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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทเรยีนน้ีแลว้นกัศกึษาควรจะสามารถ 

 1.  เขยีนวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของแต่ละ

สาระการเรยีนรูท้ีว่ดัพฤตกิรรมได ้

 2.  ระบุกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 3.  จดัทาํเอกสารทีเ่ป็นแผนการสอนทัง้รายภาคและรายชัว่โมงในสาระชวีวทิยา 

 

 การจดัการเรยีนรูท้ีมุ่่งผลสาํเรจ็ และไดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่เน้นทีผ่ลสมัฤทธิข์อง

ผู้เรยีน ครูจําเป็นต้องมกีารวางแผนการทํางานไว้ล่วงหน้า กล่าวคอื ต้องมกีารวางแผนการ

จดัการเรยีนรูเ้พื่อกําหนดเป้าหมายการเรยีนรู ้เลอืกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การใชส้ื่อ

การเรยีนรู ้และวธิกีารวดัผลและประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหาสาระ การวางแผนการจดัการ

เรยีนรู ้จะทําให้การดําเนินกิจกรรมการเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมแีนวทาง และเป้าหมายที่ชดัเจน 

ครอบคลุมเน้ือหา ซึ่งจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้เรยีนอย่างยิง่ ดงันัน้ครูจึงต้องจดัเตรยีมแผนการ

เรยีนรู้ที่เป็นเอกสารไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางสําหรบัการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้บรรลุ

เป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ความสาํคญัของการวางแผนการจดัการเรียนรู้  

 1.  เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัครู การจดักระบวนการเรยีนรูท้ี่ได้วางแผนการจดัการ

เรยีนรูไ้วแ้ลว้ ยอ่มจะทาํใหค้รทูาํการสอนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ไมต่อ้งกงัวลว่าจะขาดตกบกพรอ่ง

ในเน้ือหาสาระ สามารถดาํเนินการจดักจิกรรมไปตามขัน้ตอนอยา่งต่อเน่ือง 

 2.  ทําใหส้ามารถควบคุมเวลาได ้เน่ืองจากไดก้ําหนดเวลาในแต่ละกจิกรรมไว ้ดงันัน้

การเรยีนการสอนจงึดาํเนินไปตามแผน 

 3.  เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดต้รงตามหลกัสตูร การวางแผนการจดัการเรยีนรูค้รู

ไดท้ําการศกึษาหลกัสูตรครอบคลุมทุกดา้น ไดแ้ก่ มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั เป้าหมายการ

บทท่ี 2 
การวางแผนการจดัการเรียนรู้สาระชีววิทยา 
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เรยีนรู ้ทําการวเิคราะหเ์น้ือหาสาระ เลอืกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เลอืกใชส้ื่อการเรยีนรู ้

และวธิีการวดัผลและประเมนิผล นํามาจดัทําเป็นแผนการเรยีนรู้ ซึ่งทําให้การเรยีนการสอน

เป็นไปอยา่งมแีนวทางและเป้าหมายสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร     

 4.  ทําให้การจดัการเรยีนรู้มีประสทิธิภาพ การจดัทําแผนการเรยีนรู้ย่อมทําให้ครูมี

ความพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ไดม้กีารจดัเตรยีมสถานที ่อุปกรณ์ 

ตลอดจนการแกไ้ขสถานการณ์ทีไ่มเ่อือ้อาํนวยต่อการเรยีนการสอนไวล้่วงหน้าแลว้ 

 5.  ทําให้ครูมีเอกสารช่วยความจํา แผนการจดัการเรยีนรู้นอกจากจะเป็นเอกสารที่

กําหนดแนวทาง เป้าหมายการเรยีนรูแ้ลว้ ยงัช่วยความจําของครูใหด้ําเนินการจดักจิกรรมการ

เรยีนรูท้ี่ไม่ซบัซ้อน วกวน ซึ่งจะทําใหไ้ม่เสยีเวลา ไม่เกดิความสบัสน และช่วยสรา้งแรงจูงใจ

ใหก้บัผูเ้รยีน 

 6.  ทําให้ผู้เรยีนมเีจตคติที่ด ีเมื่อครูมคีวามพร้อม การจดักิจกรรมมลีําดบัที่ต่อเน่ือง 

น่าสนใจ จะเป็นสิง่เรา้และตรงึความสนใจของผูเ้รยีนไดต้ลอดการเรยีนการสอน ซึ่งจะมผีลต่อ

ผูเ้รยีนดา้นเจตคตทิีด่ใีนวชิาทีเ่รยีนและครผููส้อน 

 

การออกแบบการเรียนรู ้

 แผนการจดัการเรียนรู้ 

 แผนการจดัการเรยีนรู ้คอื แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การใชส้ื่อการเรยีนรู ้และการ

วดัผลและประเมนิผล ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูร 

แผนการจดัการเรยีนรูจ้งึเป็นเอกสารทีจ่ดัทําขึน้เพื่อเป็นแนวทาง สาํหรบัจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ใหต้รงกบัจุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไวแ้ละมปีระโยชน์อยา่งแทจ้รงิ 

  

การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 1.  ขัน้เตรยีมการ เป็นขัน้ทีค่รูสาํรวจและวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้รยีน เพื่อนํามา

กาํหนดเป็นวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้หรอืผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั เพื่อวเิคราะหเ์น้ือหาสาระนําไป

กําหนดแนวทางการจดัการเรยีนรู ้พรอ้มกบัเลอืกสื่อการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบัเน้ือหา กําหนด

วธิกีารวดัผลและประเมนิผล และเขยีนแผนการเรยีนรู ้

 2.  ขัน้ดําเนินการ เป็นขัน้ทีค่รูและนักเรยีนมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูร้่วมกนั โดยครู

นําเขา้สู่บทเรยีน เพื่อเตรยีมความพร้อม หรอืกระตุ้นความสนใจของผู้เรยีน แล้วดําเนินการ

ปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่จะเลอืกวธิกีารทีเ่น้นทกัษะ กระบวนการ เทคนิคการใชค้าํถาม การ

เสรมิแรงปฏกิริยิาการเรยีนรู ้ฯลฯ และทา้ยสดุคอืการสรปุเน้ือหา ซึง่ครใูหผู้เ้รยีนชว่ยกนัสรปุ 
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 3.  ขัน้ประเมนิผล เป็นขัน้ที่ครูทําการวดัผลและประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้เพื่อใช้

เป็นขอ้มลูสาํหรบัปรบัปรงุการจดัการเรยีนรูค้ร ัง้ต่อไป 

ทัง้ 3 ขัน้อาจสรปุเป็นแผนภาพ ดงัน้ี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2.1 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบขอ้มลูยอ้นกลบั (Backward Design)  

    ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

 

 

แผนการจดัการ

เรยีนรู ้

สาํรวจและวเิคราะหเ์น้ือหา 

กาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ตาม

มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั 

กาํหนดวธิวีดัและประเมนิ             

ผลการเรยีนรู ้

กาํหนดแนวทางการจดัการเรยีนรู ้

เตรยีมการ 

เขยีนแผนจดัการ

เรยีนรู ้

ดาํเนินการจดักจิกรรม

การเรยีนรู ้

ขัน้เรา้ความสนใจ 

ขัน้อภปิรายปญัหา / ตัง้สมมตฐิาน 

ขัน้สาํรวจ / ปฏบิตักิารทดลอง 

ขัน้การอธบิาย 

ขัน้ขยายมโนทศัน์ 

ขัน้ทบทวน / สรุป 

ขัน้การประเมนิผลการเรยีนรู ้

เลอืกสือ่การเรยีนรู ้

ประเมนิผล 
ขอ้มลูยอ้นกลบั เพือ่การปรบัปรุง

แผนการจดัการเรยีนรู ้
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  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ จะต้องประกอบด้วยองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ 

คือ 

1. วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้(Objectives) ควรเขยีนเป็นวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

(behavioral objectives) โดยเน้นใหผู้เ้รยีนพฒันาในเรื่องความรู ้(knowledge) ทกัษะกระบวนการ 

(process) และเจตคต ิ(attitude) 

2. ประสบการณ์การเรยีนรู ้(Learning experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื 

สว่นทีเ่ป็นเน้ือหาสาระ (content) ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้และสว่นทีเ่ป็นกระบวนการ

จดัการเรยีนรู ้(process of learning) ซึง่เป็นขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูต้ ัง้แต่ ขัน้นํา ขัน้กจิกรรม 

และขัน้สรปุ 

3. การประเมนิผล (Evaluation) เป็นการประเมนิค่าผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนซึง่ตอ้ง

อาศยัขอ้มลูเชงิคุณภาพจากการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ (authentic assessment) 

หรอืการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

 

สรปุองคป์ระกอบแผนการจดัการเรยีนรูเ้ป็นแผนภาพ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2.2 แผนภาพองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรยีนรู ้

(จาก พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์และพะเยาวย์นิดสีขุ, 2550. ทกัษะ 5C, หน้า 12) 

(K) 

(knowledge) 

ความรู ้

(A) 

(attitude) 

เจตคต ิ
(P) 

(process) 

กระบวนการ 

เน้ือหา/ สาระ 

(content) 

 
กระบวนการจดัการ

เรยีนรู ้

(process of 

learning) 

การประเมนิผลตามสภาพจรงิ หรอื

การประเมนิผลการเรยีนรู ้ทีเ่น้น

ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง (authentic 

assessment) 

OLE 

 

วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(objectives) 

ประสบการณ์การเรยีนรู ้ 

(learning experiences) 
การประเมนิผล 

(evaluation) 
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 การเขียนวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้  

 วตัถุประสงค์การเรยีนรู ้คอื วตัถุประสงค์ของการจดัการเรยีนรูด้้านเน้ือหาสาระ และ

กระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละชัว่โมง ทีร่ะบุการกระทําของผูเ้รยีนไวอ้ย่างชดัเจนว่า เมื่อทํา

กจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละชัว่โมงแลว้ ผูเ้รยีนจะสามารถทาํอะไรไดบ้า้ง 

 วตัถุประสงค์การเรยีนรู้ ประกอบด้วยสาระสําคญั 3 ส่วน คือ พฤติกรรมที่คาดหวงั 

(Performance statement) สถานการณ์ทดสอบ (Testing situation) และเกณฑก์ําหนดพฤตกิรรม 

(Criterion statement)    

 

พฤติกรรมท่ีคาดหวงั (Performance statement)    

 ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูทุ้กครัง้ ครมูุ่งหวงัทีจ่ะใหผู้เ้รยีนไดรู้แ้ละเขา้ใจบทเรยีนโดย

สามารถนําความรูไ้ปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ หรอืแก้ปญัหาต่าง ๆ ในชวีติประจําวนัได้อย่างชาญ

ฉลาด เช่น ในกจิกรรมการเรยีนรู ้เรื่องการคายน้ําของพชื ครูจะกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวงั

ของผูเ้รยีนไว ้ดงัน้ี  

 1. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของลกัษณะภายนอกของใบพชืทัว่ไป ทัง้พชืน้ําและพชืที่

อยูบ่นบก 

 2. เตรยีมสไลดส์ดเพือ่สอ่งดลูกัษณะภายในของใบและเซลลค์ุม (Guard cells) ทีบ่รเิวณ

ปากใบ (Stomata) ของพชื ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

 3. อธบิายลกัษณะโครงสรา้งภายในของใบทีม่กีารจดัเรยีงตวัของเซลลต่์าง ๆ และรใูบที่

ควบคุมการปิดเปิดดว้ยเซลลคุ์ม 

 4. ลงขอ้สรุปได้ว่า การคายน้ําของพชืในรูปไอน้ําออกจากใบผ่านทางรูใบที่มเีซลล์คุม

เป็นตวัควบคุมการปิดเปิด 

 5. บอกประโยชน์เกีย่วกบัการคายน้ําของพชื ทีม่ต่ีอพชืและสิง่มชีวีติอื่น 

 จากตวัอย่างที่กล่าวมา จะเหน็ไดว้่า พฤติกรรมที่คาดหวงั เป็นขอ้ความที่บรรยายถึง

พฤตกิรรมของผูเ้รยีน โดยเน้นการใชค้าํกริยิางา่ย ๆ ไมซ่บัซอ้น มคีวามหมายเดยีวเฉพาะเรื่อง 

และครสูามารถสงัเกตการกระทาํของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งชดัเจน 

 ในการกาํหนดวตัถุประสงคก์ารจดัการเรยีนรู ้ถา้ครตูอ้งการใหผู้เ้รยีนรูจ้กั หรอืเขา้ใจ ครู

จะตอ้งคดิว่าผูเ้รยีนจะแสดงพฤตกิรรมอะไร เพราะการรู ้การเขา้ใจ เป็นความสามารถทีเ่กดิขึน้

ภายใน คอื ส่วนของความคดิ หรอืสมองของผูเ้รยีน ซึง่ครูไม่สามารถสงัเกตความสามารถเหล่าน้ี

ไดโ้ดยตรง ครูจงึต้องใชเ้ครื่องมอืมาประเมนิความรู ้ความเขา้ใจ ในเรื่องที่เรยีน เช่น ผูเ้รยีนที่

รูจ้กัโครงสรา้งของใบที่ทําหน้าที่ควบคุมการคายน้ํา จะแสดงพฤตกิรรมใหค้รูสงัเกตไดใ้นเรื่อง
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ใดบา้ง เช่น เขยีนโครงสรา้งของเซลลค์ุมทีค่วบคุมการปิดเปิดของปากใบ บรรยายลกัษณะของ

เซลล์คุมทีท่ําหน้าทีค่วบคุมการปิดเปิดของปากใบ บอกชื่อกลุ่มเซลลท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคายน้ํา

ของพชื เป็นต้น หรอืเมื่อผู้เรยีนเขา้ใจกระบวนการคายน้ําในรูปของไอน้ําของพชื ย่อมแสดง

พฤตกิรรมอะไรบ้างทีค่รูจะสงัเกตได ้เช่น อธบิายกลไกการปิดเปิดของปากใบจากการทดลอง 

หรอืสรุปได้ว่า เซลล์คุมควบคุมการคายน้ําของพชื ซึ่งเกดิขึน้ในเวลากลางวนัที่พชืได้รบัแสง

สวา่ง เป็นตน้ 

 จากทีก่ล่าวมาทัง้หมด อาจสรปุไดว้า่ พฤตกิรรมทีค่าดหวงั มลีกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 

 1. เป็นขอ้ความทีเ่ขยีนดว้ยคาํกริยิาและเน้ือหาสาระรวมกนั 

 2. คาํกริยิาทีใ่ชเ้ขยีนครสูามารถสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีนไดจ้รงิ 

 3. คาํกริยิาทีใ่ชเ้ขยีนมคีวามหมายชดัเจนเพยีงความหมายเดยีว ซึง่สือ่ความหมายเขา้ใจได้

ตรงกนั 

 

ตวัอย่างคาํกิริยา ท่ีใช้ในการเขียนพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 

วตัถปุระสงค ์ คาํกิริยา 

ความรู ้ บอกนิยาม บอกความหมายศพัท ์บรรยายลกัษณะ เขยีนชื่อ ชีบ้อก                     

รวบรวมขอ้มลู เลา่เรือ่ง ทอ่ง จดักลุม่ 

ความเขา้ใจ แปลความหมายขอ้มลู บอกความแตกต่าง บอกความคลา้ยคลงึ เปรยีบเทยีบ 

ยกตวัอยา่ง อธบิาย ทาํนายผลการทดลอง สรุปอา้งองิ สรปุยอ่                           

เขยีนผงัมโนทศัน์ เขยีนกราฟ เขยีนแผนภมู ิเขยีนภาพโครงรา่ง 

การนําไปใช ้ ทาํการทดลอง ตรวจสอบสมมตฐิาน สาธติ การพสิจูน์ ออกแบบการทดลอง แกป้ญัหา 

ใชเ้ครือ่งมอื จดัเตรยีมอุปกรณ์ ตดัเน้ือเยือ่ดว้ยมอื (Freehand section) ตดัเน้ือเยือ่

ดว้ยเครือ่ง  

การวเิคราะห ์ บอกสิง่ทีส่งัเกตได ้(ลกัษณะ การทดลอง การสาํรวจ) ระบุขัน้ตอนของปญัหา (ตาม

รายละเอยีดของปญัหา) ระบุตวัแปร 

การสงัเคราะห ์ ออกแบบ ประดษิฐ ์วางแผน กาํหนดเคา้โครง ประกอบ (อุปกรณ์, เครือ่งมอื) เรยีบ

เรยีง สรา้ง ใหข้อ้เสนอแนะ ลงขอ้สรปุ 

การประเมนิ ใหเ้หตุผล แสดงความเหน็ แสดงหลกัฐาน วจิารณ์ ตดัสนิประเมนิคา่ 

  

คาํกริยิาทีไ่มค่วรนํามาใชเ้ขยีนพฤตกิรรมทีค่าดหวงั คอื คาํกริยิาทีไ่มส่ามารถสงัเกต

พฤตกิรรมได ้หรอื สงัเกตไดไ้มช่ดัเจน เชน่ รู ้เขา้ใจ รูจ้กั หยัง่รู ้สรา้งคุณคา่ รูถ้งึคุณคา่ มคีวาม

ซาบซึง้ มพีฒันาการ มทีกัษะ มคีวามคุน้เคย 
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สถานการณ์ทดสอบ (Testing situation) 

 สถานการณ์ทดสอบ หมายถงึ เงือ่นไข หรอืสิง่เรา้ ทีใ่ชใ้นกจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อกระตุน้ให้

ผูเ้รยีนเกดิพฤตกิรรมการเรยีนรูต้ามตอ้งการ ครอูาจเลอืกใชส้ถานการณ์ทดสอบไดห้ลายวธิ ีเช่น 

อุปกรณ์การทดลองทีเ่ป็นของจรงิ แบบจาํลอง (model) แสดงโครงสรา้งทางเคม ีขอ้มลูประเภท

ตาราง กราฟ แผนภูม ิภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้ในอดตีและปจัจุบนั

เป็นกรณีตวัอย่าง ตลอดจนคําถามทีเ่ป็นประเดน็ปญัหาใหน้ักเรยีนคน้หาคําตอบโดยใชเ้หตุผล

ของตนเอง 

 ตวัอย่าง สถานการณ์ทดสอบ 

 1.  ครูนํารูปภาพปากของแมลงชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรยีนช่วยกนัแบ่งเป็นหมวดหมู ่

กรณีน้ี ปากของแมลงจงึเป็นสถานการณ์สําหรบัทดสอบ ว่าพวกเขาจะสามารถจดัหมวดหมู่ได้

หรอืไม่ และนักเรยีนใชเ้กณฑอ์ะไรในการจดัประเภท ซึ่งครูจะสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรูจ้าก

ความสามารถในการกาํหนดเกณฑก์ารจดัหมวดหมูข่องนกัเรยีนได ้

 2.  ครกูาํหนดใหน้กัเรยีนเกบ็ใบไมม้าคนละ 2-3 ชนิด นํามารวมกนั แลว้ใหน้กัเรยีนแบ่ง

ประเภทของใบไม ้ใบไมจ้งึเป็นสถานการณ์สําหรบัทดสอบ เช่น นักเรยีนอาจแบ่งกลุ่มไดห้ลาย

แบบ โดยแบ่งกลุ่มพชืใบเลี้ยงเดีย่ว กบัพชืใบเลีย้งคู่ แบ่งกลุ่มชนิดของใบเดีย่ว กบัใบประกอบ 

ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัเกณฑท์ีน่กัเรยีนใชใ้นการแบ่ง  

 3.  ครเูตรยีมอุปกรณ์สาํหรบัการทดลอง กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื ให้

นกัเรยีนไดท้าํการทดลอง 

การเตรยีมอุปกรณ์ใหน้ักเรยีนไดท้ําการทดลอง บางครัง้อาจไม่สามารถใชท้ดสอบ

ความสามารถของนักเรยีนได ้แต่ไม่ใช่ปญัหาสาํคญั เพราะสถานการณ์สาํหรบัทดสอบเป็นสิง่ที่

ครูกําหนดขึ้น เพื่อใช้เร้าความสนใจของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชัว่โมง ไม่ใช่

สถานการณ์ทีใ่ชป้ระเมนิผลการเรยีนรู ้

 4.  เมื่อกําหนดขอ้มูลให ้เช่น กําหนดสิง่มชีวีติ กลุ่มพชืได้แก่ หญ้า ผกักาด สาหร่าย 

กลุ่มสตัวไ์ดแ้ก่ ลกูกุง้ ปลา กบ ตัก๊แตน ง ูหนู นก แมว ววั คน  

สิง่มชีวีติทีค่รกูาํหนดใหน้ี้ ใชเ้ป็นสถานการณ์ทดสอบความสามารถของนกัเรยีนได ้

เชน่ ใหน้กัเรยีนเขยีนสายใยอาหาร เขยีนปิระมดินิเวศ  

  เกณฑก์าํหนดพฤติกรรม (Criterion statement)     

  เกณฑก์าํหนดพฤตกิรรม เป็นขอ้ความทีค่รกูําหนดไวว้่าพฤตกิรรมทีน่กัเรยีนจะตอ้ง

ปฏบิตัิใหค้รูสงัเกตได้นัน้ จะต้องมคีุณภาพดเีพยีงใด จงึจะเป็นที่พอใจของครู เป็นส่วนหน่ึงที่
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ต้องเขยีนไว้ในวตัถุประสงค์การเรยีนรู ้ครูอาจใช้การสงัเกตเป็นการวดัและกําหนดเกณฑ์ขึ้น 

เพือ่ประเมนิวา่ พฤตกิรรมของนกัเรยีนทีเ่กดิขึน้นัน้ดหีรอืไม ่ควรแกไ้ขอะไร 

การวางเกณฑ์ ครูต้องระวงัในเรื่องระดบัความสามารถของนักเรยีนส่วนใหญ่เป็น

สําคญั ถ้านักเรียนไม่บรรลุเกณฑ์ที่ตัง้ไว้เป็นส่วนใหญ่ ครูอาจจะต้องช่วยชี้แนะแนวทางให้

นกัเรยีนไดแ้กไ้ขปรบัปรงุ หรอืครตูอ้งปรบัปรงุการสอนใหน้กัเรยีนสว่นใหญ่บรรลุตามเกณฑท์ีต่ ัง้

ไว ้หรอือาจตอ้งลดเกณฑใ์หต้ํ่าลง ปกตเิกณฑท์ีใ่ชก้าํหนดระดบัพฤตกิรรมทีค่าดหวงัม ี2 แบบ 

1. กาํหนดดว้ยเวลา ควรใชเ้มือ่ตอ้งการวดัความสามารถทางทกัษะ เชน่ การทดลอง 

หรอืการใชเ้ครือ่งมอื 

2. กาํหนดปรมิาณ และคุณภาพ ควรใชเ้มื่อตอ้งการวดัความสามารถทางสมอง เช่น 

การอธิบาย การสรุปกฎเกณฑ์ การตัง้สมมติฐาน การแก้ปญัหา การหาเหตุผล และต้องเป็น

คาํพดูของนกัเรยีนเอง ไมใ่ชส่ิง่ทีจ่ดจาํหรอือา่นจากบทเรยีน 

 ตวัอย่าง การกาํหนดเกณฑพ์ฤติกรรม 

เมื่อกําหนดพฤตกิรรมที่คาดหวงัสําหรบัการสอน เรื่องโครงสรา้งของพชืใบเลี้ยงเดี่ยว

และใบเลีย้งคู ่ 

1. นักเรยีนควรจะสามารถเปรยีบเทยีบความแตกต่างของลกัษณะพชืใบเลีย้งเดีย่ว 

และพชืใบเลีย้งคูไ่ด ้อยา่งน้อยทีส่ดุ 3 ขอ้ 

2. นักเรยีนควรจะสามารถตดัรากและลําต้นของพชืใบเลี้ยงเดีย่วและใบเลี้ยงคู่ตาม

ขวางดว้ยมอื เพื่อจะใชส้่องดูลกัษณะภายในด้วยกล้องจุลทรรศน์ การตดัต้องบางพอที่จะเหน็

กลุ่มเซลลช์นิดต่าง ๆ ชดัเจน และตอ้งปรบักลอ้งใหภ้าพคม ชดัเจน ในเวลา 45 นาท ี

3. นกัเรยีนควรจะสามารถสรุปไดว้่า โครงสรา้งภายในลําตน้และรากของพชืใบเลีย้ง

เดี่ยว และใบเลี้ยงคู่ การจดัเรยีงตวัของกลุ่มเซลล์ ท่อน้ํา ท่ออาหาร แตกต่างกนัอย่างไร โดย

สามารถเขยีนภาพโครงสรา้งประกอบ 

4. นกัเรยีนควรสามารถใหเ้หตุผลไดว้า่ เพราะเหตุผลใด เราจงึขยายพนัธุพ์ชืใบเลีย้ง

เดีย่วดว้ยวธิกีารตอนไมไ่ด ้

การกาํหนดเกณฑพ์ฤติกรรมมีข้อท่ีควรระวงัอยู่ 2 ประการ 

1. ไมค่วรเน้นความจาํมากเกนิไป 

2. ควรบอกระดบัของพฤตกิรรม ซึง่ไดแ้ก่ ความถี่ของพฤตกิรรม ความแม่นยาํของ

พฤตกิรรม จาํนวนครัง้ของพฤตกิรรม เวลาทีใ่ชข้องพฤตกิรรม และระดบัการบรรยายเป็นคาํพดู

ของตนเอง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดจากสิง่ที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นการสร้าง

ความคดิรวบยอดใหเ้กดิขึน้ในผูเ้รยีน 
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จะเห็นได้ว่า เกณฑ์กําหนดพฤติกรรมจะต้องสอดคล้องกบัพฤติกรรมที่คาดหวงั                 

ทีก่าํหนดไวเ้สมอ และพฤตกิรรมทีค่าดหวงัจะตอ้งมสีถานการณ์ทดสอบมาเป็นสิง่เรา้ ทัง้ 3 สว่น

น้ีประกอบกนัเป็นวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ซึง่อาจสรปุเป็นแผนผงั ดงัน้ี 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2.3 แผนภาพองคป์ระกอบของวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 

การวิเคราะหกิ์จกรรมการเรียนรู ้(Analyzing learning activities)   

 เมื่อกําหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ลว้ ผูส้อนจะตอ้งคดิต่อไปว่า ถ้าต้องการใหผู้เ้รยีน

เกดิพฤตกิรรมดงักล่าวจรงิ จะต้องจดักจิกรรมที่จําเป็นอะไรใหแ้ก่ผูเ้รยีนบ้าง จงึจะช่วยพฒันา

ความสามารถของผู้เรยีนจากระดบัหน่ึงให้ก้าวไปอกีระดบัหน่ึง ซึ่งครูสามารถวดัได้จากการ

เปลี่ยนแปลงของผูเ้รยีน จากเดมิที่ทําไม่เป็น พฒันาขึน้จนทําเป็น จากคดิไม่เป็น ตอบไม่ได ้

พฒันาไปสูก่ารคดิเป็น ตอบไดอ้ยา่งมเีหตุผล สิง่เหล่าน้ีจะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อครเูป็นผูช้่วยชีแ้นะ

แนวทางใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสามารถ กบักจิกรรมการเรยีนรูท้ีค่รกูําหนดขึน้ เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีน

บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บันักเรยีนทุกครัง้ จะตอ้งมกีารวเิคราะหก์จิกรรมการเรยีนรู้

ถา้ครสูอนโดยยดึความรูเ้น้ือหาเป็นหลกัโดยไม่วเิคราะหก์จิกรรมการเรยีนรู ้นักเรยีนกจ็ะไมเ่กดิ

การเรียนรู้ เช่น เมื่อครูกําหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ว่า นักเรยีนควรบอกความสมัพนัธ์ของ

สิ่งมีชีวิตเชิงอาหารในโซ่อาหารได้ แล้วสอนโดยถามนักเรียนว่า ในโซ่อาหารสิ่งมีชีวิตมี

ความสมัพนัธ์กนัอย่างไร หรอืถามว่า โซ่อาหารคืออะไร นักเรยีนอาจตอบคําถามเหล่าน้ีได้

ถูกต้อง แต่เป็นคําตอบจากประสบการณ์เดมิที่นักเรยีนเคยอ่านหรอืจํามาตอบ ไม่ใช่คําตอบที่

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (เชิงพฤติกรรม) 

สิง่ทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนทาํได ้

สถานการณ์ทดสอบ                    

จะใชอ้ะไรเป็นสิง่เรา้ 

เกณฑก์ารเรียนรู้ 

(พฤติกรรม) นกัเรยีนทาํได้

เทา่ใด จงึจะจดัวา่ด ีน่าพอใจ 

พฤติกรรมท่ีคาดหวงั                

ครตูอ้งการใหน้กัเรยีนทาํอะไร 
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เป็นผลของกจิกรรมการเรยีนรูใ้นขณะนัน้ ในทางตรงขา้ม ถา้ครกูําหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้

ว่า เมื่อมภีาพการกนิอาหารของสตัวแ์ละกําหนดสิง่มชีวีติ 5 ขนิด ไดแ้ก่ แมลง ง ูนก หญา้ กบ 

ไวใ้ห ้นักเรยีนควรบอกความสมัพนัธ์ของสิง่มชีวีติพรอ้มทัง้เขยีนแผนภาพแสดงการกนิกนัเป็น

ทอด ๆ ของสิง่มชีวีติได ้แลว้ครทูาํการสอนโดยจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดงัน้ี   

1.  ใหน้กัเรยีนบอกชื่ออาหารของสตัวจ์ากสิง่มชีวีติทีก่าํหนดให ้

2.  เขยีนแผนภาพแสดงการกนิทีต่่อเน่ืองกนัเป็นสายเดยีวโดยใชลู้กศรแทนการกนิ ให้

อาหารอยูท่างหางลกูศรและผูก้นิอยูท่างหวัลกูศร 

3.  บอกความหมายของโซ่อาหารและความสมัพนัธเ์ชงิอาหารของสิง่มชีวีติ 

  จะเหน็ไดว้่ากจิกรรมดงักล่าวน้ีเป็นผลจากครไูดท้ําการวเิคราะหก์จิกรรมการเรยีนรู้

ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้โดยครจูะทาํหน้าทีเ่ป็นผูช้ีแ้นะใหน้กัเรยีนไดส้งัเกตว่าใน

ธรรมชาต ิสตัวแ์ต่ละชนิดกนิอะไรเป็นอาหาร เช่น กนิพชืหรอืกนิสตัว ์อาหารทีก่นิเป็นประจาํคอื

อะไร แลว้ใหน้กัเรยีนเขยีนแผนภาพแสดงการกนิโดยใชล้กูศรแสดงทศิทางของการกนิ 

  สิง่ทีแ่ตกต่างกนัของการสอนทัง้สองแบบทีก่ล่าวมาน้ีคอื การสอนในแบบแรกนัน้ครู

ไมม่โีอกาสสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน สว่นในแบบทีส่องทีค่รวูเิคราะหก์จิกรรมการเรยีนรู ้ทาํ

ให้ครูได้สงัเกตพฤติกรรมการเรยีนของนักเรยีนได้ว่า ใครบอกความสมัพนัธ์ของสิง่มชีวีติได้

ถูกตอ้ง ใครควรแกไ้ข และใครไมส่ามารถบอกความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติได ้

  การวเิคราะหก์จิกรรมการเรยีนรูต้อ้งพจิารณาจากสิง่ต่อไปน้ี  

 1.  วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ซึง่เป็นตวักาํหนดวา่ตอ้งการใหผู้เ้รยีนรูเ้รือ่งอะไร 

ครูจะสอนอย่างไรจงึจะบรรลุวตัถุประสงค์นัน้ จากการวเิคราะหเ์น้ือหาครูต้องรูว้่าผูเ้รยีนควรมี

ความรูพ้ื้นฐานที่จําเป็นต่อการเรยีนน้ีอย่างไร และครูจะจดักจิกรรมอะไรบ้างที่ต่อเน่ืองกนัจน

บรรลุวตัถุประสงค ์กจิกรรมทีค่รจูดันัน้คอื การวเิคราะหก์ารเรยีนรู ้

 2.  ขอบเขตเน้ือหาสาระ ครตูอ้งรูแ้นวคดิหลกั (main conception) ของเรื่องว่ามหีลกัการ

อะไรทีต่อ้งรู ้และหลกัการน้ีจะเชื่อมโยงกบัแนวคดิหลกัไดอ้ยา่งไร หลงัทาํกจิกรรมแลว้ผูเ้รยีนจะ

เกดิพฤตกิรรมดา้นใดบา้ง เช่น การสอนเน้ือหาเรื่องความสมัพนัธ์ของสิง่มชีวีติเชงิอาหารในโซ่

อาหาร แนวคดิหลกัคอื สิง่มชีวีติในระบบนิเวศดาํรงชวีติอยูด่ว้ยการกนิอาหาร มกีารกนิเป็นทอด ๆ 

เกดิการถ่ายทอดพลงังานและหมนุเวยีนสาร เป็นหลกัการสมดุลของระบบนิเวศ 

  การสรา้งแนวคดิทีถู่กตอ้ง (vitalistic conception) เป็นสิง่สาํคญัมาก ทาํใหผู้เ้รยีน

สามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้หากผูเ้รยีนมแีนวคดิคลาดเคลื่อน (misconception) จะเป็นผลเสยี

อย่างยิ่ง นอกจากจะไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วยงัต่อเน่ืองไปถึงไม่สามารถ

เชื่อมโยงกบัประสบการณ์ใหมไ่ด ้
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 3.  ความสามารถรบัรูข้องผูเ้รยีน ครูต้องเลอืกวธิสีอนและสื่อการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบั

ความสามารถทีผู่เ้รยีนจะรบัรูไ้ด ้ซึ่งจะต้องขึน้อยู่กบัความต้องการที่จะเรยีนและวยัของผูเ้รยีน

ด้วย ดงันัน้การจัดกิจกรรมที่มีความซับซ้อนมากเกินกว่าวยัของผู้เรียนที่จะรบัรู้ได้จึงไม่มี

ประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 4.  การประเมนิผล เป็นการนําผลทีว่ดัมาตดัสนิว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัว่โมงน้ี

ดหีรอืไม่ โดยมเีกณฑต์ัง้ไวก่้อนตามเกณฑก์ําหนดพฤตกิรรมทีเ่ขยีนไวใ้นวตัถุประสงค ์ครูตอ้ง

ประเมนิผลว่า กจิกรรมที่ผูเ้รยีนไดท้ํานัน้ สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้

หรอืไม ่ในระดบัใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 แผนภาพการวเิคราะหก์จิกรรมการเรยีนรู ้

 

 

 

 

จติวทิยา 

การเรยีนรู ้

การรบัรู ้

ของผูเ้รยีน 

แนวคดิ 

หลกัการ 

ขอบขา่ย 

เน้ือหา

 

 

วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้

กจิกรรมการเรยีนรู ้

การวดัผล 

การประเมนิผล 

ความรู ้
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ตวัอย่างการวิเคราะหกิ์จกรรมการเรียนรู้ 

 ตวัอย่างท่ี 1 การสอนเรื่อง การคายน้ําทางปากใบของพชื เน้ือหาจากบทเรยีนชวีวทิยา 

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

 เมื่อกําหนดอุปกรณ์ต่อไปน้ีให ้: ขวดปากแคบ 2 ขวด ขนาดเท่ากนั สาํล ีกิง่ไม ้2 กิง่ 

ถุงพลาสตกิขนาดใหญ่ 2 ถุง หนงัยางรดัของ จุนส ีชุดตะเกยีงอลักอฮอล ์ถว้ยกระเบือ้ง แท่งแกว้

คนสาร 

 1.  นกัเรยีนควรจะสามารถตัง้สมมตฐิานของการทดลองไดอ้ยา่งน้อย 1 ขอ้ 

2.  นกัเรยีนควรจะสามารถทาํการทดลองทีเ่ป็นการตรวจสอบสมมตฐิานทีก่าํหนดไว ้

 

กิจกรรมการเรียนรู ้

 วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ท่ี 1 

 1.  บอกโครงสรา้งของใบทีจ่าํเป็นต่อการคายน้ําของพชื 

 2.  บอกสิง่ทีเ่ป็นผลผลติจากกระบวนการคายน้ําของพชื 

 3.  ตัง้สมมตฐิานไดว้า่ สิง่ทีพ่ชืปล่อยออกมาคอืน้ํา 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ท่ี 2 

 1.  บอกวธิกีารทดลองทีจ่ดัทาํเป็น  2 ชุดการทดลอง 

 2.  บอกความแตกต่างของการทดลองทัง้ 2 ชุด 

 3.  บอกวธิตีรวจสอบสมมตฐิาน 

 4.  บอกวธิตีรวจสอบสารทีพ่ชืปล่อยออกมา 

 5.  สรปุความสมัพนัธข์องชุดการทดลองทัง้ 2 ชุด 

 6.  สรปุการทดลองทีแ่สดงวา่เป็นการตรวจสอบสมมตฐิาน 

 

 ตวัอย่างท่ี 2 การสอนเรื่อง การจําแนกสตัวใ์นไฟลมัอารโ์ทรโปดา เน้ือหาจากบทเรยีน

ชวีวทิยา ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

 เมื่อนําตวัอย่างสตัวใ์นไฟลมัอารโ์ทรโปดาทีด่องในน้ํายาและทําแหง้ 10 ตวัอย่าง นักเรยีน

ควรจะสามารถจดัแบ่งเป็นพวกไดโ้ดยกาํหนดเกณฑข์ึน้เอง พรอ้มทัง้บอกเหตุผล 
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 กิจกรรมการเรียนรู ้

 1.  ตรวจดลูกัษณะของสตัวท์ัง้ 10 ตวัอยา่ง อยา่งละเอยีด 

 2.  บนัทกึความแตกต่างของสตัวท์ีต่รวจพบลงในตาราง 

 3.  แยกสตัวท์ัง้ 10 ตวัอยา่งออกเป็นพวก 

 4.  กาํหนดเกณฑท์ีใ่ชจ้าํแนก พรอ้มทัง้บอกเหตุผล 

 5.  แยกสตัวอ์อกเป็นพวกตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

 การวางแผนการสอนทีไ่ดท้ําการวเิคราะหก์จิกรรมการเรยีนรู ้ทําใหค้รมูองเหน็ขัน้ตอน

ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่มลีําดบัต่อเน่ืองแน่นอน เหน็จุดหมายปลายทางของการเรยีนที่

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีเ่ขยีนขึน้เพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียน ควรเรียงลําดบัจากง่ายไปยาก จากสิ่งที่รู้ไปยงัสิ่งที่ไม่รู้ จากความรู้พื้นฐาน

เชื่อมโยงกนัจนบรรลุวตัถุประสงค ์

 

ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู ้

 แผนจดัการเรยีนรูท้ีด่คีวรมลีกัษณะ ดงัน้ี 

1.  ความชดัเจนของแผน ต้องเขยีนทุกหวัขอ้ใหม้คีวามกระจ่างชดัเจน ผูอ้่านสามารถ

เข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องตีความ เน้ือหาที่เขยีนมีความละเอียดพอสมควร ไม่ย่นย่อจนขาด

สาระสาํคญั หรอืมพีลความมากเกนิความจาํเป็น หรอืเขยีนวกวนจนอา่นแลว้เกดิความสบัสน 

2.  เขยีนใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา ใชภ้าษาเขยีนทีส่ามารถสือ่ความหมายไดเ้ขา้ใจตรงกนั 

3.  มคีวามสอดคลอ้งกนัในแต่ละหวัขอ้ ไดแ้ก่ สาระสาํคญั สอดคลอ้งกบัเน้ือหา จุดประสงค ์

หรอืผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัสอดคลอ้งกบัเน้ือหา กจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการวดัผลและประเมนิผล 

สือ่การเรยีนรูส้อดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนรู ้และการวดัผลและประเมนิผล 

4.  เขยีนกจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้ป็นลําดบัขัน้ เช่น ขัน้เรา้ความสนใจ ขัน้อภปิรายปญัหา

หรอืตัง้สมมตฐิาน ขัน้สํารวจหรอืปฏบิตักิารทดลอง ขัน้อธบิาย ขัน้ขยายมโนทศัน์ ขัน้การทบทวน

หรอืสรปุ และขัน้การวดัผลและประเมนิผล 

5.  จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หน่้าสนใจ และเหมาะสมกบัเวลาทีก่ําหนดทีจ่ะสอนในแต่ละ

ครัง้ โดยศกึษาเน้ือหาสาระทีเ่ป็นหน่วยย่อยว่ามกีจิกรรมการเรยีนรูอ้ะไรบา้งทีจ่ะทําใหน้ักเรยีน

สนใจ ซึ่งจะทําใหเ้กดิการเรยีนรู ้และสามารถดําเนินกจิกรรมไดค้รบทุกขัน้ตอน ภายในเวลาที่

กาํหนดไว ้

6.  กจิกรรมการเรยีนรู ้ควรเน้นใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัมิากทีสุ่ด เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน

ได้ค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเอง ตลอดจนเน้นทักษะกระบวนการ ใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งของ
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ตวัอย่างทีจ่ดัหาไดใ้นทอ้งถิน่เป็นหลกั โดยครมูบีทบาทเป็นผูช้ีแ้นะ กระตุน้ใหก้จิกรรมทีผู่เ้รยีน

เป็นผูก้ระทาํดาํเนินไปตามจุดมุง่หมายทีว่างไว ้

7.  สิง่ทีเ่ขยีนในแผนการเรยีนรู ้จะตอ้งเป็นสิง่ทีส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และดาํเนินการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูต้ามทีก่ําหนดไวใ้นแผนใหม้ากทีสุ่ด ในการปฏบิตักิจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้

ครอูาจปรบัเปลีย่นแผนการเรยีนรูไ้ดเ้พื่อความเหมาะสม แต่ไมค่วรเปลีย่นแปลงทัง้หมด เพราะ

เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่า การเขยีนแผนการเรยีนรูใ้นครัง้นัน้ อาจจดัทําขึน้มาโดยขาดการวเิคราะห์

เน้ือหาสาระ ขาดความตัง้ใจ ไร้ความสามารถ และความรบัผดิชอบของครูผู้สอน ซึ่งจะเป็น

ผลเสยีอยา่งยิง่  

 รปูแบบของแผนการเรียนรู้ 

 แผนการเรยีนรูไ้มม่รีปูแบบทีแ่น่นอนตายตวั ขึน้อยูก่บัสถานศกึษาจะกาํหนดขึน้มาใชใ้น

สถานศกึษาของตนเอง แต่รปูแบบทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 รปูแบบ ดงัน้ี 

 1. แบบเรยีงหวัขอ้ เป็นการเขยีนเรยีงลาํดบัหวัขอ้โดยไมต่อ้งสรา้งตาราง 

 2. แบบกึง่ตาราง เป็นการเขยีนทีป่ระกอบดว้ยสว่นหวัทีไ่มส่รา้งตาราง และเขยีนเน้ือหา  

กจิกรรมการเรยีนรู ้สือ่การเรยีนรู ้และการวดัผลและประเมนิผลในตาราง 

 3. แบบตาราง เป็นการเขยีนทุกสว่นไวใ้นตาราง 
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ตวัอย่าง รปูแบบแผนการเรียนรู้แบบเรียงหวัข้อ 

 

แผนการสอน หน่วยที…่…………………………. 

หน่วยยอ่ยที…่……………………………………………. ชัน้………………………………...  

เรือ่ง………………………………………………………... เวลาเรยีน…………………ชัว่โมง 

1. มาตรฐานการเรยีนรู…้…………………………………………………………………………… 

2. ตวัชีว้ดั……………………………………………………………………………………………. 

3. สาระสาํคญั……………………………………………………………………………………….. 

4. จุดประสงค ์

4.1 จุดประสงคต์น้ทาง 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

4.2 จุดประสงคป์ลายทาง (ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั) 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………........... 

5. เน้ือหา 

 ……………………………………………………………………………..……………….. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

6. การวดัผลและประเมนิผล 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

7. กจิกรรมการเรยีนรู ้

 …………………………………………………………………………………………….... 

 ………………………………………………………………………………………........... 

8. สือ่การเรยีนรู ้

 …………………………………………………………………………………………….... 
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ตวัอย่าง รปูแบบแผนการเรียนรู้แบบก่ึงตาราง 

 

แผนการเรยีนรู ้กลุ่มสาระ……………………………………………… ชัน้……………….……… 

หน่วยที ่………. เรือ่ง……………………………. เวลา…………….ชัว่โมง วนัที…่…….………. 

มาตรฐานการเรยีนรู…้…………………………………………………………………….………… 

ตวัชีว้ดั…………………………………………………………………………………….…………. 

สาระสาํคญั……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

จุดประสงคป์ลายทาง 1. ……………………………………………………………………….…… 

 2. ……………………………………………………………………….…… 

จุดประสงค ์                      เน้ือเรือ่ง การวดัผลและประเมนิผล กจิกรรมการเรยีนรู ้ สือ่การสอน 

การเรยีนรู ้   1. ขัน้นํา 

2. ขัน้สอน 

3. ขัน้สรปุ 

4. ขัน้วดัผล 

 

 

ตวัอย่าง รปูแบบแผนการเรียนรู้แบบตาราง 

แผนการเรยีนรู ้กลุ่มสาระ……… เรือ่ง………….. ชัน้…………… เวลา……………..ชัว่โมง 

มาตรฐาน

การเรยีนรู ้

ตวัชีว้ดั สาระสาํคญั จุดประสงค ์

การเรยีนรู ้

เน้ือเรือ่ง การวดัและ

ประเมนิผล 

กจิกรรม

การเรยีนรู ้

สือ่การสอน 
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แผนการจดัการเรียนรูส้าระชีววิทยา 

 แผนการจดัการเรียนรู้ จําแนกได้ 2 ประเภท คือ แผนการจดัการเรียนรู้ระยะยาว                  

(Long-range lesson plans) และแผนการจดัการเรยีนรูป้ระจาํวนั (Daily lesson plans)  

 การจัดทําแผนการเรียนรู้ จะจัดทําเป็นแผนระยะยาวซึ่งอาจเป็นเน้ือหาตลอดปี

การศกึษา หรอืตลอดภาคการศกึษา โดยจดัเน้ือหาใหส้มัพนัธก์บัจํานวนเวลาทีส่อน ซึง่ครจูะตอ้ง

ศกึษาหลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตรใหเ้ขา้ใจ ทัง้เน้ือหา มาตรฐานของหลกัสูตร และ

มาตรฐานกลุ่มสาระวิชา ในส่วนของเน้ือหาสาระหลกัสูตร สถานศึกษามสี่วนในการกําหนด

รายละเอยีดของสาระวชิา คาํอธบิายรายวชิาของตนเองไดโ้ดยมหีลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน เป็นหลกัในการสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา จากแผนการเรยีนรูร้ะยะยาวนําเน้ือหาสาระที่

จะจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละวนัมาจดัทาํเป็นแผนการเรยีนรูย้อ่ยประจาํวนั 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานที่ใช้อยู่ในปจัจุบนัน้ี เป็นหลกัสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ซึง่พฒันามาจากผลการศกึษาวจิยั และการทบทวนการ

ใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาประกอบกับข้อมูลจากแผนพฒันา

เศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 เริม่ใชก้บันักเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ 4 และจะใชค้รบทุกระดบัชัน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ําหนดตวัชีว้ดักบัสาระ

การเรยีนรูแ้กนกลาง สาํหรบักลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย สาระการเรยีนรู้

แกนกลาง 8 สาระ สาระชวีวทิยาไดแ้ก่ สาระที ่1, 2 และ 8 ดงัน้ี 

 สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต สิง่มชีวีติ หน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ 

โครงสรา้งและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติ และกระบวนการดํารงชวีติ ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การทํางานของระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติ ววิฒันาการ

และความหลากหลายของสิง่มชีวีติ และเทคโนโลยชีวีภาพ 

 สาระท่ี 2 ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม สิง่มชีวีติที่หลากหลายรอบตวั ความสมัพนัธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม ความสมัพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคญัของ

ทรพัยากรธรรมชาต ิการใชแ้ละจดัการทรพัยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และโลก 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการอยูร่อดของสิง่มชีวีติในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  

 สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

การสบืเสาะหาความรู ้การแกป้ญัหา และจติวทิยาศาสตร ์ 
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 หลกัสตูร พ.ศ. 2551 ไดก้ําหนดคุณภาพผูเ้รยีนเป็น 4 ช่วง คอื จบชัน้ประถมศกึษาปีที ่

3 ประถมศกึษาปีที ่6 มธัยมศกึษาปีที ่3 และมธัยมศกึษาปีที ่6 สําหรบัคุณภาพผูเ้รยีนทีจ่บชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 มดีงัน้ี 

 1.  เขา้ใจการรกัษาดุลยภาพของเซลลแ์ละกลไกการรกัษาดุลยภาพของสิง่มชีวีติ 

 2.  เขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดสารพนัธุกรรม การแปรผนั มวิเทซนั ววิฒันาการของ

สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และปจัจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตใน

สิง่แวดลอ้มต่าง ๆ  

 3.  เขา้ใจกระบวนการ ความสําคญัและผลของเทคโนโลยชีวีภาพต่อมนุษย ์สิง่มชีวีติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 4.  เขา้ใจชนิดของอนุภาคสําคญัที่เป็นส่วนประกอบในโครงสรา้งอะตอม การจดัเรยีง

ธาตุในตารางธาตุ การเกดิปฏกิริยิาเคมแีละเขยีนสมการเคม ีปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราการเกดิปฏกิริยิา

เคม ี

 5.  เขา้ใจชนิดของแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคและสมบตัต่ิาง ๆ ของสารทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัแรงยดึเหน่ียว 

 6.  เขา้ใจการเกดิปิโตรเลยีม การแยกแก๊สธรรมชาตแิละการกลัน่ลําดบัส่วนน้ํามนัดบิ 

การนําผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมไปใชป้ระโยชน์และผลต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

 7.  เขา้ใจชนิด สมบตั ิปฏกิริยิาทีส่าํคญัของพอลเิมอรแ์ละสารชวีโมเลกุล 

 8.  เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณทีเ่กี่ยวกบัการเคลื่อนทีแ่บบต่าง ๆ สมบตัขิอง

คลื่นกล คุณภาพของเสยีงและการได้ยนิ สมบตัิ ประโยชน์และโทษของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

กมัมนัตภาพรงัส ีและพลงังานนิวเคลยีร ์

 9.  เขา้ใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณ์ทางธรณีทีม่ผีลต่อสิง่มชีวีติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 10. เขา้ใจการเกดิและววิฒันาการของระบบสุรยิะ กาแลก็ซ ีเอกภพ และความสาํคญัของ

เทคโนโลยอีวกาศ 

 11. เขา้ใจความสมัพนัธข์องความรูว้ทิยาศาสตรท์ีม่ผีลต่อการพฒันาเทคโนโลยปีระเภท

ต่าง ๆ และการพฒันาเทคโนโลยทีีส่่งผลใหม้กีารคดิคน้ความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีก่า้วหน้า ผล

ของเทคโนโลยต่ีอชวีติ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 12. ระบุปญัหา ตัง้คําถามทีจ่ะสาํรวจตรวจสอบ โดยมกีารกําหนดความสมัพนัธร์ะหว่าง

ตวัแปรต่าง ๆ สบืค้นขอ้มูลจากหลายแหล่ง ตัง้สมมตฐิานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตดัสนิใจ

เลอืกตรวจสอบสมมตฐิานทีเ่ป็นไปได ้
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 13. วางแผนการสํารวจตรวจสอบเพื่อแก้ปญัหาหรอืตอบคําถาม วเิคราะห์ เชื่อมโยง

ความสมัพนัธข์องตวัแปรต่าง ๆ โดยใชส้มการทางคณิตศาสตรห์รอืสรา้งแบบจาํลองจากผลหรอื

ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการสาํรวจตรวจสอบ 

 14. สือ่สารความคดิ ความรูจ้ากผลการสาํรวจตรวจสอบโดยการพดู เขยีน จดัแสดง หรอื

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 15. ใชค้วามรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการดํารงชวีติ การศกึษาหาความรู้

เพิม่เตมิ ทาํโครงงานหรอืสรา้งชิน้งานตามความสนใจ 

 16. แสดงถงึความสนใจ มุง่มัน่ รบัผดิชอบ รอบคอบ และซื่อสตัยใ์นการสบืเสาะหาความรู ้

โดยใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารทีใ่หไ้ดผ้ลถูกตอ้งเชื่อถอืได ้

 17. ตระหนกัในคุณค่าของความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนั การ

ประกอบอาชพี แสดงถงึความชื่นชม ภูมใิจ ยกย่อง อา้งองิผลงาน ชิน้งานที่เป็นผลจากภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ และการพฒันาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

 18. แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มพีฤตกิรรมเกี่ยวกบัการใชแ้ละรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มอยา่งรูคุ้ณค่า เสนอตวัเองร่วมมอืปฏบิตักิบัชุมชนในการป้องกนั ดแูลทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ 

 19. แสดงถงึความพอใจและเหน็คุณคา่ในการคน้พบความรู ้พบคาํตอบ หรอืแกป้ญัหาได ้

 20. ทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค ์แสดงความคดิเหน็โดยมขีอ้มลูอา้งองิและเหตุผล 

ประกอบ เกี่ยวกบัผลของการพฒันาและการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่างมคีุณธรรมต่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

 สาํหรบัคุณภาพผูเ้รยีนทีจ่บชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จบชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 และจบชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่3 นกัศกึษาสามารถศกึษาไดจ้าก : สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา สาํนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์ตามหลกัสตูรแกนกลาง การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
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สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์สาระชีววิทยา 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ว 1.1 

เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของ

สิง่มชีีวติ ความสมัพนัธ์

ข อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ

หน้าที่ของระบบต่าง ๆ 

ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางาน

สัมพันธ์กัน มีกระบวน 

การสืบเสาะหาความรู ้

สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนํา

ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ใ นก า ร

ดาํรงชวีติของตนเอง และ

ดแูลสิง่มชีวีติ 

1. ทดลองและอธบิาย

การรกัษาดุลยภาพ

ของเซลลข์อง

สิง่มชีวีติ 

- สารต่าง ๆ เคลื่อนที่ผ่านเข้าและออก

จากเซลลต์ลอดเวลา เซลลจ์งึตอ้งมกีาร

รักษาดุลยภาพ เพื่อให้ร่างกายของ

สิง่มชีวีติดาํรงชวีติไดต้ามปกต ิ

- เซลล์มีการลําเลียงสารผ่านเซลล์โดย

วธิกีารแพร่ การออสโมซสิ การลําเลยีง

แบบฟาลิซิเทต การลําเลียงแบบใช้

พลงังาน และการลาํเลยีงสารขนาดใหญ่ 

- สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีการลําเลียงสาร

เกดิขึน้ภายในเซลล์เพยีงหน่ึงเซลล์ แต่

สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ต้องอาศัยการ

ทาํงานประสานกนัของเซลลจ์าํนวนมาก 

2. ทดลองและอธบิาย

กลไกการรกัษาดุลย

ภาพของน้ําในพชื 

- พืชมีกลไกการรกัษาดุลยภาพของน้ํา 

โดยมกีารควบคุมสมดุลระหว่างการคาย

น้ําผา่นปากใบ และการดดูน้ําทีร่าก 

- การเปิดปิดของปากใบเป็นการควบคุม

อตัราการคายน้ําของพชื ซึง่ช่วยในการ

รกัษาดุลยภาพของน้ําภายในพืชให้มี

ความชุม่ชืน้ในระดบัทีพ่อเหมาะ 

3. สบืคน้ขอ้มลูและอธบิาย

กลไกการควบคุมดุลย

ภาพของน้ํา แร่ธาตุ 

และอุณหภูมขิองมนุษย์

และสตัวอ์ื่น ๆ และนํา

ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

- ไต เป็นอวยัวะสาํคญัในการรกัษาดุลยภาพ

ของน้ําและสารต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งมี

โครงสรา้งและการทาํงานรว่มกบัอวยัวะอื่น 

- ยูเรยี โซเดยีมไอออน และคลอไรด์

ไออน เป็นของเสยีจากกระบวนการเม

แทบอลิซึม จะถูกขับออกจากไตไป

พรอ้มกบัปสัสาวะ 

- อะมบีาและพารามเีซียม เป็นสิง่มชีวีติ
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มาตรฐานการเรียนรู ้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เซลล์เดยีวที่มโีครงสรา้งภายในเซลล์ที่

เรียกว่า คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล ใน

การกาํจดัน้ําและของเสยีออกจากเซลล ์

- ปลาน้ําจืดมเีซลล์บรเิวณเหงอืกที่มน้ํีา

เขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการออสโมซสิ ส่วน

ปลาน้ําเค็มป้องกนัการสูญเสยีน้ําออก

จากร่างกายโดยมผีวิหนัง และเกล็ดที่

ป้องกนัไม่ใหแ้ร่ธาตุจากน้ําทะเลซมึเขา้

สู่ร่างกาย และที่บริเวณเหงือกมีกลุ่ม

เซลล์ซึ่งข ับแร่ธาตุส่วนเกินออกโดย

วธิกีารลาํเลยีงแบบใชพ้ลงังาน 

- มนุษย์ มกีลไกในการควบคุมอุณหภูมิ

ของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาวะทีเ่หมาะสม 

โดยศูนย์ควบคุมอุณหภูมจิะอยู่ที่สมอง

สว่น ไฮโพทาลามสั 

- สตัวเ์ลอืดอุน่สามารถรกัษาอุณหภูมขิอง

ร่างกายให้เกือบคงที่ ได้ ในสภาวะ

แวดล้อมต่าง ๆ ส่วนสัตว์ เลือดเย็น

อุณหภูมริ่างกายจะแปรผนัตามอุณหภูมิ

ของสิง่แวดลอ้ม 

4. อธบิายเกีย่วกบัระบบ

ภูมคิุม้กนัของร่างกาย 

และนําความรูไ้ปใชใ้น

การดแูลรกัษาสขุภาพ 

- ร่างกายมนุษยม์ภีูมคิุม้กนัซึ่งเป็นกลไก

ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น เ ชื้ อ โ ร ค  ห รื อ สิ่ ง

แปลกปลอมเขา้สูร่า่งกาย 

- ผวิหนัง เซลลเ์มด็เลอืดขาว และระบบ

น้ําเหลอืง เป็นส่วนสาํคญัของร่างกายที่

ทาํหน้าทีป้่องกนัและทาํลายเชือ้โรคและ

สิง่แปลกปลอมทีเ่ขา้สูร่า่งกาย 

- ระบบภูมิคุ้มกัน มีความสําคัญยิ่งต่อ

รา่งกายมนุษย ์การรบัประทานอาหารที่
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มาตรฐานการเรียนรู ้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ถูกสุขลกัษณะ การออกกําลงักาย การ

ดูแลสุขอนามยั ตลอดจนการหลกีเลี่ยง

สารเสพติด และพฤติกรรมที่เสี่ยงทาง

เพศ และการไดร้บัวคัซนีในการป้องกนัโรค

ต่ าง ๆ ครบตามกํ าหนด  จ ะช่ ว ย

เสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัและรกัษาภูมคิุม้กนั

ของรา่งกายได ้

มาตรฐาน ว 1.2 

เข้าใจกระบวนการและ

ความ  สําคัญของการ

ถ่ายทอดลักษณะ ทาง

พนัธุกรรม วิวฒันาการ

ของสิ่ ง มี ชี วิ ต  คว าม

หลากหลาย ทางชีวภาพ 

ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ย ี

ชวีภาพทีม่ผีลกระทบต่อ

มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม มี

กระบวนการสบืเสาะหา

ความรู้ แ ล ะจิต วิทยา

ศ า ส ต ร์  สื่ อ ส า ร สิ่ ง ที่

เรยีนรู้และนําความรู้ไป

ใชป้ระโยชน์ 

1. อธิบายกระบวนการ

ถ่ายทอดสารพนัธุกรรม 

การแปรผนัทางพนัธุกรรม 

มวิเทชนั และการเกดิ

ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ 

- สิ่งมีชีวิต มีการถ่ายทอดลักษณะทาง

พนัธุกรรมจากพ่อแม่ มาสู่ลูกหลานได ้

ซึง่สงัเกตไดจ้ากลกัษณะทีป่รากฏ  

- ด ีเอน็ เอ เป็นนิวคลโีอไทดส์ายยาวสอง

สายพนักันเป็นเกลียวคู่วนขวา แต่ละ

สายประกอบดว้ย นิวคลโีอไทด์นับลา้น

หน่วย ซึ่ งมีโครงสร้างประกอบด้วย

น้ําตาลเพนโทส ไนโตรเจนเบสสี่ชนิด 

และหมู่ฟอสเฟต โดยที่ลําดบัเบสของนิ

วคลีโอไทด์จะมีข้อมูลทางพันธุกรรม

บนัทกึอยู ่

-  มิวเทชันเป็นการเปลี่ ยนแปลงทาง

พนัธุกรรมในระดบัยีน หรือโครโมโซม 

ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกดิ

ขึ้นกับดี เอ็น เอ โดยมิวเทชันที่เกิดใน

เซลล์สืบพนัธุ์สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่น

ลกูและหลานได ้

- การเปลี่ยนแปลงทางพนัธุกรรมทําให้

สิง่มชีวีติที่เกดิใหม่มลีกัษณะที่แตกต่าง

กัน หลากหลายชนิด ก่อให้เกิดเป็น

ความหลากหลายทางชวีภาพ 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

2 .  สืบค้นข้อมู ล แล ะ

อภิปรายผลของเทค-

โนโลยีชีวภาพที่มีต่อ

มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

และนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

- มนุษย ์นําความรูท้างเทคโนโลยชีวีภาพ

ดา้นพนัธุวศิวกรรม การโคลน และการ

เพาะเลีย้งเน้ือเยื่อมาใชใ้นการพฒันาให้

เกิดความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มาก

ขึน้และแพรห่ลาย 

- การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่สร้าง

สิง่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้น หรือสิง่มีชีวิตที่มี

การดดัแปลงพนัธุกรรม สง่ผลกระทบทัง้

ทางด้านที่เป็นประโยชน์และโทษต่อ

สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสงัคม 

3 .  สืบค้นข้อมู ล แล ะ

อภปิรายผลของความ

ห ล า ก ห ล า ย ท า ง

ชีวภาพที่มีต่อมนุษย์

และสิง่แวดลอ้ม 

- โลกมคีวามหลากหลายของระบบนิเวศ 

ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมายหลาย    

สปีชีส์ สิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันก็ยังมี

ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 

- ความหลากหลายทางชวีภาพ สง่ผลทาํ

ให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้ใช้

ประโยชน์ในแงข่องการเป็นอาหาร ทีอ่ยู่

อาศยั แหล่งสบืพนัธุแ์ละขยายพนัธุ์ ทํา

ใหส้ิง่มชีวีติสามารถดาํรงพนัธุอ์ยูไ่ด ้

- สิง่มชีวีติมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ 

มีความต้องการปจัจัยต่าง ๆ ในการ

ดํารงชวีติแตกต่างกนั ซึ่งจะช่วยรกัษา

สมดุลของระบบนิเวศบนโลกได ้
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มาตรฐานการเรียนรู ้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4. อธิบายกระบวนการ

คดัเลอืกตามธรรมชาต ิ

และผลของการคดัเลอืก

ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ ต่ อ

ความหลากหลายของ

สิง่มชีวีติ 

- สิ่ งมี ชี วิ ต  แ ต่ ล ะส ปี ชี ส์ จ ะมี ความ

หลากหลายที่แตกต่างกนั สิง่มชีวีติในส

ปีชีส์ เ ดีย วกันจะผสมพัน ธุ์ และสืบ

ลกูหลานต่อไปได ้

- การคดัเลอืก ตามธรรมชาตจิะส่งผลทํา

ให้ลกัษณะพนัธุกรรมของประชากรใน

กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัไปจน

กลาย เป็นสปีชีส์ใหม่ทําให้เกิดเป็น

ความหลากหลายของสิง่มชีวีติ 

มาตรฐาน ว 2.1 

เข้า ใจสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถิ่น ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ

สิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์

ระหว่างสิง่มชีวีติต่าง ๆ 

ในระบบนิเวศ มกีระบวน 

การสืบเสาะหาความรู้

แ ล ะจิตวิทยาศาสตร ์

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ

นําไปใชป้ระโยชน์ 

1. อธบิายดุลยภาพของ

ระบบนิเวศ 

- ระบบนิเวศในธรรมชาตจิะมคีวามสมดุล

ได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่

เ อื้ อ อํ านวย ต่อการดํ า ร งชีวิตของ

สิง่มชีวีติชนิดต่าง ๆ ในระบบนิเวศจน

ทําให้เกิดความหลากหลายของระบบ

นิเวศบนโลก 

2. อธบิายกระบวนการ

เปลีย่นแปลงแทนที่

ของสิง่มชีวีติ 

- ระบบนิเวศในโลกทีม่คีวามหลากหลาย 

มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง

ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิหรอืการเปลี่ยนแปลง

ที่ เกิดจากมนุษย์เ ป็นผู้กระทํา การ

เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีอาจส่งผลทําให้

ระบบนิเวศเสยีสมดุลได ้

- เมื่อระบบนิเวศเสียสมดุลจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแทนที่เกิดขึ้นในระบบ

นิเวศนัน้ การเปลี่ยนแปลงสภาพทาง

ธรรมชาตขิองระบบนิเวศ ย่อมส่งผลทํา

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ

สิง่มชีวีติในระบบนิเวศนัน้ดว้ย 
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 3. อธิบายความสําคัญ

ของความหลากหลาย

ทางชวีภาพ และเสนอ 

แนะแนวทางในการ

ดแูลและรกัษา 

- ความหลากหลายทางชวีภาพ มคีวาม 

สําคญัต่อสิง่มีชีวิต สิ่งมชีีวิตทุกชนิดมี

ความสําคญัต่อระบบนิเวศ ถ้าสิง่มชีวีติ

ชนิดใดชนิดหน่ึงถูกทําลายหรอืสญูหาย 

ไปก็จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย

ของสิง่มชีวีติอื่น ๆ ในระบบนิเวศดว้ย 

- ความหลากหลายทางชวีภาพของระบบ

นิเวศยงัอาจเกือ้กูลต่อระบบนิเวศอื่น ๆ 

ไดด้ว้ย 

- ความหลากหลายทางชีวภาพมีความ 

สาํคญัต่อมนุษย ์มนุษยใ์ชป้ระโยชน์จาก

ความหลากหลายทางชวีภาพมากมาย 

การใชท้ีข่าดความระมดัระวงัอาจส่งผล

กระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพ

ได ้ซึ่งทุกคนควรมสี่วนร่วมในการดูแล

และรกัษา 

มาตรฐาน ว 2.2  

เข้าใจความสําคัญของ

ทรัพยากร ธรรมชาต ิ

ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร 

ธ ร ร ม ช า ติ ใ น ร ะ ดั บ

ท้องถิ่น ประเทศ และ

โลก นําความรู้ไปใช้ใน

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ในทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 

 

 

1. วเิคราะห์สภาพปญัหา 

ส า เ ห ตุ ข อ ง ป ัญ ห า

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ใ น ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น 

ระดับประเทศ และ

ระดบัโลก 

- ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัระหว่างสิง่ม ี

ชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม  หรือ ระหว่ า ง

สิ่ ง มี ชี วิ ต กับ สิ่ ง มี ชี วิ ต ด้ ว ย กัน  มี

ความสมัพนัธ์กนัหลายระดบัตัง้แต่ระดบั

ทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และระดบัโลก 

- การเพิม่ขึน้ของประชากรมนุษย ์ส่งผล

ใหม้กีารใช้ทรพัยากรธรรมชาตเิพิม่ขึน้ 

ทําใหท้รพัยากรธรรมชาตลิดจํานวนลง

และเกิดปญัหามลพิษทางด้านต่าง ๆ 

ตามมา 

- ปญัหามลพิษที่เกิดขึ้นมีด้วยกนัหลาย

สาเหตุ บางปญัหามผีลกระทบเกิดขึ้น

ในระดบัท้องถิน่ บางปญัหาส่งผลกระทบ
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ระดบัประเทศ และบางปญัหามีความ

รนุแรงจนเป็นปญัหาระดบัโลก 

2. อภิปรายแนวทางใน

การ ป้องกัน  แก้ ไ ข

ปญัหาสิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

- การใช้ทรพัยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มี

อยู่อย่างจํากดัจําเป็นต้องใช้ด้วยความ

ระมดัระวงัและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

- สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม 

หรอืเกดิเป็นมลพษิทีเ่ป็นผลเน่ืองมาจาก

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องหา

แนวทางในการป้องกนั แก้ไข ฟ้ืนฟู ให้

กลบัมสีภาพทีส่ามารถใชก้ารได ้

3. วางแผนและดําเนิน 

การเฝ้าระวงั อนุรกัษ์ 

และพฒันาสิง่แวดล้อม

และทรพัยากรธรรม- 

ชาต ิ

- สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตคิวร

ต้องมกีารเฝ้าระวงั อนุรกัษ์และพฒันา 

ซึ่งทุกคนควรร่วมกนัปฏบิตัิเพื่อใหเ้กดิ

การใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื 
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มาตรฐาน ว 8.1 

ใ ช้ ก ร ะบ วน กา ร ทา ง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

จิตวิทยาศาสตร์ในการ

สืบเสาะหาความรู้ การ

แกป้ญัหา รูว้า่ปรากฏการณ์ 

ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ส่ วน ใหญ่มีรูปแบบที่

แน่นอน สามารถอธิบาย

และตรวจสอบได้ภายใต้

ข้อมูลและเครื่องมือที่มี

อยู่ ในช่วงเวลานั ้น  ๆ 

เข้าใจว่ าวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม มี ค ว า ม

เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 

1. ตัง้คําถามที่อยู่บน

พื้นฐานของความรู้

และความเข้าใจทาง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ห รื อ

ความสนใจ หรือจาก

ประเด็นที่เกิดขึ้นใน

ขณะนัน้ที่สามารถทํา

การสํารวจตรวจสอบ

หรือศึกษาค้นคว้าได้

อย่างครอบคลุมและ

เชื่อถอืได ้

 

 

 

 

 

 

2. สร้างสมมติฐานที่มี

ท ฤ ษฎี ร อ ง รับห รือ

คาดการณ์สิง่ที่จะพบ 

หรอืสร้างแบบจําลอง

หรอืสรา้งรูปแบบเพื่อ

ไปสูก่ารสาํรวจตรวจสอบ 

 

3. คน้ควา้รวบรวมขอ้มลู

ที่ต้องพิจารณาปจัจยั 

ห รือตัว แป รสํ า คัญ 

ปจัจยัที่มผีลต่อปจัจยั

อื่น ปจัจัยที่ควบคุม

ไม่ได ้และจํานวนครัง้

ข อ ง ก า ร สํ า ร ว จ
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ต ร ว จ ส อ บ เ พื่ อ ใ ห้

ไดผ้ลทีม่คีวามเชื่อมัน่

อยา่งเพยีงพอ 

4. เลอืกวสัดุ เทคนิควธิ ี

อุปกรณ์ที่ ใช้ในการ

สังเกต การวัด การ

สํ า ร ว จ  ต ร วจสอบ

อย่างถูกต้องทัง้ทาง

กว้างและทางลึกใน

เชงิปรมิาณและคุณภาพ 

 

5. รวบรวมข้อมูลและ

บันทึกผลการสํารวจ

ตรวจสอบอย่างเป็น

ระบบ ถูกต้องครอบ 

คลุมทัง้ในเชงิปรมิาณ 

แ ล ะ คุ ณ ภ า พ  โ ด ย

ตรวจสอบความเป็น 

ไปได ้ความเหมาะสม 

หรือความผิดพลาด

ของขอ้มลู 

 

6. จดักระทําขอ้มูล โดย

คํานึงถึงการรายงาน

ผลเชงิตวัเลขทีม่รีะดบั

ความถู กต้ อ ง  แล ะ

นํา เสนอข้อมูลด้วย

เทคนิควธิทีีเ่หมาะสม 
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7. วเิคราะห์ขอ้มูล แปล

ความหมายขอ้มูลและ

ประเมนิความสอดคลอ้ง 

ของขอ้สรุป หรอืสาระ 

สําคัญเพื่อตรวจสอบ

กบัสมมต ิฐานทีต่ ัง้ไว ้

 

8. พจิารณาความน่าเชื่อ 

ถือของวิธีการและผล

การสํารวจตรวจสอบ

โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ค ว า ม

คลาดเคลื่อนของการ

วัด แล ะก า รสัง เ ก ต 

เสนอแนะการปรบัปรุง

วธิกีารสาํรวจตรวจสอบ 

 

9. นําผลของการสํารวจ

ต ร ว จ ส อ บ ที่ ไ ด้ ทั ้ง

วธิกีารและองคค์วามรู้

ที่ได้ไปสร้างคําถาม

ใหม่ นําไปใชแ้กป้ญัหา 

ในสถานการณ์ใหม่

และในชวีติจรงิ 
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10. ตระหนักถึงความ 

สําคญัในการที่จะต้อง

มสี่วนร่วมรบัผิดชอบ 

การอธิบาย การลง

ความ เห็นและการ

สรุ ปผลการ เ รียน รู้

วทิยาศาสตร์ที่นําเสนอ 

ต่อสาธารณชนด้วย

ความถูกตอ้ง 

 

11. บนัทึก และอธิบาย

ผลการสาํรวจตรวจสอบ 

อย่ า งมี เ ห ตุ ผ ล  ใ ช้

พยานหลกัฐานอา้งองิ

หรือค้นคว้าเพิ่มเติม

เพื่อหาหลกัฐานอ้างองิ 

ที่ เ ชื่ อ ถื อ ไ ด้  แ ล ะ

ยอมรบัว่าความรู้เดิม

อาจมกีารเปลี่ยนแปลง 

ได้ เมื่อมีข้อมูลและ

ประจักษ์พยานใหม่

เพิ่มเติม หรือโต้แย้ง

จากเดมิ ซึ่งทา้ทายให้

มกีารตรวจสอบอย่าง

ร ะ มัด ร ะ วั ง  อัน จ ะ

นํามาสู่การยอมรับ

เป็นความรูใ้หม ่
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12 .  จัดแสดงผลงาน 

เขียนรายงานและ / 

หรืออธิบายเกี่ยวกับ

แนวคดิ กระบวนการ

และผลของโครงงาน 

หรือชัน้งานให้ผู้อื่ น

เขา้ใจ 

 

 

 จากสาระสาํคญัของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีก่ําหนด

ตวัชีว้ดักบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง ดงักล่าวแลว้ การเขยีนแผนการเรยีนรูจ้งึตอ้งนําตวัชีว้ดักบั

สาระการเรยีนรูม้าวเิคราะหเ์น้ือหา เพื่อออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การจดัทําแผนการ

เรยีนรูเ้ป็นแบบขอ้มลูยอ้นกลบั (Backward Design) โดยทาํการวเิคราะหเ์น้ือหาทีส่อดคลอ้งกบั

ตวัชีว้ดั แลว้กําหนดวธิกีารวดัผลและประเมนิผล เพื่อจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัการ

วดัผลและประเมนิผล   
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ตวัอย่าง 

คาํอธิบายรายวิชา 

รหสัวชิา………………     จาํนวนเวลาเรยีน 40 ชัว่โมง/ภาค 

รายวชิา ชวีวทิยา 1     มธัยมศกึษาปีที ่4  

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

สาระที ่1 : สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ 

  

 ศกึษา ทดลอง อภปิราย อธบิาย กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ขอบข่ายวชิาชวีวทิยา 

ทําปฏิบตัิการใช้กล้องจุลทรรศน์ เคมพีื้นฐานในสิง่มชีวีิต สารประกอบในเซลล์ของสิง่มชีีวิต 

ปฏกิริยิาในเซลลข์องสิง่มชีวีติ เอนไซม ์และการทาํงานของเอนไซม ์พลงังานกบัสิง่มชีวีติ เซลล์

ของสิง่มชีวีติ โครงสรา้งของเซลล ์การลําเลยีงสารเขา้และออกจากเซลลโ์ดยการแพรแ่ละออสโม

ซสิ การกลนือนุภาคอาหารของเซลล์ การเลอืกลําเลยีงอนุภาค การเจรญิเตบิโตของเซลล์และ

การสบืพนัธุข์องเซลล ์การแบ่งเซลล ์การเปลีย่นแปลงสภาพของเซลล ์เน้ือเยือ่ของสิง่มชีวีติ 

 เพื่อให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ มทีกัษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถนําความรู้และหลกัการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ หรอืแก้ปญัหาในการดํารงชวีติได้

อย่างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รวมทัง้การมีจิตสํานึกของ

ผูป้ระกอบการทีด่ ี
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ตวัอย่าง 

หน่วยการเรียนรู้ 

รหสัวชิา__________       จาํนวน 40 ชัว่โมง/ภาค 

รายวชิา ชวีวทิยา       จาํนวน 5 หน่วยการเรยีนรู ้

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย     ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวนชัว่โมง 

1 

การศกึษาวทิยาศาสตร์

ชวีภาพ 

1. กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

2. การศกึษาชวีวทิยา 

3. กลอ้งจุลทรรศน์ 

2 

1 

3 

รวม 6 ชัว่โมง 

2 

เคมพีืน้ฐานของสิง่มชีวีติ 

1. เคมอียา่งงา่ยในเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

2. สารประกอบในเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

3. ปฏกิริยิาเคมใีนเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

4. เอนไซมแ์ละการทาํงานของเอนไซม ์

5. พลงังานกบัสิง่มชีวีติ 

1 

4 

2 

2 

1 

รวม 10 ชัว่โมง 

3 

เซลลข์องสิง่มชีวีติ 

1. โลกของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

2. การสาํรวจผวิเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

3. แบคทเีรยี : ตวัอยา่งของเซลลอ์ยา่งงา่ยทีส่ดุ 

4. องคป์ระกอบหลกัและหน้าทีข่องออรแ์กเนลล์

ภายในเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

2 

2 

2 

4 

 

รวม 10 ชัว่โมง 

4 

การลาํเลยีงสารเขา้และ

ออกจากเซลล ์

1. การแพร ่และออสโมซสิ 

2. การกลนือนุภาคอาหารของเซลล ์

3. การเลอืกลาํเลยีงอนุภาคของเซลล ์

2 

2 

2 

รวม 6 ชัว่โมง 

5 

การเจรญิเตบิโตและการ

สบืพนัธุข์องเซลล ์

1. การเจรญิเตบิโตของเซลล ์

2. การแบง่เซลล ์

3. การเปลีย่นแปลงสภาพของเซลล ์

4. เน้ือเยือ่ของสิง่มชีวีติ 

1 

4 

2 

1 

รวม 8 ชัว่โมง 
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ตวัอย่าง แผนการจดัการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เซลลข์องส่ิงมีชีวิต 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์     รายวชิา ชวีวทิยา 1 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4        ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2552 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 องคป์ระกอบหลกั และหน้าที ่   เวลา 4 ชัว่โมง                                                                                            

ของออรแ์กเนลลภ์ายในเซลล ์

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั / เป้าหมายการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของ

โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสมัพนัธ์กัน มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแล

สิง่มชีวีติ 

 ตวัชีว้ดั ว 1.1 ม. 4-6/1 ทดลอง และอธบิายการรกัษาดุลยภาพของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

 

สาระสาํคญั 

 เซลล์เป็นหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ มโีครงสรา้งที่ประกอบดว้ยออรแ์กเนลล์ (organelles) 

เป็นองคป์ระกอบหลกัทีม่หีน้าทีเ่ฉพาะตวั และมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งเป็นระบบ มกีระบวนการ

ควบคุม การป้องกนั กระบวนการสรา้งและสลายทางเคม ี(metabolism) ทําใหเ้กดิความสมดุล 

และเซลลด์าํรงชวีติอยูไ่ด ้

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 ความรู้ความจาํ 

1.  อธบิาย ความหมายของออรแ์กเนลลข์องเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

 2.  เขยีนภาพโครงรา่งและอธบิายหน้าทีข่องออรแ์กเนลลต่์าง ๆ ของเซลล ์

 3.  เปรยีบเทยีบความสมัพนัธข์องออรแ์กเนลลช์นิดต่าง ๆ  

 4.  นําความรูเ้รือ่งการทาํงานของออรแ์กเนลลม์าเป็นแนวทางปฏบิตัตินในสงัคม 

 

 ทกัษะ / กระบวนการ 

 1. วเิคราะหห์น้าที ่สว่นประกอบต่าง ๆ ของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

 2. วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่าง ๆ ของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 
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 3. วเิคราะหค์วามสาํคญัของเซลลข์องสิง่มชีวีติในการทาํหน้าทีเ่ป็นหน่วยพืน้ฐานของ

สิง่มชีวีติ 

 

 คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 1. รูจ้กัคดิวเิคราะห ์

 2. มคีวามรบัผดิชอบ 

  

 สาระการเรียนรู้ 

 1. ความหมายของออรแ์กเนลล ์

 2. หน้าทีข่องออรแ์กเนลล ์

 3. ออรแ์กเนลลบ์างชนิดทาํหน้าทีร่ว่มกนั 

 4. แนวทางการปฏบิตัตินทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานความพอด ีการควบคุม การป้องกนั กาํจดั 

และการนํามาใชใ้หม ่

 

 การประเมินผลรวบยอด 

 ชิน้งาน   1. เขยีนรปูโครงสรา้งของเซลลข์องสิง่มชีวีติจากการศกึษาจากกลอ้ง

จุลทรรศน์ และแผนภาพทีศ่กึษาจากกลอ้งจุลทรรศน์อเิลคตรอน 

    2. ผงัมโนทศัน์ (mind map) หน้าทีข่องออรแ์กเนลลข์องเซลล ์

 ภาระงาน  1. การรายงานกลุ่มหน้าชัน้เรยีน 

    2. ใบงาน 
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 การวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู ้

เป้าหมายการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ 

ภาระงาน 

ร่องรอย

หลกัฐาน 

วิธีการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ ์

ความเข้าใจท่ีคงทน 

ความรู้ 

- ความหมายของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

- โครงสรา้งของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 

- ความหมายของออรแ์กเนลลข์อง

เซลล ์

- หน้าทีข่องออรแ์กเนลลช์นิดต่างๆ 

 

 

1. ใบงาน

ที ่..1..    

 

 

1. ตรวจใบ

งาน 

 

 

1. แบบประเมนิ

ใบงาน 

 

 

1. ระดบัคุณภาพ 

2 ผา่นเกณฑ ์ 

ทกัษะ/ กระบวนการ 

- วเิคราะหค์วามสาํคญัของเซลลข์อง

สิง่มชีวีติ 

- วเิคราะหห์น้าทีข่องออรแ์กเนลล์

ชนิดต่าง ๆ  

- วเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์นการทาํ

หน้าทีร่ว่มกนัของออรแ์กเนลลบ์าง

ชนิด 

 

1. ใบงาน

ที ่..2.. 

 

2. เอกสารงาน

กลุม่ 

 

1. ตรวจใบ       

    งาน 

 

2. ตรวจ

เอกสาร 

 

1. แบบประเมนิ

ใบงาน 

2. แบบประเมนิ

เอกสารงาน

กลุม่ 

 

1. ระดบัคุณภาพ 

2 ผา่นเกณฑ ์ 

2. ระดบัคุณภาพ 

2 ผา่นเกณฑ ์

คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

- รูจ้กัคดิวเิคราะห ์

 

- มคีวามรบัผดิชอบ 

 

1. ผงัมโนทศัน์ 

 

1. เอกสารงาน

กลุม่ 

 

2. การรายงาน

กลุม่ 

 

 

1. ตรวจผงั 

มโนทศัน์ 

1. ตรวจ

เอกสาร

งานกลุม่ 

2. ประเมนิ

จากการ

รายงาน

กลุม่หน้าชัน้

เรยีน 

 

1. แบบประเมนิ 

ผงัมโนทศัน์ 

1. แบบประเมนิ

เอกสารงาน

กลุม่ 

2. แบบประเมนิ

การรายงาน

กลุม่หน้าชัน้

เรยีน 

 

 

1. ระดบัคุณภาพ 

2 ผา่นเกณฑ ์

1. รอ้ยละ 50          

ผา่นเกณฑ ์

 

2. ระดบัคุณภาพ 

2 ผา่นเกณฑ ์

ทกัษะการรู้ร่วมวิชา 

- ทกัษะการเขยีนภาษาไทย 

 

 

1. ใบงาน..1.. 

 

 

1. ตรวจใบ    

    งาน 

 

1. ใบงานที ่

 

 

1. ระดบัคุณภาพ 

2 ผา่นเกณฑ ์
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เป้าหมายการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ 

ภาระงาน 

ร่องรอย

หลกัฐาน 

วิธีการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ ์

- ทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ 

 

- ทกัษะการทาํงานศลิปะ 

1. ใบงาน 

    ที ่..2.. 

1. ผงัมโนทศัน์ 

 

2. ภาพ 

   โครงสรา้ง  

   ของเซลล ์

   ของสิง่มชีวีติ 

1. ตรวจใบ  

   งาน 

1. ตรวจผงั  

มโนทศัน์ 

2. ตรวจ

ภาพ

โครงสรา้ง

ของเซลล ์

1. ใบงานที ่

 

1. แบบประเมนิ

ผงัมโนทศัน์ 

2. ภาพโครง-        

สรา้งของ

เซลล ์

 

1. ระดบัคุณภาพ 

2 ผา่นเกณฑ ์

1. ระดบัคุณภาพ 

2 ผา่นเกณฑ ์

2. ระดบัคุณภาพ 

2 ผา่นเกณฑ ์

 

กจิกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ ส่ือการเรียนรู้ เหตผุลการเลือกใช้ส่ือ 

1. ขัน้เร้าความสนใจ 

ครสูนทนาซกัถามนกัเรยีนวา่ “องคป์ระกอบแต่

ละออรแ์กเนลลข์องเซลลม์หีน้าทีแ่ละความสาํคญัต่อ

เซลลอ์ยา่งไร” 

1. ภาพหรอืสไลด ์

หรอืวดีทีศัน์

เกีย่วกบัเซลลช์นิด

ต่าง ๆ  

1. จดัหาไดง้า่ยจากหนงัสอื

หรอืซือ้จากทีม่ผีูจ้ดัทาํและ

จาํหน่ายซึง่มอียูม่ากมาย 

2. เหมาะสมกบัวยัของ   

    ผูเ้รยีน 

3. เหมาะสมกบัจุดประสงค์

ของกจิกรรมน้ี 

4. เป็นสือ่ทีใ่ชง้า่ย 

2. ขัน้อภิปรายปัญหา/ ตัง้สมมติฐาน 

- ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็ในประเดน็ทีค่รตูัง้คาํถามวา่ “องคป์ระกอบ

แ ต่ ล ะออ ร์ แ ก เนลล์ ข อ ง เซลล์ มีห น้ าที่ แ ล ะ

ความสาํคญัอยา่งไร” (ใบงานที ่1) 

- ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานําเสนอ

ความคดิเหน็ของกลุม่หน้าชัน้เรยีน 

-  ครกูระตุน้ใหน้กัเรยีนทัง้ชัน้รว่มกนัอภปิรายโดยใช้

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการนําเสนอของแต่ละกลุม่ 

- หากแต่ละกลุ่มมีคําตอบที่ซํ้าหรอืคล้ายกนัให้ครู

พยายามกระตุ้นให้นัก เรียนคิดหาคําตอบที่

1. ภาพ 

2. โมเดลโครงสรา้ง

ของเซลล ์

3. กระดาษสาํหรบั

เขยีนภาพ 

1. เป็นการใชส้ือ่เดมิใหเ้กดิผล

คุม้คา่ 

2. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรู้

ดว้ยการฝึกทกัษะการ

วเิคราะห ์และนําเสนอ

ผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ ส่ือการเรียนรู้ เหตผุลการเลือกใช้ส่ือ 

แตกต่างกนัออกไป เพื่อช่วยให้นักเรยีนช่วยกนั

แสวงหาคาํตอบทีแ่สดงถงึความหลากหลายในการ

ทาํงานของออรแ์กเนลลต์่าง ๆ  

- ครูแนะนําให้นักเรยีนทุกคนจดบนัทึกข้อมูลที่ได้

จากการอภิปรายในกลุ่ม การนําเสนอหน้าชัน้

เรยีนและการอภปิรายรว่มกนัทัง้ชัน้เรยีน  

3. ขัน้สาํรวจ/ ปฏิบติัการทดลอง 

- ครใูหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มออกสบืคน้ขอ้มลูเกี่ยวกบั

องค์ประกอบแต่ละออร์แกเนลล์ของเซลล์ว่ามี

หน้าที่และความสาํคญัต่อเซลล์อย่างไรโดยศกึษา

จากแหลง่เรยีนรูต้่าง ๆ  

- นักเรียนจดบนัทึกข้อมูลที่ได้จาการสืบค้นอย่าง

ละเอยีด 

- นักเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมารายงานผล

การสบืคน้หน้าชัน้เรยีน 

1. อนิเตอรเ์น็ตใน

หอ้งสมดุโรงเรยีน 

หอ้งสมดุ              

หมวดวทิยาศาสตร ์

หอ้งสมดุ

มหาวทิยาลยั  

หอ้งสมดุประชาชน 

2. เอกสาร ตาํรา 

1. เป็นสือ่ทีท่นัสมยัสนอง

จุดมุง่หมายของกจิกรรมได้

ด ี

2. เป็นสือ่ทีม่แีหลง่เรยีนรูท้ีห่า

งา่ย 

3. เป็นการเรยีนรูโ้ดยชุมชนมี

สว่นรว่ม 

4. ขัน้การอธิบาย 

- นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภปิรายโดยใชข้อ้มูลที่

ได้จากการสํารวจ/ ปฏิบตัิการทดลอง และให้จด

บันทึกความคิดเห็นของแต่ละคน และผลการ

อภปิราย เพือ่เตรยีมเสนอหน้าชัน้เรยีน 

- แต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนเสนอผลการอภปิรายหน้าชัน้

เรยีน 

- นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายและเขยีนผลการอภปิราย

บนกระดานดาํ 

1. หนงัสอืสาํหรบัการ

คน้ควา้ 

2. ภาพ สไลด ์วดีทีศัน์ 

3. สือ่ต่าง ๆ ตามทีแ่ต่

ละกลุม่จดัหามาเอง 

1. เป็นสือ่ทีส่นองจุดมุง่หมาย

ของกจิกรรมไดด้ ี

2. เป็นสือ่ทีจ่ดัทาํไดง้า่ย 

3. เป็นการเรยีนรูโ้ดยทุกคนมี

สว่นรว่ม 
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5. ขัน้ขยายมโนทศัน์ 

- นกัเรยีนวาดภาพและชีต้าํแหน่งองคป์ระกอบ

ภายในเซลล ์(ใบงานที ่2) 

- นกัเรยีนแต่ละกลุม่รว่มกนัอภปิรายและสรปุผล

เสนอหน้าชัน้เรยีน 

- นกัเรยีนแต่ละกลุม่สง่ตวัแทนนําเสนอหน้าชัน้เรยีน 

- นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายและเขยีนบนกระดานดาํ  

สือ่ทีน่กัเรยีนทาํมาเอง 1. เป็นสือ่ทีส่นองจุดมุง่หมาย

ของกจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีน

นําเสนอผลงานจากการรู ้

6. ขัน้การทบทวน/ สรปุ 

- ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรปุที่

เกีย่วกบัออรแ์กเนลลต์่าง ๆ ภายในเซลล ์

1) สารเคลอืบเซลล ์(cell coat) เป็นสว่นที ่   

ห่อหุ้มเซลล์ ในเซลล์ส ัตว์เป็นสารพวกไกลโค

โปรตีน ทําหน้าที่ให้เซลล์จํากนัได้ ในเซลล์พชืเป็น

สารพวกโปลแีซคคาไซดท์ีเ่รยีกวา่ผนงัเซลลใ์หค้วาม

แขง็แรงแก่เซลล ์

2) เยื่อเซลล ์(cell membrane) ทาํหน้าทีห่่อหุม้

ส่วนต่าง ๆ ภายในเซลล์ประกอบด้วยไขมนัและ

โปรตนีมรีใูหส้ารละลายผา่นเขา้-ออกได ้

3) ไมโทคอนเดรยี (mitochondria) มเียื่อหุม้ 2 ชัน้ 

เยือ่ชัน้นอกเรยีบ เยื่อชัน้ในบางสว่นยื่นเขา้ไปขา้งใน

พับทบเป็นท่อ ไมโทคอนเดรียทําหน้าที่สร้าง

พลงังานโดยการเผาผลาญอาหารด้วยออกซเิจนใน

กระบวนการหายใจระดบัเซลล ์

4) กอลจคิอมเพลกซ์ (golgi complex) ลกัษณะ

เป็นท่อหรอืถุงแบนเรยีงซ้อนกนัทําหน้าที่รวบรวม

โปรตนีใหม้คีวามเขม้ขน้ก่อนทีจ่ะปล่อยออกไปนอก

เซลลแ์ละเป็นแหล่งสรา้งคารโ์บไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ 

ๆ จากโมเลกุลเลก็ ๆ  

5 )  เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม  (Endoplasmic 

Reticulum ; ER) ลกัษณะเป็นท่อขนาดใหญ่ ทํา

1. หนงัสอืสาํหรบัการ

คน้ควา้ 

2. ภาพ สไลด ์           

    วดีทีศัน์ 

3. สือ่ต่าง ๆ ตามทีแ่ต่

ละกลุม่จดัหามา

เอง 

1. เป็นสือ่ทีส่นองจุดมุง่หมาย

ของกจิกรรมไดด้ ี

2. เป็นสือ่ทีจ่ดัทาํไดง้า่ย 

3. เป็นการเรยีนรูโ้ดยทุกคนมี

สว่นรว่ม 
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หน้าที่ลําเลียงสารต่างๆ ภายในเซลล์ไปยงัเซลล์

ข้างเคียง เป็นทางผ่านของอาหารหรือสารที่ผ่าน

กระบวนการเมตาบอรซิมึทีแ่พรเ่ขา้มาทีเ่ซลลแ์ละทาํ

หน้าที่ร่วมกับไรโบโซมในการสร้างโปรตีนและ

เอนไซม ์

6) ไรโบโซม (Ribosome) เป็นสารประกอบพวก

โปรตีนและไรโบโซมมอล ไรโบนิวคลีอิกแอซิด 

(rRNA) ประกอบดว้ย 2 หน่วยย่อย ตรงกลางมรีอ่ง

สาํหรบัให ้mRNA พาดผ่าน ทําหน้าที่เป็นแหล่ง

สงัเคราะหโ์ปรตนี 

7) ไลโซโซม (lysosome) มลีกัษณะเป็นถุงมเียื่อ

ชัน้เดยีว พบในเซลลส์ตัวท์าํหน้าทีเ่กบ็เอนไซม ์เพื่อ

ย่อยสารโมเลกุลใหญ่รวมทัง้สลายแบคทเีรยีหรอืสิง่

แปลกปลอมทีเ่ขา้มาในเซลล ์

8) แวควิโอ (vacuole) พบทัง้ในเซลลพ์ชืและเซลล์

สตัว์ ทําหน้าที่เก็บของเสยีบางชนิดที่ละลายน้ําได้

ยาก เป็นที่พกัอาหาร และเป็นถุงเก็บน้ําส่วนเกนิที่

เขา้สูเ่ซลลใ์นพวกโปรโตซวั 

9) พลาสตดิ (plastid) พบเฉพาะในเซลล์พชื มี

หลายชนิด ชนิดที่มคีวามสาํคญัต่อพชืมากทีสุ่ด คอื 

คลอโรพลาสต์ (chloroplast) ซึ่งมีสารสเีขยีว 

(chlorophyll) ทําหน้าที่จบัพลงังานแสงเพื่อใช้ใน

ขบวนการสรา้งอาหาร คอื การสงัเคราะหด์ว้ยแสง 

10) นิวเคลยีส (nucleus) พบในเซลล์เกอืบทุก

ชนิด ยกเว้น เซลล์ท่อตะแกรง (sieve tube 

member) ของพชืดอกและเซลลเ์มด็เลอืดแดงของ

สตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม ทําหน้าที่เป็นศูนยก์ลางในการ

ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ของเซลล์ ได้แก่ การ

แบ่งเซลล์ การสังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม ์

กระบวนการเมตาบอลิซึมต่าง ๆ ควบคุมลกัษณะ

ต่างของสิง่มชีวีติ และควบคุมการถ่ายทอดลกัษณะ

ทางพนัธุกรรมจากพอ่แมไ่ปยงัลกู 
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7. ขัน้การประเมิน 

- ให้นักเรยีนจดบนัทึกความรู้ที่ได้เรยีนอย่าง

ละเอียดรวมถึงสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจอย่าง

แทจ้รงิและตัง้คาํถามคนละ 5 ขอ้ 

-  ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนเพื่อแลก 

เปลี่ยนการประเมินความรู้ให้เพื่อนและอธิบาย

ส่วนที่เพื่อนยงัเข้าใจไม่ชดัเจนและตอบคําถาม

ของเพือ่น 

- ส่งสมุดคืนเจ้าของเพื่อตรวจคําตอบที่เพื่อนตอบ

คาํถาม 

- ครตูรวจผลงานนกัเรยีน 
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ตวัอย่างใบงานกิจกรรมท่ี 1 

 

ใบงานท่ี 1 

เรื่อง องคป์ระกอบหลกัและหน้าท่ีของออรแ์กเนลลภ์ายในเซลล ์

กลุ่มที ่    ชัน้ 

สมาชกิในกลุม่ 1. 

2. 

3. 

4.  

   ใหน้กัเรยีนเขยีนแสดงความคดิเหน็วา่ “องคป์ระกอบแต่ละออรแ์กเนลลข์องเซลล์

น้ีทาํหน้าทีแ่ละความสาํคญัต่อเซลลอ์ยา่งไร”  

 

 

 ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัองคป์ระกอบแต่ละออร์

แกเนลลข์องเซลลว์า่มหีน้าทีแ่ละความสาํคญัต่อเซลลอ์ยา่งไร 

ออรแ์กเนลลต่์าง ๆ ภายในเซลล ์ หน้าท่ีและความสาํคญั 
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ใบงานท่ี 2 

เรื่อง องคป์ระกอบหลกัและหน้าท่ีของออรแ์กเนลลภ์ายในเซลล ์

กลุ่มที ่    ชัน้ 

สมาชกิในกลุม่ 1. 

2. 

3. 

4.  

   ใหน้กัเรยีนวาดภาพและชีต้าํแหน่งองคป์ระกอบภายในเซลล ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ีให้นักเรียนวาด 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 1. ใหเ้ลอืกเน้ือหาชวีวทิยาระดบัมธัยมปลาย 5 เรื่องทีจ่ะใชส้อน เรื่องละ 2 ชัว่โมง 

กําหนดวตัถุประสงค์ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรู้และตวัชี้วดั วเิคราะห์กิจกรรมการ

เรยีนรูใ้นแต่ละเรือ่ง 

 2. ถ้าครูสอนโดยกําหนดวตัถุประสงค์การเรยีนรูแ้ต่ไม่ทําการวเิคราะห์กิจกรรมการ

เรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัจะเป็นอยา่งไร และการสอนจะมอุีปสรรคหรอืไม ่อยา่งไร ใหท้่าน

อภปิราย 

 3. ถ้าจะสอนโดยยดึความรูใ้นเน้ือหาเป็นเกณฑ ์และจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยไม่ได้

วเิคราะห์กจิกรรมจากเน้ือหาในหลกัสูตร การเรยีนการสอนจะมปีระโยชน์หรอืไม่ อย่างไร ให้

ทา่นอภปิราย 

 4. เมือ่กาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูว้า่ เมือ่มภีาพแสดงโครงสรา้งปากแมลงชนิดต่าง ๆ 

พรอ้มตวัอยา่งและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาทีจ่าํเป็น นกัเรยีนควรแบ่งประเภทของปากแมลงได้

อยา่งน้อย 2 กลุ่ม จงบอกขัน้ของกจิกรรมการสอนทีต่่อเน่ืองไปจนบรรลุวตัถุประสงค ์

 5.  เมื่อกําหนดวตัถุประสงค์การเรยีนรูว้่า เมื่อกําหนดโจทยป์ญัหาพนัธุกรรมเกี่ยวกบั

ลกัษณะทางพนัธุกรรมที่เป็นไปตามกฎของเมนเดลให ้5 ขอ้ นักเรยีนควรสามารถคํานวณ

โอกาสของลกัษณะในรุ่นลูกทีร่บัยนีมาจากพ่อแม่ และบอกอตัราส่วนของยโีนไทป์และฟีโนไทป์

ไดถู้กตอ้งอยา่งน้อย 3 ขอ้ ลาํดบักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมจะเป็นอยา่งไร 

 6. จดัทาํเอกสารแผนการเรยีนรูช้วีวทิยา 1 เรื่องทีจ่ะสอนในเวลา 2 ชัว่โมง โดยเลอืก

เน้ือหาจากหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

 

 


