมี
          ความเพียรพยายาม
          ในการเรียนรู้
4.1.3   สนใจเข้าร่วม
          กิจกรรมการเรียนรู้

          ต่าง ๆ

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร-
พยายามในการเรียนรู้ 
มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจำา

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร-
พยายามในการเรียนรู้ 
มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ 
บ่อยครั้ง

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ เป็น
บางครั้ง

ไม่ตั้งใจเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

	 ตัวชี้วัดที่	4.2		แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	

	 	 	 ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม	บันทึกความรู้	วิเคราะห์	สรุปเป็นองค์ความรู้

		 	 	 สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม	(3) ดี	(2) ผ่าน	(1) ไม่ผ่าน	(0)

4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหา
          ความรู้จากหนังสือ
          เอกสาร สิ่งพิมพ์
          สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ
          แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
          และภายนอกโรงเรียน 

และเลือกใช้สื่อได้
          อย่างเหมาะสม
4.2.2  บันทึกความรู้
          วิเคราะห์ ตรวจสอบ
           จากสิ่งที่เรียนรู้
          สรุปเป็นองค์ความรู้
4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
          ด้วยวิธีการต่าง ๆ
          และนำาไปใช้ใน

          ชีวิตประจำาวัน

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และ
นำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม มีการ
บันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้อื่นได้

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน เลือกใช้
สื่อได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้
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 มุ่งมั่นในการทำางาน

	 ตัวชี้วัดที่	6.1		ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

	 ตัวชี้วัดที่	6.2		ทำางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำาเร็จตามเป้าหมาย

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม	(3) ดี	(2) ผ่าน	(1) ไม่ผ่าน	(0)

6.1.1 เอาใจใส่ต่อการ

          ปฏิบัติหน้าที่

          ที่ได้รับมอบหมาย

6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบ

          ในการทำางาน

          ให้สำาเร็จ

6.1.3 ปรับปรุงและ

          พัฒนาการทำางาน

          ด้วยตนเอง

ตัง้ใจและรบัผดิชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย

ให้สำาเร็จ มีการ

ปรับปรุงและพัฒนา

การทำางานให้ดีขึ้น

ด้วยตนเอง

ตัง้ใจและรบัผดิชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย

ให้สำาเร็จ มีการ

ปรับปรุงและพัฒนา

การทำางานให้ดีขึ้น

ตัง้ใจและรบัผดิชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย

ให้สำาเร็จ

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ

หน้าที่การงาน

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม	(3) ดี	(2) ผ่าน	(1) ไม่ผ่าน	(0)

6.2.1 ทุ่มเททำางาน อดทน

           ไม่ย่อท้อต่อปัญหา

           และอุปสรรค

           ในการทำางาน

6.2.2 พยายามแก้ปัญหา

           และอุปสรรคในการ

          ทำางานให้สำาเร็จ

6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วย

          ความภาคภูมิใจ

ทำางานด้วยความขยัน 

อดทน ไม่ย่อท้อต่อ

ปัญหา พยายาม

แก้ปัญหาอุปสรรค

ในการทำางานให้งาน

สำาเร็จตามเป้าหมาย

ภายในเวลาที่กำาหนด 

ชื่นชมผลงานด้วย

ความภาคภูมิใจ

ทำางานด้วยความขยัน 

อดทน ไม่ย่อท้อต่อ

ปัญหาในการทำางาน

พยายามให้งาน

สำาเร็จตามเป้าหมาย

ชื่นชมผลงาน

ด้วยความภาคภูมิใจ

ทำางานด้วยความขยัน 

อดทน พยายามให้

งานสำาเร็จตาม

เป้าหมาย

ไม่ขยัน อดทน

ในการทำางาน
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตตัวอย่างของเล่นที่นักเรียนรู้จัก ภาพโรเบิร์ต ฮุค ภาพกล้องจุลทรรศน์ที่โรเบิร์ต ฮุค 

ประดิษฐ์ ภาพอังตอง แวน เลเวนฮอค ภาพเซลล์ชนิดต่าง ๆ แว่นขยาย และกล้องจุลทรรศน์ แล้วตอบคำาถามสำาคัญ 

เพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน

 2. นกัเรยีนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 4 คน คละเพศและคละนกัเรยีนเกง่ ปานกลาง และออ่น แตล่ะกลุม่รว่มกนัสบืสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบหน่่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ประวัติของโรเบิร์ต ฮุค ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำาหน้าที่

ของเซลล์ หน้าที่และประโยชน์ของแว่นขยาย ส่วนประกอบ หน้าที่และวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ จากแหล่งเรียนรู้ที ่

หลากหลาย แล้วร่วมกันออกแบบวิธีนำาเสนอผลการสืบสอบให้น่าสนใจ

 3. นกัเรยีนแตล่ะกลุม่นำาเสนอผลการสบืสอบหนา้ชัน้เรยีน เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั เพือ่น ๆ  ชว่ยกนัตรวจสอบ

และแก้ไขความถูกต้อง

 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาวิธีทำากิจกรรม ลักษณะของเซลล์ชนิดต่าง ๆ ลักษณะภายนอกและภายใน

ของเซลล์ไข่ไก่ หน้าที่และประโยชน์ของแว่นขยาย ส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์ แล้วร่วมกันแสดง 

ความคิดเห็น โดยตอบคำาถามก่อนทำากิจกรรม ทำากิจกรรมและบันทึกผล

ขั้นที่ 3 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนหรือประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับผลการทำากิจกรรม โดยตอบคำาถามหลังทำากิจกรรม

 6. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำากิจกรรมและสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน ออกแบบและเขียนแผนภาพความคิด การจำาแนกประเภทของเซลล์ชนิด

ตา่ง ๆ  ตามเกณฑท์ีน่กัเรยีนกำาหนดขึน้ วาดภาพและระบายส ีลกัษณะภายในและภายนอกของไขไ่ก ่ในกระดาษฟลปิชารต์ 

และทำาอินโฟกราฟิก ส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำาเป็นชิ้นงาน

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

	 1.	 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต	(9	ชั่วโมง)
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 8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  • เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

  • เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์นั้น

  • เซลล์ไข่ไก่เป็นเซลล์ทีม่องเหน็ได้ดว้ยตาเปล่า ลักษณะภายนอกของไข่ไก่ผิวจะเรยีบ เปลอืกแข็ง ลักษณะ

กลมรี มีด้านหนึ่งป้านกว่าอีกด้านหนึ่ง ลักษณะภายในของไข่เป็นของเหลว มีสีเหลืองแดง ตรงกลางค่อนข้างใหญ่  

มีเยื่อบางห่อหุ้ม และมีของเหลวสีขาวใสล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง

  • แว่นขยายเป็นวัตถุโปร่งใสทำาด้วยเลนส์นูน ใช้สำาหรับดูวัตถุขนาดเล็ก ๆ ให้มีขนาดขยายขึ้น

  • กล้องจุลทรรศน์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถมองเห็นรายละเอียดของส่วนประกอบเล็ก ๆ ในเซลล์ที่

ไมส่ามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ กลอ้งจลุทรรศนม์สีว่นประกอบทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่เลนสใ์กลต้า ลำากลอ้ง ป่มุปรบัภาพหยาบ 

ปุ่มปรับภาพละเอียด แขน เลนส์ใกล้วัตถุ แท่นวางวัตถุ และกระจกเงา

  กำาลังขยายของกล้องจุลทรรศน์คำานวณได้จากผลคูณของกำาลังขยายของเลนส์วัตถุกับกำาลังขยายของ 

เลนส์ตา ซึ่งมีตัวเลขเขียนกำากับไว้ที่เลนส์

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

 9. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบการนำาเสนอที่หลากหลายและน่าสนใจ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อน ๆ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขให้สมบูรณ์

 10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบ และวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

 11. นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่น จัดแสดงที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนหรือนำาไปเผยแพร่เว็บไซต์หรือ 

เฟซบุ๊กของโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่น ๆ

 12. นักเรียนแต่ละคนนำาความรู้ ความเข้าใจไปสำารวจและสังเกตไข่ไก่ที่บ้านทั้งลักษณะภายนอกและภายใน 

เพื่อสังเกตความสดและใหม่ของไข่ไก่ที่ใช้รับประทานในบ้าน และเล่าให้น้องฟัง เพื่อช่วยผู้ปกครองในการตัดสินใจ 

เลือกซื้อไข่ไก่ที่สดและใหม่ในการประกอบอาหาร

 13. นักเรียนแต่ละคนสำารวจบุคคลในบ้านหรือชุมชนว่ามีการใช้ประโยชน์จากแว่นขยายหรือไม่อย่างไร พร้อม

บนัทกึผลการสำารวจแลว้นำาความเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารใชแ้วน่ขยายทีถ่กูตอ้งไปอธบิายใหบ้คุคลทีใ่ชแ้วน่ขยาย เพือ่ใหเ้กดิ

ประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด

 14. นกัเรยีนศกึษาวธิกีารใชแ้ละการดแูลความเรยีบรอ้ยเกีย่วกบักลอ้งจลุทรรศนช์นดิใชแ้สง แลว้วางแผนออกแบบ

และเขยีนเปน็แผนภาพความคดิแบบขัน้บนัได ใหน้า่สนใจนำาไปตดิทีห่อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์พือ่ใหน้กัเรยีนในโรงเรยีน

ได้เรียนรู้

 15. นักเรียนตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่าง ๆ ที่เรียนมาในวันนี้มีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้าง มีความสงสัย

ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใด ให้ระบุ

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)



24

 16. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้

  • สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

  • นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  • เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  • นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ อย่างไร

  • นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปอย่างไร

 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำาหรับการทำางานครั้งต่อไป

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)

 1. นักเรียนสังเกตบัตรภาพสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ แล้วตอบคำาถามสำาคัญเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน

 2. นกัเรยีนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 4 คน คละเพศและคละนกัเรยีนเกง่ ปานกลาง และออ่น แตล่ะกลุม่รว่มกนัสบืสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจำาแนกประเภทเซลล์ โดยใช้จำานวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์ และใช้การสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ 

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย แล้วร่วมกันออกแบบวิธีนำาเสนอผลการสืบสอบให้น่าสนใจ

 3. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอผลการสืบสอบหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อน ๆ ช่วยกัน

ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้อง

 4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสืบสอบการจำาแนกประเภท 

ของเซลล์ โดยใช้จำานวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์และใช้การสร้างอาหารเป็นเกณฑ์

 5. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการสืบสอบและสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกต สำารวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น แล้ววางแผนออกแบบและเขียนแผนภาพ 

ความคิด จำาแนกประเภทเซลล์ (โดยใช้จำานวนเซลล์เป็นเกณฑ์ หรือการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์) จัดทำาเป็นชิ้นงาน

 7. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  สิ่งมีชีวิตเมื่อนำามาจำาแนก โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ในการจำาแนกจะจำาแนกได้ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

  1. ใช้จำานวนเซลล์เป็นเกณฑ์ จำาแนกได้เป็น สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

  2. ใชก้ารสรา้งอาหารเปน็เกณฑ ์จำาแนกไดเ้ปน็ สิง่มชีวีติทีส่รา้งอาหารไดด้ว้ยตนเองกบัสิง่มชีวีติทีส่รา้งอาหาร

ด้วยตนเองไม่ได้

	 2.	 ประเภทของเซลล	์(2	ชั่วโมง)

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)
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ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

 8. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม นำาเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบการนำาเสนอที่หลากหลายและน่าสนใจ 

เพื่อน ๆ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขให้สมบูรณ์

 9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

 10. นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่น จัดแสดงที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้นักเรียน  

ชั้นอื่น ๆ

 11. นักเรียนตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่าง ๆ ที่เรียนมาในวันนี้มีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้าง มีความสงสัย

ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใด ให้ระบุ

 12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้

  • สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

  • นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  • เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  • นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ อย่างไร

  • นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปอย่างไร

 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำาหรับการทำางานครั้งต่อไป

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตสื่อวิทยาศาสตร์ หุ่นจำาลองเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ แล้วตอบคำาถามกระตุ้นความคิด

ของนักเรียน

 2. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างวัตถุหนึ่งชิ้น แล้วช่วยกันตอบคำาถามว่าวัตถุที่ยกตัวอย่างมีส่วนประกอบเล็ก ๆ 

อะไรบ้าง

 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศและคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน แต่ละกลุ่มร่วมกัน 

สืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับ รูปร่าง ลักษณะ ส่วนประกอบและหน้าที่สำาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และการจัดระบบ 

สิ่งมีชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วร่วมกันออกแบบวิธีนำาเสนอผลการสืบสอบให้น่าสนใจ

 4. นกัเรยีนแตล่ะกลุม่นำาเสนอผลการสบืสอบหนา้ชัน้เรยีน เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั เพือ่น ๆ  ชว่ยกนัตรวจสอบ

ความถูกต้อง

 5. นกัเรยีนแตล่ะกลุม่รว่มกนัศกึษาวธิทีำากจิกรรม ศกึษารปูรา่งลกัษณะของเซลลพ์ชืและเซลลส์ตัว ์เปรยีบเทยีบ

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำาถามก่อนทำากิจกรรม ทำากิจกรรมและบันทึกผล

	 3.	 ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์	(7	ชั่วโมง)
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 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับการทำากิจกรรม โดยตอบคำาถามหลังทำากิจกรรม

 7. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำากิจกรรมและสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน ออกแบบ และประดิษฐ์รูปร่าง ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  

จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เขียนแผนภาพความคิดส่วนประกอบและหน้าที่สำาคัญของส่วนประกอบของเซลล์  

ในกระดาษฟลิปชาร์ต และเขียนอินโฟกราฟิกการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำาเป็นชิ้นงาน

 9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  • เซลล์พืชมีผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส ไซโทพลาซึม คลอโรพลาสต์ เป็นส่วนประกอบมีลักษณะ

รูปร่างเหลี่ยม

  • เซลล์สัตว์มีเยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส เป็นส่วนประกอบมีลักษณะรูปร่างกลมรี

  • สว่นประกอบทีพ่บทัง้ในเซลลพ์ชืและเซลลส์ตัว ์มเียือ่หุม้เซลล ์ไซโทพลาซมึ และนวิเคลียีส สว่นประกอบ

ที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ มีผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์

  • เซลล์พืชมีคลอโรฟิลล์และผนังเซลล์หนา เซลล์สัตว์ไม่มีคลอโรฟิลล์และผนังเซลล์ เซลล์พืชสร้างอาหาร

เองได้ เพราะมีคลอโรฟิลล์ เซลล์สัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้ เพราะไม่มีคลอโรฟิลล์

  • โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกัน

   - ผนังเซลล์ทำาหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์

   - เยื่อหุ้มเซลล์ทำาหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และควบคุมการลำาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

   - นิวเคลียสทำาหน้าที่ควบคุมการทำางานของเซลล์

   - ไซโทพลาซึมมีออร์แกนเนลล์ที่ทำาหน้าที่แตกต่างกัน

   - แวคิวโอลทำาหน้าที่เก็บนำ้าและสารต่าง ๆ

   - ไมโทคอนเดรียทำาหน้าที่เกี่ยวกับการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์

   - คลอโรพลาสต์เป็นแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง

  • พชืและสตัวเ์ปน็สิง่มชีวีติหลายเซลลม์กีารจดัระบบ โดยเริม่จากเซลลไ์ปเปน็เนือ้เยือ่ อวยัวะ ระบบอวยัวะ

และสิง่มชีวีติตามลำาดบั เซลลห์ลายเซลลม์ารวมกนัเปน็เนือ้เยือ่ เนือ้เยือ่หลายชนดิมารวมกนัและทำางานรว่มกนัเปน็อวยัวะ 

อวัยวะต่าง ๆ ทำางานร่วมกันเป็นระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะทุกระบบทำางานร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)
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ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

 10. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม นำาเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบการนำาเสนอที่หลากหลายและน่าสนใจ  

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อน ๆ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขให้สมบูรณ์

 11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

 12. นกัเรยีนรว่มกนัคดัเลอืกผลงานทีด่เีดน่ จดัแสดงทีป่า้ยนเิทศหนา้ชัน้เรยีน หรอืจดัแสดงแบบเดนิชมนทิรรศการ 

หรือนำาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่น ๆ

 13. นักเรียนตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่าง ๆ ที่เรียนมาในวันนี้มีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้าง มีความสงสัย

ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใด ให้ระบุ

 14. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้

  • สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

  • นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  • เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  • นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ อย่างไร

  • นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปอย่างไร

 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำาหรับการทำางานครั้งต่อไป

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1

  ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 3. ตัวอย่างของเล่น คือ ตัวต่อ (เลโก้)

 4. ภาพโรเบิร์ต ฮุค

 5. ภาพกล้องจุลทรรศน์ที่โรเบิร์ต ฮุค ประดิษฐ์

 6. ภาพอังตอง แวน เลเวนฮอค

 7. ภาพเซลล์ชนิดต่าง ๆ 

 8. ไข่ไก่    1 ฟอง

 9. จานแก้วเพาะเชื้อ  1 ใบ
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 10. แว่นขยาย

 11. ขวดแก้วใสสำาหรับ  1 ใบ   ใส่แมลงหวี่

 12. กล้องจุลทรรศน์

 13. คลิปวีดิทัศน์เกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องดูเซลล์แบคทีเรีย

 14. ภาพกล้องจุลทรรศน์ที่ชี้แสดงส่วนต่าง ๆ

 15. บัตรภาพ อะมีบา พารามีเซียม ไฮดรา พลานาเรีย มนุษย์ ต้นมะลิ

 16. กระดาษฟลิปชาร์ต

 17. ปากกาเมจิก

 18. ใบงานที่ 1 เรื่อง  ลักษณะของเซลล์ชนิดต่าง ๆ 

 19. ใบงานที่ 2 เรื่อง  ลักษณะภายนอกและภายในของเซลล์ไข่ไก่

 20. ใบงานที่ 3 เรื่อง  หน้าที่และประโยชน์ของแว่นขยาย

 21. ใบงานที่ 4 เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์ 

 22. ใบงานที่ 5 เรื่อง  ศึกษาลักษณะรูปร่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (ตอนที่ 1 เซลล์เยื่อหอมแดง)

 23. ใบงานที่ 6 เรื่อง  ศึกษาลักษณะรูปร่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (ตอนที่ 2 เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม)

 24. ใบงานที่ 7 เรื่อง  เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

 25. บัตรภาพ มนุษย์ ต้นมะลิ ต้นมะม่วง แมว สุนัข วัว

 26. สื่อวิทยาศาสตร์ หุ่นจำาลองเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

 27. กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง  1 กล้อง

 28. สไลด์และกระจกปิดสไลด์  2  ชุด

 29. มีดโกน     1 เล่ม

 30. ไม้จิ้มฟัน     1 อัน

 31. สารละลาย เมทิลีนบล ู   1 cm3

 32. สารละลายไอโอดีน   1 cm3

 33. เซลล์เยื่อหอมแดง

 34. เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

 35. สไลด์เซลล์เยื่อหอมแดงและเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

 36. ภาพเซลล์พืช    1 ภาพ

 37. ภาพเซลล์สัตว ์    1 ภาพ

 38. หุ่นจำาลองคลอโรพลาสต์

 39. แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกชั้นเรียน



แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

ชื่อ  เลขที่  ชั้น 
ได้  คะแนน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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 1. วัตถุชิ้นหนึ่งมีขนาด 0.2 มิลลิเมตร นำาไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำาลังขยายของเลนส์ใกล้ตา 10 เท่า  

  เลนส์ใกล้วัตถุ 60 เท่า ภาพที่เห็นมีขนาดเท่าใด 

  1  12  มิลลิเมตร      

  2  12  เซนติเมตร     

  3  12  เมตร       

  4  120  เซนติเมตร

 2. ออร์แกเนลล์ในข้อใดทำาหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน 

  1  ผนังเซลล์    เยื่อหุ้มเซลล ์    

  2   แวคิวโอล    เยื่อหุ้มนิวเคลียส     

  3    เยื่อหุ้มเซลล์     เยื่อหุ้มนิวเคลียส  

  4   กอลจิคอมเพลกซ์    เซนทริโอล

 3. ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทั้งหมด

  1  ไฮดรา ไส้เดือนดิน    

  2   อะมีบา      พารามีเซียม     

  3  ไดอะตอม       สาหร่ายสีเขียว   

  4    พลานาเซีย      คลอเรลลา

 4. ข้อใดเรียงลำาดับถูกต้อง

  1  เซลล์     ระบบอวัยวะ     อวัยวะ    

  2   หัวใจ     กล้ามเนื้อหัวใจ     ระบบหมุนเวียนเลือด     

  3  ระบบประสาท     เซลล์ประสาท     เนื้อเยื่อประสาท   

  4  เม็ดเลือด      ปอด      ระบบหายใจ

 5. ส่วนประกอบใด พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์

  1  เซนทริโอล  เยื่อหุ้มเซลล์    

  2   แวคิวโอล  ไมโทคอนเดรีย     

  3  ผนังเซลล์  คลอโรพลาสต์   

  4  กอลจิคอมเพลกซ์   เยื่อหุ้มนิวเคลียส

นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน  หน้าคำาตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง
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 6. พิจารณาภาพเซลล์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำาถาม

                                

                 เซลล์ยูกลีนา              เซลล์สเปิร์มของมนุษย์               เซลล์คุมของพืช                            เซลล์พารามีเซียม

  คำาตอบในข้อใดให้เหตุผลถูกต้องที่สุดว่าเซลล์นั้นมีความแตกต่างจากเซลล์ในข้ออื่น ๆ

  1  เซลล ์ยูกลีนา   เพราะ  มีหาง      

  2   เซลล์สเปิร์มของมนุษย ์ เพราะ  มีหางยาว     

  3    เซลล์คุมของพืช   เพราะ  มีปากใบ       

  4  เซลล์พารามีเซียม  เพราะ  มีนิวเคลียส

 7. ถ้าต้องการอ่านสลากยาที่มีตัวหนังสือขนาดเล็กมาก ๆ มองด้วยตาเปล่าเห็นไม่ชัดเจน นักเรียนควรใช้เครื่องมือ 

  ชนิดใด

  1  แว่นขยาย       

  2   กล้องโทรทัศน์     

  3    กล้องจุลทรรศน์     

  4  กล้องสองตา

 8. ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้ทั้งหมด

  1  มนุษย์ สิงโต  ปลาทอง      

  2   พริก  คะน้า สาหร่าย     

  3  สุนัข  ผักบุ้ง มนุษย์       

  4  มะม่วง หนอน หญ้า

 9. ถ้าต้องการศึกษารูปร่างลักษณะของเซลล์สเปิร์มของมนุษย์ ควรใช้เครื่องมือในข้อใด

  1  ตาเปล่า       

  2   แว่นขยาย     

  3    กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง   

  4  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

 10. ภายนอกของไข่ไก่ มีลักษณะเป็นเมือกเหนียวลื่น ๆ การบอกลักษณะนี้เป็นการใช้ประสาทสัมผัสในข้อใด

  1  ตา     

  2   จมูก  

  3    ปาก

  4  ผิวกาย

 



แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ชื่อ  เลขที่  ชั้น 
ได้  คะแนน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน  หน้าคำาตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง

 1. พิจารณาภาพเซลล์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำาถาม

                                

                 เซลล์ยูกลีนา              เซลล์สเปิร์มของมนุษย์               เซลล์คุมของพืช                            เซลล์พารามีเซียม

  คำาตอบในข้อใดให้เหตุผลถูกต้องที่สุดว่าเซลล์นั้นมีความแตกต่างจากเซลล์ในข้ออื่น ๆ

  1  เซลล ์ยูกลีนา   เพราะ  มีหาง      

  2   เซลล์สเปิร์มของมนุษย ์ เพราะ  มีหางยาว     

  3  เซลล์คุมของพืช   เพราะ  มีปากใบ       

  4  เซลล์พารามีเซียม  เพราะ  มีนิวเคลียส

 2. ภายนอกของไข่ไก่ มีลักษณะเป็นเมือกเหนียวลื่น ๆ การบอกลักษณะนี้เป็นการใช้ประสาทสัมผัสในข้อใด

  1  ตา     

  2   จมูก  

  3  ปาก

  4  ผิวกาย

 3. ถ้าต้องการอ่านสลากยาที่มีตัวหนังสือขนาดเล็กมาก ๆ มองด้วยตาเปล่าเห็นไม่ชัดเจน นักเรียนควรใช้เครื่องมือ 

  ชนิดใด

  1  แว่นขยาย       

  2   กล้องโทรทัศน ์     

  3  กล้องจุลทรรศน์     

  4  กล้องสองตา

 4. ถ้าต้องการศึกษารูปร่างลักษณะของเซลล์สเปิร์มของมนุษย์ ควรใช้เครื่องมือในข้อใด

  1  ตาเปล่า       

  2   แว่นขยาย     

  3  กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง   

  4  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
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 5. วัตถุชิ้นหนึ่งมีขนาด 0.2 มิลลิเมตร นำาไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำาลังขยายของเลนส์ใกล้ตา 10 เท่า 

  เลนส์ใกล้วัตถุ 60 เท่า ภาพที่เห็นมีขนาดเท่าใด 

  1  12  มิลลิเมตร      

  2  12  เซนติเมตร     

  3  12  เมตร       

  4  120  เซนติเมตร

 6. ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทั้งหมด

  1  ไฮดรา ไส้เดือนดิน    

  2   อะมีบา      พารามีเซียม     

  3  ไดอะตอม       สาหร่ายสีเขียว   

  4  พลานาเซีย      คลอเรลลา

 7. ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้ทั้งหมด

  1  มนุษย์ สิงโต  ปลาทอง      

  2   พริก  คะน้า สาหร่าย     

  3    สุนัข  ผักบุ้ง มนุษย์       

  4  มะม่วง หนอน หญ้า

 8. ส่วนประกอบใด พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์

  1  เซนทริโอล  เยื่อหุ้มเซลล์    

  2   แวคิวโอล  ไมโทคอนเดรีย     

  3    ผนังเซลล์  คลอโรพลาสต ์   

  4  กอลจิคอมเพลกซ์   เยื่อหุ้มนิวเคลียส

 9. ออร์แกเนลล์ ในข้อใดทำาหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน 

  1  ผนังเซลล์    เยื่อหุ้มเซลล ์    

  2   แวคิวโอล    เยื่อหุ้มนิวเคลียส     

  3    เยื่อหุ้มเซลล์     เยื่อหุ้มนิวเคลียส  

  4  กอลจิคอมเพลกซ์    เซนทริโอล

10.  ข้อใดเรียงลำาดับถูกต้อง

  1  เซลล์     ระบบอวัยวะ     อวัยวะ    

  2   หัวใจ     กล้ามเนื้อหัวใจ     ระบบหมุนเวียนเลือด     

  3    ระบบประสาท     เซลล์ประสาท     เนื้อเยื่อประสาท   

  4  เม็ดเลือด      ปอด      ระบบหายใจ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

 1. 2  6. 3

 2. 3  7. 1

 3. 1  8. 2

 4. 4  9. 3

 5. 3  10. 4

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

 1. 3  6. 1

 2. 4  7. 2

 3. 1  8. 3

 4. 3  9. 3

 5. 2  10. 4



หน่วยการเรียนรู้ที่	

หมายเหตุ  ครูสำาเนาแบบบันทึกนี้เพื่อให้นักเรียนบันทึกทุกหน่วยการเรียนรู้

1. ครูสามารถนำาแบบบันทึกนี้ไปใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ครูสามารถนำาแบบบันทึกนี้ไปใช้ประกอบการทำาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นผลงานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้
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นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร

หลังจากท่ีเรียนหน่วยการเรียนรู้น้ีแล้ว
นักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องใดอีกบ้าง

ที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นี้

ซึ่งต้องการให้ครูอธิบายเพิ่มเติม

นักเรียนจะสามารถนำาความรู้

ความเข้าใจจากหน่วยการเรียนรู้นี้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

ได้อย่างไรบ้าง

ผลงานที่นักเรียนชอบและต้องการ
คัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นจาก
หน่วยการเรียนรู้นี้คือผลงานใดบ้าง
เพราะอะไร

นักเรียนได้รับความรู้เรื่องใดบ้าง

จากหน่วยการเรียนรู้นี้

นักเรียนได้ทำากิจกรรมอะไรบ้าง

ในหน่วยการเรียนรู้นี้

หน่วยของสิ่งมีชีวิต

1

แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียน

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่  ชั้น 

วันที่  เดือน  พ.ศ. 

คำาชี้แจง		นักเรียนบันทึกสรุปผลการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้นี้



มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
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	 มาตรฐานการเรียนรู้

	 มาตรฐาน	ว	1.2		 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต	 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต	 การลำาเลียงสารเข้าและออกเซลล์ 

	 	 	 	 	 ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง	 และหน้าที่ของระบบต่าง	 ๆ	 ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำางาน 

	 	 	 	 	 สัมพันธ์กัน	 ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง	 และหน้าที่ของอวัยวะต่าง	 ๆ	 ของพืชที่ทำางาน 

	 	 	 	 	 สัมพันธ์กัน	รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

 ตัวชี้วัด

	 ว	1.2	ม.1/1		 เปรยีบเทยีบรปูรา่งลกัษณะ	และโครงสรา้งของเซลลพ์ชืและเซลลส์ตัว์	รวมทัง้บรรยายหนา้ที ่

	 	 	 	 	 ของผนังเซลล์	 เยื่อหุ้มเซลล์	 ไซโทพลาซึม	 นิวเคลียส	 แวคิวโอล	 ไมโทคอนเดรีย	 และ 

	 	 	 	 	 คลอโรพลาสต์

	 1.	 บอกส่วนประกอบที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้	(K)

	 2.	 เปรียบเทียบลักษณะเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้	(P)

	 3.	 ทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับการเปรียบเทียบลักษณะเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้	(P)

	 4.	 เป็นผู้มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบ	(A)

หน่วยการเรียนรู้ที่  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  เรื่อง 

ชั้น  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

	 เซลล์พืชมีคลอโรฟิลล	์และผนังเซลล์หนา	เซลล์สัตว์ไม่มีคลอโรฟิลล์และผนังเซลล์

	 เซลล์พืชสร้างอาหารเองได	้เพราะมีคลอโรฟิลล์	เซลล์สัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้	เพราะไม่มีคลอโรฟิลล์

1		หน่วยของสิ่งมีชีวิต
15												เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว	์(2)

มัธยมศึกษาปีที่	1

จุดประสงค์การเรียนรู้



คำาถามสำาคัญ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)

	 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

	 1.		 นักเรียนร่วมกันสังเกตสื่อวิทยาศาสตร์	 หุ่นจำาลองเซลล์พืชและเซลล์สัตว์	 แล้วตอบคำาถามสำาคัญกระตุ้น

ความคิดนักเรียน	ดังนี้

	 1.	 ความสามารถในการสื่อสาร

  • การอธิบาย	การเขียน	การพูดหน้าชั้นเรียน

	 2.	 ความสามารถในการคิด

  •		 การสังเกต	การสำารวจ	การคิดวิเคราะห์	การเปรียบเทียบ	การสร้างคำาอธิบาย	การอภิปราย	

	 	 	 การสื่อความหมาย	การทำากิจกรรมทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

	 3.	 ความสามารถในการแก้ปัญหา

  •		 การแก้ปัญหาขณะปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง

	 4.	 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

  •		 กระบวนการกลุ่ม

	 ใฝ่เรียนรู้

หุ่นจำ�ลองเซลล์พืช หุ่นจำ�ลองเซลล์สัตว์

ผนังเซลล์

เยื่อหุ้มเซลล์

เยื่อหุ้มเซลล์

เยื่อหุ้มนิวเคลียส

เยื่อหุ้มนิวเคลียสแวคิวโอล

ไมโทคอนเดรีย

ไมโทคอนเดรีย

คลอโรพลาสต์
ไรโบโซม

ไรโบโซม

นิวเคลียส

นิวเคลียส

ไซโทพลาซึม

ไซโทพลาซึม

กอลจิคอมเพลกซ์ กอลจิคอมเพลกซ์
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ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

	 	 1.1		 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร	 (แตกต่างกัน โดยเซลล์พืชมีผนังเซลล์ 

มีคลอโรพลาสต์ แต่เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์และไม่มีคลอโรพลาสต์)

	 	 	 	 แล้วนักเรียนร่วมกันคาดคะเนคำาตอบจากคำาถามข้างต้น

	 2.	 นักเรียนแบ่งกลุ่ม	 กลุ่มละ	 4	 คน	 คละเพศและคละนักเรียนเก่ง	 ปานกลาง	 และอ่อน	 (หรือจะแบ่งกลุ่ม 

ด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	 เพิ่มเติมได้)	 โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที่	 1.6	 เรื่อง	 เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ใน 

ใบงานที่	7	ตามขั้นตอน	ดังนี้

  2.1		 ทบทวนบทบาทหนา้ทีข่องสมาชกิในกลุม่	วา่ตอ้งทำาหนา้ทีอ่ยา่งไรบา้งในการดำาเนนิการดว้ยกระบวนการ

ทำางานกลุ่ม	 เช่น	 หัวหน้ากลุ่ม	 มีหน้าที่ 	 	 ผู้จดบันทึก	 มีหน้าที่ 	 	 ผู้ เสนอรายงาน	

มีหน้าที่	 	อื่น	ๆ	

กิจกรรมกลุ่ม	และการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง	เป็นการสร้างเสริมทักษะศตวรรษที่	21	

ด้านการร่วมมือทำางานเป็นทีม	การคิดแก้ปัญหา	และรับผิดชอบต่อผลงานร่วมกัน

	 3.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาวิธีทำากิจกรรมที่	 1.6	 เรื่อง	 เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ใน 

ใบงานที่	7

	 4.	 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น	 โดยใช้คำาถามก่อนทำากิจกรรมตามคำาถามในใบงานที่	 7	 จากนั้น 

นักเรียนตอบคำาถามในใบงานที	่7	ดังนี้

	 	 4.1		 ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร	(เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร)

	 	 4.2		 นักเรียนคิดว่าเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เหมือนกันหรือไม่	 อย่างไร	 (ไม่เหมือนกัน เซลล์พืชมีรูปร่าง

เป็นสี่เหลี่ยม เซลล์สัตว์มีรูปร่างค่อนข้างกลม)

	 5.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำากิจกรรมที่	 1.6	 เรื่อง	 เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์	 ในใบงานที่	 7	 

และบันทึกผลการทำากิจกรรม

	 6.	 ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอผลการทำากิจกรรมหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม	 เพื่อแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้กัน

	 7.	 นกัเรยีนรว่มกนัวเิคราะห	์อภปิราย	และแสดงความคดิเหน็จากผลการทำากจิกรรม	โดยใชค้ำาถามหลงัทำากจิกรรม	

ดังนี้

	 	 7.1		 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะอย่างไร	(เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม)

	 	 7.2		 ส่วนประกอบใดที่พบในเซลล์พืช	แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์	(ผนังเซลล์ คลอโรพลาสต์ และคลอโรฟิลล์)

	 	 7.3		 ส่วนประกอบใดบ้างที่พบในเซลล์สัตว์	แต่ไม่พบในเซลล์พืช	(เซนทริโอล)

	 	 7.4		 ส่วนประกอบใดพบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์	(เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส และไซโทพลาซึม)

	 	 7.5		 เหตุใดเซลล์พืชสร้างอาหารเองได	้แต่เซลล์สัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้	(เพราะเซลล์สัตว์ไม่มีคลอโรฟิลล์)
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ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

	 9.	 นักเรียนประยุกต์ความรู้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ดังนี้	 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน

ออกแบบ	 และประดิษฐ์รูปร่าง	 ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น	 จัดทำาเป็นชิ้นงาน	 

(นักเรียนอาจใช้ขนมปังสี่เหลี่ยมเป็นรูปร่างเซลล์พืช	และแตงโมผ่าครึ่งซีกเป็นรูปร่างเซลล์สัตว์)

	 7.6		 สรุปผลการทำากิจกรรมนี้ได้อย่างไร	 (เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีส่วนประกอบที่เหมือนกัน คือ มีเยื่อหุ้มเซลล์ 

มีนิวเคลียส และมีไซโทพลาซึม และส่วนประกอบที่แตกต่างกัน คือ เซลล์พืชมีคลอโรพลาสต์ มีคลอโรฟิลล์ และมีผนังเซลล์ ส่วน 

เซลล์สัตว์ไม่มีคลอโรพลาสต์ ไม่มีคลอโรฟิลล์ และไม่มีผนังเซลล์)

	 8.	 นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำากิจกรรมและสรุปสิ่งที่เข้าใจเกี่ยวกับเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ว่า	 เซลล์พืช 

และเซลล์สัตว์มีส่วนประกอบบางส่วนคล้ายคลึงกัน	คือ	มีเยื้อหุ้มเซลล์	 ไซโทพลาซึม	 และนิวเคลียสเหมือนกัน	 แต่ก็มี 

ส่วนประกอบบางส่วนที่แตกต่างกัน

การประดิษฐ์แบบจำาลองจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น	เป็นการบูรณาการ	STEM	หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	สร้างเสริมค่านิยมหลัก	12	ประการ	ด้านดำารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

และสร้างเสริมทักษะศตวรรษที่	21	ด้านการคิดสร้างสรรค์

	 10.	 นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน	ดังนี้	

	 	 เซลล์พืชมีคลอโรฟิลล์	 และผนังเซลล์หนา	 เซลล์สัตว์ไม่มีคลอโรฟิลล์และผนังเซลล์	 เซลล์พืชสร้างอาหาร 

เองได้	เพราะมีคลอโรฟิลล์	เซลล์สัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้	เพราะไม่มีคลอโรฟิลล์

	 11.	 นักเรียนจับคู่กับเพื่อนผลัดกันพูดนำาเสนอเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับ 

เซลล์สัตว์

	 12.	 นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

	 13.	 นักเรียนร่วมกันจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์	 รูปร่าง	 ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จากวัสดุเหลือใช้ 

ในท้องถิ่นแบบเดินชมนิทรรศการ	เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียนในชั้นอื่น	ๆ	เดินชม

	 14.	 นักเรียนตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่าง	ๆ 	ที่เรียนมาในวันนี้	มีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้าง	มีความสงสัย 

ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใด	ให้ระบุ
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	 15.	 นักเรียนประเมินตนเอง	โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน	ในประเด็นต่อไปนี้

  •	 สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

  •	 นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  •	 เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  •	 นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่	อย่างไร

  •	 นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	ครอบครัว	และสังคมทั่วไปได้อย่างไร

	 	 จากนัน้แลกเปลีย่นตรวจสอบขัน้ตอนการทำางานทกุขัน้ตอนวา่จะเพิม่คณุคา่ไปสูส่งัคม	เกดิประโยชนต์อ่สงัคม

ให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง	สำาหรับการทำางานครั้งต่อไป

 1.	 หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

	 	 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)

 2.	 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้	พัฒนาการคิด	รายวิชาพื้นฐาน	วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	เล่ม	1	

	 	 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)

	 3.	 สื่อวิทยาศาสตร	์หุ่นจำาลองเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

	 4.	 ภาพเซลล์พืช	 	 1		 ภาพ

	 5.	 ภาพเซลล์สัตว์		 1		 ภาพ

	 6.	 ใบงานที	่7	เรื่อง	เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

	 7.	 แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

การประเมินการเรียนรู้

	 1.	 ประเมนิความรูเ้รือ่ง	สว่นประกอบทีพ่บทัง้ในเซลลพ์ชืและเซลลส์ตัว	์ลกัษณะเซลลพ์ชืและเซลลส์ตัว	์(K)		

	 	 ด้วยแบบทดสอบ

	 2.	 ประเมินการปฏิบัติการทำากิจกรรม	(P)	ด้วยแบบประเมิน

	 3.	 ประเมินชิ้นงาน	สิ่งประดิษฐ์	รูปร่าง	ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น	(P)

		 	 ด้วยแบบประเมิน

	 4.	 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้	(A)	ด้วยแบบประเมิน
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แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)

 แบบประเมินการปฏิบัติการทำากิจกรรม

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

1.	การทำากิจกรรม

				ตามแผนที่กำาหนด

ทำากิจกรรมตามวิธีการ
และขั้นตอนที่กำาหนดไว้
อย่างถูกต้องด้วยตนเอง	
มีการปรับปรุงแก้ไขเป็น
ระยะ

ทำากิจกรรมตามวิธีการ 
และขั้นตอนที่กำาหนดไว้
ด้วยตนเอง	มีการ
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง

ทำากิจกรรมตามวิธีการ 
และขั้นตอนที่กำาหนดไว้	
โดยมีครูหรือผู้อื่น
เป็นผู้แนะนำา

ทำากิจกรรมไม่ถูกต้อง
ตามวิธีการและขั้นตอน
ที่กำาหนดไว้	ไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข

2.	การใช้อุปกรณ์
				และ/หรือเครื่องมือ

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการ 
ทำากิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการ	
ปฏิบัติและคล่องแคล่ว

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการ
ทำากิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการ
ปฏิบัติ	แต่ไม่คล่องแคล่ว

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการ
ทำากิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง	โดยมีครู
หรือผู้อื่นเป็นผู้แนะนำา

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการ 
ทำากิจกรรมไม่ถูกต้อง
และไม่มีความ
คล่องแคล่วในการใช้

3.	การบันทึกผล
				การทำากิจกรรม

บันทึกผลเป็นระยะ
อย่างถูกต้อง	มีระเบียบ	
มีการระบุหน่วย	 
มีการอธิบายข้อมูลให้
เห็นความเชื่อมโยงเป็น
ภาพรวม	เป็นเหตุ
เป็นผล	และเป็นไปตาม
การทำากิจกรรม

บนัทกึผลเปน็ระยะอยา่ง
ถูกต้อง	มีระเบียบ	มีการ
ระบุหน่วย	มีการ
อธิบายข้อมูลให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์
เป็นไปตามการ
ทำากิจกรรม

บันทึกผลเป็นระยะ
แต่ไม่เป็นระเบียบ
ไม่มีการระบุหน่วย
และไม่มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ
การทำากิจกรรม

บันทึกผลไม่ครบ
ไม่มีการระบุหน่วย
และไม่เป็นไปตาม
การทำากิจกรรม

4.	การจัดกระทำาข้อมูล
				และการนำาเสนอ

จัดกระทำาข้อมูล
อย่างเป็นระบบ	
มีการเชื่อมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม	และ
นำาเสนอด้วยแบบต่าง	ๆ	
อย่างชัดเจน	ถูกต้อง

จัดกระทำาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ	มีการจำาแนก
ข้อมูลให้เห็น
ความสัมพันธ์นำาเสนอ
ด้วยแบบต่าง	ๆ	ได้	
แต่ยังไม่ชัดเจน

จัดกระทำาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ	มีการ
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม 
ให้เข้าใจง่าย	และ
นำาเสนอด้วยแบบต่าง	ๆ	
แต่ยังไม่ชัดเจน	และ
ไม่ถูกต้อง

จัดกระทำาข้อมูลอย่าง
ไม่เป็นระบบ	และมี
การนำาเสนอ	
ไม่สื่อความหมายและ 
ไม่ชัดเจน

5.	การสรุปผล
				การทำากิจกรรม

สรุปผลการทำากิจกรรม
ได้อย่างถูกต้องกระชับ	
ชัดเจน	และครอบคลุม
ข้อมูลจากการวิเคราะห์
ทั้งหมด

สรุปผลการทำากิจกรรมได้
ถูกต้อง	แต่ยังไม่
ครอบคลุมข้อมูล
จากการวิเคราะห์
ทั้งหมด

สรุปผลการทำากิจกรรมได้	
โดยมีครูหรือผู้อื่น
แนะนำาบ้าง	จึงสามารถ
สรุปได้ถูกต้อง

สรุปผลการทำากิจกรรม
ตามความรู้ที่พอมีอยู่	
โดยไม่ใช้ข้อมูลจากการ
ทำากิจกรรม

6.	การดูแลและการเก็บ
				อุปกรณ์และ/หรือ
				เครื่องมือ

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการทำา
กิจกรรมและมีการ
ทำาความสะอาดและเก็บ
อย่างถูกต้องตามหลักการ 
และแนะนำาให้ผู้อื่นดูแล
และเก็บรักษาได้ถูกต้อง

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการ
ทำากิจกรรมและมีการ
ทำาความสะอาดอย่าง 
ถูกต้อง	แต่เก็บ
ไม่ถูกต้อง

ดูแลอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือในการทำา
กิจกรรม	มีการทำาความ
สะอาดแต่เก็บไม่ถูกต้อง	
ต้องให้ครูหรือผู้อื่น
แนะนำา

ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือในการทำา
กิจกรรมและไม่สนใจ
ความสะอาด	รวมทั้ง 
เก็บไม่ถูกต้อง
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 แบบประเมินชิ้นงาน ผลงานการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ด้วยวัสดุในท้องถิ่น หรือวัสดุเหลือใช้ในบ้าน

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

1.	การวางแผนใน

				การออกแบบ

วางแผนในการออกแบบ
อย่างคิดสร้างสรรค์	
เหมาะสม	มีความละเอียด 
และมีการเชื่อมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวม	แสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของวิธีการทั้งหมด

วางแผนที่จะออกแบบ
อย่างคิดริเริ่ม	และ 
เหมาะสม	มีความละเอียด 
แต่ไม่มีการเชื่อมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 
และไม่แสดงให้เห็นถึง 
ความสัมพันธ์ของวิธีการ

วางแผนที่จะออกแบบ
อย่างเหมาะสม	แต่ไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์	
ไม่มีความละเอียด	 
และไม่มีการเชื่อมโยง
ให้เห็นเป็นภาพรวม

วางแผนที่จะออกแบบ
ตามแบบอย่าง	โดยไม่มี
ความคิดสร้างสรรค	์ 
หรือออกแบบตามที่ 
ครูแนะนำา

2.	การเลือกใช้วัสดุ
				ในท้องถิ่น/วัสดุ
				เหลือใช้

เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น
ได้อย่างสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง	ราคาถูก	
และสามารถใช้งานได้
อย่างทนทาน

เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น
ได้อย่างคิดริเริ่ม	 
ราคาถูกและสามารถใช้
งานได้

เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น
ได้ราคาถูก	และสามารถ
ใช้งานได้

ไม่ใช้วัสดุในท้องถิ่น
แต่ใช้วัสดุที่มีราคาแพง

3.	การประดิษฐ์ตาม
				แผนที่ออกแบบ

ประดิษฐ์ตามแผน
ที่ออกแบบอย่างเป็น
ขั้นตอนด้วยความ
คล่องแคล่ว	มีการ
ปรับปรุงเป็นระยะ	ๆ

ประดิษฐ์ตามแผน
ที่ออกแบบอย่างเป็น
ขั้นตอนด้วยความ
คล่่องแคล่ว	มีการ
ปรับปรุงบ้าง

ประดิษฐ์ตามแผน
ที่ออกแบบอย่างเป็น
ขั้นตอน	แต่มีการ
แก้ไขปรับปรุง
เป็นระยะบ้าง

ประดิษฐ์ข้ามขั้นตอน
และไม่มีการปรับปรุง

4.	การนำาเสนอ
				แบบจำาลอง

นำาเสนอแบบจำาลอง
โดยนำาไปใช้ได้จริง
ถูกต้อง	น่าสนใจ	และ
ชัดเจน	มีการเชื่อมโยง
ให้เห็นเป็นภาพรวม

นำาเสนอแบบจำาลอง
โดยนำาไปใช้ได้จริง
ถูกต้องน่าสนใจ	และ
ชัดเจน	แต่ไม่มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม

นำาเสนอแบบจำาลองได้	
แต่ไม่ชัดเจน	ต้องมีการ
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม 
ให้เข้าใจง่าย

นำาเสนอแบบจำาลอง
ที่ไม่สามารถนำาไปใช้ได้	
ไม่สื่อความหมาย
ไม่ชัดเจน

5.	การดูแลและการเก็บ
				อุปกรณ์และ/หรือ
				เครื่องมือ

ดูแล	เก็บ	และทำาความ
สะอาดอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือในการ
ออกแบบและประดิษฐ์
อย่างถูกต้อง	ตามหลัก
การและแนะนำาให้ผู้อื่น
ดูแลและเก็บรักษา
ได้ถูกต้อง

ดูแล	และทำาความ
สะอาดอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือ
ในการออกแบบและ
ประดิษฐ์อย่างถูกต้องแต่
เก็บไม่ถูกต้อง

ดูแล	เก็บ	และทำาความ
สะอาดอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือในการ
ออกแบบและประดิษฐ์
แต่ไม่ถูกต้อง

ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือในการ
ออกแบบและประดิษฐ์	
และไม่สนใจทำาความ
สะอาด	และเก็บ 
ไม่ถูกต้อง
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ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

บันทึกหลังการสอน

ลงชื่อ	

( )

ตำาแหน่ง	

ผลการจัดการเรียนการสอน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ครูผู้สอน	

( )

วันที่บันทึก	
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ใบงานท่ี    เรื่อง  

วันที่	 	เดือน	 	พ.ศ.	  

ชื่อ	 	เลขที่	 	ชั้น	

ได้	 		 	 คะแนน	

คะแนนเต็ม		10		คะแนน

7      เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

คำาชี้แจง		นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัต	ิดังนี้

	 1.	 อ่านวิธีทำากิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ	 2.	 ตอบคำาถามก่อนทำากิจกรรม

	 3.	 ทำากิจกรรมและบันทึกผล	 4.	 ตอบคำาถามหลังทำากิจกรรม

วัสดุอุปกรณ์

	 1.	 ภาพเซลล์พืช	 1	 ภาพ

	 2.	 ภาพเซลล์สัตว์	 1	 ภาพ

วิธีทำา

	 1.	 แบ่งกลุ่ม	แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ที่กำาหนดให้

อย่างละเอียด

กิจกรรมที่ 1.6 เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

เยื่อหุ้มเซลล์
ไรโบโซม

ผนังเซลล์

ไซโทพล�ซึม

แวคิวโอล

ไมโทคอนเดรีย

นิวเคลียส

คลอโรพล�สต์
กอลจิคอมเพลกซ์

ไลโซโซม ไรโบโซม เยื่อหุ้มเซลล์

ไซโทพล�ซึม

นิวเคลียสไมโทคอนเดรีย

เซนทริโอล

	 2.		 เซลล์ทั้งสองมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร	บันทึกผลลงในสมุด

ภ�พที่ 1.24 เซลล์พืช ภ�พที่ 1.25 เซลล์สัตว์
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	 ปัญหา

	 1.	 ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร	

  

	 สมมุติฐาน

	 2.	 นักเรียนคิดว่าเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เหมือนกันหรือไม่	อย่างไร	

   

  

	 แปลความหมายและสรุปผล

	 1.	 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะอย่างไร	

  

	 2.	 ส่วนประกอบใดบ้างที่พบในเซลล์พืช	แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์	

   

  

	 3.	 ส่วนประกอบใดบ้างที่พบในเซลล์สัตว	์แต่ไม่พบในเซลล์พืช	

   

  

ตาราง	 เปรียบเทียบลักษณะเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

1.	 รูปร่าง	 	 สี่เหลี่ยม	 	 กลมรี	 	 สี่เหลี่ยม	 	 กลมรี

2.	 ผนังเซลล์	 	 มี	 	 ไม่มี	 	 มี	 	 ไม่มี

3.	 เยื่อหุ้มเซลล์	 	 มี	 	 ไม่มี	 	 มี	 	 ไม่มี

4.	 คลอโรพลาสต์	 	 มี	 	 ไม่มี	 	 มี	 	 ไม่มี

5.	 นิวเคลียส	 	 มี	 	 ไม่มี	 	 มี	 	 ไม่มี

6.	 ไซโทพลาซึม	 	 มี	 	 ไม่มี	 	 มี	 	 ไม่มี

บันทึกผลการทำากิจกรรม

คำาถามก่อนทำากิจกรรม

คำาถามหลังทำากิจกรรม

	 ส่วนประกอบ	 เซลล์พืช	 เซลล์สัตว์
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	 4.	 ส่วนประกอบใดพบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์	

   

  

	 5.	 เหตุใดเซลล์พืชสร้างอาหารเองได	้แต่เซลล์สัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้	

   

  

	 6.	 สรุปผลการทำากิจกรรมนี้ได้อย่างไร	เขียนลงในแผนภาพ

เซลล์พืช เซลล์สัตว์

แผนภ�พ เปรียบเทียบระหว่�งส่วนประกอบของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์
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เฉลยใบงานท่ี     เรื่อง  

วันที่	 	เดือน	 	พ.ศ.	  

ชื่อ	 	เลขที่	 	ชั้น	

ได้	 		 	 คะแนน	

คะแนนเต็ม		10		คะแนน

7      เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

คำาชี้แจง		นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัต	ิดังนี้

	 1.	 อ่านวิธีทำากิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ	 2.	 ตอบคำาถามก่อนทำากิจกรรม

	 3.	 ทำากิจกรรมและบันทึกผล	 4.	 ตอบคำาถามหลังทำากิจกรรม

วัสดุอุปกรณ์

	 1.	 ภาพเซลล์พืช	 1	 ภาพ

	 2.	 ภาพเซลล์สัตว์	 1	 ภาพ

กิจกรรมที่ 1.6 เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

วิธีทำา

	 1.	 แบ่งกลุ่ม	แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ที่กำาหนดให้

อย่างละเอียด

	 2.		 เซลล์ทั้งสองมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร	บันทึกผลลงในสมุด

เยื่อหุ้มเซลล์
ไรโบโซม

ผนังเซลล์

ไซโทพล�ซึม

แวคิวโอล

ไมโทคอนเดรีย

นิวเคลียส

คลอโรพล�สต์
กอลจิคอมเพลกซ์

ไลโซโซม ไรโบโซม เยื่อหุ้มเซลล์

ไซโทพล�ซึม

นิวเคลียสไมโทคอนเดรีย

เซนทริโอล

ภ�พที่ 1.24 เซลล์พืช ภ�พที่ 1.25 เซลล์สัตว์
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	 ปัญหา

	 1.	 ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร	

  

	 สมมุติฐาน

	 2.	 นักเรียนคิดว่าเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เหมือนกันหรือไม่	อย่างไร	

   

  

	 แปลความหมายและสรุปผล

	 1.	 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะอย่างไร	

  

	 2.	 ส่วนประกอบใดบ้างที่พบในเซลล์พืช	แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์	

   

  

	 3.	 ส่วนประกอบใดบ้างที่พบในเซลล์สัตว	์แต่ไม่พบในเซลล์พืช	

   

  

ตาราง	 เปรียบเทียบลักษณะเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

1.	 รูปร่าง	 	 สี่เหลี่ยม	 	 กลมรี	 	 สี่เหลี่ยม	 	 กลมรี

2.	 ผนังเซลล์	 	 มี	 	 ไม่มี	 	 มี	 	 ไม่มี

3.	 เยื่อหุ้มเซลล์	 	 มี	 	 ไม่มี	 	 มี	 	 ไม่มี

4.	 คลอโรพลาสต์	 	 มี	 	 ไม่มี	 	 มี	 	 ไม่มี

5.	 นิวเคลียส	 	 มี	 	 ไม่มี	 	 มี	 	 ไม่มี

6.	 ไซโทพลาซึม	 	 มี	 	 ไม่มี	 	 มี	 	 ไม่มี

บันทึกผลการทำากิจกรรม

คำาถามก่อนทำากิจกรรม

คำาถามหลังทำากิจกรรม

	 ส่วนประกอบ	 เซลล์พืช	 เซลล์สัตว์

(เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร)

(ไม่เหมือนกัน เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม เซลล์สัตว์มีรูปร่างค่อนข้างกลม)

(เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม)

(ผนังเซลล์ คลอโรพลาสต์ และคลอโรฟิลล์)

(เซนทริโอล)

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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	 4.	 ส่วนประกอบใดพบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์	

   

  

	 5.	 เหตุใดเซลล์พืชสร้างอาหารเองได	้แต่เซลล์สัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้	

   

  

	 6.	 สรุปผลการทำากิจกรรมนี้ได้อย่างไร	เขียนลงในแผนภาพ

เซลล์พืช เซลล์สัตว์

แผนภ�พ เปรียบเทียบระหว่�งส่วนประกอบของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์

(เยื่อหุ้มเซลล์  ไซโทพลาซึม  นิวเคลียส)

(เพราะเซลล์สัตว์ไม่มีคลอโรฟิลล์)

      (มีผนังเซลล์ 

 มีคลอโรพลาสต์

   มีคลอโรฟิลล์)

      (มีเยื่อหุ้มเซลล์

มีนิวเคลียส

มีไซโทพลาซึม)

    (ไม่มีผนังเซลล์

       ไม่มีคลอโรพลาสต์

      ไม่มีคลอโรฟิลล์)
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