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                                                         ค าชี้แจงประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

        

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  
รายวิชาพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต รหัสวิชา ว 30161 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประกอบด้วยชุดกิจกรรม
ทั้งหมด 5 ชุดกิจกรรม ดังนี้ 
 

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง เซลล์ ทฤษฎีเซลล์ และกล้องจุลทรรศน์ 

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง นิวเคลียสและไซโทพลาสซึม 

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การล าเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ 

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงสภาพ  

      และการชราภาพของเซลล์ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 ชุด จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ (5E) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการสืบค้น

ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ที่ผู้สอนจัด

ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียน สามารถน าความรู้

ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ชุดกิจกรรมนี้ คือ ชุดที่ 2 เร่ือง ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ แบ่งเป็น ชุดกิจกรรมย่อย 2 ชุด คือ  
ชุดกิจกรรมที่ 2.1 เร่ือง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์  เวลา  2  ชั่วโมง  
ชุดกิจกรรมที่ 2.2 เร่ือง การศึกษาสมบัติการเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์  เวลา  1  ชั่วโมง  

      รวมเวลาที่ใช้ทั้งหมด 3  ชั่วโมง 
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ข 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

อ่านค าชี้แจงและค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

การประเมินผล ผ่าน 

ชุดที่ 2 เรื่องการศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุม้เซลล ์

ศึกษาบทเรียน 

และท ากิจกรรมระหว่างเรียน 

ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

(Post-test) 

ไม่ผ่าน 

ศึกษาเนื้อหาชุดต่อไป 
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      ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรบัครู 

 1. ครูผู้สอนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การจัด

ชั้นเรียนและเตรียมสื่อประกอบการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียน 

  2.  ภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 

 2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน ประจ าชุดกิจกรรม พร้อมเฉลย  

           2.2 บัตรกิจกรรม บัตรความรู้ แบบบันทึกกิจกรรมของแต่ละเรื่องที่จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) พร้อมเฉลย 

 2.3 แบบทดสอบหลังเรียน ประจ าชุดกิจกรรม พร้อมเฉลย 

 2.4 แบบบันทึกการเขียนอนุเฉท พร้อมเกณฑ์การประเมิน 

      3.  ก่อนลงมือท ากิจกรรมทุกครั้ง ครูต้องอธิบาย ชี้แจงและให้นักเรียนอ่านค าแนะน าการท า

กิจกรรมให้เข้าใจชัดเจนแล้วลงมือท ากิจกรรมตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด จึงจะท าให้การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

      4. ควรจัดชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนอยากรู้ อยากเรียน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ซักถามข้อสงสัยอย่างเป็นมิตร คอยให้ค าแนะน า สามารถให้ค าปรึกษาได้และสร้างช่วงเวลาให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ได้เอง  
       5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องจัดให้ครบตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  อย่างต่อเนื่องตามล าดับขั้นตอน เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับความรู้เป็นไปใน

แนวเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 6.  ในระหว่างท ากิจกรรม ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรม ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รู้จักการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน กล้าแสดงออก มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียนและให้การ

ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 

7.  หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นลงในแต่ละกิจกรรม ครูและนักเรียนช่วยกันประเมินผล

การจัดการเรียนรู้ 

8.  ครูทบทวนถึงภาระงานของนักเรียนในการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม    
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                                  ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน  
 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความส าคัญส าหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจ เพ่ือให้ได้รับ
ความรู้ มีความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ ดังนี้ 

1.  ศึกษาจุดประสงค์ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.  ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการเรียนรู้และท ากิจกรรมจากชุดการสอนนี้  ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

ก่อนเรียน และหลังจากจบการเรียนรู้ชุดกิจกรรมนี้ ผู้เรียนต้องท าการทดสอบ วัดความรู้หลังเรียน จาก
แบบทดสอบหลังเรียนประจ าชุดนี้เช่นกัน  

3.  รับฟังค าชี้แจงจากครูผู้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในแต่ละขั้นตอน  ของการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) โดยเฉพาะชั่วโมงของการเรียน ให้ผู้เรียนได้ แสดงความรู้ความสามารถ อย่างเต็มที ่ 

4.  ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมและเมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามบัตรกิจกรรมเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบค าตอบได้จากเฉลยบัตรกิจกรรม 

5.  ในการท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนทุกคนควรรู้บทบาทและหน้าที่ของตน จัดแบ่งภาระงาน และ
หน้าที่ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ให้ด าเนินไปตามข้ันตอนของใบกิจกรรมหรือใบงานนั้น ๆ 

6.  มีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอนได้ทันท ี
7.  หากนักเรียนไม่ผ่านการประเมินในบัตรกิจกรรมใดหรือบัตรฝึกทักษะใด  ให้นักเรียนศึกษาใน

บัตรเนื้อหาและท ากิจกรรมในบัตรกิจกรรมอีกครั้ง แล้วท าการประเมินผลใหม่ ถ้าท าคะแนนได้มากขึ้น 
แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจมากข้ึน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่๑  ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 
มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของ
ส่ิงมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเอง
และดูแลส่ิงมีชีวติ 

มาตรฐาน ว ๘.๑ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือที่มีอยู่
ในช่วงเวลาน้ันๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมมีความเกีย่วข้องสัมพนัธ์กนั 
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ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์เป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มไซโทพลาสซึมของเซลล์ให้คงรูปร่างและแสดงขอบเขต
ของเซลล์ ประกอบด้วยผนังเซลล์  (Cell wall) และเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane หรือ Plasma 
membrane) โดยผนังเซลล์มีหน้าที่เพ่ิมความแข็งแรงให้กับเซลล์ ส่วนเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยโครงสร้าง
ที่เป็นฟอสโฟลิปิด (Phospholipid) และโปรตีน (Protein) ท าหน้าที่ควบคุมสารที่ผ่านเข้าออกระหว่าง
เซลล์กับสิ่งแวดล้อม 

 
  
         ว. 1.1 ม.4-6 ทดลองและอธิบาย การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  

ด้านความรู้ (K) 
1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
2. อธิบายสมบัติของการเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ 
3. เปรียบเทียบส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ระหว่างเซลล์พืชและสัตว์ได้ 
4. เขียนอนุเฉทเรื่องส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ได้ 
                         ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. ทดลองเพ่ือตรวจสอบสมบัติการเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ 
2. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
                         ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
2. สนใจกระตือรือร้นในการเรียน 
3. ให้ความร่วมมือและเห็นความส าคัญในการปฏิบัติกิจกรรม 
4. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
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         แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 

   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก 
  ชุดที่ 2  เร่ือง  การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 

 

  

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบจากข้อ ก ข ค  และ ง ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
     แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X ) ลงในกระดาษค าตอบ   

 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับผนังเซลล์ 
ก. ผนังเซลล์ของยีสต์ ประกอบด้วย เซลลูโลสเท่านั้น 
ข. โปรคาริโอต เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีผนังเซลล์  
ค. ไคติน พบในผนังเซลล์ของพวกฟังไจ 
ง. เพปทโิดไกลแคน พบในผนังเซลล์ของพารามีเซียม 

2. สารชนิดใดพบใน ผนังเซลล์ ของไดอะตอม 
ก. เซลลูโลส  ข.   ซูเบอริน 
ค.  เพปทิโดไกลแคน  ง.   ซิลิกา 

 3. จากตาราง แสดงโครงสร้างที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้านล่าง จงตอบค าถาม 
  

สิ่งมีชีวิต ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ 
A ไม่มี มี 

B เซลลูโลส มี 

C ซิลิกา มี 
D เพปทิโดไกลแคน มี 

      A B C และ D คือสิ่งมีชีวิตใด ตามล าดับ 
ก. พารามีเซียม  เฟิร์น  สาหร่ายหางกระรอก แบคทีเรีย 

  ข.  อะมีบา  ชบา สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน ยีสต์ 
  ค.  ฟองน้ า  ว่านกาบหอย  สาหร่ายสีน้ าตาลแกมเหลือง แบคทีเรีย 
  ง.  รา  ข้าว  ไดอะตอม  เห็ด ยูกลีนา 
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4.  ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับหน้าที่ของผนังเซลล์ 
  ก.  มีช่องพลาสโมเดสมาตา คือ ช่องเชื่อมต่อระหว่างสองเซลล์ที่อยู่ติดกัน 
  ข.  ช่องพลาสโมเดสมาตา ท าให้เกิดการล าเลียงแบบซิมพลาสต์ 
      ค.  เซลล์สาหร่ายหางกระรอกท่ีแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์จะไม่เหี่ยว เพราะมีเซลลูโลสที่ผนัง
เซลล์ 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
5.  จากตัวเลือก สารชีวโมเลกุล ด้านล่าง  

 (1) ลิพิด    
 (2) โปรตีน 
 (3) คาร์โบไฮเดรต    
     (4) กรดนิวคลีอิก 
 สารชีวโมเลกุลในข้อใดพบที่เยื่อหุ้มเซลล์ 
 ก.  ข้อ (1) , (2)  ข.  ข้อ  (1) , (3) ค.  ข้อ  (1) , (2) และ(3) ง.  ทุกข้อที่กล่าวมา 

6. จากภาพโครงสร้างของฟอสโฟลิพิด  

 

ที่มา : http://www.sciencegeek.net/Biology/review/U1Membranes.htm 

ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  Na+ สามารถผ่านโครงสร้าง A และ B ได ้
 ข.   A คือ ส่วนที่เป็นไฮโดรโฟบิก 
 ค.   B คือโครงสร้างของกรดไขมัน 
 ง.  กลูโคส และน้ า สามารถผ่านโครงสร้าง B ได้เท่านั้น . 

7.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ 
 ก.  แสดงอาณาเขตของเซลล์     
 ข.  มีโปรตีน เป็นตัวขนส่งสารเข้าสู่เซลล์ 

ค.  ป้องกันการเกิดพลาสโมไลซิส ท าให้เซลล์คงรูปเสมอ     
ง.  ช่วยในการจดจ าระหว่างเซลล์ที่อยู่ข้างเคียง  
 

http://www.sciencegeek.net/Biology/review/U1Membranes.htm
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จากรูปเยื่อหุ้มเซลล์ จงตอบค าถามข้อ 8-9 

                                                     B 

 
ที่มา: http://freebiologyschool.blogspot.com/2012/11/answers-bio-106-unit-3-cell-
biology_15.html 
8.  ตัวอักษรใด ที่โมเลกุลของน้ า และสารที่มีขั้ว สามารถผ่านได้ ตามล าดับ 
ก. C และ E                            ข.  B และ C 
ค. H  และ G                           ง.  E และ C                   
9.  จากภาพ โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ ของ C 

ก.  เป็น channel ในการล าเลียงสารที่มีขั้ว    
ข.  เป็นตัวน าแก็สออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ 
ค.  รับส่งสัญญาณฮอร์โมน       
ง.  น าสารโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ 

10. โครงสร้างในเยื่อหุ้มเซลล์ที่ท าให้เยื่อหุ้มเซลล์ไหลเคลื่อนที่ (fiuidity) ได้น้อยลง คือ 
ก. คลอเรสเตอรอล  
ข. ฟอสโฟลิปิด 
ค. ไกลโคโปรตีน 
ง.  ไกลโคลิปิด 

 
 
 

 

C D 

A 

G F H E 
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   กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก   
ชุดที่ 2  เร่ือง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 

 
ชื่อ……………………………………….………………..เลขที่……… ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/………. 

 
ทดสอบก่อนเรียน 

ข้อที ่ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

รวมคะแนนที่ได้  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก   
ชุดที่ 2  เร่ือง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 

 
ชื่อ……………………………………….………………..เลขที่……… ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/………. 

 

ทดสอบก่อนเรียน 
ข้อที ่ ก ข ค ง 

1   X  
2    X 
3   X  
4    X 
5 X    
6  X   
7   X  
8  X   
9  X   
10 X    

รวมคะแนนที่ได้  
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ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์   
 เป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มไซโทพลาซึมของเซลล์ให้คงรูปร่างและแสดงขอบเขตของเซลล์ ได้แก่ เยื่อหุ้ม  
เซลล์และผนังเซลล์ 
        เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) 

 
 

ภาพที่ 2.1 ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ในเซลล์สัตว์ 
ที่มา : https://www.thinglink.com/scene/519893883757264896 

 
 1. เยื่อหุ้มเซลล์  (cell  membrane หรือ plasma membrane) 
    เป็นเยื่อบางๆ ล้อมรอบไซโทพลาสซึมในเซลล์ทุกชนิด มีความหนาประมาณ 7–11 นาโนเมตร กั้น
สารที่อยู่ภายในกับนอกเซลล์และรักษาสมดุลของสารภายในเซลล์  โดยควบคุมการผ่านเข้าออกของสา 
ระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก 
การศึกษาเยื่อหุ้มเซลล์ 
 ในปี ค . ศ . 1895 Overton เป็นบุคคลแรกที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์
ในด้านการซึมผ่านของสารต่างๆ พบว่า สารพวกไอออนจะมีอัตราแพร่เข้าสู่เซลล์ได้ต่ ามาก ส่วนสารพวกที่
ไม่มีประจุ จะเข้าสู่เซลล์ได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์ของการละลาย สารใดที่ละลายได้ดีจะผ่านเข้า

บัตรความรู้ 

เรื่อง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
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เซลล์ได้เร็วกว่า และสารที่สามารถละลายในไขมันได้ดีจะสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีกว่าสารที่ละลายได้ดี
ในน้ า 
 ค . ศ . 1917 Langmuir ได้ศึกษาเรื่องแรงตึงผิวของเยื่อหุ้มเซลล์ พบว่าเกิดจากโมเลกุลของไขมัน 
โดยที่ไขมันจะหันด้านที่มีเป็นไฮโดรฟิลิค (hydrophilic portion) ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีความว่องไวใน
ปฏิกิริยาสูงเข้าหาโมเลกุลของน้ า 
 ค . ศ . 1925 Gortner และ Grendell ได้ศึกษาการจัดเรียงตัวของสารที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้ม
เซลล์จากเซลล์เม็ดเลือดแดง โดยสกัดไขมันมาแล้วน ามาแผ่บนผิวน้ าจะได้พ้ืนที่เป็นสองเท่าของพื้นที่เยื่อหุ้ม
เซลล์ จึงเชื่อว่าเยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วยโมเลกุลไขมันเรียงตัวสองชั้น 
 ค . ศ . 1935 Davson และ Danielli ได้ศึกษาโครงสร้างทางโมเลกุลของเยื่อหุ้มเซลล์และคิด
แบบจ าลองโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ขึ้น โดยกล่าวว่าเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ชั้นไขมัน 2 ชั้น 
(phospholipid bilayer) ขนาบด้วยชั้นของโปรตีน 
 ค . ศ . 1959 Robertson ได้ศึกษาเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนและเป็นผู้ตั้งชื่อ unit 
membrane และได้ตีความหมายว่าชั้นไขมัน 2 ชั้นในแบบจ าลองของ  Davson และ Danielli ซึ่ ง
ประกอบด้วย ส่วนที่เป็น หมู่ไฮโดรโฟบิก ( hydrophobic group หรือ non-polar tail) ของโมเลกุลไขมัน
จะหันปลายเข้าหากันด้านใน และส่วนของหมู่ฟอสเฟต ( phosphate group ) ของฟอสโฟลิพิดที่เป็นหมู่
ไฮโดรฟิลิค( hydrophilic group หรือ polar head) จะหันออกไปด้านนอก 
 

 
ภาพที่ 2.2 โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ 

ที่มา : http://www.biologyjunction.com/cell_membarne_diagram.htm 
 
 ในปี ค . ศ . 1972 Singer และ Nicholson ได้คิดแบบจ าลองเยื่อหุ้มเซลล์แบบฟลูอิดโมเซอิกโมเดล ( 
fluid mosaic model ) ที่สามารถอธิบายคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ได้สมบูรณ์ขึ้น และเป็นโครงสร้างที่
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ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน สมมติฐาน ฟลูอิกโมเซอิกโมเดล ( fluid mosaic model ) กล่าวว่า 
เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยโมเลกุลของไขมันฟอสโฟลิพิดเรียงตัวเป็น 2 ชั้น เคลื่อนที่ไปมาได้ ไม่อยู่กับที่ 
(fluid) และมีโมเลกุลของโปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ ( ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ของเยื่อหุ้ม
เซลล์ ) เรียกว่า โปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์ ( membrane protein ) เรียงตัวแทรกอยู่กับชั้นไขมัน ในลักษณะ
เป็นก้อนมีหลายชนิดแตกต่างกัน (mosaic) และเคลื่อนไปมาภายในชั้นของฟอสโฟลิพิดได้ 

 
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างโปรตีนและลิพิดบนเยื่อหุ้มเซลล์ 

ที่มา : http://www.kerixfarma.com/post/57aaf635ffe48eb0ac620f11/la-membrana-cellulare-
e-il-nostro-stato-di-salute.html?_=_ 

 
  โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มออร์แกเนลล์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยไขมันและโปรตีน 
  1.1 ไขมัน โมเลกุลของไขมันแต่ละโมเลกุลมีปลายที่หันเข้าโมเลกุลน้ า เรียกว่า hydrophilic หรือ  
polar end และปลายที่หันหนีโมเลกุลของน้ า เรียกว่า hydrophobic หรือ non polar end ไขมันที่
ประกอบเป็นเยื่อหุ้มเซลล์มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ ฟอสโฟลิพิดด (phospholipid) ไกลโคลิปิด (glycolipid) และ
คลอเลสเตอรอล  (cholesterol)  
   - ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) เยื่อหุ้มเซลล์มีฟอสโฟลิพิดประมาณ 50% ของไขมันที่เป็น
องค์ประกอบ  โดยท าหน้าที่ยึดเกาะกับโปรตีน เกี่ยวข้องกับการล าเลียงสารหรือพวกเอนไซม์ นอกจากนี้ ยัง
พบฟอสโฟลิพดิ บริเวณเยื่อหุ้มออร์แกเนลล์ส าหรับออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม  
   - ไกลโคลิปิด (glycolipid) พบที่ผิวด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์  ซึ่งเชื่อมต่อกับสารพวกโอลิโก-            
แซคคาไรด์  (oligosaccharides)  ที่ยื่นออกไปจากบริเวณผิวเซลล์ 
   - คลอเลสเตอรอล  (cholesterol)  โมเลกุลของคลอเลสเตอรอลเกาะอยู่ใกล้ๆ  กับโมเลกุล
ของฟอสโฟลิพิด  ท าให้เยื่อหุ้มเซลล์มีความสามารถในการไหลเคลื่อนที่ (fluidity) ลดน้อยลง 
  โมเลกุลของไขมันที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์คงตัวอยู่ได้ในลักษณะเรียงเป็นชั้น 2 ชั้นซ้อนกัน 
(bilayers)  โดยการหันปลายด้าน hydrophobic ends เข้าข้างในและปลาย hydrophilic ends  อยู่ริม
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ด้านนอก มีผลท าให้เยื่อหุ้มยอมให้โมเลกุลของน้ า แก็สออกซิเจน แก็สคาร์บอนไดออกไซด์ เมทานอล และ
เอทานอลผ่านเข้าออกได้โปรตีน  ประกอบด้วยโมเลกุลของโปรตีนจ านวนมาก  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ 
   -  peripheral / extrinsic protein คือ โปรตีนที่เชื่อมจับกับ membrane surface อย่าง
หลวมๆ ที่ผิวด้านบนของชั้นไขมันหรือฝังตัวอยู่อย่างหลวมๆ สามารถแยกออกได้ง่ ายเช่น spectrin ที่
เคลือบผิวเม็ดเลือดแดงด้านผิวใน 
   -  integral / intrinsic protein คือ โปรตีนฝังตัวอยู่ภายในบริเวณโมเลกุลของ lipid 
bilayers โดยโปรตีนบางโมเลกุลฝังตัวอยู่เพียงบางส่วนใน lipid bilayers การที่มีโมเลกุลของโปรตีนแทรก
ทะลุระหว่างเซลล์เกิดช่องทาง (channels) ที่ท าให้สารพวกท่ีละลายในน้ า เช่นไอออนสามารถผ่านเข้าหรือ
ออกระหว่างภายในและภายนอกเซลล์  บริเวณโครงสร้างของไกลโคโปรตีน (glycoprotein)  และไกลโคลิ
ปิด  (glycolipid)  ซึ่งมีส่วนยื่นออกมาจากผิวด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์  มักมีส่วนประกอบหลักของ  
receptor  ที่มีบทบาทส าคัญในเรื่องการจดจ าและเชื่อมยึดติดกันของเซลล์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2.4    a) ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดง  b) โครงสร้าง plasma membrane 
ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter3/image1/tt15.gif 

 
เมมเบรนโปรตีน  แบ่งตามชนิดที่พบ โดยพิจารณาหน้าที่แต่ละชนิด ดังนี้ 
 1. receptor protein มีหน้าที่เกี่ยวกับการจดจ า (recognition) ในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ ท าหน้าที่จับ
กับโมเลกุลของสารอื่น ๆ ที่อยู่ภายนอกเซลล์ ท าให้เกิดกระบวนการ pinocytosis สร้าง coated vesicles 
หรือเกิด  antibody reaction และ hormone response 
 2. membrane channel เป็นช่องทางให้ ions ขนาดเล็กและโมเลกุลต่างๆ ผ่านเข้าออกระหว่าง
เซลล์ 
 3. enzyme protein หลายชนิด เช่น ATPase (Adenosine triphosphate)  ซึ่งจับตัวที่เยื่อหุ้มชั้นใน
ของ mitochondria 
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 4. pump เป็นโมเลกุลของโปรตีนที่พบอยู่บริเวณด้านฐานของเซลล์  เยื่อบุผิวบริเวณท่อไตส่วนต้น 
 5. transducer เป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการท างานที่เกิดขึ้นจากการท างานร่วมกันของ  enzyme 
และ receptor ซึ่งมีตัวเชื่อมจับ 
 6. structural protein เป็นโครงสร้างองค์ประกอบของ tight junctions ซึ่งเชื่อมยึดด้านข้างของ
เซลล์ข้างเคียงให้ติดแน่น 
 7. membrane transport เป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนสารระหว่างสิ่งแวดล้อมกับภายในเซลล์  
สารที่อยู่ในสภาพของ ions ผ่านเข้าไปโดยวิธี  active  transport  เมื่อมีการน าสารจ านวนมากเข้าสู่เยื่อ
หุ้มเซลล์ในลักษณะที่เรียกว่า endocytosis หรือการน าออกท่ีเรียกว่า exocytosis 

 
หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ 
 1. เป็นเยื่อแสดงอาณาเขตของเซลล์  และห่อหุ้มส่วนที่อยู่ภายในเซลล์ 
 2. โครงสร้างของเยื่อหุ้มท าให้เซลล์คงรูปร่างได้ 
 3. ควบคุมหรือคัดเลือกการผ่านเข้าออกของสาร  เพราะมีสมบัติ เป็นเยื่อเลือกผ่าน ( semi 
permeable  
membrane หรือ differentially permeable membrane หรือ selective permeable membrane) 
 4. เกี่ยวข้องกับการยึดติดกันของเซลล์  (cell adhesion) และการจดจ ากันของเซลล์  (cell 
recognition) 
 5. เกี่ยวข้องกับการรับและส่งสัญญาณฮอร์โมนหรือสารควบคุมการเจริญเติบโต 
 6. เป็นตัวขนส่งสาร (transporter) ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวพา (carrier) หรือเป็นช่อง (channels)  
 7. มีการเปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่อ่ืนๆ เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเยื่อหุ้มซิเลีย แฟลกเจลลา 
และดัดแปลงยื่นยาวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวของเซลล์ 
 
 
 
  
 
 

 
2. ผนังเซลล์  (cell wall) 
  ผนังเซลล์เป็นส่วนที่อยู่รอบนอกของเซลล์พบได้ทั้งในเซลล์แบคทีเรีย  ฟังไจ  สาหร่าย  และพืช              
ซึ่งผนังเซลล์เป็นเนื้อเยื่อที่ตายแล้วห่อหุ้มเซลล์เมมเบรนชั้นหนึ่งแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ 

รู้หรือไม่ 
สเตียรอยด์ฮอร์โมน หรือฮอร์โมนเพศ ซ่ึงมีขนาดโมเลกุลขนาดเล็ก และละลาย
ได้ดีในไขมัน สามารถซึมผ่านฟอสโฟลิพิดของเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปภายในเซลล์ได้  
เช่นเดียวกับกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมัน 
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  ผนังเซลล์ของพืชเป็นเส้นใยประกอบด้วยเซลลูโลส  (cellulose)  เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) 
เพกติน  (pectin)  ซูเบอริน  (suberin)  คิวติน  (cutin)  และลิกนิน  (lignin)  เป็นต้น 
  พลาสโมเดสมาตา (plasmodesmata) คือ รูหรือช่องทางเล็กๆ ที่ผนังเซลล์เชื่อมติดกันให้ไซ
โทพลาซึมไหลติดต่อกันได้  มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการล าเลียงสารระหว่างเซลล์ 

 
ภาพที่ 2.5 ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ในเซลล์พืช 

ที่มา :     https://hermansonhbiology.wordpress.com/2011/11/03/unlabeled-organelles-
from-campbell-text/#jp-carousel-31 

 

 
 

ภาพที่  2.6  โครงสร้างผนังเซลล์ของพืช 
ที่มา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ap-biology1/Chapter3/linkcell_plant10.html 
  
 

ผนังเซลล์ 

ช่องพลาสโมเดสมาตา 
เยื่อหุ้มเซลล์ 
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ผนังเซลล์ของฟังไจ 
             เกือบทุกชนิดประกอบด้วยสารไคติน ซึ่งมีหน่วยย่อยคือ กลูโคซามีน ( glucosamine ) ในฟังไจ
และยีสต์บางชนิดจะมีเซลลูโลสอยู่ด้วย โดยผนังเซลล์จะประกอบด้วย ไมโครไฟบริลเรียงขนานไปตามแกน
ยาวของเซลล์เนื่องจากผนังเซลล์มีสารพวกไคตินอยู่ด้วย จึงท าให้ผนังเซลล์มีความแข็งแรงเพ่ิมขึ้น 

 ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย 
              มีลักษณะแข็งและมีรูพรุน เมื่อแยกผนังเซลล์ออกจากตัวเซลล์โดยการใช้เอนไซม์พวกไลโซโซม 
พบว่าผนังเซลล์มีลักษณะคล้ายถุงหรือลูกบอลแฟบๆ ส่วนตัวเซลล์จะไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ ผนังเซลล์นอก
จากมีความส าคัญในแง่การป้องกันเซลล์และท าให้เซลล์คงรูปร่างได้แล้วยังมีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนด้วย  
โดยส่วนใหญ่เป็นสารพวกเพปทิโดไกลเคน 
 ผนังเซลล์ของสาหร่าย 
             นอกจากประกอบด้วยเซลลูโลสแล้วยังมีสารประกอบอื่นๆ รวมอยู่ด้วยซึ่งจะแตกต่างกันไปใน
สาหร่ายแต่ละชนิด เซลลูโลสที่พบนี้จะมีน้อยกว่าพืชชั้นสูง เช่นใน สาหร่ายสีแดงจะมีเซลลูโลสเพียง 2 
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในสาหร่ายสีเขียว สีน้ าตาลและสีแดงจะมีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบที่ผนังเซลล์น้อยมาก 
สารเคมีส่วนใหญ่เป็นเพคติน ( pectin ) หน่วยย่อยของกรดยูโรนิก ( uronic acid ) เฮกโซซามีน ( 
hexosamine ) และน้ าตาลชนิดอื่นๆอีกหลายชนิด โดยทั่วไปผนังเซลล์สาหร่ายจะประกอบด้วยสารคล้ายเฮ
มิเซลลูโลส แต่ประกอบขึ้นด้วยหน่วยย่อยของน้ าตาลเพนโทส ( pentose ) เท่านั้น ส่วนผนังเซลล์ของพวก
ไดอะตอมจะมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท าให้ผนังเซลล์มีความแข็งแรงมากและถูกย่อยสลายได้ยาก 
 ผนังเซลล์ของพืช 
มีส่วนประกอบต่างๆดังนี้ 
1. มิดเดิลลาเมลลา ( middle lamella ) เป็นชั้นที่เชื่อมสองเซลล์ให้อยู่ติดกัน ประกอบด้วยสารพวก
แคลเซียมเพคเทต ( calcium pectate ) หรือแมกนีเซียมเพคเทต ( magnesium pectate ) ในบางชนิด
อาจพบลิกนิน ด้วย เนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิดมีมิดเดิลลาเมลลาหนาไม่เท่ากัน มิดเดิลลาเมลลาถูกท าลายได้ง่าย
ด้วยกรดต่างๆและเอนไซม์ จึงท าให้แต่ละเซลล์แยกเป็นอิสระได้ 
2 ผนังเซลล์ชั้นปฐมภูมิ ( primary cell wall ) เมื่อเซลล์เริ่มมีการเจริญเติบโต เซลล์พืชหลายชนิดมีเฉพาะ
ชั้นนี้เท่านั้น เช่น เซลล์พาเรนไคมา ( parenchyma cell ) ผนังชั้นนี้จะประกอบด้วยเซลลูโลส เพคติน          
( pectin ) และ เฮมิเซลลูโลส ( hemicellulose ) มีการเรียงตัวของไมโครไฟบริลอย่างไม่เป็นระเบียบ 
ทัง้นี้เพราะเป็นชั้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่มีการแบ่งเซลล์ ผนังเซลล์ระยะนี้จะมีความหนาไม่แน่นอน 
สามารถเปลี่ยนแปลงความหนาบางได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้เพราะอาจมีการน า
สารประกอบที่เป็นผนังเซลล์ไปสร้างสารอย่างอ่ืนแทนได้ 
3. ผนังเซลล์ชั้นทุติยภูมิ ( secondary cell wall ) เป็นชั้นที่เกิดข้ึนภายหลัง โดยทั่วไปเกิดเมื่อเซลล์พืชหยุด
ขยายขนาดแล้ว โดยเจริญห่อหุ้มผนังเซลล์ชั้นปฐมภูมิไว้ ท าให้ผนังเซลล์มีความแข็งแรงมากข้ึน เซลล์ที่มีการ
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เกิดผนังเซลล์ขั้นนี้มักจะตายเมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว เช่น ไฟเบอร์ ( fiber ) เวสเซล ( vessel ) เป็น
ต้น แต่บางชนิดก็จะมีชีวิตอยู่ เช่น ไซเลมพาเรนไคมา ( xylem parenchyma ) ไซเลมเรย์ ( xylem ray ) 
             สารประกอบเคมีของผนังชั้นทุติยภูมิประกอบด้วย เซลลูโลสจ านวนมาก ไมโครไฟบริลมีการเรียง
ตัวกันเป็นระเบียบมากกว่าในขั้นปฐมภูมิโดยเรียงขนานไปกับความยาวของเซลล์ นอกจากนี้อาจมีสารอื่นๆ
ด้วย เช่น ลิกนิน ในเซลล์เวสเซล คิวติน ( cutin ) ในเซลล์ผิว ( epidermis) และซูเบอริน ( suberin ) ใน
เซลล์คอร์ก เป็นต้น 
 
หน้าที่ของผนังเซลล์ 
 1. ให้ความแข็งแรงและป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์ 
 2. ท าให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้ 
 3. เป็นทางผ่านของสารเข้าออก เชื่อมระหว่าง 2 เซลล์ 
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บัตรกิจกรรมที่ 2.1 

เรื่อง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 

   

    จุดประสงค์การเรียนรู ้ 
 

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 

2. อธิบายสมบัติของการเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ 

3. เปรียบเทียบส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ระหว่างเซลล์พืชและสัตว์ได้ 

4. เขียนอนุเฉทเรื่องส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ได้ 

  
  ค าชี้แจง: ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาบัตรความรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ ใช้เวลา  30 นาท ี

 
   ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
 
1.  นักเรียนแต่ละกลุ่ม แบ่งหน้าที่เพ่ือท ากิจกรรมศึกษาส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ จากบัตรเนื้อหา เรื่อง ส่วนที่
ห่อหุ้มเซลล์ 
2.  น าข้อมูลจากการสืบค้น ตอบค าถามในแบบบันทึกกิจกรรม ที่ 2.1 เรื่อง ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์   
3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่ม สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่
ห่อหุ้มเซลล์ แล้วร่วมกันส ารวจความถูกต้องสมบรูณ์ของแบบบันทึกกิจกรรมก่อนน าส่ง 



โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 2 การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
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                              แบบบันทึกกิจกรรมที่ 2.1 

 

เรื่อง การศึกษาโครงสร้างส่วนทีห่่อหุ้มเซลล ์
      รายช่ือสมาชิกกลุ่ม.................................................................... 

รายช่ือสมาชิก เลขที่ ต าแหน่ง 

1    ประธาน 
2    เลขานุการ 

3    สมาชิก 
4    สมาชิก 

 

 
ค าถามน า : ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์มีความส าคัญอย่างไรต่อเซลล์ 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
1. จากภาพโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ จงตอบค าถาม ( ข้อละ 0.5 คะแนน) 

                
         ที่มา : http://www.hbwbiology.net/quizzes/ch8-cell-membrane.htm 

1.1 ตัวอักษร A คือ.......................................................... ................................................. 
1.2 ตัวอักษร B คือ...........................................................................................................  
1.3 ตัวอักษร C คือ...................................................................... ..................................... 
1.4 ตัวอักษร D คือ...........................................................................................................  
1.5 ตัวอักษร E คือ.................................................................................. ......................... 
1.6 ตัวอักษร F คือ...........................................................................................................  



โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 2 การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
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2. โดยทั่วไปแล้ว ฮอร์โมนแอนโดรเจน เช่น เทสโทสเตอโรน เป็น ฮอร์โมนที่มีหน้าที่สร้างลักษณะของเพศ
ชาย และท าให้เติบโต รวมทั้งการเพ่ิมขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพ่ิมความหนาแน่นและความ
แข็งแรงของกระดูก และกระตุ้นให้สูงขึ้นและให้กระดูกเจริญเต็มที่เป็นผู้ใหญ่ ฮอร์โมนจากต่อมเพศ (อัณฑะ 
หรือรังไข่) และฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก ฮอร์โมนในกลุ่มนี้จะเดินทางไปที่เซลล์เป้าหมายโดยใช้
ตัวพาคือโปรตีนในน้ าเลือด (plasma protein) ทั้งที่เป็นตัวพาอย่างจ าเพาะ จากรูป เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์
เป้าหมาย จงอธิบายว่า ฮอร์โมนเอนโดรเจนจะเข้าสู่เซลล์เป้าหมายอย่างไร (2 คะแนน) 

 
ที่มา : http://freebiologyschool.blogspot.com/2012/11/bio-106-unit-3-cell-biology-test-part-

2.html 
............................................................................................................................. ...........................................
......................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ........................................... 
3. จากรูปโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ 

ที่มา:http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/en/ch/8/bc/vlu/zellbio/zellaufbau.vlu/Page/

vsc/en/ch/8/bc/zellbio/quiz1.vscml.html

จากโครงสร้าง A สารประเภทใดบ้าง สามารถเคลื่อนผ่าน เข้าสู่เซลล์ได้ (1 คะแนน) 

....................................................................... .................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................... 

A 



โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 2 การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
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4. จากภาพเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จงตอบค าถาม (2 คะแนน) 

 
ที่มา : http://botanyprofessor.blogspot.com/2015/11/everything-you-wanted-to-know-

about.html 

 
ที่มา : https://www.turbosquid.com/3d-models/bacterial-cell-3d-model/315360 

 
 ที่มา : https://www.pinterest.fr/pin/485192559833355369/ 

4.1 สารที่เป็นองค์ประกอบในผนังเซลล์ ของเซลล์ A และ C เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................................

............................................................................................................................. ........................................... 

4.2 สารใด เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ ของเซลล์ B 

................................................................................................................................................ ........................ 

 

 

 

A 

B 

C 



โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 2 การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
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5. จากภาพ เซลล์ของรา Candida albicans ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต ในอาณาจักรฟังไจ ซึ่งท าให้เกิดโรคติดเชื้อ

ในช่องคลอด โดย A  คือ ส่วนที่เป็นผนังเซลล์ (1 คะแนน) 

 
ที่มา : https://www.researchgate.net/figure/Structure-of-the-Candida-albicans-cell-wallTwo-

layers-can-be-distinguished-in-the_fig2_51868409 

นักเรียนคิดว่า สารที่เป็นองค์ประกอบของ ผนังเซลล์ A เหมือน หรือต่าง จากสารที่เป็นองค์ประกอบของ

ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย จงอธิบาย

............................................................................................................................. ...........................................

...................................................................................................................................................... .................. 

6. จากภาพโครงสร้างเซลล์พืช จงตอบค าถามว่า

 

ที่มา : https://www.quia.com/jg/2548650list.html 

 A คือโครงสร้างที่เรียกว่า ................................................................................................  
โครงสร้างนี้ ท าหน้าที่ ...................................................................................................... ... 

A 

A 



โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 2 การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
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ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนอนุเฉท เรื่อง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
............................................................................................................................. ................................ 

.......................................................................................................................................................... ... 

............................................................................................................................. ................................ 

............................................................................................................................. ................................ 

................................................................... ..........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................................................... ......................... 

......................................................................................................... .................................................... 

............................................................................................................................. ................................ 

.............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................ 

............................................................................................................................. ................................ 

................................................................................... .......................................................................... 

 

หลังจากท ากิจกรรมแลว้ เรามาเขียนอนุเฉท เรื่อง 

การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์กันเถอะ 



โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 2 การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
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บัตรกิจกรรมที่ 2.2 

เรื่อง การศึกษาสมบัตกิารเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ 

 

       จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ทดลองเพ่ือตรวจสอบสมบัติการเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ 

 
 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาบัตรความรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ ใช้เวลา  60 นาที 
 

วัสดุอุปกรณ์ 
1.  ไส้หมูขนาดยาว 6 cm.     จ านวน  1 ชิ้น 
2.   บีกเกอร์ขนาด 500 cm3     จ านวน  1  ใบ 
3.   น้ ากลั่น     จ านวน  200 cm3   
4.   หลอดทดลอง    จ านวน  2 หลอด 
5. กระบอกฉีดยา 20 ml.   จ านวน   1 หลอด 
6. เชือกยาว 15 cm.    จ านวน   2  เส้น 
7. หลอดหยดสาร    จ านวน  2 หลอด 
8. สารละลายแป้ง 1% 
9. สารละลายกลูโคส 1 % 
10. สารละลายไอโอดีน 1% 
11. สารละลายเบเนดิกต์ 

 
 

  ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
 
    1.  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม แบ่งหน้าที่เพ่ือท าร่วมกันท ากิจกรรมที่ 2.2 โดยประธานอาจแบ่งหน้าที่ให้
สมาชิกแต่คนตามความสามารถและความเหมาะสม   



โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 2 การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
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 2.  น าไสห้มูขนาดความยาว 6 cm. จ านวน 1 ชิ้น มาผูกท่ีปลายด้านหนึ่งด้วยเชือกให้แน่น   
 3.  เติมน้ าแป้งและสารละลายกลูโคส 1 % อย่างละ 3 ml. ลงในถุงไส้หมู จากนั้นไล่อากาศออกจากถุง
แล้วผูกปลายเชือกด้านท่ีเหลือให้แน่นด้วยเชือก 
 4.  น าถุงไส้หมูไปใส่ในบีกเกอร์ที่มีน้ ากลั่นบรรจุอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง รีบน าน้ าในบีกเกอร์ปริมาตร 5 ml. 
ใส่ในหลอดทดลอง 2 หลอด แบ่งเป็นหลอด A แล้วน าไปทดสอบหาแป้งและหลอด B น าไปทดสอบน้ าตาล
รีดิวซิงซูการ์ โดยสารละลายไอโอดีนและสารละลายเบเนดิกต์(พร้อมน าหลอดไปให้ความร้อน) ตามล าดับ
และบันทึกผลการทดลอง 
    5.  ตั้งอุปกรณ์ทิ้งไว้ แล้วน าน้ าที่อยู่ในบีกเกอร์มาทดสอบหาแป้งและน้ าตาลรีดิวซิงซูการ์อีกครั้ง บันทึก
ผลการทดลองและเปรียบเทียบกับเมื่อเริ่มการทดลอง จากนั้นสรุปผลการทดลองแล้วตอบค าถามท้ายการ
ทดลอง 
 

                                                                            

        

ภาพที่  2.7  ขั้นตอนการทดลองสมบัติการการเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ 
ที่มา : https://qa.cnx.org/contents/C4y8swnb@2/Passive-Transport 

 
 
 

น้ ากลั่น 

น้ าแป้ง +กลูโคส 

ทดสอบน้ าตาลรีดิวซิงซูการ์ 

+ ให้ความร้อน 

ทดสอบแป้ง 



โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 2 การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
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แบบบันทึกกิจกรรมที่ 2.2 

 

เรื่อง การศึกษาสมบัตกิารเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์   
      รายชื่อสมาชิกกลุ่ม.................................................................... 

รายช่ือสมาชิก เลขที่ ต าแหน่ง 
1    ประธาน 

2    เลขานุการ 
3    สมาชิก 

4    สมาชิก 
 

 
ค าถามน า : เยื่อหุ้มเซลล์ ท าหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน อย่างไร 

 

 

ปัญหาการทดลอง คือ 

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

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

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

 

สมมติฐานการทดลอง คือ 

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

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

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

 

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

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

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



โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 2 การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
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บันทึกผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 2 การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
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ค าถามท้ายการทดลอง 

 

 

 
 

1. จากการทดสอบน้ าในบีกเกอร์ช่วงเริ่มต้นการทดลอง ด้วยไอโอดีน ได้ผลเป็นเช่นไร เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น 

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

2. จากการทดสอบน้ าในบีกเกอร์ช่วงเริ่มต้นการทดลอง ด้วยเบเนดิกต์ ได้ผลเป็นเช่นไร เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น 

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

3. จากการทดสอบน้ าในบีกเกอร์  ด้วยไอโอดีน เมื่อเวลาผ่านไป 45 นาที ได้ผลเป็นเช่นไร เพราะเหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น 

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

4. จากการทดสอบน้ าในบีกเกอร์  ด้วยเบเนดิกต์ เมื่อเวลาผ่านไป 45 นาที ได้ผลเป็นเช่นไร เพราะเหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น 

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

5. โปรตีน มีบทบาทอย่างไร ในฐานะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ ในการคัดเลือกสารเข้าสู่เซลล์ 

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

 



โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 2 การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2.1  

 

 เรื่อง การศึกษาโครงสร้างส่วนทีห่่อหุ้มเซลล ์
 

ค าถามน า : ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์มีความส าคัญอย่างไรต่อเซลล์ 
 
 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
2. จากภาพโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ จงตอบค าถาม ( ข้อละ 0.5 คะแนน) 

    
 
 

             
         ที่มา : http://www.hbwbiology.net/quizzes/ch8-cell-membrane.htm 

2.1 ตัวอักษร A คือ.............ไกลโคโปรตีน (glycoprotein).......... 
2.2  ตัวอักษร B คือ...........ไกลโคลิพิด (glycolipid).................... 
2.3 ตัวอักษร C คือ............คอลลาเจน (collagen)...................... 
2.4 ตัวอักษร D คือ............ฟอสโฟลิพิด (phospholipid)............ 
2.5 ตัวอักษร E คือ.............คลอเลสเตอรอล (chlolesterol).......... 
2.6 ตัวอักษร F คือ..............โปรตนี หรือ อนิทิกรัล โปรตีน (integral protein) 

 
 
 

เยื่อหุ้มเซลล์ ท าหน้าที่คัดกรองสารที่จะเข้าออกเซลล์ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารและรักษา

สมดุลระหว่างเซลล์ นอกจากนี้ยังช่วยในการสื่อสารระหว่างเซลล์และบอกอาณาเขตเซลล์อีก

ด้วย ส่วนผนังเซลล์ ท าหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ 
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2. โดยทั่วไปแล้ว ฮอร์โมนแอนโดรเจน เช่น เทสโทสเตอโรน เป็น ฮอร์โมนที่มีหน้าที่สร้างลักษณะของเพศ
ชาย และท าให้เติบโต รวมทั้งการเพ่ิมขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพ่ิมความหนาแน่นและความ
แข็งแรงของกระดูก และกระตุ้นให้สูงขึ้นและให้กระดูกเจริญเต็มที่เป็นผู้ใหญ่ ฮอร์โมนจากต่อมเพศ (อัณฑะ 
หรือรังไข่) และฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก ฮอร์โมนในกลุ่มนี้จะเดินทางไปที่เซลล์เป้าหมายโดยใช้
ตัวพาคือโปรตีนในน้ าเลือด (plasma protein) ทั้งที่เป็นตัวพาอย่างจ าเพาะ จากรูป เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์
เป้าหมาย จงอธิบายว่า ฮอร์โมนเอนโดรเจนจะเข้าสู่เซลล์เป้าหมายอย่างไร (2 คะแนน) 

 
ที่มา : http://freebiologyschool.blogspot.com/2012/11/bio-106-unit-3-cell-biology-test-part-

2.html 
ฮอร์โมนพวกที่มีโครงเสร้างเป็นสารสเตียรอยด์ ซึ่งเป็นลิพิด และกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมัน จะเข้าสู่
เซลล์เป้าหมายผ่านโครงสร้างฟอสโฟลิปิด ไบเลเยอร์ได้เลย ซึ่งเอนโดรเจน เป็นฮอร์โมนประเภทส
เตียรอยด์ จึงเข้าสู่เซลล์โดยผ่านโครงสร้างฟอสโฟลิปิด ไบเลเยอร์ ส่วนฮอร์โมนประเภทโปรตีนจะต้อง
อาศัยตัวรับ ซึ่งก็คือโปรตีนที่แทรกอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ แล้วน าเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย 
3. จากรูปโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ 

ที่มา:http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/en/ch/8/bc/vlu/zellbio/zellaufbau.vlu/Page/

vsc/en/ch/8/bc/zellbio/quiz1.vscml.html

จากโครงสร้าง A สารประเภทใดบ้าง สามารถเคลื่อนผ่าน เข้าสู่เซลล์ได้ (1 คะแนน) 

CO2 O2 น้ า วิตามินที่ละลายในไขมัน และพวกสเตียรอยด์ฮอร์โมน 

 

A 



โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 2 การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 

  
 

ธีระวฒุิ จนัทะพนัธ์ 33 

 

 

4. จากภาพเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จงตอบค าถาม (2 คะแนน) 

 
ที่มา : http://botanyprofessor.blogspot.com/2015/11/everything-you-wanted-to-know-

about.html 

 

ที่มา : https://www.turbosquid.com/3d-models/bacterial-cell-3d-model/315360 

 

ที่มา : https://www.pinterest.fr/pin/485192559833355369/ 

4.1 สารที่เป็นองค์ประกอบในผนังเซลล์ ของเซลล์ A และ C เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
ผนังเซลล์ ของ A มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากเป็นเซลล์พืช ส่วนผนังเซลล์ของ C จะ

เป็นพวกซิลิกา เนื่องจากเป็นเซลล์ของพวกไดอะตอม ซึ่งเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งในอาณาจักรโปรติสตา. 
4.2 สารใด เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ ของเซลล์ B 
 เซลล์ B คือแบคทีเรียองค์ประกอบเด่นในผนังเซลล์ของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ คือ เพปทิโดไกลแคน 
(peptidoglycan)  
 

 

A 

B 

C 
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5. จากภาพ เซลล์ของรา Candida albicans ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต ในอาณาจักรฟังไจ ซึ่งท าให้เกิดโรคติดเชื้อ

ในช่องคลอด โดย A  คือ ส่วนที่เป็นผนังเซลล์  

 
 

ที่มา : https://www.researchgate.net/figure/Structure-of-the-Candida-albicans-cell-wallTwo-
layers-can-be-distinguished-in-the_fig2_51868409 

นักเรียนคิดว่า สารที่เป็นองค์ประกอบของ ผนังเซลล์ A เหมือน หรือต่าง จากสารที่เป็นองค์ประกอบของ

ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย จงอธิบาย (1 คะแนน)

  สารที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ของพวกเห็ด ยีสต์ รา คือพวก ไคติน (chitin) จะแตกต่าง

จากพวกแบคทีเรีย ที่มีสาร เพปทิโดไกลแคน เป็นองค์ประกอบในผนังเซลล์ 

6. จากภาพโครงสร้างเซลล์พืช จงตอบค าถามว่า

 
ที่มา : https://www.quia.com/jg/2548650list.html 

 A คือโครงสร้างที่เรียกว่า ...........ช่องพลาสโมเดสมาตา...................... 
โครงสร้างนี้ ท าหน้าที่ .......เชือ่มระหว่างเซลล์ที่อยู่ติดกัน และช่วยในการล าเลียงสารระหว่างเซลล์ 

A 

A 
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ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนอนุเฉท เรื่อง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 
 

ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) ซึ่งมีองค์ประกอบ

หลักคือ ฟอสโฟลิปิด และโปรตีน ท าหน้าที่ล าเลียงสารเข้า-ออกเซลล์ ว่ากันว่าเยื่อหุ้มเซลล์ เป็น เยื่อ

เลือกผ่าน (semi-permeable membrane) ซึ่งคอยท าหน้าที่คัดกรองสารที่จะเข้าสู่เซลล์ นอกจากนี้

เยื่อหุ้มเซลล์ยังท าหน้าที่จดจ าเซลล์ที่อยู่ใกล้กันรวมไปถึงการแสดงอาณาเขตของเซลล์อีกด้วย ส่วนที่

ห่อหุ้มเซลล์ นอกจากเยื่อหุ้มเซลล์ ยังประกอบด้วย ผนังเซลล์ (cell wall) ซึ่งพบในเซลล์ทุกชนิด 

ยกเว้นเซลล์สัตว์ องค์ประกอบของผนังเซลล์นั้น ขึ้นอยู่กับว่า พบที่เซลล์ชนิดใด เช่น ถ้าเป็นเซลล์พืช 

จะมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ หรือถ้าเป็นพวกฟังไจ จะมีไคติน เป็นองค์ประกอบ เป็นต้น ผนังเซลล์

ท าหน้าที่สร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ ทั้งยังมีช่องพลาสโมเดสมาตา ท าหน้าที่ล าเลียงสารระหว่าง

เซลล์อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากท ากิจกรรมแลว้ เรามาเขียนอนุเฉท เรื่อง 

การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์กันเถอะ 
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2.2 

 

เรื่อง การศึกษาสมบัตกิารเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์   
 

 
ค าถามน า : เยื่อหุ้มเซลล์ ท าหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน อย่างไร 

 

 

 

ปัญหาการทดลอง คือ 

กลูโคส และแป้ง สามาถผ่านเข้าออกเซลล์ได้หรือไม่ 

 

สมมติฐานการทดลอง คือ 

ถ้ากลูโคสผ่านออกจากถุงไส้หมูไปยังบริเวณน้ าในบีกเกอร์ ดังนั้น เมื่อน าน้ าในบีกเกอร์ไป

ตรวจสอบกับเบเนดิกต์จะได้สีฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

สารทุกชนิด ไม่ใช่ว่าจะสามารถเข้า ออกเซลล์ได้อย่างอิสระ สารบางอย่างเข้าสู่เซลล์โดยฟอส

โฟลิปิดไบเลเยอร์ ซึ่งเป็นสารขนาดเล็ก ไม่มีขั้ว ส่วนสารบางชนิดต้องอาศัยโปรตีนเป็นตัวพา 

หรือเป็นตัวรับสัญญาณ เช่น ฮอร์โมนเพศ สารที่มีขั้ว สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น กลูโคส 
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บันทึกผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 

ตารางแสดง การท าปฏิกริยาระหว่างสารในบีกเกอร์ หลอด A และสารในบีกเอร์หลอด B เมื่อท า

ปฏิกิริยากับไอโอดีน และเบเนดิกต์ 

     ของเหลวจาก 
             บีกเกอร์ 

การทดสอบ 

หลอด A หลอด B 
 

เริ่มทดลอง ผ่านไป 45 นาที เริ่มทดลอง ผ่านไป 45 นาที 

ทดสอบด้วยสาร
ไอโอดีน 

ไม่
เปลี่ยนแปลง 

ไม่
เปลี่ยนแปลง 

- - 

ทดสอบด้วยสาร
เบเนดิกต์ 

- - ไม่
เปลี่ยนแปลง 

ได้สีฟ้า 

ทดสอบด้วยเบเน
ดิกต์ แล้วให้ความ
ร้อน 

- - ไม่
เปลี่ยนแปลง 

ได้ตะกอนสี
แดงอิฐ 

หลอด B สามารถท าปฏิกิริยากับเบเนดิกต์ ได้สีฟ้า แล้วเมื่อน าไปให้ความร้อน จะเกิดตะกอนสีแดง

อิฐ แสดงว่า ของเหลวในหลอด B มีกลูโคสอยู่ นั่นแสดงว่า กลูโคสสามารถผ่านโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์

ออกมานอกเซลล์ได้ ขณะที่แป้ง มีโมโมเลกุล ที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป ท าให้ไม่สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้ม

เซลล์ได้ ซึ่งกลูโคสสามารถแพร่ผ่านเข้า-ออกเซลลืได้ ดดยอาศัยโปรตีน บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ 
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ค าถามท้ายการทดลอง 
 

 
 

1. จากการทดสอบน้ าในบีกเกอร์ช่วงเริ่มต้นการทดลอง ด้วยไอโอดีน ได้ผลเป็นเช่นไร เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น 

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง โมเลกุลของแป้ง ยังไม่สามารถผ่านออกจากเยื่อหุ้มเซลล์ไปยังบีกเกอร์ 

2. จากการทดสอบน้ าในบีกเกอร์ช่วงเริ่มต้นการทดลอง ด้วยเบเนดิกต์ ได้ผลเป็นเช่นไร เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น 

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง โมเลกุลของกลูโคส ยังไม่สามารถผ่านออกจากเยื่อหุ้มเซลล์ไปยังบีกเกอร์
ได้ทันที และค่อยๆ เริ่มออกนอกเซลล์เนื่องจากกลูโคส อาศัยโปรตีนบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์เป็นตัวพา  

3. จากการทดสอบน้ าในบีกเกอร์  ด้วยไอโอดีน เมื่อเวลาผ่านไป 45 นาที ได้ผลเป็นเช่นไร เพราะเหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น 

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง โมเลกุลของแป้ง ยังไม่สามารถผ่านออกจากเยื่อหุ้มเซลล์ไปยังบีกเกอร์ 

4. จากการทดสอบน้ าในบีกเกอร์  ด้วยเบเนดิกต์แล้วน าไปให้ความร้อน เมื่อเวลาผ่านไป 45 นาที ได้ผลเป็น
เช่นไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

เกิดสีฟ้า แต่พอให้ความร้อน เกิดตะกอนสีแดงอิฐ แสดงว่า มีกลูโคสแพร่ออกจากเซลล์ไส้หมูมายัง
น้ าในบีกเกอร์ เนื่องจากโมเลกุลของกลูโคส สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้  

5. โปรตีน มีบทบาทอย่างไร ในฐานะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ ในการคัดเลือกสารเข้าสู่เซลล์ 

ท าหน้าที่เป็นตัวพา เป็นช่องทาง และเป็นตัวรับสัญญาณ ในการน าสารเข้าสู่เซลล์ เช่นเป็นตัวพา
กลูโคสเข้าสู่เซลล์ เป็นช่องทางให้สารที่มีประจุเข้าสู่เซลล์ หรือท าหน้าที่รับสัญญาณโปรตีนฮอร์โมน 
แล้วน าเข้าสู่เซลล์ เป็นต้น 
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         แบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 

   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก   
  ชุดที่ 2  เร่ือง  การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 

 

  

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบจากข้อ ก ข ค  และ ง ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
     แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X ) ลงในกระดาษค าตอบ   

 
1. จากตาราง แสดงโครงสร้างที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้านล่าง จงตอบค าถาม 

  

สิ่งมีชีวิต ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ 
A ไม่มี มี 

B เซลลูโลส มี 

C ซิลิกา มี 
D เพปทิโดไกลแคน มี 

       
 A B C และ D คือสิ่งมีชีวิตใด ตามล าดับ 

ก. พารามีเซียม  เฟิร์น  สาหร่ายหางกระรอก แบคทีเรีย 
  ข.  อะมีบา  ชบา สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน ยีสต์ 
  ค.  ฟองน้ า  ว่านกาบหอย  สาหร่ายสีน้ าตาลแกมเหลือง แบคทีเรีย 
  ง.  รา  ข้าว  ไดอะตอม  เห็ด ยูกลีนา 

2.  ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับหน้าที่ของผนังเซลล์ 
  ก.  มีช่องพลาสโมเดสมาตา คือ ช่องเชื่อมต่อระหว่างสองเซลล์ที่อยู่ติดกัน 
  ข.  ช่องพลาสโมเดสมาตา ท าให้เกิดการล าเลียงแบบซิมพลาสต์ 
      ค.  เซลล์สาหร่ายหางกระรอกท่ีแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์จะไม่เหี่ยว เพราะมีเซลลูโลสที่ผนัง
เซลล์ 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
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3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับผนังเซลล์ 
ก. ผนังเซลล์ของยีสต์ ประกอบด้วย เซลลูโลสเท่านั้น 
ข. โปรคาริโอต เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีผนังเซลล์  
ค. ไคติน พบในผนังเซลล์ของพวกฟังไจ 
ง. เพปทิโดไกลแคน พบในผนังเซลล์ของพารามีเซียม 

 4. สารชนิดใดพบใน ผนังเซลล์ ของไดอะตอม 
ข. เซลลูโลส  ข.   ซูเบอริน 
ค.  เพปทิโดไกลแคน  ง.   ซิลิกา 
จากรูปเยื่อหุ้มเซลล์ จงตอบค าถามข้อ 5-6 

                                                       B 

 
ที่มา: http://freebiologyschool.blogspot.com/2012/11/answers-bio-106-unit-3-cell-
biology_15.html 
5.  ตัวอักษรใด ที่โมเลกุลของน้ า และสารที่มีขั้ว สามารถผ่านได้ ตามล าดับ 
ก. C และ E                            ข.  B และ C 
ค. H  และ G                           ง.  E และ C                   
6.  จากภาพ โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ ของ C 
ก.  เป็น channel ในการล าเลียงสารที่มีขั้ว    
ข.  เป็นตัวน าแก็สออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ 
ค.  รับส่งสัญญาณฮอร์โมน       
ง.  น าสารโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ 
 

C D 

A 

G F H E 
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 7.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ 
  ก.  แสดงอาณาเขตของเซลล์     
  ข.  มีโปรตีน เป็นตัวขนส่งสารเข้าสู่เซลล์ 
  ค.  ป้องกันการเกิดพลาสโมไลซิส ท าให้เซลล์คงรูปเสมอ     
  ง.  ช่วยในการจดจ าระหว่างเซลล์ที่อยู่ข้างเคียง  
 8. โครงสร้างในเยื่อหุ้มเซลล์ที่ท าให้เยื่อหุ้มเซลล์ไหลเคลื่อนที่ (fiuidity) ได้น้อยลง คือ 
  ก. คลอเรสเตอรอล  
  ข. ฟอสโฟลิปิด 
  ค. ไกลโคโปรตีน 
  ง.  ไกลโคลิปิด 
9.  จากตัวเลือก สารชีวโมเลกุล ด้านล่าง  
  (1) ลิพิด    
  (2) โปรตีน 
  (3) คาร์โบไฮเดรต    
      (4) กรดนิวคลีอิก 
 สารชีวโมเลกุลในข้อใดพบที่เยื่อหุ้มเซลล์ 
 ก.  ข้อ (1) , (2)  ข.  ข้อ  (1) , (3) ค.  ข้อ  (1) , (2) และ(3) ง.  ทุกข้อที่กล่าวมา 
10. จากภาพโครงสร้างของฟอสโฟลิพิด  

 
ที่มา : http://www.sciencegeek.net/Biology/review/U1Membranes.htm 

ข้อใดถูกต้อง 
  ก.  Na+ สามารถผ่านโครงสร้าง A และ B ได ้
  ข.   A คือ ส่วนที่เป็นไฮโดรโฟบิก 
  ค.   B คือโครงสร้างของกรดไขมัน 
  ง.  กลูโคส และน้ า สามารถผ่านโครงสร้าง B ได้เท่านั้น . 
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   กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน  
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก   
ชุดที่ 2  เร่ือง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 

 
ชื่อ……………………………………….………………..เลขที่……… ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/………. 

 
ทดสอบหลงัเรียน 

ข้อที ่ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

รวมคะแนนที่ได้  
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก   
ชุดที่ 2  เร่ือง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 

 
ชื่อ……………………………………….………………..เลขที่……… ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/………. 

 

ทดสอบหลงัเรียน 
ข้อที ่ ก ข ค ง 

1 x    
2    x 
3  x   
4    x 
5  x   
6  x   
7   x  
8 x    
9 x    
10  x   

รวมคะแนนที่ได้  
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แบบบันทึกการประเมินกระบวน/ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก   

 

กิจกรรมที่ …………….. เรื่อง …………………………………………………………  
ชื่อกลุ่ม..............................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/........  

 

 
 
 
 

กลุ่มที ่

 
 
 
 

ชื่อ - สกุล 
คิด

วา
งแ

ผน
กา

รแ
สว

งห
าค

วา
มร

ู้ (4
) 

กร
ะบ

วน
กา

รป
ฏิบ

ัติ 
 (4

) 

วิเค
รา

ะห
์ผล

กา
รท

ดล
อง

(4
) 

วิเค
รา

ะห
์สร

ุปผ
ล 

   
(4

) 

 ก
าร

น า
เส

นอ
ข้อ

มูล
  (

4)
 

 
 
 
 

รวม 
(20) 

 
 
 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

  
1. …………………………………………..…….. 

  
…. 

 
 …. 

 
 …. 

  
…. 

  
…. 

 
 …. 

 
 …. 

2. ……………………………………………..…..  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. 
3. ………………………………………………….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. 

4. …………………………………………………..  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. 
5. ………………………………………………….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. 

 

เกณฑ์คุณภาพ ตามช่วงคะแนนรวมดังนี้  
 ระดับ  4 (18 -  20)    หมายถึง  กระบวนการ/ทักษะการคิดวิเคราะห์ ดีมาก  

ระดับ  3 (15 -  17)    หมายถึง  กระบวนการ/ทักษะการคิดวิเคราะห์ดี  
ระดับ  2 (10 -  14)    หมายถึง  กระบวนการ/ทักษะการคิดวิเคราะห์พอใช้   
ระดับ  1 (ต่ ากว่า 10) หมายถึง  กระบวนการ/ทักษะการคิดวิเคราะห์ควรปรับปรุง 
 

 

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

                       ครูผู้สอน                      นักเรียน 
 

                     วันที่………เดือน……………..………………พ.ศ……...……. 
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ตารางเกณฑ์การให้คะแนน 
      การประเมินกระบวนการ/ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 

1. คิดวางแผนการ 
   แสวงหาความรู้ 

1.1  คิดหาวิธีวางแผนแก้ปัญหา  แบ่งหน้าที่ในกลุ่มตามวิธีการ 
      และข้ันตอนที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง มีการแก้ปัญหาและ 
      อุปสรรคการทดลองได้เป็นอย่างดี  
1.2  คิดหาวิธีวางแผนแก้ปัญหา  แบ่งหน้าที่ในกลุ่มตามวิธีการและ 
      ขั้นตอนที่ก าหนดไว้  มีการแก้ปัญหาและอุปสรรคการทดลอง 
      ได้ โดยครูเป็นผู้แนะน าในบางส่วน   
1.3  คิดหาวิธีวางแผนแก้ปัญหา  แบ่งหน้าที่ในกลุ่ม ทดลองข้าม 
      ขั้นตอน วิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ไม่มีการแก้ปัญหาและ 
      อุปสรรคการทดลอง   
1.4  ไม่มีการแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม ทดลองข้ามขั้นตอน วิธีการและ 
      ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ไม่มีการแก้ปัญหาและอุปสรรคการทดลอง   
      ท างานไม่ส าเร็จ 
 

4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 

2.  กระบวน 
    การปฏิบัติ  

2.1  ปฏิบัติการทดลองได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้ันตอน 
      กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ   
      และเก็บรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง  
2.2  ปฏิบัติการทดลองได้ แต่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทาง 
      วิทยาศาสตร์ มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเก็บรักษา 
      อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง  
2.3  ปฏิบัติการทดลองได้ แต่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทาง 
      วิทยาศาสตร์ มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเก็บรักษา 
      อุปกรณ์ยังไม่ถูกต้อง ต้องมีครูคอยเสนอแนะ 
2.4  ปฏิบัติการทดลองได้  ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีการ 
       ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและเก็บรักษาอุปกรณ์ได้ แต่ต้องมีครู 
       ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
 

4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
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ตารางเกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ) 
การประเมินกระบวนการ/ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 

3. วิเคราะห์ 
    ผลการทดลอง 

3.1 สามารถบันทึกผลการทดลอง ที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
     มีส่วนประกอบครบถ้วน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
     ถูกต้อง ชัดเจนทั้งหมด   
3.2  สามารถบันทึกผลการทดลอง ที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
      แต่ยังมีส่วนประกอบไม่ครบถ้วน โดยใช้ความรู้ทาง 
      วิทยาศาสตร์ ถูกต้องชัดเจน  
3.3  บันทึกผลการทดลอง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาเป็นบางสว่น   
3.4  บันทึกผลการทดลองอย่างง่ายในสิ่งที่ค้นพบ   

4 
 
 
3 
 
 
2 
1 

4. วิเคราะห์สรุปผล     4.1  สรุปความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมเชื่อมโยงกับเนื้อหาได้อย่าง 
      ถูกต้องกระชับชัดเจนสมเหตุสมผล และครอบคลุมข้อมูลจาก    
      การวิเคราะห์ทั้งหมด 
4.2  สรุปความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมเชื่อมโยงกับเนื้อหาได้ 
      อย่างถูกต้อง แต่ยังไม่ครอบคลุมข้อมูลจากการวิเคราะห์ 
4.3  สรุปความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมเชื่อมโยงกับเนื้อหาได้ 
      ตามความเห็น โดยไม่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ 
4.4  สรุปความรู้อย่างง่ายในสิ่งที่ค้นพบ   

4 
 
 
3 
 
2 
 
1 

5.  การน าเสนอ 
    ข้อมูล   

5.1  น าเสนอราบรื่น มีการท างานเป็นทีม แบ่งเวลาเหมาะสม 
      แก้ปัญหาได้ดี และสามารถตอบปัญหาได้ตรงประเด็น   
5.2  น าเสนอราบรื่น การท างานเป็นทีมไม่ค่อยสอดคล้องกัน แบ่ง   
      เวลาไม่เหมาะสมท าให้ต้องเร่งเมื่อแก้ปัญหาได้ดี   
      แต่ตอบปัญหาตรงประเด็น 
5.3 น าเสนอราบรื่น การท างานเป็นทีมไม่ค่อยสอดคล้องกัน  
      แบ่งเวลาไม่เหมาะสมท าให้ต้องเร่งเมื่อแก้ปัญหาได้ดี 
      แต่ตอบปัญหาไม่ค่อยตรงประเด็น 
5.4  น าเสนอไม่ค่อยถูกต้อง ไม่มีประเด็นที่ชัดเจนตอบปัญหาได้ 
      เล็กน้อย ครูผู้สอนต้องให้ความช่วยเหลือ 

4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
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แบบบันทึกการประเมินการเขียนอนุเฉท  

กิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล ์
 

ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/........  
   

ชื่อกลุ่ม เลขที่ ชื่อ-สกุล ระดับคะแนน หมายเหตุ 

1 1    

 2    
 3    

 4    

2 1    
 2    

 3    
 4    

3 1    

 2    
 3    

 4    

4 1    
 2    

 3    

 4    
 

 
ลงชื่อ…………………………………………………..ผู้ประเมิน 

(……..…………………………………………) 
                     ครูผู้สอน                  นักเรียน 

วันที่………เดือน…..………………พ.ศ……...……. 
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เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนผังอนุเฉท 
 

ตัวบ่งชี้
ความสามารถใน
การเขียนอนุเฉท 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ประโยค
ใจความส าคัญ 

เขียนประโยค
ใจความส าคัญได้
ถูกต้องชัดเจน 

เขียนประโยค
ใจความส าคัญได้
ถูกต้องแต่ยังไม่
ชัดเจน 

เขียนประโยค
ใจความส าคัญไม่ได้ 

2. ประโยคซึ่ง
เป็นส่วนขยาย
ใจความส าคัญ 

เขียนข้อมูลและให้
รายละเอียดเพิ่มเติม
กับประโยคใจความ
ส าคัญได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับ
ประโยคใจความ
ส าคัญ 

เขียนข้อมูลและให้
รายละเอียดเพิ่มเติม
กับประโยคใจความ
ส าคัญได้ถูกต้องแต่
สอดคล้องกับ
ประโยคใจความ
ส าคัญเพียงบางส่วน 

เขียนข้อมูลและให้
รายละเอียดเพิ่มเติม
กับประโยคใจความ
ส าคัญไม่ถูกต้อง 

3. เอกภาพ เขียนประโยคอนุเฉท 
โดยทุกประโยค
กล่าวถึงเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งแสดงถึง
ความคิดหลักเพียง
ประการเดียว 

เขียนประโยคอนุเฉท 
โดยมีบางประโยค
ไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง
เดียวกัน 

เขียนประโยคอนุเฉท 
โดยแต่ละประโยค
ไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง
เดียวกัน 

4. สารัตถภาพ มีการแสดงถึงส่วนที่
เป็นสาระส าคัญของ
เรื่องโดยการเน้น
ความในส่วนนั้นให้
เด่นชัดขึ้นมา และ
ให้รายละเอียดอย่าง
ชัดเจน 

มีการแสดงถึงส่วนที่
เป็นสาระส าคัญของ
เรื่องโดยการเน้น
ความในส่วนนั้นให้
เด่นชัดขึ้นมา แต่ให้
รายละเอียดยังไม่
ชัดเจน 

ไม่มีการแสดงถึง
ส่วนที่เป็น
สาระส าคัญของเรื่อง
โดยการเน้นความใน
ส่วนนั้นให้เด่นชัด
ขึ้นมา  
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เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนอนุเฉท (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้
ความสามารถใน
การเขียนอนุเฉท 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. สัมพันธภาพ ใช้ค าเชื่อมและวลีได้
ถูกต้อง ทั้งหมด 

ใช้ค าเชื่อมและวลีได้
แต่ไม่ถูกต้อง 
ทั้งหมด มีที่ผิดไม่
เกิน 3 ต าแหน่ง 

ใช้ค าเชื่อมและวลีได้
แต่ไม่ถูกต้อง 
ทั้งหมด มีที่ผิดตั้งแต่ 
4 ต าแหน่ง ขึ้นไป 

6. การเรียบ
เรียงความคิด
และการล าดับ
ความ 

เรียบเรียงความคิด
ได้เป็นล าดับ และ
ล าดับความได้
เหมาะสม
ต่อเนื่องกันตลอดทั้ง
อนุเฉท 

เรียบเรียงความคิด
ได้เป็นล าดับ แต่
ล าดับความได้ไม่
เหมาะสม 

เรียบเรียงความคิด
สับสน และล าดับ
ความได้ไม่เหมาะสม 

7. การใช้
ถ้อยค า 

ใช้ถ้อยค าที่เป็น
ภาษาเขียน สื่อ
ความหมายได้
ถูกต้อง ชัดเจนและ
ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 

ใช้ถ้อยค าที่เป็น
ภาษาเขียนและ
ภาษาพูด แต่สื่อ
ความหมายได้
ถูกต้อง ชัดเจนและ
ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 

ใช้ถ้อยค าที่เป็น
ภาษาพูด สื่อ
ความหมายไม่
ถูกต้อง และใช้ค า
ฟุ่มเฟือย 

8. การสะกดค า สะกดค าทั่วไปและ
ค าศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้องทั้งหมด 

สะกดค าทั่วไปได้
ถูกต้องแต่สะกด
ค าศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ผิดไม่
เกิน 3 ค า 

สะกดค าทั่วไปผิด
ตั้งแต่ 1 ค าขึ้นไป 
และ/หรือสะกด
ค าศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ผิด
ตั้งแต่ 4 ค าขึ้นไป 
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แบบบันทึกการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์   
 

      เรื่อง ..............................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/.................... 
      ชื่อกลุ่ม........................................................วันที ่............เดือน.......................พ.ศ. ............ 

 
  

  9 - 10     อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก   7 - 8     อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 5 - 6        อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  ต่ ากว่า 5   อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง  
 

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

                     ครูผู้สอน                  นักเรียน 
                         

          วันที่………เดือน…..………………พ.ศ……...……. 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
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2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 การประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์   

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 

1.  มีความสนใจใฝ่รู้   
    ใฝ่เรียน 

1.1  ศึกษา ทดลอง เข้าร่วมกิจกรรม รักในการแสวงหาความรู้อย่าง 
      ต่อเนื่อง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.2  ศึกษา ทดลอง เข้าร่วมกิจกรรมรักในการแสวงหาความรู้ 
      ไม่ต่อเนื่อง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้   
1.3  ไม่เข้าร่วมศึกษา ทดลอง กิจกรรม ไม่มีการแสวงหาความรู้  
      ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้   

2 
 
1 
 
0 

2.  มีความ
รับผิดชอบ 

2.1  ปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของตน ไม่ต้องคอยก ากับดูแล 
       และตรงต่อเวลา 
2.2  ปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของตนปานกลางต้องคอยก ากับดูแล  
       เร่งรัดให้ส่งงานตรงเวลา 
2.3  ปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของตนแต่ต้องคอยก ากับดูแล  
      อย่างใกล้ชิด ไม่ส่งงานทันเวลา   

2 
 
1 
 
0 

3.  มีความสามัคคี 3.1  ลงมือท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ เป็นอย่างดี มีการยอมรับ 
      ในความดีของผู้อื่น ให้ก าลังใจและชื่นชมได้ดี 
3.2  ลงมือท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ มีการยอมรับในความดีของ 
      ผู้อื่น ให้ก าลังใจและชื่นชมได้บ้าง 
3.3  ไม่ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ   

2 
 
1 
 
0 

4. มีเหตุผล  4.1 ร่วมอภิปราย ออกความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
4.2 ร่วมอภิปราย ออกความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลบ้างเป็นบางครั้ง   
4.3  ไม่มีการอภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน    

2 
1 
0 

5. ซื่อสัตย์ 
  
 

5.1  ซื่อสัตย์ กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง พูดจริง  ท าจริง ไม่คดโกง 
      ส่งงานครบ 
5.2  ค่อนข้างซื่อสัตย์ ลอกการบ้านแต่จะให้เพ่ือนอธิบาย  
      ส่งงานปานกลาง 
5.3  ไม่ซื่อสัตย์ ลอกการบ้านเพ่ือน  ส่งงานไม่ครบ 

2 
 
1 
 
0 
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