
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา ว30244 ชีววิทยา 4       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ระบบย่อยอาหาร   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2/2564 
เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เวลา 2.00 ชั่วโมง 
ผู้สอน นางวราภรณ์  ยารอซ     โรงเรียนมัญจาศึกษา 
วันที่...............เดือน...................................................... พ.ศ. ................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระ ชีววิทยา       
  4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลําเลียงสารและ
การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้  
1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง และกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มี

ทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล อธิบาย การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (K) 
2. นักเรียนสามารถอธิบายการย่อยอาหารภายนอกเซลล์และภายในเซลล์ (K) 

  3. นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายการกินอาหารของพารามีเซียม (K) 
 4. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง (P) 

5. นักเรียนมีวินัยในการเรียน และการทํางานกลุ่ม (A) 
6. นักเรียนใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน (A) 
7. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางาน (A) 

3. สาระการเรียนรู้ 
- การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
- การย่อยอาหารภายนอกเซลล์และการย่อยอาหารภายในเซลล์ 

4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การย่อยอาหารมีทั้งการย่อยภายนอกเซลล์และการย่อยภายในเซลล์ เช่น รา เห็ด มีการย่อยอาหาร

ภายนอกเซลล์ ส่วน อะมีบา พารามีเซียม มีการย่อยอาหารภายในเซลล์  
 
 
 



5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการสํารวจค้นหา 
3) ทักษะการวิเคราะห์ 

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทํางาน 

7. ชิ้นงาน/ภาระรวบยอด 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การศึกษาการกินอาหารของพารามีเซียม 
3. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
4. แผนผังกราฟิก หัวข้อ การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบ PLC 
1) กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
1 ครูแจ้งผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ รวมถึงเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ 

2 ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม 

3. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตจากนั้นยกตัวอย่างจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตเซลล์ด้วยการแชร์ภาพสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ลงในอัลบัมกลุ่ม
ไลน์ 

4. ครูถามคําถาม big questions เพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
- ทําไมร่างกายของสิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการย่อยอาหาร 

   (แนวค าตอบ นักเรียนอาจตอบว่า สิ่งมีชีวิตต้องมีการย่อยอาหาร เพ่ือทําให้อาหารมีขนาด
เล็กลงจนร่างกายสิ่งมีชีวิตสามารถนําสารอาหารที่ย่อยแล้วไปใช้สร้างพลังงานให้แก่ร่างกาย) 

- การย่อยอาหารมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไร 



  (แนวค าตอบ นักเรียนอาจตอบว่า กระบวนการย่อยอาหารมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิต คือ 
ช่วยทําให้ขนาดของอาหารมีขนาดเล็กลง ซึ่งทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถดูดซึมอาหารที่ผ่านการย่อยไปใช้ในการ
ดํารงชีวิตได้) 
   - สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีการย่อยอาหารเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
   (แนวค าตอบ นักเรียนอาจตอบว่า สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีโครงสร้างที่ใช้ในการย่อยอาหารและ
กระบวนการย่อยอาหารแตกต่างกัน เช่น ฟองน้ําเป็นสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร แต่ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มี
ทางเดินและมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ เป็นต้น) 

 
  - จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีการกินอาหารและย่อยอาหารอย่างไร 
  (แนวค าตอบ จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีการย่อยอาหารอย่างง่าย เช่น อะมีบา และ
พารามีเซียม มีการย่อยอาหารภายในเซลล์ ส่วน เห็ด รา และยีสต์ มีการย่อยอาหารภายนอกเซลล์) 

2) ส ารวจค้นหา (Explore) 
 1. ครอูธิบายว่า เมื่อสิ่งมีชีวิตกินอาหารจะมีกระบวนการย่อยอาหารเพ่ือทําให้อาหารกลายเป็น

สารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลง สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีโครงสร้างของร่างกายแตกต่างกันจึงมีกระบวนการ

ย่อยอาหารที่แตกต่างกัน 

  2. ครูนําขนมปังที่ข้ึนราบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกแบบปิด หรือภาพขนมปังข้ึนรา มาให้นักเรียนดู และ

อธิบายว่า ราเป็นสิ่งมีชีวิตทีม่ีการย่อยอาหารภายนอกเซลล์โดยปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยขนมปังให้มีโมเลกุล

ขนาดเล็กลงและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ 

3. ครูให้นักเรียนศึกษาการย่อยอาหารของจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ 

4. ครนูําคลิปวีดีโอแสดงการกินอาหารของอะมีบาซึ่งนําอาหารเข้าสู่เซลล์โดยใช้เท้าเทียมเกิดเป็น 

food vacuole และถูกย่อยโดยเอนไซม์จากไลโซโซม มาประกอบการสอน เช่น 

https://www.youtube.com/watch?v=mv6Ehv06mXY 

5. ครูให้นักเรียนศึกษาการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา 

6. ครูสุ่มเลือกนักเรียนอธิบายการย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ดังนี้ รา ยีสต์ 

อะมีบา พารามีเซียม และครูอาจถามคําถามนักเรียน เช่น 

- ราที่ขึ้นบนขนมปังนําแป้งจากขนมปังมาใช้ได้อย่างไร 

   (แนวค าตอบ ราปล่อยเอนไซม์ออกมาจากเซลล์เพ่ือย่อยแป้งให้มีโมเลกุลขนาดเล็กลงแล้วจึง

ดูดซึมเข้าสู่เซลล์) 

- อะมีบาและพารามีเซียมมีการย่อยอาหารอย่างไร 



   (แนวค าตอบ การย่อยอาหารภายในเซลล์ซึ่งอะมีบาใช้เท้าเทียมโอบล้อมอาหารกลายเป็น 

food vacuole และใช้เอนไซม์จากไลโซโซมย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลง ส่วนกากอาหารที่เหลือถูกปล่อยออก

นอกเซลล์ สําหรับพารามีเซียมใช้การพัดโบกของซีเลียบริเวณร่องปากนําอาหารเข้าสู่เซลล์กลายเป็น food 

vacuole ภายในเซลล์ แล้วจงึใช้เอนไซม์จากไลโซโซมย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลง ส่วนกลางอาหารที่เหลือถูก

ปล่อยออกนอกเซลล์ทางร่องปาก) 

- การย่อยอาหารของราแตกต่างจากการย่อยอาหารของอะมีบาและพารามีเซียมอย่างไร 

    (แนวค าตอบ ราได้มีการย่อยอาหารภายนอกเซลล์ อะมีบาและพารามีเซียมมีการย่อยอาหาร

ภายในเซลล์) 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

  8. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทํากิจกรรมการกินอาหารของพารามีเซียม เพ่ือศึกษา

ลักษณะการกินอาหารของพารามีเซียม 

3) อธิบายความรู้ (Explain) 
1. ครูสุ่มเลือกนักเรียนอย่างน้อย 5 กลุ่ม นําเสนอผลการทํากิจกรรม  

  2. ครูถามคําถามท้ายกิจกรรมกับนักเรียน  

  3. ครูนําคลิปวีดีโอแสดงการกินอาหารของพารามีเซียม มาประกอบการอภิปรายผล เช่น 

https/www.youtube.com/watch?v=sn3MTYNe8mM 

  4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลกิจกรรมการกินอาหารของพารามีเซียม 

  5. ครถูามคําถามเพ่ือเชื่อมโยงกับการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียน ดังนี้ 
  - นักเรียนจะนําความรู้ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตประจําวันของนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร 

4) ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
  1. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  

2. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดชีววิทยา ม.5 เล่ม 2 

3. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการย่อยอาหารของสัตว์ และครูยังใช้

คําถามเพ่ือสังเกตทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียน ดังนี้ 

 - นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้จากแหล่งเรียนรู้ใดได้บ้าง  
  4. ครูมอบหมายการบ้านให้นักเรียนทําใบงาน และครูใช้คําถามเพ่ือสังเกตนักเรียนด้านคุณธรรม ดังนี้ 
  - นักเรียนจะเกิดคุณธรรมใดบ้าง เมื่อนักเรียนทําการบ้านด้วยตนเอง 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=sn3MTYNe8mM


5) ตรวจสอบผล (Evaluate) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และให้

นักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ที่ได้เรียนให้อยู่ในรูปแผนผังกราฟิก หัวข้อ การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ลงในสมุดบันทึกของนักเรียน 

2. ครูตรวจสอบผลจากการสรุปการย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  

3. ครูประเมินผลจากกิจกรรมการกินอาหารของพารามีเซียม  

4. ครูตรวจสอบผลจากการทําแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัด เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และ

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

5. ครูตรวจสอบผลการทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
6. ครูประเมินผล โดยการสังเกตการณ์ตอบคําถาม การร่วมกันทําผลงาน และจากการนําเสนอผลงาน 
7. ดําเนินการ PLC เรื่องท่ีสอนร่วมกับครูสาขาชีววิทยา 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 

1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2) หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2  

  3) วิดีโอ หรือ PowerPoint เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น 
รา ยิสต์ อะมีบา และพารามีเซียม 

9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  

10. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

10.1 ด้าน K 
- ระบบย่อยอาหาร 

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน  
- ตรวจแบบฝึกหดั 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- แบบฝึกหัด 

- ประเมินตามสภาพจริง 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

10.2 ด้าน P 
- การนําเสนอผลงาน 
- การปฏิบัติการ (ทดลอง) 
- แผนผังกราฟิก    

- ประเมินการนําเสนอผลงาน 
- ประเมินปฏิบัติการ 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินแผนผังกราฟิก 

- ประเมินการนําเสนอผลงาน 
- แบบประเมินปฏิบัติการ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
- แบบประเมินแผนผังกราฟิก 

- ระดับคณุภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์
 

10.3 ด้าน A 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มีความมุ่งมั่นในการ
ทํางาน 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

 



11. ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
12. ความเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

12.1 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                          (ผู้ตรวจ) 
(นางสาวกรรณิกา  ธาดา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_____/_____/_____ 

12.2 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                        (ผู้ตรวจ) 
(นางกาญจณา  พัดเพ็ง) 

รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
_____/_____/_____ 

 

12.3 บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ            
(นายสมนึก   เรื่องลือ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
____/_____/_____ 

 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
สรุปผลการเรียนรู้  
 ด้าน K 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้าน P 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้าน A 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อุปสรรค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางแก้ไข  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

ลงชื่อ                                        (ผู้บันทึก) 
(นางวราภรณ์  ยารอซ) 

_____/_____/_____ 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูก () หรือผิด () หน้าข้อความตามความเข้าใจของนักเรียน 

1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีโครงสร้างในการย่อยอาหารเหมือนกัน 

2. คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และลิพิดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย เซลล์สามารถ

นําไปใช้ได้ทันที 

3. ทางเดินอาหารของมนุษย์ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะ

อาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ ทวารหนัก และมีอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร คือ ต่อม

น้ําลาย ตับ และตับอ่อน 

4. ฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงจัดเป็นการย่อยเชิงกลและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหาร 

5. ภายในกระเพาอาหารมีการย่อยโปรตีนโดยใช้เอนไซม์ในภาวะที่เป็นกรด 

6. การย่อยอาหารในลําไส้เล็กอาศัยเอนไซม์ท่ีสร้างจากตับอ่อนเท่านั้น 

7. การดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ลําไส้เล็ก 

8. น้ําดีสร้างจากถุงน้ําดีแล้วส่งไปท่ีลําไส้เล็กช่วยให้ลิพิดแตกตัว 

9. ไตรกลีเซอไรด์เมื่อถูกย่อยแล้วจะได้กรดไขมันและกลีเซอรอล 

10. เอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารจัดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูก () หรือผิด () หน้าข้อความตามความเข้าใจของนักเรียน 

11. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีโครงสร้างในการย่อยอาหารเหมือนกัน 

12. คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และลิพิดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย เซลล์สามารถ

นําไปใช้ได้ทันที 

13. ทางเดินอาหารของมนุษย์ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะ

อาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ ทวารหนัก และมีอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร คือ ต่อม

น้ําลาย ตับ และตับอ่อน 

14. ฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงจัดเป็นการย่อยเชิงกลและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหาร 

15. ภายในกระเพาะอาหารมีการย่อยโปรตีนโดยใช้เอนไซม์ในภาวะที่เป็นกรด 

16. การย่อยอาหารในลําไส้เล็กอาศัยเอนไซม์ท่ีสร้างจากตับอ่อนเท่านั้น 

17. การดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ลําไส้เล็ก 

18. น้ําดีสร้างจากถุงน้ําดีแล้วส่งไปท่ีลําไส้เล็กช่วยให้ลิพิดแตกตัว 

19. ไตรกลีเซอไรด์เมื่อถูกย่อยแล้วจะได้กรดไขมันและกลีเซอรอล 

20. เอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารจัดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ ...................................................................................................... ชั้น.............  เลขท่ี........... 

1. ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย  ตรงภาพของสิ่งมีชีวิตทีม่ีการย่อยอาหารภายนอกเซลล์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด เร่ือง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

1. ยกตัวอย่างจุลินทรีย์/สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ที่มีการย่อยอาหารภายนอกเซลล์ มา 1 ชนิด 
โดยวาดภาพพร้อมอธิบายลักษณะการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ยกตัวอย่างจุลินทรีย์/สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ที่มีการย่อยอาหารภายในเซลล์ มา 1 ชนิด โดย
วาดภาพพร้อมอธิบายลักษณะการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 
ชื่อ ...................................................................................................... ช้ัน.............  เลขที่........... 

1. ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ตรงภาพของสิ่งมีชีวิตที่มีการย่อยอาหารภายนอกเซลล์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. ยกตัวอย่างจุลินทรีย์/สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ที่มีการย่อยอาหารภายนอกเซลล์ มา 1 ชนิด 
โดยวาดภาพพร้อมอธิบายลักษณะการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ  

รา มีการย่อยอาหารภายนอกเซลล์ โดยการปล่อย

เอนไซม์ออกมาย่อยอาหารภายนอก จากนั้นจึงดูดซึม

สารอาหารที่ผ่านการย่อยเข้าสู่ร่างกาย 

2. ยกตัวอย่างจุลินทรีย์/สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ที่มีการย่อยอาหารภายในเซลล์ มา 1 ชนิด โดย
วาดภาพพร้อมอธิบายลักษณะการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ  

อะมบีา มีกรย่อยอาหารภายในเซลล์ ด้วยการยื่นเท้า

เทียมไปโอบล้อมรอบอาหาร อาหารจะตกเข้าสู่เซลล์และ

อยู่ในรูปของ food vacuole จากนั้นปล่อยเอนไซม์

จากไลโซโซมมาย่อยอาหารใน food vacuole แล้วจึงดูด

ซึมสารอาหารที่ผ่านการย่อยไปส่วนต่างๆ ของเซลล์ 

 

 

เฉลยแบบฝึกหัด เร่ือง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดยีว 



 
 
สมาชิกกลุ่ม 1. ……………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………. 
      3. ……………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………. 
      5. ……………………………………………………………… 6. ……………………………………………………………. 
จุดประสงค์ 
 ศึกษาลักษณะการกินอาหารของพารามีเซียม 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ยีสต์    
2. พารามีเซียม 
3. สารละลายกลูโคส 10 %  
4. สีคองโกเรต 30 mg 
5. เมทิลเซลลูโลส 0.1 % 

6. สไลด์และกระจกปิดสไลด์ 
7. กล้องจุลทรรศน์ 
8. หลอดหยด 
9. บีกเกอร์ 

 
วิธีการท ากิจกรรม 

1. เตรียมยีสต์เพ่ือใช้เป็นอาหารของพารามีเซียม โดยผสมยีสต์ 0.5 g ในสารละลายกลูโคส 10 % 
แล้วเติมสีสีคองโกเรต 30 mg ทิ้งไว้ 15 นาท ี

2. เตรียมสไลด์ โดยหยดเมทิลเซลลูโลส 0.1 % ลงบนสไลด์ แล้วนําพารามีเซียมใส่ลงไป จากนั้นเติม
ยีสต์ที่เตรียมไว้ในข้อ 1 ลงไปบนสไลด์ ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 

3. นําสไลด์ไปศึกษาการกินอาหารของพารามีเวียมภายใต้กล้องจุลทรรศน์  
สังเกตลักษณะการกินอาหารของพารามีเซียม และลักษณะของยีสต์เมื่อเข้าไปอยู่ในเซลล์ของ
พารามีเซียม แล้วบันทึกผล  

บันทึกผลการท ากิจกรรม 
 จากการสังเกตลักษณะการกินอาหารของพารามีเซียม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าถามท้ายกิจกรรม พารามีเซียมใช้วิธีการใดน าอาหารเข้าสู่เซลล์ และมีกระบวนการย่อยแบบใด 

กิจกรรมการทดลอง เรือ่ง การกินอาหารของพารามีเซียม 

แผนภาพแสดงลักษณะการกินอาหารของพารามีเซียม 



แบบประเมินการปฏิบัติการ 
ค าชี้แจง ให้ผู้สอนประเมินการปฏิบัติการของนักเรียนตามรายการที่กําหนด แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ 

 ระดับคะแนน 
ที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 การออกแบบการทดลอง     
2 การดําเนินการทดลอง     
3 การนําเสนอ     

รวม     
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 

 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.การออกแบบการ
ทดลอง 

เข้าใจปัญหาตั้งสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปญัหา 
ออกแบบการทดลองและใช้
เทคนิควิธีท่ีถูกต้อง แสดงถึง
ความคิดรเิริม่  

เข้าใจปัญหา
ตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง 
ออกแบบการทดลอง
และใช้เทคนิควิธีท่ี
ถูกต้อง 

เข้าใจปัญหา
ตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง 
ออกแบบการทดลอง
และใช้เทคนิควิธีท่ียังไม่
ถูกต้องถูกต้อง 

เข้าใจปัญหา
ตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง 
ต้องอาศัยการแนะนํา
ในการออกแบบการ
ทดลอง 

2.การดําเนินการ
ทดลอง 

การดําเนินการทดลองมี
ขั้นตอนครบถ้วนถูกต้อง มี
การทําซ้ํา และการเก็บ
ข้อมูลได้ละเอียดรอบคอบ
ครบถ้วนตามทีต่้องการ 

การดําเนินการทดลองมี
ขั้นตอนครบถ้วนถูกต้อง 
แต่ไมม่ีการทําซ้ํา และ
การเก็บข้อมูลได้
ครบถ้วนตามทีต่้องการ 

การดําเนินการทดลองมี
ขั้นตอนถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ และการเก็บข้อมลู
ได้ครบถ้วนตามที่
ต้องการ 

การดําเนินการทดลอง
ไม่ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ และการเก็บ
ข้อมูลไมค่รบถ้วน 

3.การนําเสนอ เหมาะสมกับลักษณะของ
ข้อมูล แสดงถึงความคดิ
สร้างสรรค์ในการนําเสนอ 
วิดเคราะห์ข้อมูลไดค้รบถ้วน
เหมาะสม สรุปผลการ
ทดลองถูกต้อง มีการนํา
เหตุผลและความรู้มาอ้างอิง
ประกอบการสรุปผลการ
ทดลอง 

นําเสนอข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน วิเคราะห์
ข้อมูลได้ครบถ้วน 
สรุปผลการทดลอง
ถูกต้อง มีการนําเหตผุล
และความรู้มาอ้างอิง
ประกอบการสรุปผลการ
ทดลอง 

นําเสนอข้อมูลถูกต้อง 
วิเคราะห์ข้อมูลได้
ครบถ้วน นําเสนอผล
การทดลองถูกต้อง 

นําเสนอข้อมูลถูกต้อง 
วิเคราะห์ข้อมูลไม่
ครบถ้วน สรุปผลการ
ทดลองไม่ถูกต้อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12       ดีมาก 
  7-9         ดี 
  4-6       พอใช้ 
  0-3     ปรับปรุง 



ตารางบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
    ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

 
เลขที่ ชื่อ-สกุล 

คะแนน
ก่อนเรียน 

(10) 

คะแนน
หลังเรียน 

(10) 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประเมินผลรวม 

คะแนน 7 คะแนน ขึ้นไป หรือร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

คะแนน

ก่อนเรียน 

(10) 

คะแนน

หลังเรียน 

(10) 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      

รวม   
คิดเป็นร้อยละ    



แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    รายวิชา ว30244  ชีววิทยา4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่ม
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 
(3) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

เนื้อหา
ละเอียด
ชัดเจน 

(3) 

ความ
ถูกต้อง
ของ

เนื้อหา 
(3) 

ภาษาที่
ใช้

เข้าใจ
ง่าย 
(3) 

ประโยชน์ที่
ได้จากการ
น าเสนอ 

(3) 

วิธีการน า 
เสนอ

ผลงาน 
(3) 

1         
        
        
        

2         
        
        
        
        

3         
        
        
        
        

4         
        
        
        
        

5         
        
        
        
        

6         
        
        
        
        



ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย (3) 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

เนื้อหา
ละเอียด
ชัดเจน 

(3) 

ความ
ถูกต้อง
ของ

เนื้อหา 
(3) 

ภาษาที่
ใช้

เข้าใจ
ง่าย 
(3) 

ประโยชน์ที่
ได้จากการ
น าเสนอ 

(3) 

วิธีการน า 
เสนอ

ผลงาน 
(3) 

7         
        
        
        

8         
        
        
        

9         
        
        
        

10         
        
        
        

รวม  
คิดเป็นร้อยละ  

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 
 
 

หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
   2  หมายถึง  พอใช้ 
   3  หมายถึง  ดี 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. เนื้อหาละเอียดชัดเจน นําเสนองานที่มีเนื้อหาที่

ละเอียดสมบูรณ์ชัดเจน  

นําเสนองานที่มีเนื้อหาที่

ละเอียด และชัดเจนเป็นส่วน

ใหญ ่

นําเสนองานโดยเนื้อหา

ยังไม่ละเอียด และยังไม่

ชัดเจน 

2. ความถูกต้องของ

เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้อง เนื้อหาถูกต้องบางส่วน เนื้อหาไม่ถูกต้อง  

3. ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  สรุป

ความรู้ได้ครบ  ตรง

ประเด็นและมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์เข้าใจ 

ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  สรุป

ความรู้ ได้ตรงประเด็น และมี

ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

 

ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง สรุป

ความรู้ไม่ตรงประเด็น 

4. ประโยชน์ที่ได้จากการ

น าเสนอ 

นําเสนอความรู้ที่นําไป

ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

ทุกประเด็น 

นําเสนอความรู้ที่นําไปปรับใช้

ในชีวิตประจําวันได้เพียง

บางส่วน 

นําไม่สามารถนําความรู้

ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 

5. วิธีการน าเสนอผลงาน นําเสนอเชิงสร้างสรรค์และ

มีความแปลกใหม่  

นําเสนอเชิงสร้างสรรค์ แต่มี
ความแปลกใหม่เพียงบางส่วน 

นําเสนอเชิงสร้างสรรค์ 

แต่ไม่มีความแปลกใหม่ 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1   รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย (3) 

ผ่าน/     
ไม่ผ่าน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

(3) 

การ
ยอมรับ
ฟังผู้อ่ืน 

(3) 

ตั้งใจ 
ท างาน  

(3) 

ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์  
(3) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การท างาน 

(3) 

1         
        
        
        

2         
        
        
        
        

3         
        
        
        

4         
        
        
        

5         
        
        
        
        

6         
        
        
        



ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย  
(3) 

ผ่าน/  
ไม่ผ่าน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

(3) 

การ
ยอมรับ
ฟังผู้อ่ืน 

(3) 

ตั้งใจ 
ท างาน  

(3) 

ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์ 
(3) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การท างาน 

(3) 

7         
        
        
        

8         
        
        
        

9         
        
        
        

10         
        
         
         

รวม  
คิดเป็นร้อยละ  

 

ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

   (        ) 

     ................../................../............... 

หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
   2  หมายถึง  พอใช้ 
   3  หมายถึง  ดี 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 

1. การแสดงความคิดเห็น 1. ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนา
งานกลุ่มเป็นอย่างดี 
2. ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนา
งานกลุ่มบ้าง 
3. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ไม่แสดงความคิดเห็น
ใดใด 

3 
 
2 
 
1 

2. การยอมรับฟังผู้อ่ืน 
 

1. ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ไม่แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี 
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ไม่แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นได้พอใช้ 
3. ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็น 

3 
 
2 
 
1 

3. ตั้งใจท างาน 
 
 

1. มีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
เป็นอย่างดี 
2. มีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
พอใช้ 
3. ไม่มีความตั้งใจ รวมถึงมีความกระตือรือร้นในการ
ทํางานน้อย 

3 
 
2 
 
1 

4. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
 

1. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์และมีความแปลกใหม่ 
2. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์ แต่มีความแปลกใหม่
บ้าง 
3. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์ แต่ไม่มีความแปลก
ใหม่ 

3 
2 
 
1 

5. การมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงผลงานกลุ่ม 

1. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่มเป็นอย่างดี 
2. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่มพอใช้ 
3. ไม่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่ม 

3 
2 
1 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 



แบบประเมินแผนผังกราฟิก 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1   รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดบัขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสรา้งสรรค์
ในการเขียนผังกราฟิก รวม 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ผ มผ 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 



 

ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 
   (       ) 
     ................../................../............... 
 

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2 หมายถึง  พอใช้ 

3 หมายถึง  ดี 
4 หมายถึง  ดีมาก 

   

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง 

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดบัขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสรา้งสรรค์
ในการเขียนผังกราฟิก รวม 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ผ มผ 

26                 
27                 
28                 
29                 
30                 
31                 
32                 
33                 
34                 
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 

รวม   

คิดเป็นร้อยละ    



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบและตรง
ประเด็นและถูกต้อง
ทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบ  ตรง
ประเด็นและมีความ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2. การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลําดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลําดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และ
ลําดับความ 
สัมพันธ์ได้ค่อนข้าง
ครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และลําดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามลําดับ
ความสัมพันธ์ 

3. มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เขียนผังกราฟิก 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้อง
และสวยงาม 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ แต่ขาด
รูปแบบและความ
สวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ 
10 - 12 
7 – 9  
4 – 6 
1 – 3  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

 

ได้คะแนน 7 คะแนน ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 



แบบสังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เหลือตัดออกได้) 

 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

รัก
ชา

ติ 
ศา

สน
์ ก

ษัต
ริย

(์3
) 

ซื่อ
สัต

ย์ส
ุจร

ิต 
(3

) 

มีว
ินัย

 (3
) 

ใฝ่
เรีย

นร
ู้ (3

) 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพ
ยีง

 (3
) 

รัก
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 (3
) 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
ําง

าน
 (3

) 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 (3

) 

รวม 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ผ มผ 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              



ที ่ ชื่อ-สกุล 

รัก
ชา

ติ 
ศา

สน
์ ก

ษัต
ริย

์ 
(3

) 
ซื่อ

สัต
ย์ส

ุจร
ิต 

(3
) 

มีว
ินัย

 (3
) 

ใฝ
่เรีย

นร
ู้ (3

) 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพี
ยง

 (3
) 

รัก
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 (3
) 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
ําง

าน
 

(3
) 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 (3

) 

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ผ มผ 

26              
27              
28              
29              

30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              

รวม   
คิดเป็นร้อยละ   

 

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

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2  หมายถึง  พอใช้ 
  3  หมายถึง  ดี 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
2 
 
1 

3. มีวินัย 
 
 

1. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
 
2 
 
 
1 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 1. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก

จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 1. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
สม่ําเสมอ 
2. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
บ่อยครั้ง 
3. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

6. รักความเป็นไทย 1. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และสม่ําเสมอ 
2. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และบ่อยครั้ง 
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
7. มุ่งม่ันในการทํางาน 1. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี

ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

8. มีจิตสาธารณะ 1. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา ว30244 ชีววิทยา 4       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ระบบย่อยอาหาร   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2/2564 
เรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์    เวลา 4.00 ชั่วโมง 
ผู้สอน นางวราภรณ์  ยารอซ    โรงเรียนมัญจาศึกษา 
วันที.่..............เดือน...................................................... พ.ศ. ................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระ ชีววิทยา       
  4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลําเลียงสารและ
การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้  
1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง และกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มี

ทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์  

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรียได้ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดิน

อาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ (K) 
2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร 

สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ (K) 
  3. นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายการกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย (K) 

4. นักเรียนสามารถทําการทดลองในการศึกษาทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิด เช่น 
ปลา (P) 

5. นักเรียนสามารถเขียนลําดับการเคลื่อนที่ของอาหารผ่านทางเดินอาหารในสัตว์ที่มีทางเดินอาหาร
สมบูรณ์ (P) 

6. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง (P) 
7. นักเรียนมีวินัยในการเรียน และการทํางานกลุ่ม (A) 
8. นักเรียนใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน (A) 
9. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางาน (A) 

3. สาระการเรียนรู้ 
- การย่อยอาหารของสัตว์ 



4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
อาหารที่สัตว์กินเข้าไปจะถูกย่อยให้มีโมเลกุลขนาดเล็กที่เซลล์นําไปใช้ได้ สัตว์มีโครงสร้างและ

กระบวนการในการย่อยอาหารแตกต่างกัน แบ่งเป็น สัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร เช่น ฟองน้ํา สัตว์ที่มีทางเดิน
อาหารแบบไม่สมบูรณ์ เช่น ไฮดรา และพลานาเรีย และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ ไส้เดือนดิน แมลง 
นก ปลา วัว และมนุษย์ เป็นต้น 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการสํารวจค้นหา 
3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
4) ทักษะการทดลอง 
5) ทักษะการวิเคราะห์ 
6) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทํางาน 

7. ชิ้นงาน/ภาระรวบยอด 
1. กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การศึกษาการกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
2. กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การศึกษาทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
3. ใบงานที่ 1  
4. แบบฝึกหัดหลังเรียน 
5. แผนผังกราฟิก หัวข้อ การย่อยอาหารของสัตว์ 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบ PLC 
1) กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

   1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวให้นักเรียนทราบ

และอธิบายว่าสัตว์แต่ละชนิดมีโครงสร้างของร่างกายแตกต่างกันสัตว์บางชนิดไม่มีทางเดินอาหารสัตว์ที่มี



ทางเดินอาหารที่มีช่องเปิดทางเดียวและสัตว์บางชนิดมีทางเดินอาหารที่มีช่องเปิด 2 ทางสัตว์แต่ละชนิดจึงมี

ทางเดินอาหารและการย่อยอาหารแตกต่างกัน 

 2. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน โดยให้นักเรียนดูสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตจากอินเทอร์เน็ต หรือ Power Point เกี่ยวกับการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น ช้าง เป็ด เสือ 
เป็นต้น พร้อมกับถามคําถามนักเรียน ดังนี้ 
  - สัตว์แตล่ะชนิดมีลักษณะการกินอาหารเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
  (แนวค าตอบ นักเรียนอาจตอบว่า สัตว์แต่ละชนิดมีการกินอาหารแตกต่างกัน โดยช้างจะใช้
งวงยื่นไปจับอาหารแล้วนําเข้าปาก เป็ดจะใช้ปากที่ไม่มีฟันจิกอาหารเข้าสู่ปาก ส่วนเสือมีฟันที่ใช้กัดและฉีก
อาหารก่อนนําเข้าสู่ปาก) 

 3. ครูตั้งคําถามกระตุ้นความสนใจ โดยให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดในการตอบคําถาม ซึ่งอาจใช้
คําถามจากหนังสือเรียนชีววิทยา ม.5 เล่ม 2 หรือคําถามอ่ืนๆ ตัวอย่าง เช่น 

- สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีโครงสร้างที่ใช้ในการย่อยอาหารและกระบวนการย่อยอาหาร 
เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร 
   (แนวค าตอบ นักเรียนอาจตอบว่า สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีโครงสร้างที่ใช้ในการย่อยอาหารและ
กระบวนการย่อยอาหารแตกต่างกัน เช่น ฟองน้ําเป็นสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร แต่ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มี
ทางเดินและมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์เป็นต้น) 

- กระบวนการย่อยอาหารมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร 
  (แนวค าตอบ นักเรียนอาจตอบว่า กระบวนการย่อยอาหารมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิต คือ 
ช่วยทําให้ขนาดของอาหารมีขนาดเล็กลง ซึ่งทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถดูดซึมอาหารที่ผ่านการย่อยไปใช้ในการ
ดํารงชีวิตได้) 

2) ส ารวจค้นหา (Explore) 
 1. ครูให้นักเรียนศึกษาแผนภาพของสิ่งมีชีวิตในหนังเรียนชีววิทยา ม.5  เล่ม 2 ต่อไปนี้ 

ฟองน้ํา ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน ตั๊กแตน นก ปลากินพืช ปลากินเนื้อ กระต่าย และวัว  
   2. ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิตใน
ข้อ 1 พร้อมกับถามคําถามนักเรียน ดังนี้ 

 - ฟองน้ํา ไฮดรา พลานาเรีย พยาธใบไม้ในตับ พยาธิตัวกลม ไส้เดือนดิน ตั๊กแตน นก ปลากิน
พืช ปลากินเนื้อ กระต่าย และวัว มีทางเดินอาหารแบบใด (ไม่มีทางเดินอาหาร  มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ 
หรือมีทางเดินอาหารสมบูรณ์) 
   (แนวค าตอบ ฟองน้ํา เป็นสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร ไฮดรา พลานาเรีย และพยาธใบไม้ในตับ 
เป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ ส่วนพยาธิตัวกลม ไส้เดือนดิน ตั๊กแตน นก ปลากินพืช ปลากินเนื้อ 
กระต่าย และวัว เป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์)  
  3. จากการอธิบายร่วมกันของครูและนักเรียน ทําให้ได้ข้อสรุปว่า  



  - ฟองน้ํา เป็นสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร ไฮดรา พลานาเรีย เป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบ
ไม่สมบูรณ์ เพราะมีช่องของทางเข้าอาหารและทางออกของกากอาหารร่วมกัน ส่วนไส้เดือนดิน ตั๊กแตน นก 
ปลากินพืช ปลากินเนื้อ กระต่าย และสุนัขจิ้งจอก เป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ เพราะมีช่องทางเข้า
อาหารและทางออกของกากอาหารแยกกันคนละทาง 

 4. ครูให้นักเรียนศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้ พยาธิตัว
กลม ไส้เดือนดิน เป็ด ตั๊กแตน กุ้ง หอย ปลา กระต่าย วัว และมนุษย์ โดยให้นักเรียนสรุปข้อมูลได้จาก
การศึกษาและสืบค้นด้วยการเขียนลําดับการเคลื่อนที่ของอาหารในสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ลงในสมุด
บันทึกของงนักเรียน 

5. ครใูห้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพ่ือทํากิจกรรมดังต่อไปนี้ 
   4.1 ศึกษาการกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย จากคลิปวิดีโอ และร่วมกันอธิบาย และ
สรุปลักษณะการกินอาหารและการย่อยอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย  
   4.2 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิด โดยครูใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกําหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายใน
กลุ่ม มีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้ 

สมาชิกกลุ่มย่อย ที่ 1 : ทําหน้าที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
สมาชิกกลุ่มย่อย ที่ 2 : ทําหน้าที่อ่านวิธีการทํากิจกรรม และนํามาอธิบายให้สมาชิกภายใน  

      กลุ่มฟัง 
สมาชิกกลุ่มย่อย ที่ 3 : ทําหน้าที่บันทึกผลการทดลอง 
สมาชิกกลุ่มย่อย ที่ 4 : ทําหน้าที่นําเสนอผลการทดลอง 
สมาชิกกลุ่มย่อย ที่ 5 : ทําหน้าที่ดูแลความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์หลังการทดลอง 

 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทํากิจกรรม เรื่อง ทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ในหนังสือเรียน
ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2 ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
 6. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มทํากิจกรรม เรื่อง ทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ครูให้นักเรียนทําความสะอาดวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทํากิจกรรม และทําความสะอาดห้องปฏิบัติการ 

3) อธิบายความรู้ (Explain) 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยครูตั้งคําถามเพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า 
- โครงสร้างทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่นักเรียนนํามาศึกษามีลักษณะอย่างไร      

   (แนวค าตอบ : นักเรียนอาจตอบว่า จากการศึกษาโครงสร้างของสัตว์มีกระดูกสันหลังของ
ปลาช่อน พบว่า ปลาช่อนมีทางเดินอาหารค่อนข้างยาว มีปาก มีหลอดอาหาร มีกระเพาะอาหาร มีลําไส้ และมี
ทวารหนัก) 

 2. ครูสุ่มตัวแทนของนักเรียนบางกลุ่มออกมาวาดภาพโครงสร้างทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสัน
หลังที่นักเรียนนํามาศึกษาบนกระดาน  



  3. ให้แต่ละกลุ่มสรุปความรู้ที่ศึกษาโดยการเขียนสรุปผลการทํากิจกรรม และให้นักเรียนแต่ละคนสรุป
ความรู้ที่ได้เรียนให้อยู่ในรูปแผนผังกราฟิก หัวข้อ การย่อยอาหารของสัตว์ และนอกจากนี้ครูยังใช้คําถามเพ่ือ
เชื่อมโยงกับการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียน ดังนี้ 
  - นักเรียนจะนําความรู้ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตประจําวันของนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร 

4) ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 1. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการย่อยอาหารของมนุษย์ ระบบทางเดิน

อาหารของมนุษย์ รวมถึงอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการย่อย ได้แก่ ต่อมน้ําลาย ตับ และตับอ่อน และครูยังใช้
คําถามเพ่ือสังเกตทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียน ดังนี้ 

 - นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้จากแหล่งเรียนรู้ใดได้บ้าง  
  2. ครมูอบหมายการบ้านให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด และครูใช้คําถามเพ่ือสังเกตนักเรียนด้านคุณธรรม 
ดังนี้ 
  - นักเรียนจะเกิดคุณธรรมใดบ้าง เมื่อนักเรียนทําการบ้านด้วยตนเอง 

5) ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการย่อยอาหารของสัตว์ และให้นักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ที่

ได้เรียนให้อยู่ในรูปแผนผังกราฟิก หัวข้อ การย่อยอาหารของสัตว์ ลงในสมุดบันทึกของนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนทําใบงานที่ 1 ใน Live worksheets เรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์ 

3. ครูตรวจสอบผลจากการสรุปการย่อยอาหารสัตว์  

4. ครูประเมินผลจากกิจกรรมการศึกษาการกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย  

5. ครูประเมินผลจากกิจกรรมการศึกษามีกระดูกสันหลัง 

6. ครูตรวจสอบผลจากใบงาน เรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์  

7. ครูตรวจสอบผลจากการทําแบบฝึกหัดหลังเรียน 

8. ครูประเมินผล โดยการสังเกตการณ์ตอบคําถาม การร่วมกันทําผลงาน และจากการนําเสนอผลงาน 
9. ดําเนินการ PLC เรื่องท่ีสอนร่วมกับครูสาขาชีววิทยา 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2  
2) กิจกรรม เรื่อง ศึกษาการกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย 

  3) กิจกรรม เรื่อง ศึกษาทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
   4) วิดีโอ หรือ PowerPoint เรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด เช่น ไฮดรา พลานาเรีย 
ช้าง เป็ด และเสือ ดังนี้ 

ไฮดรา https://www.youtube.com/watch?v=6giHJGaQDz8 
พลานาเรีย https://www.youtube.com/watch?v=msYWfwjSSDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6giHJGaQDz8
https://www.youtube.com/watch?v=msYWfwjSSDQ


ช้าง https://www.youtube.com/watch?v=psxIrjt5SX4 
เป็ด https://www.youtube.com/watch?v=aoH3UwFb14M 
เสือ https://www.youtube.com/watch?v=Pmcj__TgJYs 

5) ใบงานที่ 1 เรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์ 
6) แบบฝึกหัด  

9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
3) ห้องเรียนออนไลน์ 

10. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

10.1 ด้าน K 
- ระบบย่อยอาหาร 

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน  
- ตรวจใบงาน 
-  ตรวจแบบฝึกหดั 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 

- ประเมินตามสภาพจริง 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

10.2 ด้าน P 
- การนําเสนอผลงาน 
- การปฏิบัติการ (ทดลอง) 
- แผนผังกราฟิก    

- ประเมินการนําเสนอผลงาน 
- ประเมินปฏิบัติการ 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินแผนผังกราฟิก 

- ประเมินการนําเสนอผลงาน 
- แบบประเมินปฏิบัติการ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
- แบบประเมินแผนผังกราฟิก 

- ระดับคณุภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์
 

10.3 ด้าน A 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มีความมุ่งมั่นในการ
ทํางาน 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

11. ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=psxIrjt5SX4
https://www.youtube.com/watch?v=aoH3UwFb14M
https://www.youtube.com/watch?v=Pmcj__TgJYs


12. ความเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
12.1 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                          (ผู้ตรวจ) 
(นางสาวกรรณิกา  ธาดา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_____/_____/_____ 

12.2 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                        (ผู้ตรวจ) 
(นางกาญจณา  พัดเพ็ง) 

รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
_____/_____/_____ 

 

12.3 บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ            
(นายสมนึก   เรื่องลือ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
สรุปผลการเรียนรู้  
 ด้าน K 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้าน P 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้าน A 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อุปสรรค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางแก้ไข  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

ลงชื่อ                                        (ผู้บันทึก) 
(นางวราภรณ์  ยารอซ) 

_____/_____/_____ 

 

 



 
ชื่อ ...................................................................................................... ชั้น.............  เลขท่ี........... 
1. ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ให้นักเรียนบอกประเภททางเดินอาหารของสัตว์ โดยน าหมายเลขของค าศัพท์ด้านล่างนี้เติมใต้
ภาพสัตว์ให้ถูกต้อง 

1.  None digestive tract     2. incomplete digestive tract         3. complete digestive tract   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด เร่ือง การย่อยอาหารของสัตว์ 

1. ทางเดินอาหารของปลากินพืชกับปลากินเนื้อมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ทางเดินอาหารของกระต่ายและสุนัขจิ้งจอกมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. สัตวก์ินพืชกับสัตว์กินเนื้อมีความยาวของทางเดินอาหารแตกต่างกันอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

   



 
ชื่อ ...................................................................................................... ชั้น.............  เลขท่ี........... 
1. ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ให้นักเรียนบอกประเภททางเดินอาหารของสัตว์ โดยน าหมายเลขของค าศัพท์ด้านล่างนี้เติมใต้
ภาพสัตว์ให้ถูกต้อง 

1.  None digestive tract     2. incomplete digestive tract         3. complete digestive tract   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัด เร่ือง การย่อยอาหารของสัตว์ 

4. ทางเดินอาหารของปลากินพืชกับปลากินเนื้อมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 
ทางเดินอาหารของปลากินพืชจะมีทางเดินอาหารที่ยาวกว่าปลากินเนื้อ 

5. ทางเดินอาหารของกระต่ายและสุนัขจิ้งจอกมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 
ทางเดินอาหารของกระต่ายจะยาวกว่าสุนัขจิ้งจอก และกระต่ายยังมีขนาดของซีกัมใหญ่กว่า

สุนัขจิ้งจอก 

6. สัตว์กินพืชกับสัตว์กินเนื้อมีความยาวของทางเดินอาหารแตกต่างกันอย่างไร 
สัตว์กินพืชจะมีทางเดินอาหารที่ยาวกว่าสัตว์กินเนื้อ 

2 3 3 

3 1 3 



 
ชื่อ ...................................................................................................... ชั้น.............  เลขท่ี........... 

1. ให้นักเรียนเขียนล าดับการเคลื่อนที่ของอาหารของสัตว์ ดังต่อไปนี้ 
1.  

 
 
 
 
 
ปาก       .............     หลอดอาหาร      ................................    .........     ...........      ทวารหนกั 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
ปาก         ...............     ....................    ...............................     .......     ลําไส้เล็ก     ..............    ทวารหนัก 
 

3.  
 
 
 
ปาก           คอหอย        .....................      ..........................     ...............    ลําไส้ใหญ่      ทวารหนัก 
 
 
2. โปรตีนเป็นสารอินทรีย์ท่ีจ าเป็นในสิ่งมีชีวิต โดยโปรตีนท าหน้าที่เป็นโครงสร้างให้กับร่างกายโดยเฉพาะ
สัตว์ แต่วัวไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์ วัวจะได้รับโปรตีนอย่างไร 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 เร่ือง การย่อยอาหารของสัตว์ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



 
ชื่อ ...................................................................................................... ชั้น.............  เลขท่ี........... 

1. ให้นักเรียนเขียนล าดับการเคลื่อนที่ของอาหารของสัตว์ดังต่อไปนี้ 
1.  

 
 
 
 
 
ปาก       คอหอย      หลอดอาหาร      กระเพาะพักอาหาร      กึ๋น      ลําไส้      ทวารหนัก 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
ปาก          คอหอย     หลอดอาหาร    กระเพาะพักอาหาร     กึ๋น     ลําไส้เล็ก     ลําไส้ใหญ่    ทวารหนัก 
 

3.  
 
 
 
ปาก           คอหอย        หลอดอาหาร      กระเพาะอาหาร     ลําไส้เล็ก     ลําไส้ใหญ่      ทวารหนัก 
 
 
2. โปรตีนเป็นสารอินทรีย์ท่ีจ าเป็นในสิ่งมีชีวิต โดยโปรตีนท าหน้าที่เป็นโครงสร้างให้กับร่างกายโดยเฉพาะ
สัตว์ แต่วัวไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์ วัวจะได้รับโปรตีนอย่างไร 
 
 
 
 

เฉลยใบงานที่ 1 เร่ือง การย่อยอาหารของสัตว์ 

วัว เป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหาร การที่วัวจะได้รับโปรตีน เนื่องจากกระเพาะรูเมนของวัวมีจุลินทรีย์อาศัย

อยู่ ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนจากยูเรียและแอมโมเนียขึ้นมาได้ 



 
 
สมาชิกกลุ่ม 1. ……………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………. 
      3. ……………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………. 
      5. ……………………………………………………………… 6. ……………………………………………………………. 
จุดประสงค์ 
 ศึกษาลักษณะการกินอาหารของ และทางเดินอาหารของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ ได้แก่ 
ไฮดรา และพลานาเรีย 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. คลิปวิดีโอการกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย 
วิธีการท ากิจกรรม 

4. ศึกษาคลิปวิดีโอการกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ 
ไฮดรา https://www.youtube.com/watch?v=6giHJGaQDz8 
พลานาเรีย https://www.youtube.com/watch?v=msYWfwjSSDQ 

5. สังเกตลักษณะการกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย แล้วบันทึกผล  
บันทึกผลการท ากิจกรรม 
 จากการสังเกตลักษณะการกินอาหารของไฮดรา และพลานเรีย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค าถามท้ายกิจกรรม  ไฮดรามีการย่อยอาหารที่ส่วนใดบ้าง 
 

 

กิจกรรมการทดลอง เรือ่ง การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย 

แผนภาพแสดงลักษณะการกินอาหารของไฮดรา 

 

 

 
 
 

ไฮดรา มีลักษณะการกิน โดย................................... 
.................................................................................
................................................................................. 

แผนภาพแสดงลักษณะการกินอาหารของพลานาเรีย 

 

 

 

 
พลานาเรีย มีลักษณะการกิน โดย.............................. 
..................................................................................
.................................................................................. 

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

ไฮดรา มีลักษณะการกิน โดย.................................... 
..................................................................................

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

https://www.youtube.com/watch?v=6giHJGaQDz8
https://www.youtube.com/watch?v=msYWfwjSSDQ


 
สมาชิกกลุ่ม 1. ……………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………. 
      3. ……………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………. 
      5. ……………………………………………………………… 6. ……………………………………………………………. 
จุดประสงค์ 
 ศึกษาทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
วัสดุอุปกรณ์ 

10. สัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งตายแล้วที่หาซื้อได้จากตลาด เช่น  กบ ไก่ เป็ด ปลาช่อน ปลาตะเพียน  
11. ชุดเครื่องมือผ่าตัด 
12. ถุงมือยาง 
13. ไม้บรรทัด 

วิธีการท ากิจกรรม 
1. นําปลาหรือตัวอย่างสัตว์ที่นํามาศึกษาไปล้างให้สะอาด 
2. ผ่าปลาหรือตัวอย่างสัตว์ที่นํามาศึกษา สังเกตลักษณะของปาก ความยาวลําไส้ ความหนา และ

ขนาดของกระเพาะอาหาร 
3. เขียนแผนภาพทางเดินอาหารตามท่ีได้จากการสังเกต 

บันทึกผลการท ากิจกรรม 
 จากการสังเกตลักษณะทางเดินอาหารของปลา มีดังนี ้
 ปาก.......................................................................................................................... ............................... 
 ความยาวลําไส้………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ความหนาของกระเพาะอาหาร…………………………………………………………………………………………………. 
 ขนาดของกระเพาะอาหาร.......................................................................................................... ............ 
 อ่ืนๆ..................................................................................................................................... ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าถามท้ายกิจกรรม  ทางเดินอาหารของสัตว์ที่น ามาศึกษา บริเวณส่วนใดยาวสุด 

กิจกรรมการทดลอง เรือ่ง ทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

แผนภาพทางเดินอาหารของสัตว์ที่นํามาศึกษา 



แบบประเมินการปฏิบัติการ 
ค าชี้แจง ให้ผู้สอนประเมินการปฏิบัติการของนักเรียนตามรายการที่กําหนด แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ 

 ระดับคะแนน 
ที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 การออกแบบการทดลอง     
2 การดําเนินการทดลอง     
3 การนําเสนอ     

รวม     
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 

 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.การออกแบบการ
ทดลอง 

เข้าใจปัญหาตั้งสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปญัหา 
ออกแบบการทดลองและใช้
เทคนิควิธีท่ีถูกต้อง แสดงถึง
ความคิดรเิริม่  

เข้าใจปัญหา
ตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง 
ออกแบบการทดลอง
และใช้เทคนิควิธีท่ี
ถูกต้อง 

เข้าใจปัญหา
ตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง 
ออกแบบการทดลอง
และใช้เทคนิควิธีท่ียังไม่
ถูกต้องถูกต้อง 

เข้าใจปัญหา
ตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง 
ต้องอาศัยการแนะนํา
ในการออกแบบการ
ทดลอง 

2.การดําเนินการ
ทดลอง 

การดําเนินการทดลองมี
ขั้นตอนครบถ้วนถูกต้อง มี
การทําซ้ํา และการเก็บ
ข้อมูลได้ละเอียดรอบคอบ
ครบถ้วนตามทีต่้องการ 

การดําเนินการทดลองมี
ขั้นตอนครบถ้วนถูกต้อง 
แต่ไมม่ีการทําซ้ํา และ
การเก็บข้อมูลได้
ครบถ้วนตามทีต่้องการ 

การดําเนินการทดลองมี
ขั้นตอนถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ และการเก็บข้อมลู
ได้ครบถ้วนตามที่
ต้องการ 

การดําเนินการทดลอง
ไม่ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ และการเก็บ
ข้อมูลไมค่รบถ้วน 

3.การนําเสนอ เหมาะสมกับลักษณะของ
ข้อมูล แสดงถึงความคดิ
สร้างสรรค์ในการนําเสนอ 
วิดเคราะห์ข้อมูลไดค้รบถ้วน
เหมาะสม สรุปผลการ
ทดลองถูกต้อง มีการนํา
เหตุผลและความรู้มาอ้างอิง
ประกอบการสรุปผลการ
ทดลอง 

นําเสนอข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน วิเคราะห์
ข้อมูลได้ครบถ้วน 
สรุปผลการทดลอง
ถูกต้อง มีการนําเหตผุล
และความรู้มาอ้างอิง
ประกอบการสรุปผลการ
ทดลอง 

นําเสนอข้อมูลถูกต้อง 
วิเคราะห์ข้อมูลได้
ครบถ้วน นําเสนอผล
การทดลองถูกต้อง 

นําเสนอข้อมูลถูกต้อง 
วิเคราะห์ข้อมูลไม่
ครบถ้วน สรุปผลการ
ทดลองไม่ถูกต้อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12       ดีมาก 
  7-9         ดี 
  4-6       พอใช้ 
  0-3     ปรับปรุง 



แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
ค าชี้แจง ให้ผู้สอนประเมินชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนตามรายการที่กําหนด แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ 

 ระดับคะแนน 
ที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 ความถูกต้องของเนื้อหา     
2 การเขียนสื่อความ     
3 ความตรงต่อเวลา     

รวม     
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 

 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาสาระของงานถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน  

เนื้อหาสาระของงาน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

เนื้อหาสาระของงาน
ถูกต้องบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของงาน
ไม่ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

2.การเขียนสื่อความ เขียนสือ่ความได้ถกูต้อง
ตามอกัขรวิธีตรงประเด็น 

และเข้าใจง่าย 

เขียนสือ่ความได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
และตรงประเด็นเป็น
สว่นใหญ่ แต่ยังพอ
เข้าใจง่าย 

เขียนสือ่ความได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
บ้างและตรงประเด็น
บางส่วน และพอจับ
ใจความได้บา้ง 

เขียนสือ่ความไม่
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
ไมต่รงประเด็น และ
เข้าใจยาก 

3.ความตรงต่อเวลา ส่งช้ินงานภายในเวลาที่
กําหนด 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลาที่
กําหนด 1 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลาที่
กําหนด 2 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลา
ที่กําหนด 3 วันข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12       ดีมาก 
  7-9         ดี 
  4-6       พอใช้ 
  0-3     ปรับปรุง 



แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    รายวิชา ว30244  ชีววิทยา4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่ม
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 
(3) 

ผ่าน/
ไม่ผา่น 

เนื้อหา
ละเอียด
ชัดเจน 

(3) 

ความ
ถูกต้อง
ของ

เนื้อหา 
(3) 

ภาษาที่
ใช้

เข้าใจ
ง่าย 
(3) 

ประโยชน์ที่
ได้จากการ
น าเสนอ 

(3) 

วิธีการน า 
เสนอ

ผลงาน 
(3) 

1         
        
        
        

2         
        
        
        
        

3         
        
        
        
        

4         
        
        
        
        

5         
        
        
        
        

6         
        
        
        
        



ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย (3) 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

เนื้อหา
ละเอียด
ชัดเจน 

(3) 

ความ
ถูกต้อง
ของ

เนื้อหา 
(3) 

ภาษาที่
ใช้

เข้าใจ
ง่าย 
(3) 

ประโยชน์ที่
ได้จากการ
น าเสนอ 

(3) 

วิธีการน า 
เสนอ

ผลงาน 
(3) 

7         
        
        
        

8         
        
        
        

9         
        
        
        

10         
        
        
        

รวม  
คิดเป็นร้อยละ  

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 
 
 

หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
   2  หมายถึง  พอใช้ 
   3  หมายถึง  ดี 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. เนื้อหาละเอียดชัดเจน นําเสนองานที่มีเนื้อหาที่

ละเอียดสมบูรณ์ชัดเจน  

นําเสนองานที่มีเนื้อหาที่

ละเอียด และชัดเจนเป็นส่วน

ใหญ ่

นําเสนองานโดยเนื้อหา

ยังไม่ละเอียด และยังไม่

ชัดเจน 

2. ความถูกต้องของ

เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้อง เนื้อหาถูกต้องบางส่วน เนื้อหาไม่ถูกต้อง  

3. ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  สรุป

ความรู้ได้ครบ  ตรง

ประเด็นและมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์เข้าใจ 

ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  สรุป

ความรู้ ได้ตรงประเด็น และมี

ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

 

ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง สรุป

ความรู้ไม่ตรงประเด็น 

4. ประโยชน์ที่ได้จากการ

น าเสนอ 

นําเสนอความรู้ที่นําไป

ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

ทุกประเด็น 

นําเสนอความรู้ที่นําไปปรับใช้

ในชีวิตประจําวันได้เพียง

บางส่วน 

นําไม่สามารถนําความรู้

ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 

5. วิธีการน าเสนอผลงาน นําเสนอเชิงสร้างสรรค์และ

มีความแปลกใหม่  

นําเสนอเชิงสร้างสรรค์ แต่มี
ความแปลกใหม่เพียงบางส่วน 

นําเสนอเชิงสร้างสรรค์ 

แต่ไม่มีความแปลกใหม่ 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย (3) 

ผ่าน/     
ไม่ผ่าน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

(3) 

การ
ยอมรับ
ฟังผู้อ่ืน 

(3) 

ตั้งใจ 
ท างาน  

(3) 

ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์  
(3) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การท างาน 

(3) 

1         
        
        
        

2         
        
        
        
        

3         
        
        
        

4         
        
        
        

5         
        
        
        
        

6         
        
        
        



ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย  
(3) 

ผ่าน/  
ไม่ผ่าน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

(3) 

การ
ยอมรับ
ฟังผู้อ่ืน 

(3) 

ตั้งใจ 
ท างาน  

(3) 

ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์ 
(3) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การท างาน 

(3) 

7         
        
        
        

8         
        
        
        

9         
        
        
        

10         
        
         
         

รวม  
คิดเป็นร้อยละ  

 

ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

   (        ) 

     ................../................../............... 

หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
   2  หมายถึง  พอใช้ 
   3  หมายถึง  ดี 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 

1. การแสดงความคิดเห็น 1. ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนา
งานกลุ่มเป็นอย่างดี 
2. ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนา
งานกลุ่มบ้าง 
3. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ไม่แสดงความคิดเห็น
ใดใด 

3 
 
2 
 
1 

2. การยอมรับฟังผู้อ่ืน 
 

1. ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ไม่แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี 
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ไม่แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นได้พอใช้ 
3. ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็น 

3 
 
2 
 
1 

3. ตั้งใจท างาน 
 
 

1. มีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
เป็นอย่างดี 
2. มีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
พอใช้ 
3. ไม่มีความตั้งใจ รวมถึงมีความกระตือรือร้นในการ
ทํางานน้อย 

3 
 
2 
 
1 

4. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
 

1. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์และมีความแปลกใหม่ 
2. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์ แต่มีความแปลกใหม่
บ้าง 
3. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์ แต่ไม่มีความแปลก
ใหม่ 

3 
2 
 
1 

5. การมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงผลงานกลุ่ม 

1. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่มเป็นอย่างดี 
2. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่มพอใช้ 
3. ไม่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่ม 

3 
2 
1 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 



แบบประเมินแผนผังกราฟิก 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดบัขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสรา้งสรรค์
ในการเขียนผังกราฟิก รวม 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ผ มผ 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 



 

ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 
   (       ) 
     ................../................../............... 
 

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2 หมายถึง  พอใช้ 

3 หมายถึง  ดี 
4 หมายถึง  ดีมาก 

   

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง 

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดบัขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสรา้งสรรค์
ในการเขียนผังกราฟิก รวม 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ผ มผ 

26                 
27                 
28                 
29                 
30                 
31                 
32                 
33                 
34                 
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 

รวม   

คิดเป็นร้อยละ    



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบและตรง
ประเด็นและถูกต้อง
ทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบ  ตรง
ประเด็นและมีความ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2. การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลําดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลําดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และ
ลําดับความ 
สัมพันธ์ได้ค่อนข้าง
ครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และลําดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามลําดับ
ความสัมพันธ์ 

3. มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เขียนผังกราฟิก 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้อง
และสวยงาม 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ แต่ขาด
รูปแบบและความ
สวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ 
10 - 12 
7 – 9  
4 – 6 
1 – 3  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

 

ได้คะแนน 7 คะแนน ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 



แบบสังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เหลือตัดออกได้) 

 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

รัก
ชา

ติ 
ศา

สน
์ ก

ษัต
ริย

(์3
) 

ซื่อ
สัต

ย์ส
ุจร

ิต 
(3

) 

มีว
ินัย

 (3
) 

ใฝ่
เรีย

นร
ู้ (3

) 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพ
ยีง

 (3
) 

รัก
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 (3
) 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
ําง

าน
 (3

) 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 (3

) 

รวม 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ผ มผ 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              



ที ่ ชื่อ-สกุล 

รัก
ชา

ติ 
ศา

สน
์ ก

ษัต
ริย

์ 
(3

) 
ซื่อ

สัต
ย์ส

ุจร
ิต 

(3
) 

มีว
ินัย

 (3
) 

ใฝ
่เรีย

นร
ู้ (3

) 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพี
ยง

 (3
) 

รัก
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 (3
) 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
ําง

าน
 

(3
) 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 (3

) 

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ผ มผ 

26              
27              
28              
29              

30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              

รวม   
คิดเป็นร้อยละ   

 

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

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2  หมายถึง  พอใช้ 
  3  หมายถึง  ดี 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
2 
 
1 

3. มีวินัย 
 
 

1. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
 
2 
 
 
1 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 1. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก

จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 1. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
สม่ําเสมอ 
2. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
บ่อยครั้ง 
3. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

6. รักความเป็นไทย 1. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และสม่ําเสมอ 
2. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และบ่อยครั้ง 
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
7. มุ่งม่ันในการทํางาน 1. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี

ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

8. มีจิตสาธารณะ 1. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา ว30244 ชีววิทยา 4       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ระบบย่อยอาหาร   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2/2564 
เรื่อง ปาก คอหอย และหลอดอาหาร   เวลา 3.00 ชั่วโมง 
ผู้สอน นางวราภรณ์  ยารอซ    โรงเรียนมัญจาศึกษา 
วันที่...............เดือน...................................................... พ.ศ. ................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระ ชีววิทยา       
  4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลําเลียงสารและ
การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้  
  1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึม สารอาหารภายใน

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้าง และหน้าที่ของปาก คอหอย และหลอดอาหาร (K) 
2. นักเรียนสามารถอธิบายการย่อยอาหารบริเวณปาก (K) 

  3. นักเรียนสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของอาหารผ่านหลอดอาหาร (K) 
4. นักเรียนสามารถสํารวจอวัยวะภายในช่องปากท่ีเกี่ยวกับการย่อยอาหาร (P) 
5. นักเรียนสามารถดูแลรักษาอวัยวะในช่องปากได้อย่างถูกต้อง (A) 
6. นักเรียนมีวินัยในการเรียน และการทํางานกลุ่ม (A) 
7. นักเรียนใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน (A) 
8. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางาน (A) 

3. สาระการเรียนรู้ 
- ทางเดินอาหารของมนุษย์ ส่วนที่เกี่ยวกับปาก คอหอย และหลอดอาหาร 

4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การย่อยอาหาร คือ การทําให้อาหารมีโมเลกุลเล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึมไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายได้ การย่อยอาหารของมนุษย์ มี 2 วิธี คือ การย่อยเชิงกล (mechanical digestion) เป็นการย่อยที่
เกิดจากการบด เคี้ยว และการบีบรัดของทางเดินอาหาร และการย่อยเชิงเคมี (chemical digestion) เป็นการ
ย่อยท่ีต้องอาศัยเอนไซม์หรือน้ําย่อยมาช่วยในการย่อยอาหาร  



ทางเดินอาหารของมนุษย์ ประกอบด้วย ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้
ใหญ่ และทวารหนัก  

ปาก (mouth) เป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินอาหารของมนุษย์ ซึ่งภายในปากจะมีฟันช่วยเคี้ยวอาหารให้
เล็กลง มีลิ้นช่วยคลุกเคล้า รับรส และผลักอาหารขณะกลืนเพ่ือส่งอาหารไปยังส่วนถัดไป นอกจากนี้ภายในปาก
มีตอ่มน้ําลาย ที่สร้างน้ําลายออกมาคลุกเคล้าอาหาร และในน้ําลายยังมีเอนไซม์อะไมเลสช่วยย่อยอาหารพวก
คาร์โบไฮเดรต  

คอหอย (pharynx) เป็นบริเวณท่ีไม่เกิดการย่อยอาหาร แต่เกี่ยวข้องกับการกลืนอาหาร 
หลอดอาหาร (esophagus) เป็นส่วนที่ถัดจากคอหอย อาหารจะเคลื่อนต่อไปยังกระเพาะอาหารได้

ต้องอาศัยการหดตัวและคลายตัวของหลอดอาหาร  
กระเพาะอาหาร (stomach) เป็นบริเวณท่ีมีสภาพเป็นกรด มีการหลั่ง HCl , เมือก และเอนไซม์ที่ช่วย

ในการย่อยอาหารจําพวกโปรตีน  
ลําไส้เล็ก (small intestine) เป็นบริเวณท่ีมีการย่อยอาหารครบทุกประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน และไขมัน และยังทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่ได้จากการย่อยอาหาร นอกจากนี้ยังมีอวัยวะช่วยย่อย
อาหาร ได้แก่ ตับ และตับอ่อน สร้างสารและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารมาที่ลําไส้เล็กส่วนต้น   

ลําไส้ใหญ่ (large intestine) เป็นบริเวณท่ีไม่เกิดการย่อยอาหาร มีเพียงแค่การดูดซึมน้ํา แร่ธาตุ และ
วิตามินที่เกิดจากการสังเคราะห์ของแบคทีเรียในกระเพาะอาหารเท่านั้น 

ทวารหนัก (anus) เป็นทางออกของกากอาหาร หรืออุจจาระ  
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการสํารวจค้นหา 
3) ทักษะการสื่อความหมายของข้อมูล 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทํางาน 
 
 



7. ชิ้นงาน/ภาระรวบยอด 
  1. กิจกรรมกลุ่ม สํารวจอวัยวะภายในช่องปากท่ีเกี่ยวกับการย่อยอาหาร อธิบายหน้าที่ของอวัยวะ

ภายในช่องปากที่เก่ียวข้องกับการย่อยอาหาร และวิธีการดูแลสุขภาพของอวัยวะในช่องปากอย่างถูกวิธี และ

ศึกษาการเคลื่อนที่ของอาหารผ่านคอหอยความสัมพันธ์ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของอาหารผ่าน

คอหอย 

2. สรุปกลไกการย่อยอาหารที่ปาก คอหอย และหลอดอาหาร 
3. แบบฝึกหัดหลังเรียน 

  8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบ PLC 
1) กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

  1. ครูนําแผนภาพ หรือแบบจําลองแสดงอวัยวะภายในของมนุษย์มาใช้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนศึกษา

แล้วถามคําถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนว่า 

- ทางเดินอาหารของมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะใดบ้าง 

   (แนวค าตอบ ทางเดินอาหารของมนุษย์ ประกอบด้วย ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะ

อาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ และทวารหนัก) 

   - นักเรียนคิดว่าการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารในร่างกายมนุษย์เกิดขึ้นที่อวัยวะ

ใดบ้าง 

    (แนวค าตอบ นักเรียนอาจตอบว่า การย่อยอาหารเกิดขึ้นที่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะ

อาหาร และลําไส้เล็ก ส่วนการดูดซึมสารอาหารบางส่วนเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร

ส่วนใหญ่เกิดข้ึนที่ลําไส้เล็ก) 

   2. ครูถามคําถามเพ่ือทบทวนความรู้เดิม (prior knowledge) ของนักเรียน 

  - นักเรียนคิดว่าอาหารจําพวกใดบ้างท่ีต้องผ่านกระบวนการย่อย และเพราะเหตุใด 

    (แนวค าตอบ นักเรียนอาจตอบว่า อาหารที่ต้องผ่านการย่อย คือ คารโบไฮเดรต โปรตีน และ

ไขมัน เพ่ือเป็นอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่) 

  - เมื่อรับประทานอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรต นักเรียนคิดว่าจะมีกระบวนการย่อยที่ส่วนใด

ของร่างกายเราบ้าง 

    (แนวค าตอบ นักเรียนอาจตอบว่า การย่อยอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรต จะมีการย่อยเชิงกล

ที่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลําไส้เล็ก ส่วนการย่อยเชิงเคมี จะเกิดขึ้นที่ปาก และลําไส้เล็ก) 



   - การสําลักอาหาร เกิดขึ้นได้อย่างไร 

    (แนวค าตอบ นักเรียนอาจตอบว่า ขณะรับประทานอาหารและมีการพูดคุยไปพร้อมๆ กัน 

อาจทําให้มีเศษอาหารตกลงไปยังหลอดอาหาร ซึ่งทําให้เกิดการระคายเคืองจนทําให้เกิดการสําลักอาหาร

ออกมา) 

2) ส ารวจค้นหา (Explore) 
  1. ครูอธิบายแบบจําลอง หรือแผนภาพแสดงอวัยวะภายในของมนุษย์ว่า อาหารเข้าสู่ร่างกายทางปาก  

คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ ไส้ตรง และกากอาหารจะถูกกําจัดออกทางทวาร

หนัก ซึ่งมีความยาวประมาณ 9 เมตร อีกทั้งมีตับและตับอ่อนสร้างเอนไซม์สําหรับย่อยอาหาร 

  2. ครูให้นักเรียนศึกษาอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการย่อยอาหารของมนุษย์เริ่มจากอวัยวะภายในปาก 

ประกอบด้วย ฟัน ลิ้น และต่อมน้ําลาย 

  3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ทํากิจกรรม ต่อไปนี้ 

  - สํารวจอวัยวะภายในช่องปากท่ีเกี่ยวกับการย่อยอาหาร โดยให้นักเรียน 1 คนเป็นตัวแทนให้เพ่ือนใน

กลุ่มสํารวจอวัยวะภายในช่องปาก อธิบายหน้าที่ของอวัยวะภายในช่องปากที่เก่ียวข้องกับการย่อยอาหาร และ

วิธีการดูแลสุขภาพของอวัยวะในช่องปากอย่างถูกวิธี  

  - ศึกษาการเคลื่อนที่ของอาหารผ่านคอหอยความสัมพันธ์ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของ

อาหารผ่านคอหอย สังเกตการหายใจขณะกลืนน้ําลายและการเคลื่อนที่ของอาหารผ่านหลอดอาหารลงสู่

กระเพาะอาหาร 

3) อธิบายความรู้ (Explain) 
  1. ครูอธิบายว่าภายในปากมีการย่อยอาหารทั้งการย่อยเชิงกลเป็นการบดเคี้ยวของฟันทําให้อาหารมี

ขนาดเล็กลง และการย่อยเชิงเคมีเป็นการทํางานของเอนไซม์อะไมเลสในน้ําลาย ซึ่งย่อยอาหารประเภท

คาร์โบไฮเดรตให้มีขนาดเล็กลง 

  2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการสํารวจอวัยวะภายในช่องปากที่เก่ียวข้องกับการย่อยอาหาร

และการดูแลรักษาอวัยวะในช่องปากอย่างถูกวิธี และอธิบายความสัมพันธ์ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการ

เคลื่อนที่ของอาหารผ่านคอหอย และการเคลื่อนที่ของอาหารผ่านหลอดอาหารสู่กระเพาะอาหาร  

  3. ครูถามคําถามนักเรียน เช่น 

   - อวัยวะภายในช่องปาก ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

   (แนวค าตอบ ฟัน เพดานปาก ลิ้น และต่อมน้ําลาย) 

   - นักเรียนจําแนกฟันตามรูปร่าง และลักษณะได้กี่ประเภท แต่ละประเภททําหน้าที่แตกต่าง

กันอย่างไร 



   (แนวค าตอบ มี 4 ประเภท ได้แก่ ฟันตัด ทําหน้าที่ ตัด หรือตัดอาหาร  ฟันเขี้ยว  ทําหน้าที ่ 

ฉีดอาหาร ฟันกรามหน้า และฟันกรามหลัง ทําหน้าที ่บดอาหาร) 

  - ภายในปากมีการย่อยอาหารประเภทใดบ้าง 

   (แนวค าตอบ ภายในปากมีการย่อยอาหารทั้งการย่อยเชิงกล และการย่อยเชิงเคมี) 

   - ต่อมน้ําลาย มีความสําคัญต่อการย่อยอาหาร อย่างไร 

    (แนวค าตอบ สร้างน้ําลาย ซึ่งช่วยให้อาหารเคลื่อนที่จากปากเข้าสู่หลอดอาหารได้สะดวกขึ้น 

และสร้างเอนไซม์อะไมเลส ทําหน้าที่ ย่อยอะไมโลสให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง) 

   - การพูดคุยขนาดเดินอาหารมีผลต่อร่างกายอย่างไร 

   (แนวค าตอบ อาหารอาจตกลงไปในกล่องเสียง และท่อลม หรือขึ้นไปที่โพรงจมูก เนื่องจาก

ฝาปิดกล่องเสียงปิดไม่สนิท และเป็นจังหวะที่ลิ้นไก่ และเพดานอ่อนปิดช่องทางท่ีติดกับโพรงจมูกไม่สนิท

เช่นกัน) 

   - ในระหว่างการกินอาหาร มีการหายใจเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

   (แนวค าตอบ ไม่มกีารหายใจเกิดข้ึน เพราะลิ้นไก่และเพดานอ่อนปิดทางเดินอากาศจากโพรง

จมูกสู่ท่อลม และฝาปิดกล่องเสียงปิดกล่องเสียงทําให้อากาศไม่สามารถออกจากกล่องเสียงได้) 

   - เพอริสทลัซิส มีความสําคัญกับการย่อยอาหารอย่างไร 

   (แนวค าตอบ ช่วยลําเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก และลําไส้ใหญ่) 

  3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอวัยวะภายในช่องปาก ประกอบด้วย ฟัน ลิ้น และต่อม

น้ําลาย 

  4. ครูนําคลิปวีดีโอแสดงการเคลื่อนที่ของอาหารผ่านหลอดอาหารมาประกอบการอภิปรายผล เช่น 

https://www.youtube.com/watch?v=VwiGXtNnh1E 

  5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอาหารผ่านคอหอยและหลอดอาหาร 

4) ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
  1. ครูให้นักเรียนจับคู่กันศึกษาโครงสร้างของอะไมโลส เดกซ์ทริน มอลโทส และกลูโคส เขียนแผนผัง

สรุปการย่อยอาหารประเภทอะไมโลสในช่องปากให้เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลง เช่น เดกซ์ทริน มอลโทส 

หรือกลูโคส เขียนแผนผังสรุปในรูปแบบโครงสร้างโมเลกุลแบบวง (Haworth projection)  

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับทางเดินอาหารของมนุษย์ในส่วนถัดไป 
คือ กระเพาะอาหาร และครูยังใช้คําถามเพ่ือสังเกตทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียน ดังนี้ 

 - นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้จากแหล่งเรียนรู้ใดได้บ้าง และ
นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าแหล่งเรียนรู้นั้นมีความเหมาะสม และมีเนื้อหาถูกต้องเชื่อถือได้  

https://www.youtube.com/watch?v=VwiGXtNnh1E


  3. ครูมอบหมายการบ้านให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหลังเรียนในห้องเรียนออนไลน์ google 
classroom และครูใช้คําถามเพ่ือสังเกตนักเรียนด้านคุณธรรม ดังนี้ 
  - การทีน่ักเรียนทําการบ้านด้วยตนเอง เกิดผลดีต่อนักเรียนอย่างไร 

5) ตรวจสอบผล (Evaluate) 
  1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะภายในปาก ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร 

การเคลื่อนที่ของอาหารผ่านคอหอย และหลอดอาหาร และเขียนสรุปกลไกการทํางานของปาก คอหอย และ

หลอดอาหารในกระบวนการย่อยอาหาร ลงในสมุดบันทึกของนักเรียน 

  2. ครปูระเมินผลจากการนําเสนอการสํารวจอวัยวะภายในช่องปากท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร และ

การเคลื่อนที่ของอาหารผ่านคอหอย และหลอดอาหาร 

   3. ครูตรวจสอบผลจากการสรุปกลไกการทํางานของปาก คอหอย และหลอดอาหารในกระบวนการ

ย่อยอาหาร 

  4. ผู้ตรวจสอบผลจากแผนผังสรุปการย่อยอาหารประเภทอะไมโลสในช่องปาก 

  5. ครูตรวจสอบผลจากการทําแบบฝึกหัดหลังเรียน 

  6. ครูประเมินผล โดยการสังเกตการณ์ตอบคําถาม การร่วมกันทําผลงาน และจากการนําเสนอผลงาน 

7. ดําเนินการ PLC เรื่องท่ีสอนร่วมกับครูสาขาชีววิทยา 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 สื่อการเรียนรู้ 
1) หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2  
2) แบบจําลอง หรือแผนภาพแสดงอวัยวะภายในของมนุษย์ 

   3) คลิปวีดีโอแสดงการเคลื่อนที่ของอาหารผ่านหลอดอาหาร       

    https://www.youtube.com/watch?v=VwiGXtNnh1E 

    4) วิดีโอ หรือ PowerPoint เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์  
5) แบบฝึกหัด  

9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
3) ห้องเรียนออนไลน์ 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VwiGXtNnh1E


10. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

10.1 ด้าน K 
- ระบบย่อยอาหาร 

- ตรวจสมดุบันทึกงาน 
-  ตรวจแบบฝึกหดั 

- สมุดบันทึกงาน 
- แบบฝึกหัด 

- ประเมินตามสภาพจริง 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

10.2 ด้าน P 
- การนําเสนอผลงาน 
 

- ประเมินการนําเสนอผลงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินช้ินงาน 

- ประเมินการนําเสนอผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
- แบบประเมินช้ินงาน 

- ระดับคณุภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์
 

10.3 ด้าน A 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มีความมุ่งมั่นในการ
ทํางาน 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์

11. ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. ความเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

12.1 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                          (ผู้ตรวจ) 
(นางสาวกรรณิกา  ธาดา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_____/_____/_____ 

 

 

 

 



12.2 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                        (ผู้ตรวจ) 
(นางกาญจณา  พัดเพ็ง) 

รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
_____/_____/_____ 

 

12.3 บันทกึข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ            
(นายสมนึก   เรื่องลือ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
สรุปผลการเรียนรู้  
 ด้าน K 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้าน P 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้าน A 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อุปสรรค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางแก้ไข  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

ลงชื่อ                                        (ผู้บันทึก) 
(นางวราภรณ์  ยารอซ) 

_____/_____/_____ 

 

 



 
ชื่อ ...................................................................................................... ชั้น.............  เลขท่ี........... 

 

1. บอกชนิดและหน้าที่ของฟัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พิจารณารูปปุ่มรับรสต่างๆ ของลิ้น แล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นักเรียนเคยสงสัยหรือไม่ว่า หากดื่มน้ าระหว่างท าโยคะด้วยท่าหกสูง น้ าจะไหลย้อนออกทางจมูก
หรือไม่ แต่เม่ือท าการทดลอง พบว่า สามารถกลืนน้ าได้ตามปกติเหมือนกับเวลายืน นักเรียนจะ
อธิบายสถานการณ์นี้ได้อย่างไร 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด เร่ือง ปาก คอหอย และหลอดอาหาร 

 

 

 

 

เพราะเหตใุด เมื่อเราเอาปลายลิน้ไปแตะน า้มะนาว

เราจงึรู้สกึเปรีย้ว ทัง้ที่บริเวณนัน้รับรสหวาน 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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



 
ชื่อ ...................................................................................................... ชั้น.............  เลขท่ี........... 

 

1. บอกชนิดและหน้าที่ของฟัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พิจารณารูปปุ่มรับรสต่างๆ ของลิ้น แล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นักเรียนเคยสงสัยหรือไม่ว่า หากดื่มน้ าระหว่างท าโยคะด้วยท่าหกสูง น้ าจะไหลย้อนออกทางจมูก
หรือไม่ แต่เม่ือท าการทดลอง พบว่า สามารถกลืนน้ าได้ตามปกติเหมือนกับเวลายืน นักเรียนจะ
อธิบายสถานการณ์นี้ได้อย่างไร 

 
 

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัด เร่ือง ปาก คอหอย และหลอดอาหาร 

ฟันกรามหลัง       

บดเคี้ยวอาหาร 

ฟันกรามหน้า    

บดเคี้ยวอาหาร 

 

ฟันตัด               

ตัดอาหาร 

 

ฟันเขี้ยว          

ฉีกอาหาร 

 

เพราะเหตุใด เม่ือเราเอาปลายล้ินไปแตะ       

น้ ามะนาวเราจึงรู้สึกเปรี้ยว ทั้งที่บริเวณนั้น

รับรสหวาน 

เพราะว่าตุ่มรับรสที่อยู่บริเวณต่างๆ นั้น รับรส

ทุกรส เพียงแค่บริเวณปลายลิ้นไวต่อรสหวาน

เท่านั้น 

 

เนื่องจากขณะที่เรากลืน เพดานอ่อนและลิ้นไก่

จะปิดช่องทางเดินหายใจ และฝาปิดกล่อง

เสียงจะเลื่อนมาปิดหลอดลมไว้ เมื่ออาหารตก

ลงไปยังหลอดอาหาร หลอดอาหารมีการ

เคลื่อนตัวแบบเพอริสตัลซีส ดันน้ําส่งต่อไป

เรื่อยๆ จนถึงกระเพาะอาหาร โดยไม่ไหล

ย้อนกลับ 



แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
ค าชี้แจง ให้ผู้สอนประเมินชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนตามรายการที่กําหนด แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ 

 ระดับคะแนน 
ที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 ความถูกต้องของเนื้อหา     
2 การเขียนสื่อความ     
3 ความตรงต่อเวลา     

รวม     
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 

 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาสาระของงานถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน  

เนื้อหาสาระของงาน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

เนื้อหาสาระของงาน
ถูกต้องบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของงาน
ไม่ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

2.การเขียนสื่อความ เขียนสือ่ความได้ถกูต้อง
ตามอกัขรวิธีตรงประเด็น 

และเข้าใจง่าย 

เขียนสือ่ความได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
และตรงประเด็นเป็น
สว่นใหญ่ แต่ยังพอ
เข้าใจง่าย 

เขียนสือ่ความได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
บ้างและตรงประเด็น
บางส่วน และพอจับ
ใจความได้บา้ง 

เขียนสือ่ความไม่
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
ไมต่รงประเด็น และ
เข้าใจยาก 

3.ความตรงต่อเวลา ส่งช้ินงานภายในเวลาที่
กําหนด 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลาที่
กําหนด 1 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลาที่
กําหนด 2 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลา
ที่กําหนด 3 วันข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12       ดีมาก 
  7-9         ดี 
  4-6       พอใช้ 
  0-3     ปรับปรุง 



แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    รายวิชา ว30244  ชีววิทยา4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่ม
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 
(3) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

เนื้อหา
ละเอียด
ชัดเจน 

(3) 

ความ
ถูกต้อง
ของ

เนื้อหา 
(3) 

ภาษาที่
ใช้

เข้าใจ
ง่าย 
(3) 

ประโยชน์ที่
ได้จากการ
น าเสนอ 

(3) 

วิธีการน า 
เสนอ

ผลงาน 
(3) 

1         
        
        
        

2         
        
        
        
        

3         
        
        
        
        

4         
        
        
        
        

5         
        
        
        
        

6         
        
        
        
        



ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย (3) 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

เนื้อหา
ละเอียด
ชัดเจน 

(3) 

ความ
ถูกต้อง
ของ

เนื้อหา 
(3) 

ภาษาที่
ใช้

เข้าใจ
ง่าย 
(3) 

ประโยชน์ที่
ได้จากการ
น าเสนอ 

(3) 

วิธีการน า 
เสนอ

ผลงาน 
(3) 

7         
        
        
        

8         
        
        
        

9         
        
        
        

10         
        
        
        

รวม  
คิดเป็นร้อยละ  

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 
 
 

หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
   2  หมายถึง  พอใช้ 
   3  หมายถึง  ดี 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. เนื้อหาละเอียดชัดเจน นําเสนองานที่มีเนื้อหาที่

ละเอียดสมบูรณ์ชัดเจน  

นําเสนองานที่มีเนื้อหาที่

ละเอียด และชัดเจนเป็นส่วน

ใหญ ่

นําเสนองานโดยเนื้อหา

ยังไม่ละเอียด และยังไม่

ชัดเจน 

2. ความถูกต้องของ

เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้อง เนื้อหาถูกต้องบางส่วน เนื้อหาไม่ถูกต้อง  

3. ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  สรุป

ความรู้ได้ครบ  ตรง

ประเด็นและมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์เข้าใจ 

ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  สรุป

ความรู้ ได้ตรงประเด็น และมี

ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

 

ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง สรุป

ความรู้ไม่ตรงประเด็น 

4. ประโยชน์ที่ได้จากการ

น าเสนอ 

นําเสนอความรู้ที่นําไป

ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

ทุกประเด็น 

นําเสนอความรู้ที่นําไปปรับใช้

ในชีวิตประจําวันได้เพียง

บางส่วน 

นําไม่สามารถนําความรู้

ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 

5. วิธีการน าเสนอผลงาน นําเสนอเชิงสร้างสรรค์และ

มีความแปลกใหม่  

นําเสนอเชิงสร้างสรรค์ แต่มี
ความแปลกใหม่เพียงบางส่วน 

นําเสนอเชิงสร้างสรรค์ 

แต่ไม่มีความแปลกใหม่ 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3   รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย (3) 

ผ่าน/     
ไม่ผ่าน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

(3) 

การ
ยอมรับ
ฟังผู้อ่ืน 

(3) 

ตั้งใจ 
ท างาน  

(3) 

ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์  
(3) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การท างาน 

(3) 

1         
        
        
        

2         
        
        
        
        

3         
        
        
        

4         
        
        
        

5         
        
        
        
        

6         
        
        
        



ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย  
(3) 

ผ่าน/  
ไม่ผ่าน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

(3) 

การ
ยอมรับ
ฟังผู้อ่ืน 

(3) 

ตั้งใจ 
ท างาน  

(3) 

ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์ 
(3) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การท างาน 

(3) 

7         
        
        
        

8         
        
        
        

9         
        
        
        

10         
        
         
         

รวม  
คิดเป็นร้อยละ  

 

ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

   (        ) 

     ................../................../............... 

หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
   2  หมายถึง  พอใช้ 
   3  หมายถึง  ดี 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 

1. การแสดงความคิดเห็น 1. ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนา
งานกลุ่มเป็นอย่างดี 
2. ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนา
งานกลุ่มบ้าง 
3. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ไม่แสดงความคิดเห็น
ใดใด 

3 
 
2 
 
1 

2. การยอมรับฟังผู้อ่ืน 
 

1. ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ไม่แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี 
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ไม่แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นได้พอใช้ 
3. ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็น 

3 
 
2 
 
1 

3. ตั้งใจท างาน 
 
 

1. มีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
เป็นอย่างดี 
2. มีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
พอใช้ 
3. ไม่มีความตั้งใจ รวมถึงมีความกระตือรือร้นในการ
ทํางานน้อย 

3 
 
2 
 
1 

4. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
 

1. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์และมีความแปลกใหม่ 
2. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์ แต่มีความแปลกใหม่
บ้าง 
3. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์ แต่ไม่มีความแปลก
ใหม่ 

3 
2 
 
1 

5. การมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงผลงานกลุ่ม 

1. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่มเป็นอย่างดี 
2. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่มพอใช้ 
3. ไม่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่ม 

3 
2 
1 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 



แบบสังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เหลือตัดออกได้) 

 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

รัก
ชา

ติ 
ศา

สน
์ ก

ษัต
ริย

(์3
) 

ซื่อ
สัต

ย์ส
ุจร

ิต 
(3

) 

มีว
ินัย

 (3
) 

ใฝ่
เรีย

นร
ู้ (3

) 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพ
ยีง

 (3
) 

รัก
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 (3
) 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
ําง

าน
 (3

) 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 (3

) 

รวม 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ผ มผ 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              



ที ่ ชื่อ-สกุล 

รัก
ชา

ติ 
ศา

สน
์ ก

ษัต
ริย

์ 
(3

) 
ซื่อ

สัต
ย์ส

ุจร
ิต 

(3
) 

มีว
ินัย

 (3
) 

ใฝ
่เรีย

นร
ู้ (3

) 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพี
ยง

 (3
) 

รัก
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 (3
) 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
ําง

าน
 

(3
) 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 (3

) 

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ผ มผ 

26              
27              
28              
29              

30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              

รวม   
คิดเป็นร้อยละ   

 

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

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2  หมายถึง  พอใช้ 
  3  หมายถึง  ดี 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
2 
 
1 

3. มีวินัย 
 
 

1. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
 
2 
 
 
1 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 1. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก

จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 1. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
สม่ําเสมอ 
2. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
บ่อยครั้ง 
3. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

6. รักความเป็นไทย 1. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และสม่ําเสมอ 
2. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และบ่อยครั้ง 
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
7. มุ่งม่ันในการทํางาน 1. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี

ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

8. มีจิตสาธารณะ 1. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา ว30244 ชีววิทยา 4       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ระบบย่อยอาหาร   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2/2564 
เรื่อง กระเพาะอาหาร     เวลา 2.00 ชั่วโมง 
ผู้สอน นางวราภรณ์  ยารอซ    โรงเรียนมัญจาศึกษา 
วันที่...............เดือน...................................................... พ.ศ. ................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระ ชีววิทยา       
  4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลําเลียงสารและ
การหมนุเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้  
  1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึม สารอาหารภายใน

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้าง และหน้าที่ของกระเพาะอาหาร (K) 
2. นักเรียนสามารถอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารที่กระเพาะอาหาร (K) 

  3. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังสรุปการย่อยอาหารบริเวณกระเพาะอาหาร (P) 
4. นักเรียนมีวินัยในการเรียน และการทํางานกลุ่ม (A) 
5. นักเรียนใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน (A) 
6. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางาน (A) 

3. สาระการเรียนรู้ 
- ทางเดินอาหารของมนุษย์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหาร 

4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การย่อยอาหาร คือ การทําให้อาหารมีโมเลกุลเล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึมไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายได้ การย่อยอาหารของมนุษย์ มี 2 วิธี คือ การย่อยเชิงกล (mechanical digestion) เป็นการย่อยที่
เกิดจากการบด เคี้ยว และการบีบรัดของทางเดินอาหาร และการย่อยเชิงเคมี (chemical digestion) เป็นการ
ย่อยท่ีต้องอาศัยเอนไซม์หรือน้ําย่อยมาช่วยในการย่อยอาหาร  

ทางเดินอาหารของมนุษย์ ประกอบด้วย ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก          
ลําไส้ใหญ่ และทวารหนัก  



ปาก (mouth) เป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินอาหารของมนุษย์ ซึ่งภายในปากจะมีฟันช่วยเคี้ยวอาหารให้
เล็กลง มีลิ้นช่วยคลุกเคล้า รับรส และผลักอาหารขณะกลืนเพ่ือส่งอาหารไปยังส่วนถัดไป นอกจากนี้ภายในปาก
มีต่อมน้ําลาย ที่สร้างน้ําลายออกมาคลุกเคล้าอาหาร และในน้ําลายยังมีเอนไซม์อะไมเลสช่วยย่อยอาหารพวก
คาร์โบไฮเดรต  

คอหอย (pharynx) เป็นบริเวณท่ีไม่เกิดการย่อยอาหาร แต่เกี่ยวข้องกับการกลืนอาหาร 
หลอดอาหาร (esophagus) เป็นส่วนที่ถัดจากคอหอย อาหารจะเคลื่อนต่อไปยังกระเพาะอาหารได้

ต้องอาศัยการหดตัวและคลายตัวของหลอดอาหาร  
กระเพาะอาหาร (stomach) เป็นบริเวณท่ีมีสภาพเป็นกรด มีการหลั่ง HCl , เมือก และเอนไซม์ที่ช่วย

ในการย่อยอาหารจําพวกโปรตีน  
ลําไส้เล็ก (small intestine) เป็นบริเวณท่ีมีการย่อยอาหารครบทุกประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน และไขมัน และยังทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่ได้จากการย่อยอาหาร นอกจากนี้ยังมีอวัยวะช่วยย่อย
อาหาร ได้แก่ ตับ และตับอ่อน สร้างสารและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารมาที่ลําไส้เล็กส่วนต้น   

ลําไส้ใหญ่ (large intestine) เป็นบริเวณท่ีไม่เกิดการย่อยอาหาร มีเพียงแค่การดูดซึมน้ํา แร่ธาตุ และ
วิตามินที่เกิดจากการสังเคราะห์ของแบคทีเรียในกระเพาะอาหารเท่านั้น 

ทวารหนัก (anus) เป็นทางออกของกากอาหาร หรืออุจจาระ  
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการสํารวจค้นหา 
3) ทักษะการสื่อความหมายของข้อมูล 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทํางาน 

7. ชิ้นงาน/ภาระรวบยอด 
  1. แบบฝึกหัดหลังเรียน 

  2. แผนผังกราฟิก หัวข้อ การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารบริเวณกระเพาะอาหาร  



8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบ PLC 
1) กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

  1. ครูนํากระเพาะอาหารของสัตว์ เช่น หมู หรือนําภาพกระเพาะอาหาร หรือแบบจําลองกระเพาะ

อาหาร มาประกอบการสอน และถามคําถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนว่า 

    - กระเพาะอาหารทําหน้าที่ใดในระบบย่อยอาหาร 

(แนวค าตอบ ทําหน้าที่ย่อยอาหาร) 

   - กระเพาะอาหารที่นํามาประกอบการสอนแตกต่างจากกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

หรือไม่อย่างไร 

   (แนวค าตอบ แตกต่างกัน กระเพาะอาหารของสัตว์ที่นํามาใช้ประกอบการสอนมีกระเพาะ

เพียงส่วนเดียว แต่ของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองประกอบด้วยกระเพาะอาหาร 4 ส่วน) 

2) ส ารวจค้นหา (Explore) 
  1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนร่วมกันศึกษาโครงสร้างของกระเพาะอาหาร  

  2. ครูถามคําถามนักเรียน เช่น 

   - จากการศึกษาหน้าที่ของกลุ่มเซลล์ที่ผนังชั้นในของกระเพาะอาหาร นักเรียนคิดว่ากระเพาะ

อาหารย่อยอาหารประเภทใดบ้าง 

   (แนวค าตอบ ย่อยโปรตีน โดยเอนไซม์ที่สร้างจากเซลล์สร้างเอนไซมเ์พปซิโนเจน) 

   - เพราะเหตุใดเซลล์ของกระเพาะอาหารจึงไม่ถูกย่อยด้วยน้ําย่อยในกระเพาะอาหาร 

   (แนวค าตอบ มีเซลล์สร้างเมือกมาป้องกันเซลล์ในกระเพาะอาหารจากความเป็นกรดของ

น้ําย่อย) 

  3. จากนั้นให้นักเรียนแต่ละศึกษาการย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร 

3) อธิบายความรู้ (Explain) 
  1. ครูให้แต่ละกลุ่มออกมาเขียนแผนผังประกอบการย่อยอาหารในกระเพะอาหารบนกระดาน 

  2. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนักเรียนออกมาอธิบายการย่อยอาหารที่กระเพาะอาหาร 

   3. ครูถามคําถามนักเรียน เช่น 

   - ในกระเพาะอาหารมีการย่อยอาหารประเภทใดบ้างอย่างไร 



   (แนวค าตอบ โปรตีนโดย hormone gastrin ที่สร้างจากผนังชั้นในของกระเพาะอาหาร 

กระตุ้นการสร้างกรดไฮโดรคลอริกซึ่งกรดนี้จะเปลี่ยนให้เพปซิโนเจนเป็นเพปซิน ทีท่ําหน้าที่ย่อยโปรตีนให้มี

ขนาดเล็กลง) 

   - อาหารที่ส่งมาจากปากมีเอนไซม์อะไมเลสปนมาด้วย แต่ทําไมในกระเพาะอาหารจึงไม่มีการ

ย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 

   (แนวค าตอบ เอนไซม์อะไมเลส ทํางานได้ดีในสภาวะที่เป็นกลาง แต่ในกระเพาะอาหารมี

สภาวะที่เป็นกรด (pH ประมาณ 2)) 

   - การที่กระเพาะอาหารสร้างเอนไซม์ที่ยังไม่พร้อมทํางานทั้งเพปซิโนเจนและโพรเรนนินมี

ประโยชน์ต่อกระเพาะอาหารอย่างไร 

   (แนวค าตอบ ทําให้เอนไซม์ไม่ย่อยผนังกระเพาะอาหารในขณะที่ไม่มีอาหารอยู่) 

   - นักเรียนคิดว่าการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลามีผลต่อกระเพาะอาหารอย่างไร 

    (แนวค าตอบ เมื่อถึงเวลาอาหาร เอนไซม์ถูกส่งมายังกระเพาะอาหารและเปลี่ยนเป็นเอนไซม์

ที่พร้อมทํางานทําให้ย่อยผนังกระเพาะอาหาร และหากเกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร

ได้) 

  4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างและการย่อยอาหารของกระเพาะอาหาร 

4) ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
  1. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบโครงสร้างและการทํางานของกระเพาะอาหารของมนุษย์กับสัตว์เคี้ยว

เอ้ืองลงในสมุดบันทึกงานส่งครูผู้สอน  

  2. ครูมอบหมายการบ้านให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหลังเรียนในห้องเรียนออนไลน์ google 
classroom และครูใช้คําถามเพ่ือสังเกตนักเรียนด้านคุณธรรม ดังนี้ 
  - การที่นักเรียนทําการบ้านด้วยตนเอง เกิดผลดีต่อนักเรียนอย่างไร 
 3. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับทางเดินอาหารของมนุษย์ในส่วนถัดไป 

คือ ลําไส้เล็ก และครูยังใช้คําถามเพ่ือสังเกตทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียน ดังนี้ 

 - นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้จากแหล่งเรียนรู้ใดได้บ้าง และ
นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าแหล่งเรียนรู้นั้นมีความเหมาะสม และมีเนื้อหาถูกต้องเชื่อถือได้  

5) ตรวจสอบผล (Evaluate) 
  1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับโครงสร้าง และการทํางานของกระเพาะอาหาร และครูให้

นักเรียนเขียนแผนผังกราฟิกสรุปการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารบริเวณกระเพาะอาหารลงในสมุด

บันทึกงาน ส่งครูผู้สอน 



  2. ครูตรวจสอบผลจากการเปรียบเทียบโครงสร้างและการทํางานของกระเพาะอาหารของมนุษย์กับ

สัตว์เคี้ยวเอื้อง 

  3. ครูตรวจสอบผลจากแผนผังกราฟิก หัวข้อ การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารบริเวณ

กระเพาะอาหาร  

  4. ครูตรวจสอบผลจากการทําแบบฝึกหัดหลังเรียน 

 5. ครูประเมินผล โดยการสังเกตการณ์ตอบคําถาม การร่วมกันทําผลงาน และจากการนําเสนอผลงาน 

6. ดําเนินการ PLC เรื่องที่สอนร่วมกับครูสาขาชีววิทยา 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 สื่อการเรียนรู้ 
1) หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2  
2) แบบจําลอง หรือแผนภาพแสดงอวัยวะภายในของมนุษย์ 

    3) วิดีโอ หรือ PowerPoint เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์  

4) แบบฝึกหัด  

9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
3) ห้องเรียนออนไลน์ 

10. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

10.1 ด้าน K 
- ระบบย่อยอาหาร 

- ตรวจสมดุบันทึกงาน 
- ตรวจแบบฝึกหดั 

- สมุดบันทึกงาน 
- แบบฝึกหัด 

- ประเมินตามสภาพจริง 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

10.2 ด้าน P 
- การนําเสนอผลงาน 
- แผนผังกราฟิก 
 

- ประเมินการนําเสนอผลงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินแผนผังกราฟิก 
- ประเมินช้ินงาน 

- ประเมินการนําเสนอผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
- แบบประเมินแผนผังกราฟิก 
- แบบประเมินช้ินงาน 

- ระดับคณุภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์
 

10.3 ด้าน A 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มีความมุ่งมั่นในการ
ทํางาน 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

 
 



11. ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. ความเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

12.1 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                          (ผู้ตรวจ) 
(นางสาวกรรณิกา  ธาดา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_____/_____/_____ 

 
12.2 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                        (ผู้ตรวจ) 
(นางกาญจณา  พัดเพ็ง) 

รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
_____/_____/_____ 

 

12.3 บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ            
(นายสมนึก   เรื่องลือ) 

 ผู้อํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา  
____/_____/_____ 

 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
สรุปผลการเรียนรู้  
 ด้าน K 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้าน P 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้าน A 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อุปสรรค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางแก้ไข  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

ลงชื่อ                                        (ผู้บันทึก) 
(นางวราภรณ์  ยารอซ) 

_____/_____/_____ 

 

 



 
ชื่อ ...................................................................................................... ช้ัน.............  เลขที่........... 

 

4. ผนังด้านในกระเพาะอาหารสร้างสารใดบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. เพราะเหตุใด ยาบางชนิดต้องกินก่อนอาหาร อย่างน้อย 30 นาที และยาบางชนิดต้องกินหลัง
อาหารอย่างน้อย 15-30 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ไลเปสเป็นเอนไซม์ที่ช่วยย่อยไขมัน ซึ่งผนังด้านในกระเพาะอาหารสามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสได้ 
แต่เพราะเหตุใดจึงไม่มีการย่อยไขมันในกระเพาะอาหาร 

 
 
 

 
 

 

แบบฝึกหัด เร่ือง กระเพาะอาหาร 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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



 

 
ชื่อ ...................................................................................................... ช้ัน.............  เลขที่........... 

 

1. ผนังด้านในกระเพาะอาหารสร้างสารใดบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เพราะเหตุใด ยาบางชนิดต้องกินก่อนอาหาร อย่างน้อย 30 นาที และยาบางชนิดต้องกินหลัง
อาหารไม่เกิน 15-30 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ไลเปสเป็นเอนไซม์ที่ช่วยย่อยไขมัน ซึ่งผนังด้านในกระเพาะอาหารสามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสได้ 
แต่เพราะเหตุใดจึงไม่มีการย่อยไขมันในกระเพาะอาหาร 

 
 
 

 
 

เฉลยแบบฝึกหัด เร่ือง กระเพาะอาหาร 

โพรเรนนิน 

เพปซิโนเจน 

กรดไฮโดรคลอริก 

เมือก 

ไลเปส 

การกินยาก่อนอาหาร อย่างน้อย 30 นาที 
เนื่องจากยาก่อนอาหารจะละลายได้ดีในสภาพ
ที่เป็นกรดส่วนยาหลังอาหาร ต้องกินหลัง
อาหารไม่เกิน 15-30 นาที เนื่องส่วนมากจาก
ยาหลังอาหารมีฤทธิ์เป็นกรด ถ้ากินขณะท้อง
ว่างอาจไปกัดกระเพาะอาหารได้ 

 

ถึงแม้ผนังด้านในกระเพาะอาหารสร้างไลเปสได้ ก็ไม่สามารถช่วยย่อยไขมัน เนื่องจากไลเปสเป็น
เอนไซม์ที่สามารถทํางานได้ในสภาวะที่เป็นกลาง แต่ในกระเพาะอาหารมีสภาวะเป็นกรด  
 



แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
ค าชี้แจง ให้ผู้สอนประเมินชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนตามรายการที่กําหนด แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ 

 ระดับคะแนน 
ที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 ความถูกต้องของเนื้อหา     
2 การเขียนสื่อความ     
3 ความตรงต่อเวลา     

รวม     
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 

 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาสาระของงานถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน  

เนื้อหาสาระของงาน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

เนื้อหาสาระของงาน
ถูกต้องบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของงาน
ไม่ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

2.การเขียนสื่อความ เขียนสือ่ความได้ถกูต้อง
ตามอกัขรวิธีตรงประเด็น 

และเข้าใจง่าย 

เขียนสือ่ความได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
และตรงประเด็นเป็น
สว่นใหญ่ แต่ยังพอ
เข้าใจง่าย 

เขียนสือ่ความได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
บ้างและตรงประเด็น
บางส่วน และพอจับ
ใจความได้บา้ง 

เขียนสือ่ความไม่
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
ไมต่รงประเด็น และ
เข้าใจยาก 

3.ความตรงต่อเวลา ส่งช้ินงานภายในเวลาที่
กําหนด 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลาที่
กําหนด 1 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลาที่
กําหนด 2 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลา
ที่กําหนด 3 วันข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 

10-12       ดีมาก 
  7-9         ดี 
  4-6       พอใช้ 
  0-3     ปรับปรุง 



แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4    รายวิชา ว30244  ชีววิทยา4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่ม
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 
(3) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

เนื้อหา
ละเอียด
ชัดเจน 

(3) 

ความ
ถูกต้อง
ของ

เนื้อหา 
(3) 

ภาษาที่
ใช้

เข้าใจ
ง่าย 
(3) 

ประโยชน์ที่
ได้จากการ
น าเสนอ 

(3) 

วิธีการน า 
เสนอ

ผลงาน 
(3) 

1         
        
        
        

2         
        
        
        
        

3         
        
        
        
        

4         
        
        
        
        

5         
        
        
        
        

6         
        
        
        
        



ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย (3) 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

เนื้อหา
ละเอียด
ชัดเจน 

(3) 

ความ
ถูกต้อง
ของ

เนื้อหา 
(3) 

ภาษาที่
ใช้

เข้าใจ
ง่าย 
(3) 

ประโยชน์ที่
ได้จากการ
น าเสนอ 

(3) 

วิธีการน า 
เสนอ

ผลงาน 
(3) 

7         
        
        
        

8         
        
        
        

9         
        
        
        

10         
        
        
        

รวม  
คิดเป็นร้อยละ  

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 
 
 

หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
   2  หมายถึง  พอใช้ 
   3  หมายถึง  ดี 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. เนื้อหาละเอียดชัดเจน นําเสนองานที่มีเนื้อหาที่

ละเอียดสมบูรณ์ชัดเจน  

นําเสนองานที่มีเนื้อหาที่

ละเอียด และชัดเจนเป็นส่วน

ใหญ ่

นําเสนองานโดยเนื้อหา

ยังไม่ละเอียด และยังไม่

ชัดเจน 

2. ความถูกต้องของ

เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้อง เนื้อหาถูกต้องบางส่วน เนื้อหาไม่ถูกต้อง  

3. ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  สรุป

ความรู้ได้ครบ  ตรง

ประเด็นและมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์เข้าใจ 

ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  สรุป

ความรู้ ได้ตรงประเด็น และมี

ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

 

ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง สรุป

ความรู้ไม่ตรงประเด็น 

4. ประโยชน์ที่ได้จากการ

น าเสนอ 

นําเสนอความรู้ที่นําไป

ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

ทุกประเด็น 

นําเสนอความรู้ที่นําไปปรับใช้

ในชีวิตประจําวันได้เพียง

บางส่วน 

นําไม่สามารถนําความรู้

ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 

5. วิธีการน าเสนอผลงาน นําเสนอเชิงสร้างสรรค์และ

มีความแปลกใหม่  

นําเสนอเชิงสร้างสรรค์ แต่มี
ความแปลกใหม่เพียงบางส่วน 

นําเสนอเชิงสร้างสรรค์ 

แต่ไม่มีความแปลกใหม่ 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4   รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย (3) 

ผ่าน/     
ไม่ผ่าน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

(3) 

การ
ยอมรับ
ฟังผู้อ่ืน 

(3) 

ตั้งใจ 
ท างาน  

(3) 

ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์  
(3) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การท างาน 

(3) 

1         
        
        
        

2         
        
        
        
        

3         
        
        
        

4         
        
        
        

5         
        
        
        
        

6         
        
        
        



ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย  
(3) 

ผ่าน/  
ไม่ผ่าน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

(3) 

การ
ยอมรับ
ฟังผู้อ่ืน 

(3) 

ตั้งใจ 
ท างาน  

(3) 

ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์ 
(3) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การท างาน 

(3) 

7         
        
        
        

8         
        
        
        

9         
        
        
        

10         
        
         
         

รวม  
คิดเป็นร้อยละ  

 

ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

   (        ) 

     ................../................../............... 

หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
   2  หมายถึง  พอใช้ 
   3  หมายถึง  ดี 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 

1. การแสดงความคิดเห็น 1. ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนา
งานกลุ่มเป็นอย่างดี 
2. ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนา
งานกลุ่มบ้าง 
3. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ไม่แสดงความคิดเห็น
ใดใด 

3 
 
2 
 
1 

2. การยอมรับฟังผู้อ่ืน 
 

1. ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ไม่แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี 
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ไม่แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นได้พอใช้ 
3. ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็น 

3 
 
2 
 
1 

3. ตั้งใจท างาน 
 
 

1. มีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
เป็นอย่างดี 
2. มีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
พอใช้ 
3. ไม่มีความตั้งใจ รวมถึงมีความกระตือรือร้นในการ
ทํางานน้อย 

3 
 
2 
 
1 

4. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
 

1. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์และมีความแปลกใหม่ 
2. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์ แต่มีความแปลกใหม่
บ้าง 
3. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์ แต่ไม่มีความแปลก
ใหม่ 

3 
2 
 
1 

5. การมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงผลงานกลุ่ม 

1. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่มเป็นอย่างดี 
2. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่มพอใช้ 
3. ไม่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่ม 

3 
2 
1 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 



แบบประเมินแผนผังกราฟิก 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4   รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดบัขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสรา้งสรรค์
ในการเขียนผังกราฟิก รวม 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ผ มผ 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 



 

ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 
   (       ) 
     ................../................../............... 
 

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2 หมายถึง  พอใช้ 

3 หมายถึง  ดี 
4 หมายถึง  ดีมาก 

   

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง 

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดบัขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสรา้งสรรค์
ในการเขียนผังกราฟิก รวม 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ผ มผ 

26                 
27                 
28                 
29                 
30                 
31                 
32                 
33                 
34                 
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 

รวม   

คิดเป็นร้อยละ    



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบและตรง
ประเด็นและถูกต้อง
ทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบ  ตรง
ประเด็นและมีความ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2. การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลําดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลําดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และ
ลําดับความ 
สัมพันธ์ได้ค่อนข้าง
ครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และลําดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามลําดับ
ความสัมพันธ์ 

3. มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เขียนผังกราฟิก 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้อง
และสวยงาม 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ แต่ขาด
รูปแบบและความ
สวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ 
10 - 12 
7 – 9  
4 – 6 
1 – 3  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

 

ได้คะแนน 7 คะแนน ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 



แบบสังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เหลือตัดออกได้) 

 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4    รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

รัก
ชา

ติ 
ศา

สน
์ ก

ษัต
ริย

(์3
) 

ซื่อ
สัต

ย์ส
ุจร

ิต 
(3

) 

มีว
ินัย

 (3
) 

ใฝ่
เรีย

นร
ู้ (3

) 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพ
ยีง

 (3
) 

รัก
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 (3
) 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
ําง

าน
 (3

) 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 (3

) 

รวม 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ผ มผ 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              



ที ่ ชื่อ-สกุล 

รัก
ชา

ติ 
ศา

สน
์ ก

ษัต
ริย

์ 
(3

) 
ซื่อ

สัต
ย์ส

ุจร
ิต 

(3
) 

มีว
ินัย

 (3
) 

ใฝ
่เรีย

นร
ู้ (3

) 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพี
ยง

 (3
) 

รัก
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 (3
) 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
ําง

าน
 

(3
) 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 (3

) 

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ผ มผ 

26              
27              
28              
29              

30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              

รวม   
คิดเป็นร้อยละ   

 

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

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2  หมายถึง  พอใช้ 
  3  หมายถึง  ดี 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
2 
 
1 

3. มีวินัย 
 
 

1. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
 
2 
 
 
1 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 1. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก

จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 1. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
สม่ําเสมอ 
2. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
บ่อยครั้ง 
3. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

6. รักความเป็นไทย 1. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และสม่ําเสมอ 
2. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และบ่อยครั้ง 
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
7. มุ่งม่ันในการทํางาน 1. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี

ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

8. มีจิตสาธารณะ 1. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา ว30244 ชีววิทยา 4       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ระบบย่อยอาหาร   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2/2564 
เรื่อง ล าไส้เล็ก      เวลา 3.00 ชั่วโมง  
ผู้สอน นางวราภรณ์  ยารอซ    โรงเรียนมัญจาศึกษา 
วันที่...............เดือน...................................................... พ.ศ. ................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระ ชีววิทยา       
  4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลําเลียงสารและ
การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้  
  1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึม สารอาหารภายใน

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้าง และหน้าที่ของลําไส้เล็ก (K) 
2. นักเรียนสามารถอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารบริเวณลําไส้เล็ก (K) 

  3. นักเรียนสามารถทดสอบสมบัติของน้ําดีต่อการย่อยสารกลุ่มไขมัน (P) 
4. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารบริเวณลําไส้เล็ก (P) 
4. นักเรียนมีวินัยในการเรียน และการทํางานกลุ่ม (A) 
5. นักเรียนใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน (A) 
6. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางาน (A) 

3. สาระการเรียนรู้ 
- ทางเดินอาหารของมนุษย์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับลําไส้เล็ก และอวัยวะช่วยย่อย ได้แก่ ตับ และตับอ่อน 

4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การย่อยอาหาร คือ การทําให้อาหารมีโมเลกุลเล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึมไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายได้ การย่อยอาหารของมนุษย์ มี 2 วิธี คือ การย่อยเชิงกล (mechanical digestion) เป็นการย่อยที่
เกิดจากการบด เคี้ยว และการบีบรัดของทางเดินอาหาร และการย่อยเชิงเคมี (chemical digestion) เป็นการ
ย่อยท่ีต้องอาศัยเอนไซม์หรือน้ําย่อยมาช่วยในการย่อยอาหาร  

ทางเดินอาหารของมนุษย์ ประกอบด้วย ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก          
ลําไส้ใหญ่ และทวารหนัก  



ปาก (mouth) เป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินอาหารของมนุษย์ ซึ่งภายในปากจะมีฟันช่วยเคี้ยวอาหารให้
เล็กลง มีลิ้นช่วยคลุกเคล้า รับรส และผลักอาหารขณะกลืนเพ่ือส่งอาหารไปยังส่วนถัดไป นอกจากนี้ภายในปาก
มีต่อมน้ําลาย ที่สร้างน้ําลายออกมาคลุกเคล้าอาหาร และในน้ําลายยังมีเอนไซม์อะไมเลสช่วยย่อยอาหารพวก
คาร์โบไฮเดรต  

คอหอย (pharynx) เป็นบริเวณท่ีไม่เกิดการย่อยอาหาร แต่เกี่ยวข้องกับการกลืนอาหาร 
หลอดอาหาร (esophagus) เป็นส่วนที่ถัดจากคอหอย อาหารจะเคลื่อนต่อไปยังกระเพาะอาหารได้

ต้องอาศัยการหดตัวและคลายตัวของหลอดอาหาร  
กระเพาะอาหาร (stomach) เป็นบริเวณท่ีมีสภาพเป็นกรด มีการหลั่ง HCl , เมือก และเอนไซม์ที่ช่วย

ในการย่อยอาหารจําพวกโปรตีน  
ลําไส้เล็ก (small intestine) เป็นบริเวณท่ีมีการย่อยอาหารครบทุกประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน และไขมัน และยังทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่ได้จากการย่อยอาหาร นอกจากนี้ยังมีอวัยวะช่วยย่อย
อาหาร ได้แก่ ตับ และตับอ่อน สร้างสารและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารมาที่ลําไส้เล็กส่วนต้น   

ลําไส้ใหญ่ (large intestine) เป็นบริเวณท่ีไม่เกิดการย่อยอาหาร มีเพียงแค่การดูดซึมน้ํา แร่ธาตุ และ
วิตามินที่เกิดจากการสังเคราะห์ของแบคทีเรียในกระเพาะอาหารเท่านั้น 

ทวารหนัก (anus) เป็นทางออกของกากอาหาร หรืออุจจาระ  
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการสํารวจค้นหา 
3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
4) ทักษะการทดลอง 
5) ทักษะการสื่อความหมายของข้อมูล 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทํางาน 
 
 



7. ชิ้นงาน/ภาระรวบยอด 
  1. แบบฝึกหัดหลังเรียน 

  2. ใบงานที่ 2 เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์ 

3. แผนผังกราฟิก หัวข้อ การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารบริเวณลําไส้เล็ก  

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) รว่มกับการจัดการ

เรียนรู้แบบ PLC 
1) กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

  ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
   1. ครูนําเข้าสู่บทเรียน โดยทบทวนการย่อยอาหารบริเวณปากและกระเพาะอาหาร และถามคําถาม
นักเรียนว่า 
   - บริเวณปากและกระเพาะอาหารมีการย่อยอาหารประเภทใดบ้าง 
    (แนวค าตอบ ปากมีการย่อยอาหารประเภทแป้งโดยการทํางานของเอนไซม์อะไมเลส ส่วน
กระเพาะอาหารมีการย่อยอาหารประเภทโปรตีนโดยการทํางานของเอนไซม์เพปซิน)  

- บริเวณกระเพาะอาหารมีการดูดซึมสารอาหารประเภทใดบ้าง 
   (แนวค าตอบ มีการดูดซึมสารอาหารประเภทกรดอะมิโน และดูดซึมสารที่ละลายในไขมันได้
เช่น แอลกอฮอล์ยาบางชนิด) 
   - อาหารประเภทใดบ้างที่ถูกส่งไปย่อยต่อที่ลําไส้เล็ก 
   (แนวคําตอบ อาหารทุกประเภท ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน) 

2) ส ารวจค้นหา (Explore) 
   1. ครูให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างของลําไส้เล็กจากแบบจําลอง หรือภาพโครงสร้างของลําไส้เล็ก  

  2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร

ที่พบในลําไส้เล็ก พร้อมออกแบบแผนผังแสดงการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารเพ่ือนําเสนอหน้าชั้น

เรียน ดังนี้  

   กลุ่มท่ี 1-2 การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 

   กลุม่ที่ 3-4 การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารประเภทโปรตีน 

   กลุ่มท่ี 5-6 การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารประเภทไขมัน 

3) อธิบายความรู้ (Explain) 

  1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอแผนผังการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารบริเวณลําไส้เล็ก  

2. ครูถามคําถามนักเรียน เช่น 

    - โครงสร้างของลําไส้เล็กเหมาะสมกับการดูดซึมสารอาหารอย่างไร 



   (แนวค าตอบ ผนังด้านในของลําไส้เล็กมีวิลลัส ซึ่งเป็นเซลล์บุผิวซ้อนทับกัน และเซลล์บุผิว

ของวิลลัสมีไมโครวิลลัสยื่นออกมาซึ่งช่วยเพิ่มพ้ืนที่ผิวในการดูดซึมสารอาหาร) 

   - ลําไส้เล็กส่วนใดที่มีการย่อยและการดูดซึมสารอาหารมากที่สุด 

   (แนวค าตอบ ดูโอดีนัมซึ่งเป็นลําไส้เล็กส่วนต้นที่มีการย่อยอาหารมากท่ีสุด ส่วนเจจูนัมเป็น

ลําไส้เล็กส่วนกลาง ที่มีการดูดซึมสารอาหารมากท่ีสุด) 

   - ลําไส้เล็กมีการย่อยอาหารอย่างไร 

    (แนวคําตอบ คาร์โบไฮเดรต โดยตับอ่อนส่งเอนไซม์อะไมเลสมาย่อยแป้งไกลโคเจน และ 

dextrin ให้เป็นมอลโทส แล้วเซลล์บุผิวผนังลําไส้เล็กสร้างมอลเทสย่อยมอลโทส ส่วนซูเครสย่อยซูโครส และ

แลคเทสย่อยแลกโทสให้เป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว และดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดฝอยในวิลลัส 

   โปรตีน จะมีอะมิโนเพปทิเดส ไดเพปทิเดส แลไตรเพปทิเดส ย่อยเพปไทด์เป็นกรดอะมิโน 

และทริปซิโนเจน ไคโมทริปซิโนเจน และโพรคาร์บอกซิเพปทิเดสจากตับอ่อนซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ียังไม่พร้อม

ทํางาน เมื่อถูกกระตุ้นจากเอนไซม์เอนเทอโรไคเนสจะเปลี่ยนเป็นทริปซิน ไคโมทริปซิน และคาร์บอกซิเพปทิ

เดสท ย่อยเพปไทด์เป็นกรดอะมิโน และดูดเข้าสู่หลอดเลือดฝอยในวิลลัส 

   ไขมันหรือลิพิด จะมีน้ําดีทําให้ไขมันแตกตัวเป็นหยดไขมัน ส่วนตับอ่อนและเซลล์บุผิวผนัง

ลําไส้เล็กจะสร้างลิเพสย่อยไขมันเป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล และดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ําเหลืองในวิลลัส) 

  3. ครูถามคําถามท้าทายการคิดขั้นสูงกับนักเรียน เช่น 

   - หากนักเรียนต้องการให้ที่รับประทานเข้าไปเกิดการย่อยได้อย่างรวดเร็วขึ้น เพื่อไม่ให้อาหาร

อยู่ในกระเพาะอาหารและลําไส้เล็กนานเกินไป นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร 

   (แนวคําตอบ ควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดขึ้น เพรายิ่งอาหารละเอียดมากเท่าไร การเข้าทํา

ปฏิกิริยาของเอนไซม์จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน) 

   4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างของลําไส้เล็ก การย่อยอาหารและการดูดซึม

สารอาหารที่ลําไส้เล็ก 

4) ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
  1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการย่อยอาหารในลําไส้เล็กมากข้ึน ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม

กลุ่มละ 4-5 คน ทํากิจกรรมการทดสอบสมบัติของน้ําดี เพ่ือทดสอบสมบัติของน้ําดีต่อการย่อยสารกลุ่มไขมัน 

  2. ครูสุ่มเลือกนักเรียนอย่างน้อย 5 กลุ่ม นําเสนอผลการทํากิจกรรม  

3. ครูถามคําถามท้ายกิจกรรมกับนักเรียน  

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลกิจกรรมการทดสอบสมบัติของน้ําดี 



  5. ครูให้นักเรียนสรุปเรื่องที่เรียนในรูปแผนผังกราฟิก หัวข้อ การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร
ที่ลําไส้เล็ก 
  6. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหลังเรียน เรื่อง การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารที่ลําไส้เล็ก ใน 
Live worksheets ในห้องเรียนออนไลน์ google classroom และครูใช้คําถามเพ่ือสังเกตนักเรียนด้าน
คุณธรรม ดังนี้ 
  - การที่นักเรียนทําการบ้านด้วยตนเอง เกิดผลดีต่อนักเรียนอย่างไร 
 7. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับทางเดินอาหารของมนุษย์ในส่วนถัดไป 
คือ ลําไส้ใหญ่ และครูยังใช้คําถามเพ่ือสังเกตทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียน ดังนี้ 

 - นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้จากแหล่งเรียนรู้ใดได้บ้าง และ
นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าแหล่งเรียนรู้นั้นมีความเหมาะสม และมีเนื้อหาถูกต้องเชื่อถือได้  

5) ตรวจสอบผล (Evaluate) 
  1. ครูตรวจสอบผลจากแผนผังสรุปการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารบริเวณลําไส้เล็ก  

  2. ครูประเมินผลจากแผนผังและการนําเสนอแผนผังการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารบริเวณ

ลําไส้เล็ก  

  3. ครูประเมินผลจากกิจกรรมการทดสอบสมบัติของน้ําดี  

   4. ครูตรวจสอบผลจากการทําแบบฝึกหัดหลังเรียน เรื่อง การย่อยอาหารและการดูสื่อสารอาหารที่

ลําไส้เล็ก 

5. ครตูรวจสอบผลการเขียนแผนผังกราฟิกสรุปการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารบริเวณลําไส้

เล็กลงในสมุดบันทึกงาน ส่งครูผู้สอน 

 6. ครูประเมินผล โดยการสังเกตการณ์ตอบคําถาม การร่วมกันทําผลงาน และจากการนําเสนอผลงาน 

7. ดําเนินการ PLC เรื่องท่ีสอนร่วมกับครูสาขาชีววิทยา 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 สื่อการเรียนรู้ 
1) หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2  
2) แบบจําลอง หรือแผนภาพแสดงโครงร้างของลําไส้เล็ก 

    3) วิดีโอ หรือ PowerPoint เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์  

4) แบบฝึกหัดหลังเรียน  

9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
3) ห้องเรียนออนไลน์ 



10. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

10.1 ด้าน K 
- ระบบย่อยอาหาร 

- ตรวจสมดุบันทึกงาน 
- ตรวจแบบฝึกหดั 

- สมุดบันทึกงาน 
- แบบฝึกหัด 

- ประเมินตามสภาพจริง 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

10.2 ด้าน P 
- การนําเสนอผลงาน 
- แผนผังกราฟิก 
 

- ประเมินการนําเสนอผลงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินแผนผังกราฟิก 
- ประเมินช้ินงาน 

- ประเมินการนําเสนอผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
- แบบประเมินแผนผังกราฟิก 
- แบบประเมินช้ินงาน 

- ระดับคณุภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์
 

10.3 ด้าน A 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มีความมุ่งมั่นในการ
ทํางาน 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

 
 
11. ข้อเสนอแนะ 

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

 
12. ความเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

12.1 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                          (ผู้ตรวจ) 
(นางสาวกรรณิกา  ธาดา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_____/_____/_____ 

 
 



12.2 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                        (ผู้ตรวจ) 
(นางกาญจณา  พัดเพ็ง) 

รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
_____/_____/_____ 

 

12.3 บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ            
(นายสมนึก   เรื่องลือ ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
สรุปผลการเรียนรู้  
 ด้าน K 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้าน P 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้าน A 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อุปสรรค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางแก้ไข  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

ลงชื่อ                                        (ผู้บันทึก) 
(นางวราภรณ์  ยารอซ) 

_____/_____/_____ 

 

 



 
ชื่อ ...................................................................................................... ชั้น.............  เลขท่ี........... 

 

7. ให้นักเรียนน าชื่อเอนไซม์ด้านล่างนี้เติมลงใน        ให้ถูกต้อง 
 

อะไมเลส         เพปซิน         เรนนิน      ทริปซิน         H2O        อะมิโนเพปทิเดส     
 

ไตรเพปทิเดส    ไดเพปทิเดส         มอลเทส            ซูเครส           แลกเทส     
 

การย่อยอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

การย่อยอาหารพวกโปรตีน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

แบบฝึกหัด เร่ือง การย่อยอาหารและการดูซึมสารอาหารที่ล าไส้เล็ก 

 

พอลีแซ็กคารไ์รด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอลีเพปไทด ์

 

 



 
 
 

สมาชิกกลุ่ม 1. ……………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………. 
      3. ……………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………. 
      5. ……………………………………………………………… 6. ……………………………………………………………. 
จุดประสงค์ 
 เพ่ือทดสอบสมบัติของน้ําดีต่อการย่อยสารกลุ่มไขมัน 
วัสดุอุปกรณ์ 

2. น้ํามันพืช   5.  กระบอกตวง หรือหลอดฉีดยา 
3. น้ํากลั่น   6.  หลอดหยด 
4. สีซูดาน   7.  หลอดทดลอง 
5. น้ําดี 

วิธีการท ากิจกรรม 
   1. ใส่น้ํามันพืช และน้ํากลั่น อย่างละ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในหลอดทดลอง จํานวน 2 หลอด แล้ว
ผสมสีซูดานลงไป หลอดละ 3 หยด  
 2. เติมน้ําดีลงในหลอดทดลองที่ 1 ประมาณ 3-4 หยด เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้สักครู่ 
 3. สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง และเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างหลอดทดลองที่ 1 กับหลอดที่ 2  
บันทึกผลการท ากิจกรรม 
 จากการสังเกต มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค าถามท้ายกิจกรรม  1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองท้ังสองเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร 
        2. น้ าดีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ ามันพืช อย่างไร 

กิจกรรมการทดลอง เรือ่ง การทดสอบสมบัติของน้ าดี 

แผนภาพแสดงผลที่ได้ในหลอดทดลองที่ 1 

 

 
 
 

หลอดทดลองที่ 1 พบว่า........................................... 
..................................................................................
.................................................................. .............. 

แผนภาพแสดงผลที่ได้ในหลอดทดลองที่ 2 

 

 

 
หลอดทดลองที่ 2 พบว่า........................................... 
...................................................................................
................................................................................. 



แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
ค าชี้แจง ให้ผู้สอนประเมินชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนตามรายการที่กําหนด แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ 

 ระดับคะแนน 
ที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 ความถูกต้องของเนื้อหา     
2 การเขียนสื่อความ     
3 ความตรงต่อเวลา     

รวม     
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 

 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาสาระของงานถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน  

เนื้อหาสาระของงาน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

เนื้อหาสาระของงาน
ถูกต้องบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของงาน
ไม่ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

2.การเขียนสื่อความ เขียนสือ่ความได้ถกูต้อง
ตามอกัขรวิธีตรงประเด็น 

และเข้าใจง่าย 

เขียนสือ่ความได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
และตรงประเด็นเป็น
สว่นใหญ่ แต่ยังพอ
เข้าใจง่าย 

เขียนสือ่ความได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
บ้างและตรงประเด็น
บางส่วน และพอจับ
ใจความได้บา้ง 

เขียนสือ่ความไม่
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
ไมต่รงประเด็น และ
เข้าใจยาก 

3.ความตรงต่อเวลา ส่งช้ินงานภายในเวลาที่
กําหนด 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลาที่
กําหนด 1 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลาที่
กําหนด 2 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลา
ที่กําหนด 3 วันข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12       ดีมาก 
  7-9         ดี 
  4-6       พอใช้ 
  0-3     ปรับปรุง 



แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5    รายวิชา ว30244  ชีววิทยา4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่ม
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 
(3) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

เนื้อหา
ละเอียด
ชัดเจน 

(3) 

ความ
ถูกต้อง
ของ

เนื้อหา 
(3) 

ภาษาที่
ใช้

เข้าใจ
ง่าย 
(3) 

ประโยชน์ที่
ได้จากการ
น าเสนอ 

(3) 

วิธีการน า 
เสนอ

ผลงาน 
(3) 

1         
        
        
        

2         
        
        
        
        

3         
        
        
        
        

4         
        
        
        
        

5         
        
        
        
        

6         
        
        
        
        



ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย (3) 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

เนื้อหา
ละเอียด
ชัดเจน 

(3) 

ความ
ถูกต้อง
ของ

เนื้อหา 
(3) 

ภาษาที่
ใช้

เข้าใจ
ง่าย 
(3) 

ประโยชน์ที่
ได้จากการ
น าเสนอ 

(3) 

วิธีการน า 
เสนอ

ผลงาน 
(3) 

7         
        
        
        

8         
        
        
        

9         
        
        
        

10         
        
        
        

รวม  
คิดเป็นร้อยละ  

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 
 
 

หมายเหตุ  1  หมายถงึ  ควรปรับปรุง 
   2  หมายถึง  พอใช้ 
   3  หมายถึง  ดี 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. เนื้อหาละเอียดชัดเจน นําเสนองานที่มีเนื้อหาที่

ละเอียดสมบูรณ์ชัดเจน  

นําเสนองานที่มีเนื้อหาที่

ละเอียด และชัดเจนเป็นส่วน

ใหญ ่

นําเสนองานโดยเนื้อหา

ยังไม่ละเอียด และยังไม่

ชัดเจน 

2. ความถูกต้องของ

เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้อง เนื้อหาถูกต้องบางส่วน เนื้อหาไม่ถูกต้อง  

3. ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  สรุป

ความรู้ได้ครบ  ตรง

ประเด็นและมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์เข้าใจ 

ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  สรุป

ความรู้ ได้ตรงประเด็น และมี

ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

 

ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง สรุป

ความรู้ไม่ตรงประเด็น 

4. ประโยชน์ที่ได้จากการ

น าเสนอ 

นําเสนอความรู้ที่นําไป

ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

ทุกประเด็น 

นําเสนอความรู้ที่นําไปปรับใช้

ในชีวิตประจําวันได้เพียง

บางส่วน 

นําไม่สามารถนําความรู้

ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 

5. วิธีการน าเสนอผลงาน นําเสนอเชิงสร้างสรรค์และ

มีความแปลกใหม่  

นําเสนอเชิงสร้างสรรค์ แต่มี
ความแปลกใหม่เพียงบางส่วน 

นําเสนอเชิงสร้างสรรค์ 

แต่ไม่มีความแปลกใหม่ 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5   รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย (3) 

ผ่าน/     
ไม่ผ่าน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

(3) 

การ
ยอมรับ
ฟังผู้อ่ืน 

(3) 

ตั้งใจ 
ท างาน  

(3) 

ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์  
(3) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การท างาน 

(3) 

1         
        
        
        

2         
        
        
        
        

3         
        
        
        

4         
        
        
        

5         
        
        
        
        

6         
        
        
        



ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย  
(3) 

ผ่าน/  
ไม่ผ่าน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

(3) 

การ
ยอมรับ
ฟังผู้อ่ืน 

(3) 

ตั้งใจ 
ท างาน  

(3) 

ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์ 
(3) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การท างาน 

(3) 

7         
        
        
        

8         
        
        
        

9         
        
        
        

10         
        
         
         

รวม  
คิดเป็นร้อยละ  

 

ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

   (        ) 

     ................../................../............... 

หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
   2  หมายถึง  พอใช้ 
   3  หมายถึง  ดี 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 

1. การแสดงความคิดเห็น 1. ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนา
งานกลุ่มเป็นอย่างดี 
2. ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนา
งานกลุ่มบ้าง 
3. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ไม่แสดงความคิดเห็น
ใดใด 

3 
 
2 
 
1 

2. การยอมรับฟังผู้อ่ืน 
 

1. ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ไม่แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี 
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ไม่แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นได้พอใช้ 
3. ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น แสดงพฤติกรรม
รบกวนผู้อื่นขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็น 

3 
 
2 
 
1 

3. ตั้งใจท างาน 
 
 

1. มีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
เป็นอย่างดี 
2. มีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
พอใช้ 
3. ไม่มีความตั้งใจ รวมถึงมีความกระตือรือร้นในการ
ทํางานน้อย 

3 
 
2 
 
1 

4. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
 

1. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์และมีความแปลกใหม่ 
2. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์ แต่มีความแปลกใหม่
บ้าง 
3. ผลงานกลุ่มเป็นเชิงสร้างสรรค์ แต่ไม่มีความแปลก
ใหม่ 

3 
2 
 
1 

5. การมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงผลงานกลุ่ม 

1. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่มเป็นอย่างดี 
2. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่มพอใช้ 
3. ไมใ่ห้ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานกลุ่ม 

3 
2 
1 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 



แบบประเมินแผนผังกราฟิก 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5   รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดบัขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสรา้งสรรค์
ในการเขียนผังกราฟิก รวม 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ผ มผ 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 



 

ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 
   (       ) 
     ................../................../............... 
 

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2 หมายถึง  พอใช้ 

3 หมายถึง  ดี 
4 หมายถึง  ดีมาก 

   

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง 

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดบัขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสรา้งสรรค์
ในการเขียนผังกราฟิก รวม 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ผ มผ 

26                 
27                 
28                 
29                 
30                 
31                 
32                 
33                 
34                 
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 

รวม   

คิดเป็นร้อยละ    



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบและตรง
ประเด็นและถูกต้อง
ทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบ  ตรง
ประเด็นและมีความ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2. การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลําดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลําดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และ
ลําดับความ 
สัมพันธ์ได้ค่อนข้าง
ครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และลําดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามลําดับ
ความสัมพันธ์ 

3. มคีวามคิด
สร้างสรรค์ในการ
เขียนผังกราฟิก 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้อง
และสวยงาม 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ แต่ขาด
รูปแบบและความ
สวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ 
10 - 12 
7 – 9  
4 – 6 
1 – 3  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

 

ได้คะแนน 7 คะแนน ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 



แบบสังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เหลือตัดออกได้) 

 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5    รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

รัก
ชา

ติ 
ศา

สน
์ ก

ษัต
ริย

(์3
) 

ซื่อ
สัต

ย์ส
ุจร

ิต 
(3

) 

มีว
ินัย

 (3
) 

ใฝ่
เรีย

นร
ู้ (3

) 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพ
ยีง

 (3
) 

รัก
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 (3
) 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
ําง

าน
 (3

) 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 (3

) 

รวม 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ผ มผ 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              



ที ่ ชื่อ-สกุล 

รัก
ชา

ติ 
ศา

สน
์ ก

ษัต
ริย

์ 
(3

) 
ซื่อ

สัต
ย์ส

ุจร
ิต 

(3
) 

มีว
ินัย

 (3
) 

ใฝ
่เรีย

นร
ู้ (3

) 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพี
ยง

 (3
) 

รัก
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 (3
) 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
ําง

าน
 

(3
) 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 (3

) 

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ผ มผ 

26              
27              
28              
29              

30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              

รวม   
คิดเป็นร้อยละ   

 

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

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2  หมายถึง  พอใช้ 
  3  หมายถึง  ดี 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
2 
 
1 

3. มีวินัย 
 
 

1. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
 
2 
 
 
1 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 1. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก

จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 1. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
สม่ําเสมอ 
2. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
บ่อยครั้ง 
3. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

6. รักความเป็นไทย 1. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และสม่ําเสมอ 
2. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และบ่อยครั้ง 
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
7. มุ่งม่ันในการทํางาน 1. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี

ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

8. มีจิตสาธารณะ 1. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา ว30244 ชีววิทยา 4       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ระบบย่อยอาหาร   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2/2564 
เรื่อง ล าไส้ใหญ่      เวลา 1.00 ชั่วโมง 
ผู้สอน นางวราภรณ์  ยารอซ    โรงเรียนมัญจาศึกษา 
วันที่...............เดือน...................................................... พ.ศ. ................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระ ชีววิทยา       
  4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลําเลียงสารและ
การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้  
  1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึม สารอาหารภายใน

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้าง และหน้าที่ของลําไส้ใหญ่ (K) 
2. นักเรียนสามารถอธิบายการดูดซึมสารอาหารบริเวณลําไส้ใหญ่ (K) 
4. นักเรียนสามารถเขียนสรุปกลไกการสังเคราะห์วิตามินของแบคทีเรีย (P) 
5. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังกราฟิกสรุปภาพรวมการย่อยอาหารของมนุษย์ (P) 
6. นักเรียนมีวินัยในการเรียน และการทํางานกลุ่ม (A) 
7. นักเรียนใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน (A) 
8. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางาน (A) 

3. สาระการเรียนรู้ 
- ทางเดินอาหารของมนุษย์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับลําไส้ใหญ่ 

4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การย่อยอาหาร คือ การทําให้อาหารมีโมเลกุลเล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึมไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายได้ การย่อยอาหารของมนุษย์ มี 2 วิธี คือ การย่อยเชิงกล (mechanical digestion) เป็นการย่อยที่
เกิดจากการบด เคี้ยว และการบีบรัดของทางเดินอาหาร และการย่อยเชิงเคมี (chemical digestion) เป็นการ
ย่อยท่ีต้องอาศัยเอนไซม์หรือน้ําย่อยมาช่วยในการย่อยอาหาร  

ทางเดินอาหารของมนุษย์ ประกอบด้วย ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก          
ลําไส้ใหญ่ และทวารหนัก  



ปาก (mouth) เป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินอาหารของมนุษย์ ซึ่งภายในปากจะมีฟันช่วยเคี้ยวอาหารให้
เล็กลง มีลิ้นช่วยคลุกเคล้า รับรส และผลักอาหารขณะกลืนเพ่ือส่งอาหารไปยังส่วนถัดไป นอกจากนี้ภายในปาก
มีต่อมน้ําลาย ที่สร้างน้ําลายออกมาคลุกเคล้าอาหาร และในน้ําลายยังมีเอนไซม์อะไมเลสช่วยย่อยอาหารพวก
คาร์โบไฮเดรต  

คอหอย (pharynx) เป็นบริเวณท่ีไม่เกิดการย่อยอาหาร แต่เกี่ยวข้องกับการกลืนอาหาร 
หลอดอาหาร (esophagus) เป็นส่วนที่ถัดจากคอหอย อาหารจะเคลื่อนต่อไปยังกระเพาะอาหารได้

ต้องอาศัยการหดตัวและคลายตัวของหลอดอาหาร  
กระเพาะอาหาร (stomach) เป็นบริเวณท่ีมีสภาพเป็นกรด มีการหลั่ง HCl , เมือก และเอนไซม์ที่ช่วย

ในการย่อยอาหารจําพวกโปรตีน  
ลําไส้เล็ก (small intestine) เป็นบริเวณท่ีมีการย่อยอาหารครบทุกประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน และไขมัน และยังทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่ได้จากการย่อยอาหาร นอกจากนี้ยังมีอวัยวะช่วยย่อย
อาหาร ได้แก่ ตับ และตับอ่อน สร้างสารและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารมาที่ลําไส้เล็กส่วนต้น   

ลําไส้ใหญ่ (large intestine) เป็นบริเวณท่ีไม่เกิดการย่อยอาหาร มีเพียงแค่การดูดซึมน้ํา แร่ธาตุ และ
วิตามินที่เกิดจากการสังเคราะห์ของแบคทีเรียในกระเพาะอาหารเท่านั้น 

ทวารหนัก (anus) เป็นทางออกของกากอาหาร หรืออุจจาระ  
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการสํารวจค้นหา 
3) ทักษะการสื่อความหมายของข้อมูล 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทํางาน 
 
 
 
 



7. ชิ้นงาน/ภาระรวบยอด 
  1. ใบงานที่ 2 เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์ 

2. สรุปกลไกการสังเคราะห์วิตามินของแบคทีเรีย 
3. แผนผังกราฟิกสรุปภาพรวม หัวข้อ การย่อยอาหารของมนุษย์ 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบ PLC 
1) กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

  1. ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารบริเวณลําไส้เล็ก และถาม
คําถามนักเรียน เช่น 
   - บริเวณลําไส้เล็กมีการดูดซึมสารอาหารประเภทใดบ้าง 
    (แนวค าตอบ สารอาหารทุกประเภทคําว่าสารอาหารทุกประเภท) 
   - กากอาหารเคลื่อนที่จากลําไส้เล็กเข้าสู่ลําไส้ใหญ่ได้อย่างไร  
   (แนวค าตอบ อาศัยกระบวนการเพอริทัลซิส) 

2) ส ารวจค้นหา (Explore) 
  1. ครูให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างของลําไส้ใหญ่ และการทํางานของลําไส้ใหญ่ในหนังสือเรียน ชีววิทยา 
ม.5 เล่ม 2 

3) อธิบายความรู้ (Explain) 
  1. ครูถามคําถามนักเรียน เช่น 
   - แบคทีเรีย E coli ที่พบในลําไส้ใหญ่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในรูปแบบใด และอย่างไร 
   (แนวค าตอบ ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันโดย E coli ด้านอาหารและแหล่งที่อยู่ ส่วนมนุษย์ได้
วิตามินจากการสังเคราะห์ของแบคทีเรีย) 
   - ถ้ากากอาหารอยู่ในลําไส้ใหญ่เป็นเวลานานจะเกิดผลอย่างไร 
   (แนวค าตอบ กากอาหารจะแข็ง เนื่องจากถูกดูดน้ําและแร่ธาตุเข้าสู่ร่างกายมากทําให้
อุจจาระออกมามีลักษณะแข็ง) 
   - การรับประทานผักและผลไม้มากๆจะมีผลต่อการขับถ่ายอุจจาระอย่างไร 
   (แนวค าตอบ ผักและผลไม้มีเส้นใยที่เป็นเซลลูโลสมาก ซึ่งในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ไม่มี
เอนไซม์ที่สามารถย่อยเซลลูโลสได้ จึงทําให้ขับถ่ายอุจจาระสะดวกขึ้น) 
  2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างและการทํางานของลําไส้ใหญ่โดยใช้วิดีโอ หรือ 
PowerPoint เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์ 
 
 
 



4) ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
  1. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เรื่อง การสังเคราะห์วิตามินของแบคทีเรียในลําไส้ใหญ่ และเขียนสรุป
กลไกการสังเคราะห์วิตามินของแบคทีเรียลงในสมุดบันทึกงานส่งครูผู้สอน 
  2. ครูให้นักเรียนทําใบงานใน Live worksheets ใบงานที่ 2 เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์ ใน
ห้องเรียนออนไลน์ google classroom และครูใช้คําถามเพ่ือสังเกตนักเรียนด้านคุณธรรม ดังนี้ 
  - การที่นักเรียนทําการบ้านด้วยตนเอง เกิดผลดีต่อนักเรียนอย่างไร 
 3. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับทางเดินอาหารของมนุษย์ในส่วนถัดไป 
คือ ความผิดปกติของทางเดินอาหาร และครูยังใช้คําถามเพ่ือสังเกตทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
ดังนี้ 

 - นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้จากแหล่งเรียนรู้ใดได้บ้าง และ
นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าแหล่งเรียนรู้นั้นมีความเหมาะสม และมีเนื้อหาถูกต้องเชื่อถือได้  

5) ตรวจสอบผล (Evaluate) 
   1. ครูตรวจสอบผลการเขียนสรุปกลไกการสังเคราะห์วิตามินของแบคทีเรียลําไส้ใหญ่  

2. ครูตรวจสอบผลจากการเขียนสรุปโครงสร้างและการทํางานของลําไส้ใหญ่  
3. ครูตรวจสอบผลจากใบงานที่ 2 เรื่อง อวัยวะในระบบย่อยอาหารของมนุษย์  

  4. ครูตรวจสอบผลจากแผนผังกราฟิกสรุปภาพรวม หัวข้อ การย่อยอาหารของมนุษย์ 
 5. ครูประเมินผล โดยการสังเกตการณ์ตอบคําถาม การร่วมกันทําผลงาน และจากการนําเสนอผลงาน 

6. ดําเนินการ PLC เรื่องท่ีสอนร่วมกับครูสาขาชีววิทยา 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 สื่อการเรียนรู้ 
1) หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2  
2) วิดีโอ หรือ PowerPoint เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์  
4) ใบงาน  

9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
3) ห้องเรียนออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 



10. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

10.1 ด้าน K 
- ระบบย่อยอาหาร 

- ตรวจสมดุบันทึกงาน 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจแบบฝึกหดั 

- สมุดบันทึกงาน 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 

- ประเมินตามสภาพจริง 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

10.2 ด้าน P 
- เขียนสรุป 
- แผนผังกราฟิก 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินแผนผังกราฟิก 
- ประเมินช้ินงาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- แบบประเมินแผนผังกราฟิก 
- แบบประเมินช้ินงาน 

- ระดับคณุภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์
 

10.3 ด้าน A 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มีความมุ่งมั่นในการ
ทํางาน 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

 
11. ข้อเสนอแนะ 

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

 
12. ความเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

12.1 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                          (ผู้ตรวจ) 
(นางสาวกรรณิกา  ธาดา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_____/_____/_____ 

 
 
 



12.2 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                        (ผู้ตรวจ) 
(นางกาญจณา  พัดเพ็ง) 

รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
_____/_____/_____ 

 

12.3 บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ            
(นายสมนึก   เรื่องลือ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
สรุปผลการเรียนรู้  
 ด้าน K 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้าน P 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้าน A 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อุปสรรค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางแก้ไข  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

ลงชื่อ                                        (ผู้บันทึก) 
(นางวราภรณ์  ยารอซ) 

_____/_____/_____ 

 

 



ชื่อ ...................................................................................................... ช้ัน.............  เลขที่........... 

1. บริเวณใดที่มีการย่อยเชิงกล บริเวณใดที่มีการย่อยเชิงเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ให้นักเรียนเติมค าตอบเกี่ยวกับการท างานของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารลงในตาราง 

อวัยวะ สารอาหาร เอนไซม์ สารที่ได้ 

ปาก 
  

 
เดกซ์ทริน 

กระเพาะอาหาร โปรตีน 
 พอลิเพปไทด์สายสั้น 

เรนนิน  

ล าไส้เล็ก 

 อะไมเลส  

 
น้ําตาลโมเลกุลคู่ 

 กลูโคส และกลูโคส 
ซูเครส  

แลกเทส  

โปรตีน 

 พอลิเพปไทด์สายสั้น 
ไคโมทริปซิน  

คาร์บอกซิเพปทิเดส  
ไตรเพปทิเดส  
ไดเพปทิเดส อะมิโน 

อะมิโนเพปทิเดส  
  กลีเซอรอลและกรดไขมัน 

ใบงานที่ 2 เร่ือง การย่อยอาหารของมนุษย์ 

 
 

 

 

  

 



 

ชื่อ ...................................................................................................... ชั้น.............  เลขท่ี........... 
1. บริเวณใดทีเ่กิดการย่อยเชิงกล บริเวณใดที่เกิดการย่อยเชิงเคมี หรือบริเวณใดไม่เกิดการย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ให้นักเรียนเติมค าตอบเกี่ยวกับการท างานของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารลงในตาราง 

อวัยวะ สารอาหาร เอนไซม์ สารที่ได้ 
ปาก คาร์โบไฮเดรต อะไมเลส เดกซ์ทริน 

กระเพาะอาหาร โปรตีน 
เพปซิน พอลิเพปไทด์สายสั้น 
เรนนิน เคซีน 

ล าไส้เล็ก 

เดกซ์ทริน อะไมเลส มอลโทส, ซูโครส, แลกโทส 

 
น้ําตาลโมเลกุลคู่ 

มอลโทส กลูโคส และกลูโคส 
ซูเครส กลูโคส และซูโครส 

แลกเทส กลูโคส และกาแลกโทส 

โปรตีน 

ทริปซิน พอลิเพปไทด์สายสั้น 
ไคโมทริปซิน พอลิเพปไทด์สายสั้น 

คาร์บอกซิเพปทิเดส กรดอะมิโน 
ไตรเพปทิเดส กรดอะมิโน และไดเพปไทด์ 
ไดเพปทิเดส อะมิโน 

อะมิโนเพปทิเดส อะมิโน 
ไขมัน ไลเปส กลีเซอรอลและกรดไขมัน 

เฉลยใบงานที่ 2 เร่ือง การย่อยอาหารของมนุษย์ 

เชิงกลและเชิงเคม ี
ไมเ่กิด 

เชิงกล 

 
เชิงกลและเชิงเคม ี

 

ไมเ่กิด 

 

เชิงกลและเชิงเคม ี

 

ไมเ่กิด 

 



แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
ค าชี้แจง ให้ผู้สอนประเมินชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนตามรายการที่กําหนด แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ 

 ระดับคะแนน 
ที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 ความถูกต้องของเนื้อหา     
2 การเขียนสื่อความ     
3 ความตรงต่อเวลา     

รวม     
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 

 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาสาระของงานถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน  

เนื้อหาสาระของงาน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

เนื้อหาสาระของงาน
ถูกต้องบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของงาน
ไม่ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

2.การเขียนสื่อความ เขียนสือ่ความได้ถกูต้อง
ตามอกัขรวิธีตรงประเด็น 

และเข้าใจง่าย 

เขียนสือ่ความได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
และตรงประเด็นเป็น
สว่นใหญ่ แต่ยังพอ
เข้าใจง่าย 

เขียนสือ่ความได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
บ้างและตรงประเด็น
บางส่วน และพอจับ
ใจความได้บา้ง 

เขียนสือ่ความไม่
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
ไมต่รงประเด็น และ
เข้าใจยาก 

3.ความตรงต่อเวลา ส่งช้ินงานภายในเวลาที่
กําหนด 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลาที่
กําหนด 1 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลาที่
กําหนด 2 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลา
ที่กําหนด 3 วันข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12       ดีมาก 
  7-9         ดี 
  4-6       พอใช้ 
  0-3     ปรับปรุง 



แบบประเมินแผนผังกราฟิก 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6   รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดบัขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสรา้งสรรค์
ในการเขียนผังกราฟิก รวม 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ผ มผ 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 



 

ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 
   (       ) 
     ................../................../............... 
 

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2 หมายถึง  พอใช้ 

3 หมายถึง  ดี 
4 หมายถึง  ดีมาก 

   

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง 

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดบัขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสรา้งสรรค์
ในการเขียนผังกราฟิก รวม 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ผ มผ 

26                 
27                 
28                 
29                 
30                 
31                 
32                 
33                 
34                 
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 

รวม   

คิดเป็นร้อยละ    



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบและตรง
ประเด็นและถูกต้อง
ทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบ  ตรง
ประเด็นและมีความ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2. การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลําดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลําดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และ
ลําดับความ 
สัมพันธ์ได้ค่อนข้าง
ครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และลําดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามลําดับ
ความสัมพันธ์ 

3. มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เขียนผังกราฟิก 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้อง
และสวยงาม 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ แต่ขาด
รูปแบบและความ
สวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ 
10 - 12 
7 – 9  
4 – 6 
1 – 3  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

 

ได้คะแนน 7 คะแนน ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 



แบบสังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เหลือตัดออกได้) 

 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6    รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
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     ลงชื่อ.......................................................(ผู้ประเมิน) 
            (......................................................) 
            ……………/………………./…………….. 
 

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2  หมายถึง  พอใช้ 
  3  หมายถึง  ดี 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
2 
 
1 

3. มีวินัย 
 
 

1. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
 
2 
 
 
1 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 1. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก

จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 1. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
สม่ําเสมอ 
2. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
บ่อยครั้ง 
3. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

6. รักความเป็นไทย 1. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และสม่ําเสมอ 
2. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และบ่อยครั้ง 
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
7. มุ่งม่ันในการทํางาน 1. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี

ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

8. มีจิตสาธารณะ 1. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา ว30244 ชีววิทยา 4       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ระบบย่อยอาหาร   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2/2564 
เรื่อง ความผิดปกติของทางเดินอาหาร   เวลา 2.00 ชั่วโมง 
ผู้สอน นางวราภรณ์  ยารอซ    โรงเรียนมัญจาศึกษา 
วันที่...............เดือน...................................................... พ.ศ. ................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระ ชีววิทยา       
  4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลําเลียงสารและ
การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้  
  1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึม สารอาหารภายใน

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายความผิดปกติของทางเดินอาหารในมนุษย์ได้ (K) 
2. นักเรียนสามารถจัดทําแผนพับนําเสนอเกี่ยวกับโรคระบบย่อยอาหาร (P) 
3. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญการดูแลรักษา และการป้องกันโรคในระบบย่อยอาหาร (A) 
4. นักเรียนมีวินัยในการเรียน และการทํางานกลุ่ม (A) 
5. นักเรียนใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน (A) 
6. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางาน (A) 

3. สาระการเรียนรู้ 
- ความผิดปกติของทางเดินอาหารในมนุษย์ 

4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ความผิดปกติของทางเดินอาหารในมนุษย์ เช่น  
  - โรคกระเพาะอาหาร เป็นภาวะที่เกิดแผลบริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหาร หรือลําไส้เล็กส่วน

ต้น เนื่องจากมีกรดปริมาณมากในกระเพาะอาหาร  
- โรคนิ่วในถุงน้ําดี เกิดจากภาวะไม่สมดุลของสารประกอบน้ําดี โดยเฉพาะคอเลสเตอรอล 

สารบิลิรูบิน และเกลือแคลเซียมชนิดต่างๆ สารเหล่านี้จะตกผลึกเป็นก้อนนิ่ว  
- โรคดีซ่าน เกิดจากการที่มีสารบิลิรูบินในเลือดสูงกว่าปกติ จะทําให้มีอาการตัวเหลืองและตา

เหลือง  



 - โรคกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่น้ําย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนข้ึนไปยังหลอดอาหาร 
ทําให้เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือแสบหน้าอกคล้ายอาหารไม่ย่อย    

- โรคริดสีดวงทวารหนัก เกิดจากเส้นเลือดดําทวารหนักหรือส่วนปลายสุดของลําไส้ใหญ่เกิด
อาการบวมพอง หรือยืดตัวยื่นนูนเป็นติ่งออกมาจากทวารหนัก ทําให้มีอาการเลือดออกขณะหรือหลัง
ถ่ายอุจจาระ    

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการสํารวจค้นหา 
3) ทักษะการการจัดทําและสื่อความหมายของข้อมูล 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทํางาน 

7. ชิ้นงาน/ภาระรวบยอด 
  1. แบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์  

2. แบบฝึกหัดหลังเรียน 
  3. เขียนสรุปการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันความผิดปกติของทางเดินอาหารในมนุษย์  

4. แผ่นพับ เรื่อง โรคระบบทางเดินอาหาร 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) ร่วมกับบูรณาการ
หลักปรัชญาการจัดการเรียนรู้แบบ PLC 

1) กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
  1. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยนําข่าวจากหนังสือพิมพ์ บทความ หรือสื่อออนไลน์ที่

เกี่ยวกับอันตรายจากโรคระบบย่อยอาหารมาเล่าให้นักเรียนฟัง 



2. ครูสอบถามนักเรียนในชั้นเรียนว่า ในชั้นเรียนมีนักเรียนหรือบุคคลในครอบครัวของนักเรียนเคย

เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบย่อยอาหารหรือไม่ ถ้ามีให้นักเรียนออกมาอธิบายอาการของโรค และ

การดูแลรักษาโรคดังกล่าว 

2) ส ารวจค้นหา (Explore) 
  ครูให้นักเรียนศึกษาหาความผิดปกติของทางเดินอาหารในมนุษย์ เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคนิ่วใน

ถุงน้ําด ีโรคดีซ่าน โรคกรดไหลย้อน โรคริดสีดวงทวาร  

3) อธิบายความรู้ (Explain) 
  1. ครูถามคําถามนักเรียน เช่น 

   - การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลามีผลต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์

หรือไม ่อย่างไร 

   (แนวค าตอบ ทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ โดยปกตินักน้ําย่อยจากกระเพาะอาหารมีการ

หลั่งในช่วงเวลาเดิมของแต่ละวัน ซึ่งหากรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา จะทําให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ําย่อยใน

เวลาที่ไม่มีอาหาร ทําให้กระเพาะอาหารมีความเป็นกรด จึงย่อยเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือเยื่อบุลําไส้เล็กส่วน

ต้น) 

   - การนอนหลังจากรับประทานอาหาร จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร 

   (แนวค าตอบ อาจทําให้เกิดโรคกรดไหลย้อน ซึ่งเป็นภาวะที่มีน้ําย่อยจากกระเพาะอาหารไหล

ย้อนข้ึนไปยังหลอดอาหาร) 

  2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติของทางเดินอาหารในมนุษย์ 

4) ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
  1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน สืบค้นข้อมูล เรื่อง โรคระบบทางเดินอาหาร แสดงข้อมูล

เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค อาการของโรค การดูแลรักษาโรค และการป้องกันโรค โดยทําเป็นแผ่นพับ

จํานวน 100 ชุด เพ่ือแจกนักเรียนในโรงเรียนและคนในชุมชนของนักเรียน 

  2. ครูให้นักเรียนทํา self check ท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบย่อยอาหาร 

  3. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหลังเรียนใน Live worksheets ในห้องเรียนออนไลน์ google 

classroom และครูใช้คําถามเพ่ือสังเกตนักเรียนด้านคุณธรรม ดังนี้ 

  - การที่นักเรียนทําการบ้านด้วยตนเอง เกิดผลดีต่อนักเรียนอย่างไร 
 
 
 



5) ตรวจสอบผล (Evaluate) 
   1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความผิดปกติของทางเดินอาหารในมนุษย์ แล้วให้นักเรียนสรุป

วิธีการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันความผิดปกติของทางเดินอาหารในมนุษย์ลงในสมุดบันทึกงาน 

2. ครูให้นักเรียนเล่นเกมออนไลน์ Vonder go ชื่อเกม พิชิต digestive system  

  3. ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ใน google form  

4. ครปูระเมินผลจากแบบฝึกหัดหลังเรียน  

5. ครูประเมินผลจาก Vonder go ชื่อเกม พิชิต digestive system 

6. ครูประเมินผลจากแผ่นพับ เรื่อง โรคระบบทางเดินอาหาร  

  7. ครูประเมินผลจากการสรุปการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันความผิดปกติของทางเดินอาหาร

ในมนุษย์  

  8. ครูประเมินผล โดยการสังเกตการณ์ตอบคําถาม การร่วมกันทําผลงาน และจากการนําเสนอผลงาน 

9. ดําเนินการ PLC เรื่องท่ีสอนร่วมกับครูสาขาชีววิทยา 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 สื่อการเรียนรู้ 
1) หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2  
2) ข่าวจากหนังสือพิมพ์ บทความ หรือสื่อออนไลน์ 
4) แบบฝึกหัด 
5) แบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์ ใน google form   
6) เกมออนไลน์ Vonder go  

9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
3) ห้องเรียนออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

10.1 ด้าน K 
- ระบบย่อยอาหาร 

- ตรวจสมดุบันทึกงาน 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจแบบฝึกหดั 
- ตรวจแบบทดสอบออนไลน ์
- ดูคะแนนจากเกมออนไลน ์

- สมุดบันทึกงาน 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบออนไลน ์
- เกมออนไลน ์

- ประเมินตามสภาพจริง 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

10.2 ด้าน P 
- เขียนสรุป 
- แผนผังกราฟิก 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินแผนผังกราฟิก 
- ประเมินช้ินงาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- แบบประเมินแผนผังกราฟิก 
- แบบประเมินช้ินงาน 

- ระดับคณุภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์
 

10.3 ด้าน A 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มีความมุ่งมั่นในการทํางาน 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

11. ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. ความเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

12.1 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                          (ผู้ตรวจ) 
(นางสาวกรรณิกา  ธาดา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_____/_____/_____ 

 
 
 
 



12.2 บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ                                        (ผู้ตรวจ) 
(นางกาญจณา  พัดเพ็ง) 

รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
_____/_____/_____ 

 

12.3 บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ            
(นายสมนึก   เรื่องลือ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
สรุปผลการเรียนรู้  
 ด้าน K 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้าน P 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้าน A 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อุปสรรค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางแก้ไข  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

ลงชื่อ                                        (ผู้บันทึก) 
(นางวราภรณ์  ยารอซ) 

_____/_____/_____ 

 

 



 

ชื่อ ...................................................................................................... ชั้น.............  เลขท่ี........... 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.  

 

 

 

 

 

 

 

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

แบบฝึกหัด เร่ือง ความผิดปกติของทางเดินอาหารในมนุษย์ 

 

     ในปัจจุบันนี้ โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่คนไทยเป็น

กันมาก เนื่องจากกิจวัตรประจําวันของมนุษย์เงินเดือน

ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือ

รับประทานอาหารรสจัด ชอบสังสรรค์ยามค่ําคืน 

      โรคกรดไหลย้อนเกิดจากสาเหตุใด และเราจะมี

วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้อย่างไร 

     นายสมชายมีอาการตาเหลือง นัยน์ตาขาวมีสี

เหลือง รู้สึกอ่อนเพลีย จึงไปพบแพทย์ แพทย์จึงวินิจฉัย

ว่านายสมชายเป็นโรคดีซ่าน และสั่งให้นายสมชาย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยงด

บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง 

      เพราะเหตุใด แพทย์จึงสั่งให้นายสมชายทําเช่นนั้น  



 

ชื่อ ...................................................................................................... ชั้น.............  เลขท่ี........... 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โรคกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่น้ําย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนข้ึนไปยังหลอดอาหาร ทําให้เกิด
อาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือแสบหน้าอกคล้ายอาหารไม่ย่อย 
  การป้องกัน คือ ลดการรับประทานอาหารรสจัด ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ และไม่ควรนอนภายหลัง
รับประทานอาหาร 

 
 
2.  

 

 

 

 

 

 

 

   การที่แพทย์สั่งให้นายสมชายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยงดบริโภคอาหารที่มีไขมัน

สูง เนื่องจากอาหารจําพวกนี้มักจะไปอุดตันที่บริเวณท่อน้ําดี ส่งผลให้สารบิลิรูบินไม่สามารถขับออกมาพร้อม

กับของเสียได้ ดังนั้นการงดบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงจึงเป็นการป้องกันการเกิดนิ่วในท่อน้ําดี  

 

 

เฉลยแบบฝึกหัด เร่ือง ความผิดปกติของทางเดินอาหารในมนุษย์ 

 

     ในปัจจุบันนี้ โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่คนไทยเป็น

กันมาก เนื่องจากกิจวัตรประจําวันของมนุษย์เงินเดือน

ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือ

รับประทานอาหารรสจัด ชอบสังสรรค์ยามค่ําคืน 

      โรคกรดไหลย้อนเกิดจากสาเหตุใด และเราจะมี

วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้อย่างไร 

     นายสมชายมีอาการตาเหลือง นัยน์ตาขาวมี        

สีเหลือง รู้สึกอ่อนเพลีย จึงไปพบแพทย์ แพทย์จึง

วินิจฉัยว่านายสมชายเป็นโรคดีซ่าน และสั่งให้นาย

สมชายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

โดยงดบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง 

      เพราะเหตุใด แพทย์จึงสั่งให้นายสมชายทําเช่นนั้น  



แบบทดสอบหลังเรียน 
1. สิ่งมีชีวิตคู่ใดมีการย่อยอาหารแบบเดียวกัน 
 1. พารามีเซียม และราขนมปัง   

2. อะมีบา และไฮดรา 
 3. ฟองน้ํา และเห็ดโคน    

4. ไฮดรา และพลานาเรีย 
2. ทางเดินอาหารด้านล่างนี้ เป็นทางเดินอาหารของสัตว์ชนิดใด 
 
ปาก         คอหอย       หลอดอาหาร       กระเพาะพักอาหาร       กึ๋น        ล าไส้       ทวารหนัก  
 
 1. ไก่     2. แมลงสาบ 
 3. ไส้เดือนดิน    4. จิ้งจก 
 
3. ทางเดินอาหารด้านล่างนี้ เป็นทางเดินอาหารของสัตว์ชนิดใด 
 
ปาก     คอหอย     หลอดอาหาร    กระเพาะพักอาหาร    กระเพาะอาหาร    กึ๋น     ล าไส้    ทวารหนัก  
   
 1. ไก่     2. แมลงสาบ 
 3. ไส้เดือนดิน    4. จิ้งจก 
4. การย่อยเชิงกล (mechanical digestion) เกิดข้ึนที่บริเวณใดบ้าง 
 1. ปาก กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก 
 2. ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
 3. ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก 
 4. ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้ใหญ่ 
5. การเคลื่อนที่ของอาหารทีม่ีลักษณะคล้ายระลอกคลื่น เรียกว่า เพอริสตัลซีส พบครั้งแรกที่บริเวณใด  
 1. ปาก     2. หลอดอาหาร 
 3. กระเพาะอาหาร   4.ลําไส้เล็ก 
6. บริเวณส่วนใดของร่างกายที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุด 
 1. ลําไส้ใหญ ่     

2. ลําไส้เล็กส่วนต้น 
 3. ลําไส้เล็กส่วนกลาง    

4. ลําไส้เล็กส่วนปลาย  
 



 
7. พิจารณาแผนผังการย่อยโปรตีนในน้ํานม ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 สาร A และ B คือข้อใด 
 1. เดกซ์ทริน    และ  เคซีน 
 2. โพรเรนนิน     และ  เคซีน 
 3. โพรเรนนิน   และ  พอลีเพปไทด์ 
 4. โพรเรนนิน   และ เพปซิน    
8. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ 
 

กล้วยน้ําว้า                                      น้ าตาล B + น้ําตาลฟรักโทส 
 

เอนไซม์ A และน้ําตาล B คือข้อใด 
1. อะไมเลส   และ กลูโคส  
2. ฟรักโทส   และ กาแลกโทส 
3. ซูเครส   และ กลูโคส  
4. ซูเครส   และ ฟรักโทส  

 
พิจารณาข้อมูลรูปต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 9-10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A                                                          rennin 

 

 

                                           B                                          ตะกอนนม (พาราเคซีน) 

กระตุ้นจาก HCl และ pepsin 

เอนไซม์ A 

A 
B 

C 

D 
E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 



9. บริเวณใดที่เกิดการย่อยอาหารครบทุกประเภท 
 1. A    2. E 
 3. G    4. J 
10. การย่อยเชิงเคมีในอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตเกิดข้ึนในบริเวณใดบ้าง 
 1. A และ G   2. A, E และ J  
 3. G และ J   4. E และ G 
11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 1. การย่อยไขมันโดยเอนไซม์เกิดข้ึนครั้งแรกที่ปาก 
 2. การย่อยไขมันโดยเอนไซม์เกิดข้ึนครั้งแรกที่กระเพาะ 
 3. การย่อยคาร์โบไฮเดรตโดยเอนไซม์เกิดขึ้นครั้งแรกท่ีลําไส้เล็ก 
 4. การย่อยโปรตีนโดยเอนไซม์เกิดขึ้นครั้งแรกท่ีกระเพาะอาหาร  
12. เพราะเหตุใด การรับประทานอาหารที่มีไขมันจํานวนมากจึงส่งผลกระทบต่อถุงน้ําดี 
 1. ทําให้เกิดนิ่วในถุงน้ําดี 
 2. ทําให้ถุงน้ําดีมีขนาดเล็กลง 
 3. ทําให้ถุงน้ําดีมีขนาดใหญ่ขึ้น 
 4. ทําให้ถุงน้ําดีทํางานหนักเกินไป 
13. สารใดที่ช่วยย่อยไขมัน 
 1. trypsin   2. enterokinase 
 3. maltase   4. lipase 
14. สารใดที่ช่วยย่อยโปรตีน  
 1. trypsin   2. enterokinase 
 3. maltase   4. lipase 
15. ข้อใดเป็นสารที่สร้างจากตับอ่อน 
 1. trypsin   2. enterokinase 
 3. maltase   4. aminopeptidase 
16. วิตามินใดที่แบคทีเรีย E coli ที่พบในลําไส้ใหญ่สามารถสังเคราะห์ได้ 
 1. วิตามนิ C   2. วิตามิน B2 
 3. วิตามิน B12   4. วิตามิน A 
17. ข้อใดไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของตับ 
 1. สร้างน้ําดี 
 2. กําจัดสารพิษ 
 3. เปลี่ยนกลูโคสให้เป็นไกลโคเจน 
 4. ย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลมอลโทส 



18. กุลไปวิ่งออกกําลังกายมา ทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียมาก จินจึงแนะนําให้กุลรับประทานสารอาหาร
บางอย่าง เพ่ือให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติได้เร็วที่สุด สารอาหารนั้นคืออะไร เพราะเหตุใด จึงต้องรับประทาน
สารอาหารนั้น  
 1. กรดไขมัน เพราะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงสุด 
 2. วิตามิน เพราะวิตามินบางชนิดมีประโยชน์ในการป้องกันอาการอ่อนเพลีย  
 3. เกลอืแร่ เพราะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้รวดเร็วและทดแทนเกลือแร่ที่เสียไป 
 4. น้ําตาลกลูโคส เพราะจะถูกนําไปใช้ให้เกิดพลังงานงานได้เร็วกว่าสารอาหารประเภทอ่ืน  
19. สาเหตุใดในข้อใด ทําให้เกิดอาการท้องผูก 
 1. การย่อยอาหารละเอียดจนเกินไป 
 2. ลําไส้ใหญ่มีการดูดน้ํากลับมากเกินไป 
 3. การรับประทานอาหารที่มีกากอาหารมากเกินไป 
 4. การรับประทานอาหารโดยไม่เค้ียวหรือเคี้ยวน้อยเกินไป 
20. เมื่อเรารับประทานอาหารเช้า ประกอบด้วย ข้าวเหนียว ไก่ทอด และน้ําส้มคั้น อาหารประเภทใดจะถูก
ย่อยเป็นอันดับแรก ย่อยที่บริเวณใด และเอนไซม์ใดท่ีมาย่อย  
 1. ข้าวเหนียว ย่อยที่ปาก โดยมีเอนไซม์เพปซินมาช่วยย่อย 
 2. ข้าวเหนียว ย่อยที่ปาก โดยมีเอนไซม์อะไมเลสมาช่วยย่อย 
 3. ไก่ทอด ย่อยที่ปาก โดยมีเอนไซม์อะไมเลสมาช่วยย่อย 
 4. ไก่ทอด ย่อยที่กระเพาะ โดยมีเอนไซม์ทริปซินมาช่วยย่อย 
 
 

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



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1. สิ่งมีชีวิตคู่ใดมีการย่อยอาหารแบบเดียวกัน 
 1. พารามีเซียม และราขนมปัง   

2. อะมีบา และไฮดรา 
 3. ฟองน้ํา และเห็ดโคน    

4. ไฮดรา และพลานาเรีย 
2. ทางเดินอาหารด้านล่างนี้ เป็นทางเดินอาหารของสัตว์ชนิดใด 
 
ปาก         คอหอย       หลอดอาหาร       กระเพาะพักอาหาร       กึ๋น        ล าไส้       ทวารหนัก  
 
 1. ไก่     2. แมลงสาบ 
 3. ไส้เดือนดิน    4. จิ้งจก 
 
3. ทางเดินอาหารด้านล่างนี้ เป็นทางเดินอาหารของสัตว์ชนิดใด 
 
ปาก     คอหอย     หลอดอาหาร    กระเพาะพักอาหาร    กระเพาะอาหาร    กึ๋น     ล าไส้    ทวารหนัก  

 
 1. ไก่     2. แมลงสาบ 
 3. ไส้เดือนดิน    4. จิ้งจก 
4. การย่อยเชิงกล (mechanical digestion) เกิดข้ึนที่บริเวณใดบ้าง 
 1. ปาก กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก 
 2. ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
 3. ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก 
 4. ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้ใหญ่ 
5. การเคลื่อนที่ของอาหารที่มีลักษณะคล้ายระลอกคลื่น เรียกว่า เพอริสตัลซีส พบครั้งแรกที่บริเวณใด  
 1. ปาก     2. หลอดอาหาร 
 3. กระเพาะอาหาร   4.ลําไส้เล็ก 
6. บริเวณส่วนใดของร่างกายที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุด 
 1. ลําไส้ใหญ่     

2. ลําไส้เล็กส่วนต้น 
 3. ลําไส้เล็กส่วนกลาง    

4. ลําไส้เล็กส่วนปลาย  
 



7. พิจารณาแผนผังการย่อยโปรตีนในน้ํานม ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 สาร A และ B คือข้อใด 
 1. เดกซ์ทรนิ  และ  เคซีน 
 2. โพรเรนนิน  และ  เคซีน 
 3. โพรเรนนิน  และ  พอลีเพปไทด์ 
 4. โพรเรนนิน  และ เพปซิน    
 
8. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ 
 

กล้วยน้ําว้า                                      น้ าตาล B + น้ําตาลฟรักโทส 
 

เอนไซม์ A และน้ําตาล B คือข้อใด 
1. อะไมเลส   และ กลูโคส  
2. ฟรักโทส   และ กาแลกโทส 
3. ซูเครส   และ กลูโคส  
4. ซูเครส   และ ฟรักโทส  

 
พิจารณาข้อมูลรูปต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 9-10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A                                                          rennin 

 

 

                                           B                                          ตะกอนนม (พาราเคซีน) 

กระตุ้นจาก HCl และ pepsin 

เอนไซม์ A 

A 
B 

C 

D 
E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 



9. บริเวณใดที่เกิดการย่อยอาหารครบทุกประเภท 
 1. A    2. E 
 3. G    4. J 
10. การย่อยเชิงเคมีในอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตเกิดข้ึนในบริเวณใดบ้าง 
 1. A และ G   2. A, E และ G  
 3. G และ J   4. E และ G 
11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 1. การย่อยไขมันโดยเอนไซม์เกิดข้ึนครั้งแรกที่ปาก 
 2. การย่อยไขมันโดยเอนไซม์เกิดข้ึนครั้งแรกที่กระเพาะ 
 3. การย่อยคาร์โบไฮเดรตโดยเอนไซม์เกิดขึ้นครั้งแรกท่ีลําไส้เล็ก 
 4. การย่อยโปรตีนโดยเอนไซม์เกิดขึ้นครั้งแรกท่ีกระเพาะอาหาร  
12. เพราะเหตุใด การรับประทานอาหารที่มีไขมันจํานวนมากจึงส่งผลกระทบต่อถุงน้ําดี 
 1. ทําให้เกิดนิ่วในถุงน้ําดี 
 2. ทําให้ถุงน้ําดีมีขนาดเล็กลง 
 3. ทําให้ถุงน้ําดีมีขนาดใหญ่ขึ้น 
 4. ทําให้ถุงน้ําดีทํางานหนักเกินไป 
13. สารใดที่ช่วยย่อยไขมัน 
 1. trypsin   2. enterokinase 
 3. maltase   4. lipase 
14. สารใดที่ช่วยย่อยโปรตีน  
 1. trypsin   2. enterokinase 
 3. maltase   4. lipase 
15. ข้อใดเป็นสารที่สร้างจากตับอ่อน 
 1. trypsin   2. enterokinase 
 3. maltase   4. aminopeptidase 
16. วิตามินใดท่ีแบคทีเรีย E coli ที่พบในลําไส้ใหญ่สามารถสังเคราะห์ได้ 
 1. วิตามิน C   2. วิตามิน B2 
 3. วิตามิน B12   4. วิตามิน A 
17. ข้อใดไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของตับ 
 1. สร้างน้ําดี 
 2. กําจัดสารพิษ 
 3. เปลี่ยนกลูโคสให้เป็นไกลโคเจน 
 4. ย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลมอลโทส 



18. กุลไปวิ่งออกกําลังกายมา ทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียมาก จินจึงแนะนําให้กุลรับประทานสารอาหาร
บางอย่าง เพ่ือให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติได้เร็วที่สุด สารอาหารนั้นคืออะไร เพราะเหตุใด จึงต้องรับประทาน
สารอาหารนั้น  
 1. กรดไขมัน เพราะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงสุด 
 2. วิตามิน เพราะวิตามินบางชนิดมีประโยชน์ในการป้องกันอาการอ่อนเพลีย  
 3. เกลือแร่ เพราะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้รวดเร็วและทดแทนเกลือแร่ที่เสียไป 
 4. น้ําตาลกลูโคส เพราะจะถูกนําไปใช้ให้เกิดพลังงานงานได้เร็วกว่าสารอาหารประเภทอ่ืน  
19. สาเหตุใดในข้อใด ทําให้เกิดอาการท้องผูก 
 1. การย่อยอาหารละเอียดจนเกินไป 
 2. ลําไส้ใหญ่มีการดูดน้ํากลับมากเกินไป 
 3. การรับประทานอาหารที่มีกากอาหารมากเกินไป 
 4. การรับประทานอาหารโดยไม่เค้ียวหรือเคี้ยวน้อยเกินไป 
20. เมื่อเรารับประทานอาหารเช้า ประกอบด้วย ข้าวเหนียว ไก่ทอด และน้ําส้มคั้น อาหารประเภทใดจะถูก
ย่อยเป็นอันดับแรก ย่อยที่บริเวณใด และเอนไซม์ใดท่ีมาย่อย  
 1. ข้าวเหนียว ย่อยที่ปาก โดยมีเอนไซม์เพปซินมาช่วยย่อย 
 2. ข้าวเหนียว ย่อยที่ปาก โดยมีเอนไซม์อะไมเลสมาช่วยย่อย 
 3. ไก่ทอด ย่อยที่ปาก โดยมีเอนไซม์อะไมเลสมาช่วยย่อย 
 4. ไก่ทอด ย่อยที่กระเพาะ โดยมีเอนไซม์ทริปซินมาช่วยย่อย 
 
 

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

 



แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
ค าชี้แจง ให้ผู้สอนประเมินชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนตามรายการที่กําหนด แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ 

 ระดับคะแนน 
ที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 ความถูกต้องของเนื้อหา     
2 การเขียนสื่อความ     
3 ความตรงต่อเวลา     

รวม     
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
   (     ) 
     ................../................../....................... 

 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาสาระของงานถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน  

เนื้อหาสาระของงาน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

เนื้อหาสาระของงาน
ถูกต้องบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของงาน
ไม่ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

2.การเขียนสื่อความ เขียนสือ่ความได้ถกูต้อง
ตามอกัขรวิธีตรงประเด็น 

และเข้าใจง่าย 

เขียนสือ่ความได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
และตรงประเด็นเป็น
สว่นใหญ่ แต่ยังพอ
เข้าใจง่าย 

เขียนสือ่ความได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
บ้างและตรงประเด็น
บางส่วน และพอจับ
ใจความได้บา้ง 

เขียนสือ่ความไม่
ถกูต้องตามอกัขรวิธี
ไมต่รงประเด็น และ
เข้าใจยาก 

3.ความตรงต่อเวลา ส่งช้ินงานภายในเวลาที่
กําหนด 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลาที่
กําหนด 1 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลาที่
กําหนด 2 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าเวลา
ที่กําหนด 3 วันข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12       ดีมาก 
  7-9         ดี 
  4-6       พอใช้ 
  0-3     ปรับปรุง 



แบบประเมินแผนผังกราฟิก 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7   รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดบัขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสรา้งสรรค์
ในการเขียนผังกราฟิก รวม 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ผ มผ 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 



 

ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 
   (       ) 
     ................../................../............... 
 

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2 หมายถึง  พอใช้ 

3 หมายถึง  ดี 
4 หมายถึง  ดีมาก 

   

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง 

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดบัขั้น

ความสัมพันธ ์

มีความคิดสรา้งสรรค์
ในการเขียนผังกราฟิก รวม 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ผ มผ 

26                 
27                 
28                 
29                 
30                 
31                 
32                 
33                 
34                 
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 

รวม   

คิดเป็นร้อยละ    



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบและตรง
ประเด็นและถูกต้อง
ทุกหัวข้อ 

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบ  ตรง
ประเด็นและมีความ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2. การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลําดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลําดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และ
ลําดับความ 
สัมพันธ์ได้ค่อนข้าง
ครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และลําดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามลําดับ
ความสัมพันธ์ 

3. มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เขียนผังกราฟิก 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้อง
และสวยงาม 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

สามารถเขียนผัง
กราฟิกได้ แต่ขาด
รูปแบบและความ
สวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ 
10 - 12 
7 – 9  
4 – 6 
1 – 3  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

 

ได้คะแนน 7 คะแนน ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 



แบบสังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เหลือตัดออกได้) 

 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7    รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

รัก
ชา

ติ 
ศา

สน
์ ก

ษัต
ริย

(์3
) 

ซื่อ
สัต

ย์ส
ุจร

ิต 
(3

) 

มีว
ินัย

 (3
) 

ใฝ่
เรีย

นร
ู้ (3

) 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพ
ยีง

 (3
) 

รัก
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 (3
) 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
ําง

าน
 (3

) 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 (3

) 

รวม 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ผ มผ 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              



ที ่ ชื่อ-สกุล 

รัก
ชา

ติ 
ศา

สน
์ ก

ษัต
ริย

์ 
(3

) 
ซื่อ

สัต
ย์ส

ุจร
ิต 

(3
) 

มีว
ินัย

 (3
) 

ใฝ
่เรีย

นร
ู้ (3

) 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพี
ยง

 (3
) 

รัก
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 (3
) 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
ําง

าน
 

(3
) 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 (3

) 

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ผ มผ 

26              
27              
28              
29              

30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              

รวม   
คิดเป็นร้อยละ   

 

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

 
หมายเหตุ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  2  หมายถึง  พอใช้ 
  3  หมายถึง  ดี 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้นโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
2 
 
1 

3. มีวินัย 
 
 

1. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคบัของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติได้บางครั้ง 

3 
 
 
2 
 
 
1 



รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 1. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก

จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปปฏิบัติได้ รู้จัก
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดย
ไม่โต้แย้ง ตั้งใจเรียน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
 

3 
 
 
2 
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5. อยู่อย่างพอเพียง 1. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
สม่ําเสมอ 
2. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้ชัดเจนและ
บ่อยครั้ง 
3. ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้
อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและมีการเก็บออมเงิน โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
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6. รักความเป็นไทย 1. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และสม่ําเสมอ 
2. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้ชัดเจน
และบ่อยครั้ง 
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยปฏิบัติได้บางครั้ง 
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รายการประเมิน แนวการให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม คะแนน 
7. มุ่งม่ันในการทํางาน 1. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี

ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
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8. มีจิตสาธารณะ 1. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
2. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
3. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน รู้จักการดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน โดย
ปฏิบัติได้บางครั้ง 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

โดยการประเมินผลรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


