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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 
 

รายวิชา  ชีววิทยาเพิ่มเติม 1  รหัสวิชา ว30241  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
ช่ือหน่วย  ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน     เวลา 10  ช่ัวโมง 

ช่ือเรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัว  เวลา  2  ช่ัวโมง 
ใช้สอนวันที่..............เดือน........................พ.ศ...................  ครูผู้สอน   นางพรพิมล  เฉลิมชาติ  

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.1  มาตรฐาน   ว 1.1   

เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง  และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิต ที่สัมพันธ์กันมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และน าความรู้ใช้ในการ
ด ารงชีวิตของตนเอง  และดูแลสิ่งมีชีวิต 

1.2  มาตรฐาน ว 8.1 
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู ้การแก้ปัญหา รู้ว่า

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใต้
ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาน้ันๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และสิ่งแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

2.  ผลการเรียนรู้ 
ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการท างานของ 

ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานในร่างกายของสัตว์และมนุษย ์

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ความรู้  

3.1.1 อธิบายกระบวนการย่อยอาหารของเห็ดรา แบคทีเรีย อะมีบาและพารามีเซียม 
3.1.2 น าความรู้เกี่ยวกับการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์มาอธิบายผลที่เกิดข้ึนต่อการ 

ด ารงชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศ 
3.2 ทักษะ/กระบวนการ  

3.2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
3.2.2 ทักษะการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการสืบค้น  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3.3.1 มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียน  
3.3.2 มีการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   
3.3.3 นักเรียนเข้าเรียนและส่งงานตรงตามเวลา  
3.3.4 ใฝ่เรียนรู ้และมุ่งมั่นในการท างาน 
3.3.5 ให้ความร่วมมือแก่หมู่คณะ และปฏิบัติตามกฎกติกาที่ระบุไว้ในกิจกรรม 
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4.  สาระส าคัญ 
อาหารที่สิ่งมีชีวิตกินเข้าไปจะถูกย่อยให้มีโมเลกุลเล็กลงจนถึงขนาดที่เซลล์น าไปใช้ในการ 

ด ารงชีวิตได้ แบคทีเรียส่วนใหญ่และราจะใช้วิธีปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสลายสารอินทรีย์ภายนอกเซลล์ 
แล้วจึงดูดซึมสารอาหารที่ได้จากการย่อยเข้าสู่เซลล์ โพรโทซัวบางชนิด เช่น อะมีบา พารามีเซียม มีการ 
ย่อยสารอาหารภายในเซลล์ โดยน าสารอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธีฟาโกไซโทซิสและพิโนไซโทซิส 

และย่อยด้วยเอนไซม์ในไลโซโซม 

5.  สาระการเรียนรู้ 
 -  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัว 

6.  การบูรณาการ 
 6.1  ภาษาไทย  บันทึกข้อมูล  สรุปข้อมูล  อภิปราย  และน าเสนอ 
 6.2  ภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ฝึกเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษ   ศัพท์เฉพาะของชีววิทยา 
 6.3  สังคมศึกษา  นักเรียนได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตย  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ 
                                          ยอมรบัมติเสยีงสว่นใหญ่  
 6.4  คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมีน้ าใจรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นมีความซื่อสัตย์ 
 
7. ภาระงาน/ชิ้นงาน  

1. แบบฝึกหัดในใบงานที ่1.1 เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัว 
2. ผลการปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที ่1.1 เรื่อง การกินอาอารของพารามีเซียม  
3. สมุดการบ้าน จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัว นักเรียน

คิดว่าจุลินทรีย์ที่มีการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายนอกเซลล ์มีผลต่อการด ารงชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อม
อย่างไร 

 
แนวทางการตรวจให้คะแนนผลงานรายกลุ่ม (รายงานการทดลอง) 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. การรายงานผลการ
ทดลอง 

ท าการทดลองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
น าเสนอข้อมูลที่
ถูกต้องในแบบ
รายงานการทดลอง 

น าเสนอข้อมูลที่
ถูกต้องในแบบ
รายงานการทดลอง 

มีความยุ่งยากในการ
ทดลอง นาเสนอ
ข้อมูลในแบบรายงาน
การทดลองถูกต้อง
เพียงบางส่วน 

ไม่ได้ทาการทดลอง
หรือนาเสนอข้อมูลใน
แบบรายงานการ
ทดลองไม่ถูกต้อง 

2. การอธิบายด้วย
การเขียนหรือการพูด 

การอธิบายชัดเจน 
กะทัดรัด และใช้
ภาษาวิทยาศาสตร์ที่
เหมาะสม 

การอธิบายชัดเจน 
กะทัดรัด และใช้
ภาษาวิทยาศาสตร์ที่
เหมาะสมแต่ไม่
กะทัดรัด 

การอธิบายไม่ชัดเจน 
ไม่รัดกุมหรือไม่
สมบูรณ์ 

อธิบายไม่เข้าใจ
หรือไม่เก่ียวกับปัญหา 
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แนวทางการตรวจให้คะแนนผลงานรายบุคคล 
 

ประเด็นการ 
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. ความสนใจ มีความสนใจในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ได้อย่าง
เหมาะสม 

มีความสนใจในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ไม่ค่อย
เหมาะสม 

ไม่สนใจในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

2. การแสดงความคิดเห็น ให้ความร่วมมือในการแสดง
ความคิดเห็นภายในกลุ่มดี 

ให้ความร่วมมือในการแสดง
ความคิดเห็นภายในกลุ่มเป็น
ส่วนใหญ่ 

ไม่ค่อยให้ความร่วมมือใน
การแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม 

3. การตอบค าถาม มีการตอบคาถามภายใน
ห้องเป็นอย่างดี 

มีการตอบคาถามภายใน
ห้องเป็นส่วนใหญ่ 

ไม่ค่อยตอบคาถามภายใน
ห้อง 

4. การยอมรับฟังผู้อ่ืน ยอมรับฟังผู้อ่ืนอย่างเต็มใจ  ยอมรับฟังผู้อ่ืนอย่างเต็มใจ
เป็นส่วนใหญ่ 

ไม่ค่อยยอมรับฟังผู้อ่ืนอย่าง
เต็มใจ 

5. ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ท างานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและได้ผลงาน
การปฏิบัติที่มีคุณภาพดี 

ท างานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถบ้างและได้
ผลงานการปฏิบัติที่มี
คุณภาพพอใช้ 

ท างานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างไม่เต็มก าลัง
ความสามารถและได้ผลงาน
การปฏิบัติที่มีคุณภาพต่ า 

 
แนวทางการตรวจให้คะแนนผลด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

    
ประเด็นการ 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. มีการวางแผนร่วมกัน   สมาชิกส่วนใหญ่ได้วางแผน

ร่วมกันก่อนการทดลองและมี
การออกแบบการบันทึกผลได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีการ
วางแผนร่วมกันก่อนการ
ทดลองและมีการออกแบบ
การบันทึกผลยังไม่ค่อย
เหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้วางแผน
ร่วมกันก่อนการทดลองและ
มีการออกแบบการบันทึกผล
ยังไม่เหมาะสม  

2. การแบ่งงานรับผิดชอบ  สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการแบ่ง
งานรับผิดชอบได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีการ
แบ่งงานรับผิดชอบยังไม่
ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ได้มีการ
แบ่งงานรับผิดชอบยังไม่
เหมาะสม  

3. มีการให้ความ
ช่วยเหลือกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้ความ
ช่วยเหลือกันได้อย่างเหมาะสม   

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีการ
ให้ความช่วยเหลือกันยังไม่
ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการให้
ความช่วยเหลือกันยังไม่
เหมาะสม  

4.การรับฟังความคิดเห็น
และแก้ปัญหาร่วมกัน  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับฟัง
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม   

สมาชิกทุกคนในกลุ่มการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันยังไม่ค่อย
เหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่มีการรับฟัง
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ร่วมกันยังไม่เหมาะสม  

5. สามารถให้คาแนะนา
กลุ่มอ่ืนได้  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถให้คา
แนะนากลุ่มอ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถให้คาแนะนากลุ่ม
อ่ืนยังไม่ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถให้
คาแนะนากลุ่มอ่ืนไม่
เหมาะสม  
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ประเด็นการ 
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

6. เลือกใช้อุปกรณ์ได้
ถูกต้อง  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ยัง
ไม่ค่อยถูกต้องและเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
เลือกใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม   

7. ปฏิบัติการทดลองตาม
ขั้นตอนที่กาหนดให้  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอน
ที่กาหนดให้ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถปฏิบัติการทดลอง
ตามขั้นตอนที่กาหนดให้ไม่
ค่อยถูกต้องและเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติการทดลองตาม
ขั้นตอนที่กาหนดให้ไม่
ถูกต้องและเหมาะสม  

8. ทาความสะอาดเก็บ
อุปกรณ์เรียบร้อย  

สมาชิกส่วนใหญ่เมื่อทาการ
ทดลองแล้วทาความสะอาด
เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยและ
เหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มเม่ือทา
การทดลองแล้วทาความ
สะอาดเก็บอุปกรณ์ไม่ค่อย
เรียบร้อยและเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ทาความ
สะอาดและเก็บอุปกรณ์ให้
เหมาะสม  

9. ร่วมกันอภิปรายและ
สรุปผลงานของกลุ่ม  

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
อภิปรายและสรุปผลงานของ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายและสรุปผลงาน
ของกลุ่มไม่ค่อยเหมาะสม   

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ร่วมกัน
อภิปรายและสรุปผลงาน  

10. ร่วมกันปรับปรุง
ผลงานของกลุ่ม 

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
ปรับปรุงผลงานของกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกัน
ปรับปรุงผลงานของกลุ่มไม่
ค่อยเหมาะสม  

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ร่วมกัน
ปรับปรุงผลงานของกลุ่ม  

 
8. กิจกรรมการเรียนรู ้(ใช้การสืบเสาะหาความรู ้(7E)) 
 

 ขั้นท่ี  1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้(20 นาที) 
1.1 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับจุลินทรีย์และโปรโตซัว 

 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้(20 นาท)ี 
ครูน าตัวอย่างราที่ข้ึนบนขนมปังซึ่งอยู่ในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิดแจกให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 

เพื่อสังเกตขนมปังบริเวณที่มีราข้ึนว่ามีลักษณะอย่างไร และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายจากการสังเกต  
โดยใช้ค าถามดังนี้ 

2.1 ลักษณะขนมปังบริเวณที่มีราข้ึนแตกต่างจากบริเวณใกล้เคียงอย่างไร จงอธิบาย 
(เนื้อขนมปังบริเวณนั้นจะหายไปบางส่วน) 
  2.2 ความแตกต่างที่สังเกตได้น่าจะมาจากสาเหตุใด (รามีการย่อยสลายแป้งขนมปัง) 

2.3 นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าราน าแป้งขนมปังไปใช้ 
(ปริมาณแป้งขนมปังลดลง ขณะที่ปริมาณราเพิ่มข้ึน) 

2.4 ราที่ข้ึนบนขนมปังมีกระบวนการอย่างไร จึงจะสามารถน าแป้งไปใช้ได ้
(ราน่าจะปล่อยเอนไซม์ออกมาจากเซลล์เพื่อย่อยแป้งแล้วจึงดูดซึมสารอาหารที่ย่อยได้ไปใช้) 
 

 ขั้นท่ี 3 ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration Phase) ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้(30 นาที) 
3.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม (คละความสามารถ) กลุ่มละ 4-5 คน  
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3.2 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง การกินอาหารของพารามีเซียม เมื่อท า
การทดลองเสร็จแล้วให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถามหลังการท ากิจกรรม 
 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้(20 นาที) 

4.1 ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู ้ดังต่อไปนี้  
- ใบความรู้ที่  1.1 เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย ์ 
- ใบความรู้ที่  1.2 เรื่อง การย่อยอาหารของโปนโตซัว  

4.2 ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการทดลองและอภิปรายสรุปร่วมกัน  
4.3 ให้แต่ละกลุ่มได้หมุนเวียนอ่านผลงานของกลุ่มอื่น  ๆจนครบทุกกลุ่มแล้วช่วยกันสรุปว่า 

การกินอาหารของพารามีเซียม ผลเหมือนหรือต่างจากกลุ่มของตนเอง หรือไม่อย่างไร  
4.4 นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปเกี่ยวกับการย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัว 
4.5 ให้นักเรียนท าใบงานที ่1.1 เรื่อง การย่อยอาหารของจุลิทรีย์และโปรโตซัว 
 

 ขั้นท่ี 5 ขั้นขยายความรู ้(Elaboration Phase) ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้(10 นาที) 
5.1 ครูร่วมอภิปรายกับนักเรียนและสรุปเนื้อหาโดยใช้โปรแกรม Power Point เรื่อง การ

ย่อยอาหารของของจุลินทรีย์และโปรโตซัว 
5.2 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการย่อยอาหารของจุลินทรีย์

และโปรโตซัว 
 

 ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้(15 นาท)ี 
6.1 ครูสุ่มถามนักเรียน โดยน าเสนอรูปภาพหรือช่ือของจุลินทรีย์และโปรโตซัว แล้วให้

นักเรียนอธิบายการย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัวที่ก าหนดให ้
6.2 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 ขั้นท่ี 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้(5 นาท)ี 
ครูสนทนากับนักเรียนว่า จากการที่นักเรียนได้ศึกษาการย่อยอาหารของจุลินทรีย์นักเรียน

คิดว่าจุลินทรีย์ที่มีการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายนอกเซลล ์มีผลต่อการด ารงชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อม
อย่างไร  
 
9. สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้ 

9.1 ใบความรู้ที ่1.1 เรื่อง  การย่อยอาหารของจุลินทรีย ์
9.2 ใบความรู้ที ่1.2 เรื่อง การย่อยอาหารของโปรโตซัว 
9.3 ใบงานที ่1.1 เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัว 
9.4 ใบกิจกรรมที ่1.1 เรื่องการกินอาหารของพารามีเซียม  
9.5 Power Point เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัว 
9.6 หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
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10. การวัดและประเมินผล 
 

การวัดประเมินผล วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 
1. ด้านความรู้  
ความเข้าใจ (K)  

-สังเกตการณ์ตอบค าถามของ   
นักเรียนภายในห้อง  
-ตรวจรายงานการทดลองจาก   
ใบกิจกรรม ที่ 1.1  
-ตรวจใบงานที่ 1.1  
-สมุดการบ้าน  

-ประเมินพฤติกรรมแบบสังเกต 
พฤติกรรมรายบุคคล  
-แบบประเมินผลงานรายกลุ่ม  
-แบบประเมินผลงานรายกลุ่ม 

ท าได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

2. ด้านทักษะ  
กระบวนการ (P)  

-สังเกตพฤติกรรมกลุ่มในการร่วม 
กิจกรรม  
-สังเกตการทางานโดยใช้ทักษะ   
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

-ประเมินพฤติกรรมแบบสังเกต 
พฤติกรรมรายบุคคล  
-แบบประเมินผลงานรายกลุ่ม  
-แบบประเมินความสามารถ
ด้าน ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์  

ท าได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

3. ด้านคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ (A)  

-การประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้  

-ประเมินพฤติกรรมแบบสังเกต 
พฤติกรรมรายบุคคล  

ท าได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
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แบบตรวจให้คะแนนผลงานรายกลุ่ม 
 

ที่ ชื่อกลุ่ม 

รายการประเมิน/ระดับคะแนน 

คะแนนรวม หมายเหตุ การรายงานผล 
การทดลอง 

การอธิบายด้วย
การเขียนหรือ 

การพูด 
4 3 2 1 4 3 2 1   

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
 
 
      ลงช่ือ…………………………………………ผู้ประเมิน  

                                                               ……..../……………../……………… 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 

-   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให ้  4  คะแนน      
-   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้   3  คะแนน  
-   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให ้ 2  คะแนน  
-   พฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัต ิให้  1  คะแนน  
 
 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผล (ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี ขึ้นไป)  
 

- ระดับ 4    คะแนน  8-7   เกณฑ์    ดีมาก  
- ระดับ 3    คะแนน  6-5   เกณฑ์    ดี  
- ระดับ 2    คะแนน  4-3   เกณฑ์    พอใช้  
- ระดับ 1    คะแนน  2-0   เกณฑ์    ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 (ว30241) 8 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน/ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 
หมาย
เหตุ ความสนใจ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ
ฟังผู้อื่น 

ท างาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
 

   ลงช่ือ...........................................ผู้ประเมิน  
                                                                                  ........./...................../...........  
เกณฑ์การให้คะแนน  
 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ    ให้    3    คะแนน  
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง     ให้     2   คะแนน  
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                   ให้      1    คะแนน  

 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผล (ผ่านเกณฑ์ในระดับ พอใช้ ขึ้นไป  
- ระดับ 3    คะแนน    15-11    เกณฑ์     ดี  
- ระดับ 2    คะแนน    10-6      เกณฑ์     พอใช้  
- ระดับ 1    คะแนน    5-0        เกณฑ ์    ปรบัปรงุ 
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แบบประเมินความสามารถด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

 
กลุ่มที ่................ช่ือกลุ่ม................................................ 

สมาชิกภายในกลุ่ม  
1 .............................................................. 2 ......... ...................................................  
3 .................... ..........................................4 .......................................................... ..  
5 .............................................................. 6 ............................................................  
 

คาชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

ล าดับท่ี 
รายการพฤติกรรม 

 
คุณภาพการปฏิบัติ 
3 2 1 

1 มีการวางแผนร่วมกัน     
2 การแบ่งงานรับผิดชอบ     
3 มีการให้ความช่วยเหลือกัน     
4 การรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน     
5 สามารถให้คาแนะนากลุ่มอื่นได ้    
6 เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง     
7 ปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนที่ก าหนดให ้    
8 ท าความสะอาด / เก็บอุปกรณ์ เรียบร้อย    
9 ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลงานของกลุ่ม     
10 ร่วมกันปรับปรุงผลงานของกลุ่ม     

 
 

ลงช่ือ ............................................ ผู้ประเมิน  
                                                                                ........./................/............ ..... 
เกณฑ์การให้คะแนน  

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้  3  คะแนน  
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง   ให้  2  คะแนน  
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

         ชว่งคะแนน  
 

ระดับคุณภาพ 
24-30 
17-23 
10-16 

               3 =  ดี 
 2 =  พอใช้ 

    1 =  ปรับปรุง 
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จุลินทรีย์ (Microorganism) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึง
จ าเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ แบคทีเรีย อาร์เคีย รา และ ยีสต ์

 
การย่อยอาหารของราและแบคทีเรีย   

      1. รา  เนื่องจากรามีผนังเซลล์  จึงไม่สามารถน าสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ได้  การย่อยอาหารจึง
เป็นการย่อยภายนอกเซลล์ ( Extracellular  digestion)  โดยส่งน้ าย่อยหรือเอนไซม์ออกมาย่อยสาร
โมเลกุลใหญ่ให้เป็นสารโมเลกุลเล็กก่อน แล้วจึงดูดซึมสาร โมเลกุลเล็กเข้าสู่เซลล ์  การย่อยสารโมเลกุลใหญ่
โดยราและแบคทีเรีย  จะข้ึนอยู่กับเอนไซม์อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น   ยีสต์เจริญได้ดีในอาหารพวกน้ าตาล
เพราะยีสต์มีเอนไซม์อินเวอร์เทส ในการย่อยสลายน้ าตาล  

  

 
ภาพท่ี  1  แสดงโครงสร้างของรา 

                                  

2. แบคทีเรีย  แบคทีเรียมีการย่อยอาหารโดยส่งน้ าย่อยออกมาย่อยสารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นสาร
โมเลกุลเล็กก่อนแล้วจึงดูดซึมสารโมเลกุลเล็กเข้าสู่เซลล์ จัดว่าเป็นการย่อยภายนอกเซลล์ (Extracellular 
digestion) แบคทีเรียบางชนิดสามารถย่อยสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนได ้ แต่บางชนิดอาจจะ
ย่อยได้เฉพาะสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก  

 

 
ภาพท่ี 2  แสดงโครงสร้างของแบคทีเรีย 

รายวิชาชีววิทยา 
รหัสวิชา ว30241 

ใบความรู้ท่ี 1.1 
เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย ์

ครูผู้สอน 
นางพรพิมล เฉลิมชาติ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 

http://www.pw.ac.th/main/website/sci/glossary.htm
http://www.pw.ac.th/main/website/sci/glossary.htm#24
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โพรโทซัว จัดเป็นโพรทิสต์ สร้างอาหารเองไม่ได้ ไม่มีผนังเซลล์แต่สามารถเคลื่อนท่ีได้  
โพรโทซัว ไม่มีระบบทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารโดยเฉพาะแต่อาศัยส่วนต่าง  ๆ ของเซลล์ช่วย
ในการน าอาหารเข้าสู่เซลล์แล้วจึงมีการย่อยอาหารภายในเซลล์  ซึ่งเรียกว่าการย่อยภายในเซลล์ 
(intracellular digestion) เช่น อะมีบาและพารามีเซียม 

 
1. อะมีบา  (Amoeba) จะมีวิธีการน าอาหารเข้าสู่เซลล์  โดยกระบวนการฟาโกไซโทซิส  

(Phagocytosis) โดยการยื่นส่วนไซโทพลาซึมที่เรียกว่า  ซูโดโพเดียม  (Pseudopodium) โอบล้อมอาหาร
เข้าสู่เซลล์ เกิดเป็นฟูดแวคิวโอลแล้วไปรวมกับไลโซโซม (Lysosome) ซึ่งมีเอนไซม์ไลโซไซม์  (Lysozyme) 
อยู่มากมายจึงเกิดการย่อยแบบภายในเซลล์ข้ึน  สารที่ย่อยได้จะถูกดูดซึมเข้าสู่ไซโทพลาซึมใน  บริเวณ
ใกล้เคียง ส่วนกากอาหารหรือสารที่ย่อยไม่ได้จะถูกขับออกจากเยื่อหุ้มเซลล์  โดยแตกทะลุออกทาง  เยื่อหุ้ม
เซลล์ (Egestion) 

 
ภาพท่ี  1                      ภาพท่ี  2   

       ข้ันตอนการกนิอาหารของอะมบีา                                ข้ันตอนการกินอาหารของพารามีเซียม 
  
 2. พารามีเซียม (Paramecium) จะใช้ซีเลีย (Cilia) ที่อยู่บริเวณร่องปาก (Oral groove) โบกพัด
พาอาหารเข้าทางร่องปากที่มีช่องเปิด เรียกว่า ไซโตสโตม (Cytostome) อาหารจะเข้าไปใน  
ไซโทพลาซึมจนอยู่ในสภาพที่เป็นฟูดแวคิวโอล แล้วอาหารจะ ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในไลโซโซม เช่นเดียวกับ
อะมีบา ในที่สุด เหลือเพียงกากอาหาร ฟูดแวคิวโอลนี้เคลื่อนมาที่บริเวณ ใต้ร่องปากเพื่อก าจัดกากอาหาร
ออกทางช่องเปิด (Anal pore) ซึ่งมีต าแหน่งที่แน่นอน 
 

รายวิชาชีววิทยา 
รหัสวิชา ว30241 

ใบความรู้ท่ี 1.2 
เรื่อง การย่อยอาหารของโปรโตซัว 

ครูผู้สอน 
นางพรพิมล เฉลิมชาติ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 



ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 (ว30241) 12 
 

 

 
 
ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัว ผู้สอน พรพิมล  เฉลิมชาติ 

ชื่อ………………………….………สกุล..............………………ชั้น ม.4/…………เลขที…่……………………… 
วันท่ี ...........................................เดือน.........................................พ.ศ. ............................. 

 
จุลินทรีย์และโปรโตซัว กระบวนการย่อยอาการ 

ราขนมปัง 

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

  แบคทีเรีย 

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

 
 
 
 
 
 
อะมีบา 

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

             พารามีเซียม 

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

ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนอธิบายการย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัวดังต่อไปนี้ 
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ใบกิจกรรม 

ท่ี 1.1  เรื่องการกินอาหารของพารามีเซียม ผู้สอน พรพิมล เฉลิมชาต ิ

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 
1………………………………………………….………..…     2………..….……………………………………………… 
3………………………………………………………………     4…………………….…………………………………….. 
5………………………………………………………………     6…………………………………………………………… 
วันท่ี ...........................................เดือน.........................................พ.ศ. ............................. 

 
วัสดุอุปกรณ์ 
1. ยีสต ์    2. พารามีเซียม  3. สารละลายกลูโคส 10%   
4. สีคองโกเรด   5. เมทิลเซลลูโลส 0.1% 6. สไลด์ และกระจกปิดสไลด ์
7. กล้องจุลทรรศน์ 
 

วิธีการทดลอง 
1. เตรียมยีสต์ที่เป็นอาหารของพารามีเซียม โดยผสมยีสต ์0.5 g ในสารละลายกลูโคส 10% และเพื่อให้

เห็น 
ยีสต์ชัดเจนขึ้น เติมสีคองโกเรด 30 mg ทิ้งไว ้15 นาที 

2. เตรียมสไลด ์พารามีเซียมในเมทิลเซลลูโลส แล้วเติมยีสต์ที่เตรียมไว้ในข้อ 1. ปิดด้วยกระจกปิดสไลด ์
3. ศึกษาการกินอาหารของพารามีเซียมด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

 
ผลการทดลอง 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .................................. 
 
ค าถามหลังกิจกรรม 

1. พารามีเซียมมีวิธีการกินยีสต์อย่างไร 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .................................. 

2. เซลล์ของยีสต์เมื่อเข้าสู่ภายในเซลล์ของพารามีเซียมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หรือไม่ 
อย่างไร 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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เฉลย 

ใบงาน 1.1  เรื่องการย่อยอาหารของจุลินทรีย ์ ผู้สอน พรพิมล เฉลิมชาต ิ

 
จุลินทรีย์และโปรโตซัว กระบวนการย่อยอาการ 

ราขนมปัง 

การย่อยอาหารของราเป็นการย่อยภายนอกเซลล์ 
(Extracellular  digestion)  โดยส่งน้ าย่อยหรือ
เอนไซม์ออกมาย่อยสารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นสาร
โมเลกุลเล็กก่อน แล้วจึงดูดซึมสาร โมเลกุลเล็กเข้าสู่
เซลล ์

  แบคทีเรีย 

การย่อยอาหารของแบทีเรียเป็นการย่อยภายนอก
เซลล์ (Extracellular  digestion)  โดยส่งน้ าย่อย
หรือเอนไซม์ออกมาย่อยสารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นสาร
โมเลกุลเล็กก่อน แล้วจึงดูดซึมสาร โมเลกุลเล็กเข้าสู่
เซลล ์

 
 
 
 
 
 
อะมีบา 

จะน าอาหารเข้าสู่เซลล์ โดยกระบวนการฟาโกไซโทซิส 
(Phagocytosis) โดยการยื่นส่วนไซโทพลาซึมที่เรียกว่า  ซูโด
โพเดียม (Pseudopodium) โอบล้อมอาหารเข้าสู่เซลล์  เกิด
เป็นฟูดแวคิวโอลแล้วไปรวมกับไลโซโซม (Lysosome) ซ่ึงมี
เอนไซม์ไลโซไซม์ (Lysozyme) อยู่มากมายจึงเกิดการย่อย
จัดเป็นการย่อยแบบภายในเซลล์ 
(Intracellular  digestion) สารที่ย่อยได้จะถูกดูดซึมเข้าสู่
ไซโทพลาซึมใน บริเวณใกล้เคียง  

             พารามีเซียม 

จัดเป็นการย่อยแบบภายในเซลล ์
(Intracellular  digestion) โดยจะใช้ซีเลีย (Cilia) ที่อยู่
บริเวณร่องปาก (Oral groove) โบกพัดพาอาหาร
เข้าทางร่องปากที่มีช่องเปิด เรียกว่า ไซโตสโตม 
(Cytostome) อาหารจะเข้าไปในไซโทพลาซึมจนอยู่
ในสภาพที่เป็นฟูดแวคิวโอล แล้วอาหารจะ ถูกย่อย
โดยเอนไซม์ในไลโซโซม เช่นเดียวกับอะมีบา 
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เฉลย 
ใบกิจกรรมท่ี 

1.1 

 เรื่องการกินอาหารของพารามีเซียม ผู้สอน พรพิมล เฉลิมชาต ิ

 
1. พารามีเซียมมีวิธีการกินยีสต์อย่างไร 

(พารามีเซียมจะใช้ซิเลียที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ร่องปากพัดโบกเอาเซลล์ยีสต์เข้าไปทางร่องปากต่อจากนั้นเซลล์
ยีสต์จะเข้าสู่เซลล์พารามีเซียมเกิดเป็นฟูดแวคิวโอล) 

2. เซลล์ของยีสต์เมื่อเข้าสู่ภายในเซลล์ของพารามีเซียมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หรือไม่ 
อย่างไร  
(ฟูดแวคิวโอลที่มีเซลล์ยีสต์อยู่ภายในจะมีไลโซโซมมาเช่ือมรวม และเอนไซม์ในไลโซโซมจะย่อยเซลล์ยีสต์) 
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แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  
เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัว เวลา 10 นาที 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนพิจารณาค าถามและเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
1. การย่อยอาหารของพวกรา เกิดข้ึนโดยวิธีใด 
   ก. ปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนอกเซลล์ แล้วแต่
ละเซลล์ต่างได้รับอาหาร 
   ข. ปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนอกเซลล ์แล้วแต่
ละเซลล์ต่างดึงอาหารโมเลกุลเล็กที่ถูกย่อยแล้วมา
ย่อยต่อ 
   ค. น าอาหารเข้าไปย่อยในเซลล์โดยตรง 
   ง. ใช้กระบวนการ phagocytosis เหมือน
อะมีบา 
2. ไลโซโซมในโพรโทซัวเทียบได้กับอวัยวะใดของ
คน 
   ก. ตับและตับอ่อน     
   ข. ตับอ่อนและล าไส้เล็ก 
   ค. ตับและกระเพาะอาหาร 
   ง.  กระเพาะอาหารและล าไส้ใหญ ่
3. การย่อยอาหารของแบคทีเรียเป็นแบบใด 
   ก. Intercellular digestion  
   ข.  Extercellular digestion 
   ค.  Intracellular digestion  
   ง.  Extracellular digestion 
4. การย่อยอาหารของโปรตีสต์เซลล์เดียวเกิดข้ึนที่
บริเวณใด 
   ก. contractile vacuole   
   ข. Food vacuole           
   ค. mitochondria          
   ง. Nucleus 
5. ออร์แกเนลล์ใดที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร
ภายในเซลล์มากที่สุด 
   ก.  contractile vacuole   ข.  Ribosome 
   ค.  Lysosome       ง.  golgi body 
6. ยีสต์  สามารถย่อยนอกเซลล์ได้  โดยใช้เอนไซม์
ชนิดใด 
   ก.  อินเวอร์เทส ข.  เปปซิน  
   ค.  ทริบซิน  ง.  เอนเทอร์โรไคเนส 

7.    
 

 
จากโครงสร้างของพารามีเซียม  หมายเลขใดเป็น 
food  vacuole 
   ก.  หมายเลข  1 ข.  หมายเลข  2  
   ค.  หมายเลข  3 ง.  หมายเลข  4 

จากภาพ  จงตอบค าถามข้อท่ี  8-9                                      

 
8. การกินอาหารของอะมีบา ใช้วิธีใด 
   ก.  Phagocytosis  
   ข.  Pinocytosis  
   ค.  Pseodopodium    
   ง.  Active  transport 
9. หมายเลขใดเป็น Pseudopodium   
   ก.  หมายเลข  1 ข.  หมายเลข  2                 
   ค.  หมายเลข  3 ง.  หมายเลข  4  
10.  ยีสต์  เห็ด  รา  มีการย่อยต่างจากสิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียวชนิดอื่นๆ  ดังนั้นจึงด ารงชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมแบบใด 
   ก.  Producer   
   ข.  Consumer  
   ค.  Saprophyte  
   ง.   Decomposer
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เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  

เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัว เวลา 10 นาที 
 

ข้อ ค าตอบ 
1 ก 
2 ข 
3 ง 
4 ข 
5 ค 
6 ก 
7 ข 
8 ก 
9 ค 
10 ง 
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แบบบันทึกผลหลังการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโปรโตซัว      เวลา 2  ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2554                              ครูผู้สอน นางพรพิมล  เฉลิมชาติ 

ใช้สอนวันที่..................... เดือน.............. .....................พ.ศ.....................เวลา..................... .......... 
1.  เวลาในการสอน 
   ตรงตามแผน    น้อยกว่าแผน    มากกว่าแผน 
2. การใช้ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
   ตรงตามแผน     ไม่ตรงตามแผน  เพราะ ………………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  การวัดและประเมินผล 
   ตรงตามแผน     ไม่ตรงตามแผน  เพราะ………………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม  
 4.1  ด้านความรู้ / ความเข้าใจ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4.2  ด้านทักษะ / กระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.  ปัญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.  แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ลงชื่อ   ครูผู้สอน   ลงชื่อ    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ     
      (นางพรพิมล  เฉลิมชาติ)         (นางพิศมัย  นันทวิสิทธิ์)  

 
     

ลงชื่อ      ลงชื่อ    
     (นายประดิษฐ์    นวลใส)                 (นายสุธี   ชินชัย) 
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