
 

หน่วยการเรยีนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวชิา ชวีวิทยา 5 (ว30245) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

หน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง ระบบประสาท  จ านวน  6  ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู้  4  แผน   

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ จ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  โครงสร้างของเซลล์ประสาท  จ านวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  ชนิดของเซลล์ประสาท   จ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  การท างานของเซลล์ประสาท  จ านวน 1 ชั่วโมง 
 
 

 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธาน ีชุมพร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 



แผน่ที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคณุลกัษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ระบบประสาท  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 6 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. อยู่อย่างพอเพียง 

ภาระงาน/ช้ินงาน . 
 - สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง 
- อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท ชนิดของ
เซลล์ประสาท การเกิดกระแสประสาท 
- ใบงานท่ี 1.1 – 1.4 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ระบบประสาท 
(4 แผน 6 ชั่วโมง) 

สาระส าคญั 
สัตว์รับรู้และตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้
เพราะมีระบบประสาท การตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้าของสัตว์แต่ละกลุ่มข้ึนอยู่กับ
การพัฒนาของระบบประสาท
โครงสร้างของระบบประสาท
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อประสาท โดยมี 
เซลล์ประสาทเป็นหน่วยการท างาน 
และมีเซลล์เกลียท าหน้าท่ีค้ าจุนและ
สนับสนุน การท า งานของเซลล์
ประสาท เซลล์ประสาทประกอบด้วย
ตัวเซลล์และเส้นใยประสาทท่ีแบ่งได้ 
2 ชนิด คือ เดนไดรต์และแอกซอน 
เซลล์ประสาทจ าแนกได้ตามจานวน
เส้นใยประสาท หรือหน้าท่ีของเซลล์
ประสาท 

แผนที่ 1 (2 ชั่วโมง)  

เร่ือง การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์  
ผลการเรียนรู้ 
สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาท
ของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง 
หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
สาระการเรียนรู้  
การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ 
เปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของ
ระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง 

แผนที่ 2 (1 ชั่วโมง)  

เร่ือง โครงสร้างของเซลล์ประสาท 
ผลการเรียนรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของ
เซลล์ประสาท 
สาระการเรียนรู้ 
โครงสร้างของเซลล์ประสาท 

แผนที่ 3 (2 ชั่วโมง)  

เร่ือง ชนิดของเซลล์ประสาท  
ผลการเรียนรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ี
ของเซลล์ประสาท 
สาระการเรียนรู้ 
ชนิดและหน้าท่ีของเซลล์เกลียและ
เซลล์ประสาทในระบบ 

แผนที่ 4 (1 ชั่วโมง)  

เร่ือง การท างานของเซลล์ประสาท 
ผลการเรียนรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของ
ศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ของเซลล์
ประสาทและกลไกการถ่ายทอด
กระแสประสาท  
สาระการเรียนรู้ 
กลไกการเกิดกระแสประสาท 



แผน่ที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 

เรื่อง การรบัรู้และการตอบสนองของสัตว์  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 2 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้  
1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของ
ระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง 
และสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
สาระส าคัญ การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ โครงสร้างและ
หน้าท่ีของระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. ด้านความรู้ (K)  
   1.1 สืบค้นข้อมูล และอธิบาย โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบ
ประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลงและสัตว์
มีกระดูกสันหลัง  
2. ทักษะกระบวนการ (P)  
   2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
     2.1.1 การสังเกต            
     2.2.2 การจ าแนกประเภท  
   2.2 ทักษะศตวรรษท่ี 21  
     2.2.1 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  
     2.2.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปญัหา  
3. คุณลักษณะ (A)  
   3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     3.1.1 ใฝ่เรียนรู ้          
     3.1.2 อยู่อย่างพอเพียง  
   3.2 จิตวิทยาศาสตร์  
     3.2.1 ความอยากรู้อยากเห็น        
     3.2.2 ความมีเหตุผล  
สมรรถนะส าคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร     
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

2. หลักฐานการเรียนรู้  
ภาระงาน : 
- สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย และเปรียบเทียบโครงสร้างและ
หน้าท่ีของระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
ชิ้นงาน : 
- ใบงานท่ี 1.1 การรับรู้และการตอบสนอง และการตอบสนองของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ >ร้อยละ 80 
ด้าน P สังเกต แบบประเมินทักษะ >ร้อยละ 80 
ด้าน A สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ >ร้อยละ 80 

 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง ระบบประสาท 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

เรื่อง การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรรมการเรียนรู้ : สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปรายและสรุป  
ท าใบงาน ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
สื่อเรียนรู้ : 
   1. Power point , วีดีทัศน์ 
   2. ใบงานท่ี 1.1 การรับรู้และการตอบสนอง และ การ
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
   3. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชีววิทยา เล่ม 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แหล่งเรียนรู้ : 
   1. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารเรียน 2 โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา  

   2. อินเตอร์เน็ต 
   3. คร ู
เวลา : 2 ช่ัวโมง 



แผน่ที่ 3 กิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างคณุลกัษณะอยู่อย่างพอเพียง  
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 1 
เรื่อง การรบัรู้และการตอบสนองของสัตว์  ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 2 ช่ัวโมง 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมการเรยีนรู ้ (ใช้การจัดกระบวนเรยีนรู้แบบวฏัจักรสบืเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน) 
 
ขั้นที่ 1  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 25 นาที) 
     1.1 ครูตรวจสอบความรู้เดิม ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง 
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาทของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จ านวน 10 ข้อ 
     1.2 ครูใช้ค าถามดังนี้ 

1.2.1 Q1 นักเรียนคิดว่า ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดมีระบบประสาทหรือไม่ อย่างไร 
ใแนวค าตอบ ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน) 
1.2.2 Q2 กลไกการรับรู้และตอบสนอง มีโครงสร้างและอวัยวะใดเกี่ยวข้องบ้าง 
ใแนวค าตอบ ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน) 

     1.3 ครูให้นักเรียนนั่งและขยับล าตัวหันหน้าไปด้านขวาทุกคน แล้วให้เพื่อนท่ีอยู่หลังจ้ีเอว แล้วสังเกตการณ์
ตอบสนองของเพื่อน แล้วถามนักเรียนว่านักเรียนจะอธิบายการตอบสนองของเพื่อนอย่างไร 

ใแนวค าตอบ ตอบตามสภาพความเป็นจริงของนักเรียนแต่ละคน) 
     1.4 ครูใช้ค าถามต่อไปนี้ 

2.2.1 Q3 เรียนคิดว่า การตอบสนองต่อส่ิงเร้า ส าคัญกับร่างกายของสัตว์อย่างไร 
ใแนวค าตอบ ท าให้ส่ิงมีชีวิตสามารถหาอาหารได้ หลบหลีกศัตรูได้ และช่วยให้ส่ิงมีชีวิตอยู่รอดได้) 
2.2.2 Q4 นักเรียนคิดว่า ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีวิธีการรับรู้และตอบสนองแตกต่างกันหรือไม่ 
ใแนวค าตอบ แตกต่างกัน) 

     1.5 ครูแจ้งเรื่องท่ีจะเรียน โดยแจ้งให้นักเรียนร่วมมือกันระดมความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็น ซักถาม 
อภิปราย ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานกลุ่ม ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล 
     1.6 ให้นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์ เพื่อสังเกตและศึกษาการตอบสนองของไฮดรา Hydra Lab.mov จากเว็บไซต์ 
https://www.youtube.com/ watch?v=ngvmfKLuHoM เมื่อใช้เข็มเข่ียท่ีเทนทาเคิลและส่วนต่าง ๆ ของ
ไฮดราแล้วสังเกต อภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับการตอบสนองของไฮดราในการเคล่ือนไหวว่าเป็นผลมาจากการท างาน
ของร่างแหประสาท 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 25 นาที) 
     2.1 ครูแจกใบงานท่ี 1.1 เรื่อง การรับรู้และการตอบสนองและการตอบสนองของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง 
     2.2 นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 - 5 คน โดยให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนท่ีเรียนเก่ง ปานกลางและ
อ่อนคละกัน โดยใช้ผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แล้วก าหนดหมายเลขประจ ากลุ่มต้ังแต่กลุ่ม



ท่ี 1 , 2 , 3...แล้วเลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม อย่างละ 1 คน แล้วมอบหมายหน้าท่ีให้สมาชิกทุกคนอย่าง
ชัดเจน 
     2.3 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูล เพื่อตอบค าถามในใบงานท่ี 1.1 จากอินเตอร์เน็ต และหนังสือ
แบบเรียน 
     2.4 หลังจากให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล อภิปรายร่วมกันและสรุป เปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบ
ประสาทในพลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอยและแมลง 
 
ขั้นที่ 3 ข้ันอธบิายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 25 นาที) 
     3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลท่ีสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตและหนังสือแบบเรียนมาร่วมอภิปรายกลุ่ม ก่อนสรุป
ความรู้ท่ีได้ เขียนอธิบายหรือเขียนตอบค าถามในใบงานท่ี 1.1 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว 
และ การตอบสนองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยครูเปิดประเด็นค าถาม คือ 

3.1.1 Q5 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง กุ้ง และหอย มีการ
ตอบสนองต่อ ส่ิงเร้าได้อย่างไร 

ใแนวค าตอบ มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า โดยอาศัยการท างานของระบบประสาท) 
3.1.2 Q6 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง กุ้ง และหอย มีโครงสร้าง

ของระบบประสาทเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร 
ใแนวค าตอบ ไฮดรามีร่างแหประสาทท่ีมีเซลล์ประสาทเช่ือมโยงถึงกันท าให้เมื่อมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

จะตอบสนองโดยการหดท้ังตัว ส่วนพลานาเรียมีเซลล์ประสาทท่ีรวมกันเป็นกลุ่มบริเวณหัว เรียกว่าปมประสาท 
และมีเส้นประสาทขนาดใหญ่ยาวขนานไปตามล า ตัวและเส้นประสาท ตามขวาง ท า ให้สามารถตอบสนองเฉพาะ
ส่วนของร่างกายตรงบริเวณท่ีมีส่ิงเร้ามากระตุ้น ส า หรับไส้เดือนดิน แมลง กุ้ง และหอย ระบบประสาทเริ่มมีการ
พัฒนาขึ้น ปมประสาทมีขนาด ใหญ่ขึ้นท า หน้าท่ีเป็นสมองอยู่บริเวณหัว และมีเส้นประสาทขนาดใหญ่ด้านท้องท่ีมี 
ปมประสาทอยู่เป็นระยะๆ ตามความยาวล า ตัว แต่สัตว์ในกลุ่มหอยและหมึกนอกจากจะมี ปมประสาทอยู่ท่ีหัว
แล้วยังมีอยู่ท่ีอวัยวะภายในและบริเวณเท้า) 

3.1.3 Q7 พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง กุ้ง มีปมประสาทอยู่บริเวณหัว มีผลต่อการรับรู้และตอบสนอง
อย่างไร 

ใแนวค าตอบ การมีปมประสาทท่ีบริเวณหัวมีผลต่อการรับรู้เนื่องจากสัตว์ส่วนใหญ่เคล่ือนท่ีไปทาง ด้านหัว 
จึงรับส่ิงเร้าได้ก่อนและตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

3.1.4 Q8 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นมีระบบประสาทท่ีมีโครงสร้างแบบอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร 
ใแนวค าตอบ ตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ดาวทะเล มีระบบประสาทแบบวงแหวน โดยมี 

เส้นประสาทวงแหวน ใnerve ring) อยู่บริเวณปากกลางล า ตัวและมีเส้นประสาทตาม แนวรัศมี ใradial nerve) 
เช่ือมต่อเป็นแขนงออกมาจากเส้นประสาทวงแหวนยื่นยาวออกไป ตามแขนแต่ละข้าง) 
     3.2 ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้ภาพและเนื้อหา จาก power point ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู้และตอบสนอง 
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว และการตอบสนองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

การรับรู้และการตอบสนองจะท างานเป็นระบบ เมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก หรืออวัยวะ รับ
ความรู้สึก ส่ิงมีชีวิตมีการรับรู้และตอบสนองท่ีแตกต่างกัน แต่โดยท่ัวไปจะส่งสัญญาณต่อไปยัง เซลล์ประสาท รับ
ความรู้สึก และส่งไปยังหน่วยประมวลผล แปลความรู้สึก แล้วส่งต่อไปยังเซลล์ประสาทส่ังการ เพื่อส่งต่อไปยัง
หน่วยปฏิบัติการ ท าให้เกิดตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้น 



การตอบสนองของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น พารามีเซียม เป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กมีเพียงเซลล์เดียว ไม่มี
ความซับซ้อนของโครงสร้างร่างกาย จึงไม่มีเซลล์ประสาทท่ีท าหน้าท่ีในการควบคุมการตอบสนองต่อส่ิงเร้า แต่มี
โครงสร้างท่ีเรียกว่า เส้นใยประสานงาน ใcoordinating fiber) อยู่ใต้ผิวของเย่ือหุ้มเซลล์ มีลักษณะเป็นเส้นใย
เช่ือมโยงระหว่างโคนซิเลีย โดยเส้นใยประสานงานท าหน้าท่ีรับส่ง ความรู้สึก และการควบคุมการโบกพัดของซิเลีย
ให้เกิดข้ึนพร้อมกันขณะมีการเคล่ือนท่ี การควบคุมการตอบสนองต่อส่ิงเร้าด้วยวิธีดังกล่าวนี้ เรียกว่า ระบบนิวโร
มอเตอร์ ใneuromotor system) ตัวอย่าง พฤติกรรมการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น การ
เคล่ือนท่ีเข้าหาหรือหนีแสงสว่าง สารเคมี และอุณหภูมิ ของพารามีเซียม 

ฟองน้ า เซลล์แต่ละเซลล์สามารถรับรู้และตอบสนองได้ แต่ไม่มีเซลล์ท่ีท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างเซลล์
ต่าง ๆ 

ไฮดรา มีร่างแหประสาท ใnerve net) ประกอบด้วย เซลล์ประสาทท่ีเช่ือมโยงต่อกัน การเคล่ือนท่ีของ
กระแสประสาทช้ากว่าสัตว์ชั้นสูงมาก เมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้นจะท าให้กระแสประสาทเคล่ือนไปตามเซลล์ประสาท 
ส่งและรับต่อกันไปเรื่อย ๆ จนกระจายไปท่ัวร่างกาย 

พลานาเรีย มีเส้นใยประสาทท่ีรวมตัวกันเป็นปมประสาท 2 ปม อยู่ท่ีส่วนหัว เรียกว่า cerebral 
ganglion หรืออาจเรียกว่า สมอง ด้านหน้าของสมองมีเส้นประสาทแยกไปยังจุดรับแสง หรือ eye spot ซึ่ง
เปรียบเสมือนตาของพลานาเรีย ด้านล่างของสมองจะมีเส้นประสาทแยกออกทั้งสองข้างล าตัวข้างละเส้น เรียกว่า 
lateral nerve cords เส้นประสาทคู่นี้จะมีเส้นประสาทขวางเป็นระยะ ๆ เรียกว่า transverse nerve cords และ
ขนานไปตามด้านข้างของล าตัวจากหัวจรดท้าย ลักษณะแบบข้ันบันได ใladder type) เส้นประสาทนี้เช่ือมโยง
ติดกันด้วยเส้นประสาทท่ีวนรอบล าตัว แบบวงแหวน ใnerve ring) มีแขนงประสาทแยกออกมาเล้ียงอวัยวะต่าง ๆ 
เป็นระยะๆ 

ไส้เดือนดิน ระบบประสาทของไส้เดือน ใearth worm) ไส้เดือนมีระบบประสาทซึ่งประกอบด้วย 
1) สมอง ใbrain) ประกอบด้วยปมประสาท 2 ปมอยู่บริเวณส่วนหัวเหนือคอหอย มีลักษณะเป็นพู 2 พู 

เรียกว่าปมประสาทสมอง ใcerebral ganglion) ท่ีสมองนี้จะมีเส้นประสาทแยกออกไปเล้ียงอวัยวะต่าง ๆ รอบ ๆ 
ปากและปล้องทางส่วนหน้า 

2) ปมประสาทใต้คอหอย ใsubpharyngeal ganglion) เกิดจากแขนงประสาทท่ีแยกออกจากสมองแล้ว
อ้อมรอบคอหอย ใcircumpharyngeal commissure) มาบรรจบกันและมีแขนงประสาทเล็ก ๆ แยกออกไป
ทางด้านหัวด้วย 

3) เส้นประสาทด้านท้อง ใventral nerve cord) เป็นเส้นประสาทหลักแยกออกจากปมประสาทใต้คอ
หอยไปตลอดความยาวของล าตัวปกติ เป็นเส้นประสาท 2 เส้น มักรวมกันเป็นเส้นประสาทเส้นเดียว ปลาย
ประสาทเส้นนี้จะมีปมประสาทในแต่ละปล้องและมีแขนงประสาท 3-5 คู่ แยกออกไปเล้ียงอวัยวะต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
ปล้องด้วย 

หอยทาก มีปมประสาท 3 คู่ คือ 
1. ปมประสาทสมอง ใcerebral ganglion) อยู่รอบ ๆ คอหอย ควบคุมอวัยวะส่วนหัว 
2. ปมประสาทเท้า ใpedal ganglion) อยู่บริเวณเท้า ท าหน้าท่ีควบคุมการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อที่เท้า 
3. ปมประสาทอวัยวะภายใน ใvisceral ganglion) อยู่ด้านท้าย ควบคุมอวัยวะภายใน 
ดาวทะเล ไม่มีสมองและปมประสาท แต่มีระบบประสาทวงแหวน ใnerve ring) ล้อมรอบปาก และมี

เส้นประสาทรัศมี ใradial nerve) แยกออกเป็นตามแฉก ซึ่งเซลล์ประสาทมีการเช่ือมโยงเป็นร่างแหกระจายท่ัวตัว 
 



แมลง (insect) แมลงมีระบบประสาทท่ีพัฒนาไปมากโดยประกอบด้วย 
1) สมอง ใbrain) เกิดจากปมประสาท 2 ปม รวมกัน มีเส้นประสาทแยกไปเล้ียงตา ใoptic nerve) 1 คู่ 

และไปเล้ียงหนวด ใantennary nerve) 1 คู่ 
2) ปมประสาทใต้หลอดอาหาร ใsubesophageal ganglion) เกิดจากการบรรจบกันของเส้นประสาท ท่ี

แยกออกจากสมองแล้วอ้อมรอบหลอดอาหาร ใcircum-esophageal commissure) จากปมประสาทปมนี้ มี
แขนงประสาทแยกไปเล้ียงอวัยวะส่วนปาก เช่น ริมฝีปาก เขี้ยวฟัน เป็นต้น 

3) เส้นประสาททางด้านท้อง ใventral neve cord) เป็นเส้นประสาทท่ีแยกออกจาก ปมประสาทใต้
หลอดอาหาร แล้วพาดผ่านทางด้านท้องตลอดความยาวของล าตัวที่ปล้องส่วนอกมีปมประสาทอก ใthoracic 
ganglion) 3 ปม มีเส้นประสาทแยกแขนงไปเล้ียง ขา ปีก กล้ามเนื้ออกและอวัยวะอื่นๆ บริเวณอกด้วย ท่ีปล้อง
ส่วนท้องมีปมประสาทท้อง ใabdominal ganglion) 6 ปมแต่ละปมจะมีเส้นประสาทแยกออกไปเล้ียงอวัยวะต่างๆ 
ในปล้องนั้น ๆ 
 
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 5 นาที) 
     ครูร่วมอภิปรายกับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซกัถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว ว่า 
     4.1 Q9 ถ้าตัดเส้นใยประสานงานของพารามเีซียมออก พบว่า พารามีเซียมไม่สามารถควบคุมการพัดโบกของ 
ซิเลียได้ นักเรียนจะสรุปหน้าท่ีของเส้นใยประสานงานนี้อย่างไร 

ใแนวค าตอบ เส้นใยประสานงานมีหน้าท่ีควบคุมการโบกพัดของซิเลียเพื่อให้เคล่ือนท่ีไปยังทิศทางท่ี
ต้องการได้ ดังนั้น เมื่อตัดเส้นใยประสานงานออกไป จะท าให้พารามีเซียมไม่สามารถควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ี
ได้) 
 
ขั้นที่ 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 20 นาที) 
     5.1 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนการรับรู้และการตอบสนอง โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาทของ
ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จ านวน 10 ข้อ ใน google form 
     5.2 นักเรียนร่วมกันท าใบงานท่ี 1.1 ครูเน้นย้ าให้นักเรียนท างานให้ครบถ้วนและเรียบร้อย ตกแต่งภาพให้
สวยงามน่าอ่าน และส่งครู 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แผน่ที่ 4 ชุดค าถามกระตุน้เพื่อปลกูฝังหลกัคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 

เรื่อง การรบัรู้และการตอบสนองของสัตว์  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 2 ช่ัวโมง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 นักเรียนคิดว่า ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดมีระบบประสาทหรือไม่ อย่างไร ใเหตุผล) 
Q2 กลไกการรับรู้และตอบสนอง มีโครงสร้างและอวัยวะใดเกี่ยวข้องบ้าง ใความรู้) 
Q3 เรียนคิดว่า การตอบสนองต่อส่ิงเร้า ส าคัญกับร่างกายของสัตว์อย่างไร ใเหตุผล) 
Q4 นักเรียนคิดว่า ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีวิธีการรับรู้และตอบสนองแตกต่างกันหรือไม่ ใความรู้, เหตุผล) 
 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q5 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง กุ้ง และหอย มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้
อย่างไร ใความรู้, เหตุผล) 
Q6 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง กุ้ง และหอย มีโครงสร้างของระบบ
ประสาทเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร ใความรู้, เหตุผล) 
Q7 พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง กุ้ง มีปมประสาทอยู่บริเวณหัว มีผลต่อการรับรู้และตอบสนองอย่างไร ใความรู้, 
เหตุผล) 
Q8 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นมีระบบประสาทท่ีมีโครงสร้างแบบอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร ใความรู้, เหตุผล) 
 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  
Q9 ถ้าตัดเส้นใยประสานงานของพารามีเซียมออก พบว่า พารามีเซียมไม่สามารถควบคุมการพัดโบกของซิเลียได้ 
นักเรียนจะสรุปหน้าท่ีของเส้นใยประสานงานนี้อยา่งไร ใความรู้, เหตุผล)   



แผน่ที่ 5 แนวทางที่ครนู าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

เรื่อง การรบัรู้และการตอบสนองของสัตว์  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 2 ช่ัวโมง 

ครผูู้สอนน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรยีนรูด้ังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
2. มีความขยัน มานะพยายาม 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความรักและเมตตา 
5. มีความอดทน 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 

เนื้อหา 
 

- นักเรียนอธิบาย และเปรียบ 
เทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของ
ระบบประสาทของไฮดรา        
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย 
แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลังได้ 

- ก าหนดขอบเขตเนื้อหา
สอดคล้องตามหลักสูตร ความ
ยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม
กับวัยและระดับช้ันของผู้เรียน 

- ศึกษา เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และประเมิน ความเหมาะสม
ของเนื้อหา 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามล าดับข้ันตอนท่ีเขียนไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
เวลา 

 

- จัดการเรียนการสอนได้ครบ 
ตามเนื้อหาตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

- จัดการเรียนการสอนตาม
เวลาท่ีก าหนด 

- ตรวจสอบและวางแผนรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลง 

การจัด
กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น ใ5E) 

- ก าหนดกิจกรรมเหมาะสม
กับเนื้อหา , ระดับช้ันของ
ผู้เรียนและเวลา 

- เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มี
การก าหนดกิจกรรมท่ีชัดเจน 

สื่อ/
อุปกรณ์ 

- ผู้เรียนได้ใช้และเรียนรู้การใช้งาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง
ท่ัวถึง 

- จัดซื้อ จัดหาส่ือและอุปกรณ์
ให้เพียงพอกับนักเรียนแต่ละ
กลุ่ม 

- ตรวจสอบจ านวนและ ความ
พร้อมของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

แหล่ง
เรียนรู้ 

- ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกิด
ความรู้และสามารถเข้าใจ 

- ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ใน 
โรงเรียนและอื่น ๆ ได้
หลากหลาย 

- ตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ท่ีมีใน
โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงหรือใน
อินเทอร์เน็ต 

 
ประเมินผล 

 

- พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และด้านคุณลักษณะ 

- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย 
บุคคลและจัดกลุ่ม มีการวัด
และประเมินผลโดยใช้จ านวน
ข้อสอบเหมาะสมกับเวลา 

- ตรวจสอบวิธีการและเครื่องมือ 
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
และใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 1 

เรื่อง การรบัรู้และการตอบสนองของสัตว์  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 2 ช่ัวโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี ้

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. หน้าท่ีและความส าคัญของระบบประสาท 
2. องค์ประกอบของการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู้                2. มีความซื่อสัตย์ 
3. มีความขยัน อดทน    4. มีน้ าใจ เสียสละ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. สามารถสืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง 

1. เลือกวิธีการศึกษาและสืบค้น
สิ่งท่ีเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับสื่อ อุปกรณ์ที่มี เวลา และ
ระดับความรู้ของนักเรียน 

1. สืบค้นข้อมูล ศึกษาเน้ือหาตามท่ีครู
ก าหนดอย่างครบถ้วน ตามล าดับ
ข้ันตอน 
2. น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการตอบ
ค าถามในใบงานท่ีครูแจกให้ 
3. ร่วมอธิบายและอภิปรายกลุ่ม 
4. วางแผนและท างานร่วมกันผู้อื่น 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

K ความรู้ - อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้าง
และหน้าท่ีของระบบประสาทของ
สัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังได้ 

มีการวางแผนการ
ท างานและท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

จัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียน
และท าใบงาน 

- 

P ทักษะ - สืบค้นข้อมูล สังเกต จ าแนก
ประเภท คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และแก้ปัญหา 

สื่อสารสารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ 

จัดเก็บ สื่อ อุปกรณ์ 
การเรียน ให้เข้าท่ี และ
เรียบร้อย 

เอ้ือเฟื้อ แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด 

A ค่านิยม - มีเหตุผล มุ่งมั่นพยายาม อยากรู้
อยากเห็น ใฝ่เรียนรู้และอยู่อย่าง
พอเพียง 

น าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการติวเพื่อน ๆ 

การสร้างบรรยากาศ
รอบตัวให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

ดูแลสุขภาพ ด้าน
ระบบประสาท 

C สมรรถนะ - มีความสามารถในด้านการคิด 
การใช้ทักษะชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี 

- - 

น าไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9 ข้อท่ี 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ , 4. ท าตามล าดับข้ัน , 10. การมีสว่นร่วม , 20. ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน , 21. ท างานอย่างมีความสุข , 22. ความเพียร , 23. รู้-รัก-สามัคคี 
พระบรมราโชบายด้านการศกึษา ในหลวงรัชกาลที ่10 ด้านท่ี 4. เป็นพลเมืองท่ีดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าหมายท่ี 4. การศึกษาท่ีเท่าเทียม  

 



บนัทึกหลังการจดัการเรยีนรู้ 
ผลการสอน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
                                                            ลงช่ือ.................................................           
                                                                               ในายนพดล ศรีสุข)    
                                                        วันท่ี............เดือน............................พ.ศ............ 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

            ในางนริศา บุระชัด) 
                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

            ในางกัญจนา สมชาติ) 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

            ในายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



เกณฑ์การใหค้ะแนน การท าใบงาน 

ประเด็น 
ในการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
เนื้อหาหรือครอบคลุม 

ถูกต้องมากกว่า 
ร้อยละ 90 หรือ  
มีรายละเอียด
ครอบคลุมทุกส่วน 

ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ 80 หรือ
รายละเอียด
ครอบคลุม 

ถูกต้องมากกว่า 
ร้อยละ 70 หรือ
รายละเอียด
ครอบคลุมบางส่วน 

ถูกต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 70 หรือ
รายละเอียดไม่
ครอบคลุม 

2. ภาษาท่ีใช้ 
 

ไม่มีค าสะกดผิด
และใช้ภาษาได้
เหมาะสมดีมาก 

มีค าสะกดผิดบ้าง
และใช้ภาษาได้
เหมาะสมดี 

มีค าสะกดผิดและ
ใช้ภาษาเหมาะสม
น้อย 

มีค าสะกดผิดมาก
และใช้ภาษาได้ไม่
เหมาะสม 

3. ความคิดสร้างสรรค์
หรือการตกแต่งช้ินงาน 
 

แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ 
สวยงาม เหมาะสม 

 

มีความคิด
สร้างสรรค์บางจุด 
สวยงาม 

 

ไม่สร้างสรรค์ ไม่
ดึงดูดความสนใจ 

 

ขาดการ
สร้างสรรค์และ
การตกแต่ง
ช้ินงาน 

4. ลายมือเขียน ความ
เรียบร้อย เป็นระเบียบ 
 

ใบงานสะอาด 
เรียบร้อย ประณีต 
ลายมือแสดงถึง
ความต้ังใจท าตลอด
ท้ังฉบับ 

 

ใบงานสะอาด 
เรียบร้อย แต่มี
บางบริเวณมีร่อย
รอยหรือการลบ 
ลายมือแสดงถึง
ความต้ังใจท า  
แต่ไม่สม่ าเสมอ 

 

ใบงานสะอาด 
เรียบร้อย แต่มี 
ลายมือแสดงถึง
ความไม่ต้ังใจท า 
และไม่สม่ าเสมอ 

 

ใบงานสกปรก
เลอะเทอะ แสดง
ถึงเจตนาในการ
รีบท างาน ผลงาน
ไม่เรียบร้อยไม่น่า
อ่าน 

5. การตรงต่อเวลา 
 

ส่งงานภายในเวลา
ท่ีก าหนด 

 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนดแต่ ไม่เกิน 
1 อาทิตย์ 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนดแต่ไม่เกิน 1 
เดือน 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนดเกิน 1 
เดือน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 1 – 4 คะแนน 1 

คะแนนรวม 5 – 8 คะแนน 2 

คะแนนรวม 9 – 12 คะแนน 3 

คะแนนรวม 13 – 16 คะแนน 4 

คะแนนรวม 17 – 20 คะแนน 5 

เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับคะแนน 4 ข้ึนไป 

 



แบบประเมนิคณุลกัษณะด้านจติวิทยาศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีตรงกับคุณลักษณะท่ีนักเรียนแสดงออก โดยจ าแนกระดับพฤติกรรม
การแสดงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 มาก    หมายถึง นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ 
 ปานกลาง   หมายถึง นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นครั้งคราว 
 น้อย    หมายถึง นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นน้อยครั้ง 
 ไม่มีการแสดงออก  หมายถึง นักเรียนไม่แสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นเลย 
 

รายการพฤติกรรมการแสดงออก 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีการแสดงออก 
ความอยากรู้อยากเห็น  
1. นักเรียนจะสืบค้นข้อมูลเมื่อสงสัยในในเรื่องราว
ท่ีไม่เข้าใจ  

    

2 . มีการตั้งค าถามหรือตั้งข้อสงสัยในส่ิงท่ีตนเอง
สนใจอยากรู้  

    

3. มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้โดย
ใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

    

4. มีต้องการท่ีจะรู้หรือปรารถนาท่ีจะเสาะแสวงหา
ความรู้ เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนสนใจ 

    

ด้านความมีเหตุผล  
1. ยอมรับและต้องการค าอธิบายท่ีมีเหตุผล  

    

2. ไม่เช่ือเรื่องท่ีขาดประจักษ์พยานท่ีน่าเช่ือถือ      
3. มีความต้องการพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงในส่ิงต่าง ๆ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

    

รวม     
 
วิธีการให้คะแนน 
  

ระดับพฤติกรรมการแสดงออก คะแนน 
มาก / สม่ าเสมอ 4 

ปานกลาง / ค่อนข้างบ่อย 3 
น้อย / บางครั้ง 2 

ไม่มีการแสดงออก / น้อยครั้ง 1 
 
 



แบบประเมนิคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 

ช่ือ – สกุล .......................................................................... ช้ัน ........... เลขท่ี ............... 
 
ค าช้ีแจง ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีสอดคล้องกับการแสดงลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละรายการประเมิน โดย
พิจารณาระดับพฤติกรรมการแสดงออก ดังนี้ 
 ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 
 5 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องตักเตือน 
 4 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ แต่ต้องมีการตักเตือน ช้ีแนะ 
 3 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกบ้าง เป็นครั้งคราว แม้มีการตักเตือน ช้ีแนะ 
 2 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง แม้มีการตักเตือน ช้ีแนะ 
 1 หมายถึง ผู้เรียนไม่มีพฤติกรรมการแสดงออกเลย แม้มีการตักเตือน ช้ีแนะ 
สถานะของผู้ประเมิน  ใ ) ครูผู้สอน  ใ ) นักเรียน 

รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม การแสดงออก 

5 4 3 2 1 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
   1.1 มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมก่อนเรียน      
   1.2 มีความสนใจและมุ่งมั่นในการสืบค้นแสวงหาความรู้      
   1.3 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง      
   2.4 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปรายในประเด็น
ต่าง ๆ ได้ตรงประเด็นและเหมาะสม 

     

2. อยู่อย่างพอเพียง      
   2.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง และส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเก็บรักษาอย่างดี 

     

   2.2 ด ารงชีวิตโดยอาศัยพื้นฐานเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม      
   2.3 มีภูมิคุ้มกันท่ีดี รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม, ส่ือและ
สภาพแวดล้อม ปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

     

   2.4 ปฏิบัติตนและตัดสินใจกระท าส่ิงใดด้วยความรอบคอบ มี
เหตุผล 

     

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 1 – 4 คะแนน 1 คะแนนรวม 21 – 24 คะแนน 6 
คะแนนรวม 5 – 8 คะแนน 2 คะแนนรวม 25 – 28 คะแนน 7 
คะแนนรวม 9 – 12 คะแนน 3 คะแนนรวม 29 – 32 คะแนน 8 
คะแนนรวม 13 – 15 คะแนน 4 คะแนนรวม 33 – 35 คะแนน 9 
คะแนนรวม 16 – 20 คะแนน 5 คะแนนรวม 36 – 40 คะแนน 10 

 
เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับคะแนน 8 ข้ึนไป 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ................................................................................................................................................................... 
 

                                                                       ลงช่ือ ................................................. ผู้ประเมิน 
                                                                 ใ..............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1.1 วิชาชีววิทยา ว30245 เร่ือง การรับรู้และการตอบสนอง และการตอบสนองของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน ครูนพดล ศรีสุข  
  ชื่อ – สกุล ...................................................................... ช้ัน ม......../........ เลขที่ ............. 
 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนเติมค า หรืออธิบายเพื่อตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์  
 การท างานของอวัยวะและส่วนต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์จะด าเนินไปเป็นปกติต้องอาศัยระบบ
ประสานงานระหว่างระบบประสาท ใ...................................................... system) และระบบต่อมไร้ท่อ
ใ............................................. system) การท างานของสองระบบนี้ท าหน้าท่ีควบคุมและติดต่อประสานงานต่าง ๆ 
ของร่างกายจึงเรียกว่า .................................................... ใ................................... system)  
 โครงสร้างท่ีส าคัญของระบบประสาท คือ เซลล์ประสาท ใ ...................................... ) และอีกระบบหนึ่ง
คือ ระบบต่อมไร้ท่อ ท่ีสร้างสารเคมี ท่ีเรียกว่า .................................... ท าหน้าท่ีสร้างสารกระตุ้นควบคุม การ
ท างานของร่างกาย ท้ังระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ท าหน้าท่ีประสานงานให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล 
 การรับรู้และการตอบสนองจะท างานเป็นระบบ เมื่อมีส่ิงเร้า ใ .................................... ) มากระตุ้นหน่วย
รับความรู้สึกหรืออวัยวะรับความรู้สึก ส่ิงมีชีวิตมีการรับรู้และตอบสนองท่ีแตกต่างกัน แต่โดยท่ัวไป จะส่งสัญญาณ
ต่อไปยัง เซลล์ประสาทรับความรู้สึก และส่งไปยังหน่วยประมวลผล แปลความรู้สึก แล้วส่งต่อไปยังเซลล์ประสาท
ส่ังการ เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติการ ท าให้เกิดตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้น ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงเร้า ........................................... …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………….. …………………………………….. การตอบสนอง 



การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด  
 1. พารามีเซียม ยังไม่มีเซลล์ประสาท แต่มี ....................................................... ใCoordinating fiber) 
ซึ่งอยู่ใต้เยื่อหุ้มเซลล์ เช่ือมโยงระหว่างโคนซีเลียแต่ละเส้นท าให้เกิดท างานประสานกัน โดยท าหน้าท่ีรับและส่ง
ความรู้สึกเพื่อควบคุม การโบกพัดของซีเลียท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว ถ้าหากตัดเส้นใยนี้พบว่า พารามีเซียม ไม่สามารถ
ควบคุม การโบกพัดของซีเลียได้ พารามีเซียมมีการตอบสนองต่อแสงสว่าง อุณหภูมิและ สารเคมี โดย การเคล่ือนท่ี
เข้าหา หรือหนีห่าง 

 
ภาพท่ี 1 แสดงเส้นใยประสานงานของพารามีเซียม 

 
 2. ฟองน้ า เซลล์แต่ละเซลล์สามารถรับรู้และตอบสนองได้ แต่ไม่มีเซลล์ท่ีท าหน้าท่ีประสานงานระหว่าง
เซลล์ต่าง ๆ  
 3. ไฮดรา มีร่างแหประสาท ใ........................................) ประกอบด้วย เซลล์ประสาทท่ีเช่ือมโยงต่อกัน 
การเคล่ือนท่ีของกระแสประสาทช้ากว่าสัตว์ชั้นสูงมาก เมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้นจะท าให้กระแสประสาทเคล่ือนไปตาม
เซลล์ประสาท ส่งและรับต่อกันไปเรื่อย ๆ จนกระจายไปท่ัวร่างกาย และการเคล่ือนท่ีของกระแสประสาท มีทิศทาง
ท่ีไม่แน่นอนคือ กระจายไปได้หลายทาง บริเวณ................................และ.................................. จะมีเส้นใยประสาท
อยู่มากท าให้รับความรู้สึกและตอบสนองได้ดีกว่าบริเวณอื่น 
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงร่างแหประสาทของไฮดรา 

 
  

………………………………………………………… 



 4. พลานาเรีย พลานาเรีย มีเส้นใยประสาทท่ีรวมตัวกันเป็นปมประสาท 2 ปม อยู่ท่ีส่วนหัว เรียกว่า 
................................................ ใ…………………………………..) หรืออาจเรียกว่า สมอง ด้านหน้าของสมองมี
เส้นประสาทแยกไปยังจุดรับแสง หรือ ...............................ซึ่งเปรียบเสมือนตาของพลานาเรีย ด้านล่างของสมองจะ
มีเส้นประสาทแยกออกทั้งสองข้างล าตัวข้างละเส้น เรียกว่า ................................................ ใlateral nerve cords) 
เส้นประสาทคู่นี้จะมีเส้นประสาทขวางเป็นระยะๆ เรียกว่า ......................................... ใtransverse nerve cords) 
และขนานไปตามด้านข้างของล าตัวจากหัวจรดท้าย ลักษณะแบบ.............................. ใladder type) เส้นประสาท
นี้เช่ือมโยงติดกันด้วยเส้นประสาทท่ีวนรอบล าตัว แบบวงแหวน ใ………………………………..…….) มีแขนงประสาทแยก
ออกมาเล้ียงอวัยวะต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ 

   
ภาพท่ี 3 แสดงระบบประสาทของพลานาเรีย 

 
 5. ไส้เดือนดิน ระบบประสาทของไส้เดือน ใearth worm) ไส้เดือนมีระบบประสาทซึ่งประกอบด้วย 
    1) สมอง ใbrain) ประกอบด้วยปมประสาท 2 ปมอยู่บริเวณส่วนหัวเหนือคอหอย มีลักษณะเป็นพู 2 
พู เรียกว่า ปมประสาทสมอง ใ…………………………………….……..…………..) ท่ีสมองนี้จะมีเส้นประสาทแยกออกไป
เล้ียงอวัยวะต่างๆ รอบๆ ปากและปล้องทางส่วนหน้า 
    2) ปมประสาทใต้คอหอย ใ……………………………………………………………) เกิดจากแขนงประสาทท่ีแยก
ออกจากสมองแล้วอ้อมรอบคอหอย ใcircumpharyngeal commissure) มาบรรจบกันและมีแขนงประสาทเล็ก ๆ 
แยกออกไปทางด้านหัวด้วย 
    3) เส้นประสาทด้านท้อง ใ…………………………….…………………………..) เป็นเส้นประสาทหลักแยกออก
จากปมประสาทใต้คอหอยไปตลอดความยาวของล าตัวปกติ เป็นเส้นประสาท 2 เส้น มักรวมกันเป็นเส้นประสาท
เส้นเดียว ปลายประสาทเส้นนี้จะมีปมประสาทในแต่ละปล้องและมีแขนงประสาท 3-5 คู่ แยกออกไปเล้ียงอวัยวะ
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในปล้องด้วย 
 ไส้เดือนมีเซลล์ซึ่งท าหน้าท่ีรับสัมผัสแสงเรียกว่า ................................................และเซลล์ซึ่งท าหน้าท่ีรับ
ความรู้สึก ใsensory cell) ต่างๆ และดมกล่ิน เมื่อไส้เดือนสัมผัสกับแสงมันจึงถอยหนีไป นอกจากนี้ไส้เดือนยังมี
ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์แบบง่ายๆ โดยเมื่อมีเมื่อมีอะไรมาถูกตัวมันกล้ามเนื้อจะหดตัวได้อย่างรวดเร็ว 
 



 
ภาพท่ี 4 แสดงระบบประสาทของไส้เดือนดิน 

 
 6. หอยทาก มีปมประสาท 3 คู่ คือ 
    1. ปมประสาทสมอง ใcerebral ganglion) อยู่รอบ ๆ คอหอย ควบคุมอวัยวะส่วนหัว 
    2. ปมประสาทเท้า ใpedal ganglion) อยูท่ี่เท้า ท าหน้าท่ีควบคุมการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อที่เท้า  
    3. ปมประสาทอวัยวะภายใน ใvisceral ganglion) อยู่ด้านท้าย ควบคุมอวัยวะภายใน 

 
ภาพท่ี 5 แสดงระบบประสาทของหอยทาก 

 
 7. ดาวทะเล ไม่มีสมองและปมประสาท แต่มีระบบประสาทวงแหวน ใ …………………….………………..) 
ล้อมรอบปาก และมีเส้นประสาทรัศมี ใ ................................... ) แยกออกเป็นตามแฉก ซึ่งเซลล์ประสาทมี การ
เช่ือมโยงเป็นร่างแหกระจายท่ัวตัว 

 
ภาพท่ี 6 แสดงระบบประสาทของดาวทะเล 



 8. ระบบประสาทแมลง ใinsect) แมลงมีระบบประสาทท่ีพัฒนาไปมากโดยประกอบด้วย 
    1) สมอง ใbrain ) เกิดจากปมประสาท 2 ปม รวมกัน มีเส้นประสาทแยกไปเล้ียงตา ใoptic nerve) 
1 คู่ และไปเล้ียงหนวด ใantennary nerve) 1 คู่ 
    2) ปมประสาทใต้หลอดอาหาร ใ.....................................................) เกิดจากการบรรจบกันของ
เส้นประสาท ท่ีแยกออกจากสมองแล้วอ้อมรอบหลอดอาหาร ใcircum-esophageal commissure) จาก ปม
ประสาทปมนี้ มีแขนงประสาทแยกไปเล้ียงอวัยวะส่วนปาก เช่น ริมฝีปาก เข้ียวฟัน เป็นต้น 
    3) เส้นประสาททางด้านท้อง ใ…………………………………..…………………) เป็นเส้นประสาทท่ีแยกออก
จาก ปมประสาทใต้หลอดอาหาร แล้วพาดผ่านทางด้านท้องตลอดความยาวของล าตัวท่ีปล้องส่วนอกมีปมประสาท
อก ใthoracic ganglion) 3 ปม มีเส้นประสาทแยกแขนงไปเล้ียง ขา ปีก กล้ามเนื้ออกและอวัยวะอื่นๆ บริเวณอก
ด้วย ท่ีปล้องส่วนท้องมีปมประสาทท้อง ใabdominal ganglion) 6 ปม แต่ละปมจะมีเส้นประสาทแยกออกไป
เล้ียงอวัยวะต่างๆ ในปล้องนั้น ๆ 
 แมลงมีอวัยวะรับสัมผัสท่ีพัฒนาไปมากและมีประสิทธิภาพดี เช่น มีตาประกอบ ใcompound eye) รับ
ภาพและแสงได้ดี อวัยวะรับเสียง ใ…………………………………………..) เช่น อวัยวะทิมพานัม ใtympanum organ) มี
ลักษณะเป็นเยื่อรับการส่ันสะเทือนได้ อวัยวะรับรู้สารเคมี ใ..………….…….……….……………….) เช่น หนวด ปาก ขา
เดิน เมื่อแตะกับวัตถุหรือสัมผัสกับสารเคมี จะรับรู้ได้ว่าเป็นสารชนิดใด ควรเข้าหาหรือหนี เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 7 แสดงระบบประสาทของแมลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยการเรยีนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวชิา ชวีวิทยา 5 (ว30245) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

หน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง ระบบประสาท  จ านวน  6  ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู้  4  แผน   

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ จ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  โครงสร้างของเซลล์ประสาท  จ านวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  ชนิดของเซลล์ประสาท   จ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  การท างานของเซลล์ประสาท  จ านวน 1 ชั่วโมง 
 
 

 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธาน ีชุมพร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 



แผน่ที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคณุลกัษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ระบบประสาท  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 6 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. อยู่อย่างพอเพียง 

ภาระงาน/ช้ินงาน . 
 - สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง 
- อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท ชนิดของ
เซลล์ประสาท การเกิดกระแสประสาท 
- ใบงานท่ี 1.1 – 1.4 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ระบบประสาท 
(4 แผน 6 ชั่วโมง) 

สาระส าคญั 
สัตว์รับรู้และตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้
เพราะมีระบบประสาท การตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้าของสัตว์แต่ละกลุ่มข้ึนอยู่กับ
การพัฒนาของระบบประสาท
โครงสร้างของระบบประสาท
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อประสาท โดยมี 
เซลล์ประสาทเป็นหน่วยการท างาน 
และมีเซลล์เกลียท าหน้าท่ีค้ าจุนและ
สนับสนุน การท า งานของเซลล์
ประสาท เซลล์ประสาทประกอบด้วย
ตัวเซลล์และเส้นใยประสาทท่ีแบ่งได้ 
2 ชนิด คือ เดนไดรต์และแอกซอน 
เซลล์ประสาทจ าแนกได้ตามจานวน
เส้นใยประสาท หรือหน้าท่ีของเซลล์
ประสาท 

แผนที่ 1 (2 ชั่วโมง)  

เร่ือง การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์  
ผลการเรียนรู้ 
สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาท
ของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง 
หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
สาระการเรียนรู้  
การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ 
เปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของ
ระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง 

แผนที่ 2 (1 ชั่วโมง)  

เร่ือง โครงสร้างของเซลล์ประสาท 
ผลการเรียนรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของ
เซลล์ประสาท 
สาระการเรียนรู้ 
โครงสร้างของเซลล์ประสาท 

แผนที่ 3 (2 ชั่วโมง)  

เร่ือง ชนิดของเซลล์ประสาท  
ผลการเรียนรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ี
ของเซลล์ประสาท 
สาระการเรียนรู้ 
ชนิดและหน้าท่ีของเซลล์เกลียและ
เซลล์ประสาทในระบบ 

แผนที่ 4 (1 ชั่วโมง)  

เร่ือง การท างานของเซลล์ประสาท 
ผลการเรียนรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของ
ศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ของเซลล์
ประสาทและกลไกการถ่ายทอด
กระแสประสาท  
สาระการเรียนรู้ 
กลไกการเกิดกระแสประสาท 



แผน่ที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2 

เรื่อง โครงสร้างของเซลลป์ระสาท   ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท 
สาระส าคัญ รูปร่างและลักษณะของเซลล์ประสาท 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. ด้านความรู้ (K)  
   1.1 อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท 
2. ทักษะกระบวนการ (P)  
   2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
     2.1.1 การสังเกต            
     2.2.2 การจ าแนกประเภท 
     2.2.3 การลงความเห็นจากข้อมูล  
   2.2 ทักษะศตวรรษท่ี 21  
     2.2.1 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  
     2.2.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปญัหา  
3. คุณลักษณะ (A)  
   3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     3.1.1 ใฝ่เรียนรู ้          
     3.1.2 อยู่อย่างพอเพียง  
   3.2 จิตวิทยาศาสตร์  
     3.2.1 ความมีเหตุผล 
     3.2.2 ความมุ่งมั่นอดทน 
สมรรถนะส าคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร     
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

2. หลักฐานการเรียนรู้  
ภาระงาน : 
- อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท 
ชิ้นงาน : 
- ใบงานท่ี 1.2 โครงสร้างของเซลล์ประสาท 
การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ >ร้อยละ 80 
ด้าน P สังเกต แบบประเมินทักษะ >ร้อยละ 80 
ด้าน A สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ >ร้อยละ 80 

 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง ระบบประสาท 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

เรื่อง โครงสร้างของเซลล์ประสาท 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรรมการเรียนรู้ : สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปรายและสรุป ท า
ใบงาน 
สื่อเรียนรู้ : 
   1. Power point , วีดีทัศน์ 
   2. ใบงานท่ี 1.2 เน้ือเยื่อประสาท ใโครงสร้างเซลลป์ระสาทและ 
เซลล์เกลีย) 
   3. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชีววิทยา เล่ม 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แหล่งเรียนรู้ : 
   1. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารเรียน 2 โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา  

   2. อินเตอร์เน็ต 
   3. คร ู
เวลา : 1 ช่ัวโมง 



แผน่ที่ 3 กิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างคณุลกัษณะอยู่อย่างพอเพียง  
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 2 
เรื่อง โครงสร้างของเซลลป์ระสาท  ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 1 ช่ัวโมง 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมการเรยีนรู ้ (ใช้การจัดกระบวนเรยีนรู้แบบวฏัจักรสบืเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน) 
 
ขั้นที่ 1  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 10 นาที) 
     1.1 ครูตรวจสอบความรู้เดิม โดยใช้ค าถามดังนี้ 

1.1.1 Q1 จากท่ีนักเรียนได้เรียน เรื่องระบบประสาทมาแล้ว เซลล์ประสาทมีรูปร่างแตกต่างจากเซลล์
อื่นๆ หรือไม่ อย่างไร 

 แนวค าตอบ แตกต่างจากเซลล์อื่น เซลล์ประสาทจะมีรูปร่างยาว และแตกกิ่งแขนงมากมาย) 
1.1.2 Q2 เซลล์ประสาทมีโครงสร้างเหมือนหรือแตกต่างจากเซลล์อื่นๆ ของร่างกายหรือไม่ อย่างไร 
ใแนวค าตอบ โครงสร้างท่ีเหมือนกับเซลล์อื่นๆ ของร่างกายคือ คือ มีเย่ือหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึม นิวเคลียส

และออร์แกเนลล์ต่างๆ โครงสร้างท่ีแตกต่าง คือ มีรูปร่างแตกต่างจากเซลล์อื่น ๆ ของร่างกาย คือ เซลล์ประสาทมี
เส้นใยประสาทยื่นออกมาจากตัวเซลล์) 
     1.2 ครูแจ้งเรื่องท่ีจะเรียน คือ โครงสร้างของเซลล์ประสาท ครูน าเสนอภาพโครงสร้างและส่วนประกอบของ
เซลล์ประสาทใน power point โดยให้นักเรียนเปรียบเทียบเซลล์ประสาทกับเซลล์อื่น ๆ ท่ีนักเรียนเคยศึกษา
มาแล้ว เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เย่ือบุข้างแก้ม 
     1.3 ครูใช้ค าถาม ต่อไปนี้ 

1.3.1 Q3 ลักษณะของเซลล์ประสาทมีความสัมพันธ์กับการท างานหรือไม่ อย่างไร 
ใแนวค าตอบ การท่ีเซลล์ประสาทมีเส้นใยประสาทยื่นออกมาจากตัวเซลล์ท าให้เหมาะสมในการรับและส่ง

กระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทอื่น และเซลล์อื่นๆ ท่ีอยู่ห่างไกลออกไป) 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 15 นาที) 
     2.1 ครูแจกใบงานท่ี 1.2 โครงสร้างของเซลล์ประสาท 
     2.2 ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ประสาท จากหนังสือแบบเรียน หรือ อินเทอร์เน็ต 
เพื่อตอบค าถามในใบงานท่ี 1.2 พร้อมท้ังใช้สีไม้ท่ีครูเตรียมให้ส าหรับระบายระบุต าแหน่งต่าง ๆ ของเซลล์ประสาท 
ให้ถูกต้องและสวยงาม 
 
ขั้นที่ 3 ข้ันอธบิายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 10 นาที) 
     3.1 ครูให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ประสาท จากการสืบค้นข้อมูลและท าใบงาน เพื่ออธิบาย
ได้ว่า ร่างกายของคนเรามีเซลล์ประสาท ใnerve cell) หรือนิวรอน ใneuron) จ านวนมาก ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
รับรู้และการตอบสนอง 
     3.2 Q4 ครูถามนักเรียนว่า เซลล์ประสาทประกอบด้วยส่วนท่ีส าคัญ อะไรบ้าง 

ใแนวค าตอบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวเซลล์และใยประสาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 



1. ตัวเซลล์ ใcell body) ประกอบด้วย นิวเคลียสและไซโทพลาซึม โดยมีของเหลวภายในเซลล์ท่ีเรียกว่า 
cytosol และมีออร์แกเนลล์ท่ีส าคัญ ได้แก่ ไมโทคอนเดรีย เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม และกอลจิคอมเพล็ก จ านวน
มาก นอกจากนี้ยังพบกลุ่มของไรโบโซมทีเรียกว่า Nissl body 

. ใยประสาท ใ nerve fiber ) เป็นส่วนของเซลล์ท่ียื่นมาจากตัวเซลล์ ได้แก่ 
     2.1) เดนไดรต์ ใdentrite) เป็นใยประสาทท่ีน ากระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ ซึ่งเป็นส่วนของไซ

โทพลาซึมท่ียื่นออกจากตัวเซลล์ มีความยาวไม่มาก มีการแตกแขนงเล็ก ๆ จ านวนมาก พื้นผิวมีลักษณะขรุขระ ท า
ให้มีพื้นท่ีผิวมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ท่ีบริเวณเย่ือหุ้มเซลล์มีโปรตีนท่ีเป็นตัวรับสารส่ือประสาทฝังอยู่ 

     2.2) แอกซอน ใaxon) เป็นใยประสาทท่ีน ากระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ ซึ่งเป็นส่วนท่ียื่นจากตัว
เซลล์ ตรงบริเวณท่ีเรียกว่า axon hillock เพียงเส้นเดียว) 
     3.3 ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าเซลล์ประสาทบริเวณแอกซอนท่ียื่นยาวออกมาเป็นแอกซอนท่ีมีเยื่อไมอีลินหุ้ม และมี 
โนดออฟรานเวียร์อยู่เป็นระยะ 
     3.4 ครูเน้นให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแอกซอนกับเซลล์ชวันน์และเย่ือไมอีลิน ร่วมกนัอภิปรายเพื่อ
สรุปให้ได้ว่า เย่ือไมอีลิน คือส่วนหนึ่งของเย่ือหุ้มเซลล์ชวันน์ ซึ่งเป็นเซลล์เกลียชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ในระบบ
ประสาทยังมีแอกซอนแบบไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้มด้วย การมีเยื่อไมอีลินหรือไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้มนี้จะเกี่ยวข้องกับการ
น ากระแสประสาท 
     3.5 ครูน าอภิปราย เกี่ยวกับบริเวณไซแนปส์ของเซลล์ประสาท เพื่อร่วมกันอภิปรายและสรุปได้ว่า ไซแนปส์ 
คือ รอยต่อระหว่างเซลล์ประสาทก่อนไซแนปส์ ใpresynaptic neuron) ซึ่งเป็นบริเวณปลายแอกซอนกับเซลล์
ประสาทหลังไซแนปส์ ใpostsynaptic neuron) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณเดนไดรต์โดยมีช่องว่างไซแนปส์
ใsynaptic cleft) อยู่ระหว่างรอย ต่อซึ่งการท่ีจะถา่ยทอดกระแสประสาทผ่านช่องว่างนี้ได้ต้องมีกลไกบางอย่างซึ่ง
นักเรียนจะได้ศึกษา ต่อไปในเรื่องการถ่ายทอดกระแสประสาท ครูควรเพิ่มเติมความรู้อีกว่าไซแนปส์ยังรวมถึง
บริเวณปลาย แอกซอนของเซลล์ประสาทก่อนไซแนปส์กับหน่วยปฏิบัติงานอีกด้วย 
     3.6 ครูอธิบายว่า เนื้อเยื่อประสาทไม่ได้มีเฉพาะเซลล์ประสาทแต่มีเซลล์เกลีย 
     3.7 ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับ เซลล์เกลีย ด้วยค าถามเหล่านี้ 

3.7.1 Q5 เซลล์เกลีย คืออะไร เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอย่างไร 
(แนวค าตอบ ซึ่งเป็นเซลล์ท่ีท าหน้าท่ีค้ าจุนและรักษาดุลยภาพของสารต่าง ๆ ให้เซลล์ประสาทด้วย ท าให้

เซลล์ประสาทสามารถท างานได้เป็นปกติ) 
 
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 5 นาที) 
     5.1 ครูอธิบายขยายความรู้เพิ่มเติมว่า ในระยะเอ็มบริโอ เซลล์ประสาทยังเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี เส้นใยประสาท
ท่ียาวยังไม่มีเยื่อ ไมอีลินหุ้มมีแต่เซลล์ชวันน์ การน ากระแสประสาทจึงยังไม่ดีและไม่รวดเร็ว ต่อมาส่วนของเย่ือหุ้ม
เซลล์ ชวันน์จะม้วนหุ้มแอกซอน ดังนั้น เย่ือไมอีลิน คือ เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ชวันน์ 
 
ขั้นที่ 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 10 นาที) 
     6.1 ครูและนักเรียน ร่วมกันเฉลยค าถามในใบงานท่ี 1.2 โครงสร้างของเซลล์ประสาท 
     6.2 ครูตรวจผลการสืบค้นและการท าใบงานท่ี 1.2 โครงสร้างของเซลล์ประสาท 



     6.3 ครูกล่าวว่า ระบบประสาท มีหน้าท่ีควบคุมและประสานการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย โดยจะ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอกรอบตัวแล้วส่ังการให้ร่างกายตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้นอย่าง
เหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของระบบต่าง ๆ 
     6.4 Q6 ครูถามนักเรียนว่า ระบบประสาทมีความส าคัญต่อร่างกายมาก จึงควรดูแลรักษาระบบประสาทและ
ระมัดระวงัไม่ให้เกิดความผิดปกติ ได้อย่างไร 
 ใแนวค าตอบ  ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ในปริมาณพอดี  ด่ืมน้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกาย  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  งดสูบบุหรี่และไม่ด่ืมแอลกอฮอล์  ป้องกันการได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อศีรษะ  ฝึกคิดบวกหรือมองโลกในแง่ดี) 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผน่ที่ 4 ชุดค าถามกระตุน้เพื่อปลกูฝังหลกัคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2 

เรื่อง โครงสร้างของเซลลป์ระสาท  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 1 ช่ัวโมง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 เซลล์ประสาทมีรูปร่างแตกต่างจากเซลล์อื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร ใความรู้, เหตุผล) 
Q2 เซลล์ประสาทมีโครงสร้างเหมือนหรือแตกต่างจากเซลล์อื่นๆ ของร่างกายหรือไม่ อย่างไร ใความรู้, เหตุผล) 
Q3 ลักษณะของเซลล์ประสาทมีความสัมพันธ์กับการท างานหรือไม่ อย่างไร ใความรู,้ เหตุผล) 
Q4 นักเรียนคิดว่า ในระบบประสาท เนื้อเยื่อประสาท จะประกอบด้วยเซลล์ประสาทเพียงอย่างเดียวหรือไม่ 
อย่างไร (ความรู้, เหตุผล) 
 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q5 ครูถามนักเรียนว่า เซลล์ประสาทประกอบด้วยส่วนท่ีส าคัญ อะไรบ้าง ใความรู้, เหตุผล) 
 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  
Q6 ครูถามนักเรียนว่า ระบบประสาทมีความส าคัญต่อร่างกายมาก จึงควรดูแลรักษาระบบประสาทและ
ระมัดระวงัไม่ให้เกิดความผิดปกติ ได้อย่างไร ใความรู้, เหตุผล)  



แผน่ที่ 5 แนวทางที่ครนู าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

เรื่อง โครงสร้างของเซลลป์ระสาท  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 1 ช่ัวโมง 

ครผูู้สอนน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรยีนรูด้ังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551      
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เนื้อเยื่อประสาท ใโครงสร้างของเซลล์ประสาท) 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
2. มีความขยัน มานะพยายาม 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความรักและเมตตา 
5. มีความอดทน 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 

เนื้อหา 
 

- อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หน้าท่ีของเซลล์ประสาทและเซลล์
เกลีย 

- ก าหนดขอบเขตเนื้อหา
สอดคล้องตามหลักสูตร ความ
ยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม
กับวัยและระดับช้ันของผู้เรียน 

- ศึกษา เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และประเมิน ความเหมาะสม
ของเนื้อหา 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามล าดับข้ันตอนท่ีเขียนไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
เวลา 

 

- จัดการเรียนการสอนได้ครบ 
ตามเนื้อหาตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

- จัดการเรียนการสอนตาม
เวลาท่ีก าหนด 

- ตรวจสอบและวางแผนรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลง 

การจัด
กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น ใ5E) 

- ก าหนดกิจกรรมเหมาะสม
กับเนื้อหา , ระดับช้ันของ
ผู้เรียนและเวลา 

- เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มี
การก าหนดกิจกรรมท่ีชัดเจน 

สื่อ/
อุปกรณ์ 

- ผู้เรียนได้ใช้และเรียนรู้การใช้งาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง
ท่ัวถึง 

- จัดซื้อ จัดหาส่ือและอุปกรณ์
ให้เพียงพอกับนักเรียนแต่ละ
กลุ่ม 

- ตรวจสอบจ านวนและ ความ
พร้อมของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

แหล่ง
เรียนรู้ 

- ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกิด
ความรู้และสามารถเข้าใจ 

- ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ใน 
โรงเรียนและอื่น ๆ ได้
หลากหลาย 

- ตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ท่ีมีใน
โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงหรือใน
อินเทอร์เน็ต 

 
ประเมินผล 

 

- พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และด้านคุณลักษณะ 

- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย 
บุคคลและจัดกลุ่ม มีการวัด
และประเมินผลโดยใช้จ านวน
ข้อสอบเหมาะสมกับเวลา 

- ตรวจสอบวิธีการและเครื่องมือ 
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 2 

เรื่อง โครงสร้างของเซลลป์ระสาท  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 1 ช่ัวโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. รูปร่างของเซลล์ประสาท 
2. องค์ประกอบของเซลล์ท่ัวไป 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู้                2. มีความซื่อสัตย์ 
3. มีความขยัน อดทน    4. มีน้ าใจ เสียสละ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ประสาท 1. เลือกวิธีการศึกษาและสืบค้น

สิ่งท่ีเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับสื่อ อุปกรณ์ที่มี เวลา และ
ระดับความรู้ของนักเรียน 

1. สืบค้นข้อมูล ศึกษาเน้ือหาตามท่ีครู
ก าหนดอย่างครบถ้วน ตามล าดับ
ข้ันตอน 
2. น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการตอบ
ค าถามในใบงานท่ีครูแจกให้ 
3. ร่วมอธิบายและอภิปรายในช้ันเรียน 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

K ความรู้ - อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หน้าท่ีของเซลล์ประสาทและเซลล์
เกลีย 

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน 

- - 

P ทักษะ - สืบค้นข้อมูล สังเกต จ าแนก
ประเภท คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และแก้ปัญหา 

สื่อสารสารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ 

จัดเก็บ สื่อ อุปกรณ์ 
การเรียน ให้เข้าท่ี และ
เรียบร้อย 

- 

A ค่านิยม - มีเหตุผล มุ่งมั่นพยายาม อยากรู้
อยากเห็น ใฝ่เรียนรู้และอยู่อย่าง
พอเพียง 

แบ่งปันอุปกรณ์
ส าหรับตกแต่ง
ช้ินงาน 

การสร้างบรรยากาศ
รอบตัวให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

สร้างสังคมท่ีมี
น้ าใจ แบ่งปัน 

C สมรรถนะ - มีความสามารถในด้านการคิด 
การใช้ทักษะชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี 

- - 

น าไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9 ข้อท่ี 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ , 4. ท าตามล าดับข้ัน , 10. การมีสว่นร่วม , 20. ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน , 21. ท างานอย่างมีความสุข , 22. ความเพียร , 23. รู้-รัก-สามัคคี 
พระบรมราโชบายด้านการศกึษา ในหลวงรัชกาลที ่10 ด้านท่ี 4. เป็นพลเมืองท่ีดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าหมายท่ี 4. การศึกษาท่ีเท่าเทียม  

 
 



บนัทึกหลังการจดัการเรยีนรู้ 
ผลการสอน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
                                                            ลงช่ือ.................................................           
                                                                               ในายนพดล ศรีสุข)    
                                                        วันท่ี............เดือน............................พ.ศ............ 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

            ในางนริศา บุระชัด) 
                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

            ในางกัญจนา สมชาติ) 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

            ในายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



เกณฑ์การใหค้ะแนนการประเมนิผลการสบืคน้ข้อมูล 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

1. เนือ้หาสาระครบถ้วนตรงตามประเด็น  
- มีเนื้อหาสาระครบถ้วน เพียงพอ ตรงตามประเด็นท่ีก าหนดท้ังหมด  
- มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วนตรงตามประเด็นท่ีก าหนดท้ังหมด  
- มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนตรงตามประเด็นแต่ภาพรวมของสาระท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
- มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนภาพรวมของสาระท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

 

5 

4 

3 

2 
2. ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ  
- เนื้อหาสาระท้ังหมดความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชา  
- เนื้อหาสาระเกือบท้ังหมดความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชา  
- เนื้อหาสาระบางส่วนถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชา แต่ต้องแก้ไขบางส่วน  
- เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาต้องแก้ไขเป็นส่วนใหญ่ 

 

5 

4 

3 

2 

3. ภาษาถูกต้องเหมาะสม  
- สะกดการันต์ถูกต้อง ถ้อยค าส านวนเหมาะสมดีมาก ล าดับความได้ชัดเจนเข้าใจง่าย  
- สะกดการันต์ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ถ้อยค าส านวนเหมาะสมดีมาก ล าดับความได้พอใช้  
- สะกดการันต์มีผิดอยู่บ้าง ถ้อยค าส านวนเหมาะสมพอใช้ ล าดับความพอเข้าใจ  
- สะกดการันต์ผิดมาก ถ้อยค าส านวนไม่เหมาะสม ล าดับความได้ไม่ชัดเจน 

 

5 

4 

3 

2 

4. ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
- ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายต้ังแต่ 4 แหล่งขึ้นไป  
- ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ 3 แหล่ง  
- ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ 2 แหล่ง  
- ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้เพียงแหล่งการเรียนรู้เดียว 

 

5 

4 

3 

2 

5. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ  
- รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจดี ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก  
- รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี  
- รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจพอใช้ ล าดับเรื่องราวได้พอใช้  
- รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 

 

5 

4 

3 
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เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 1 – 5 คะแนน 1 

คะแนนรวม 6 – 10 คะแนน 2 

คะแนนรวม 11 – 15 คะแนน 3 

คะแนนรวม 16 – 20 คะแนน 4 

คะแนนรวม 21 – 25 คะแนน 5 

เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับคะแนน 4 ข้ึนไป 



เกณฑ์การใหค้ะแนน การท าใบงาน 

ประเด็น 
ในการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
เนื้อหาหรือครอบคลุม 

ถูกต้องมากกว่า 
ร้อยละ 90 หรือ  
มีรายละเอียด
ครอบคลุมทุกส่วน 

ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ 80 หรือ
รายละเอียด
ครอบคลุม 

ถูกต้องมากกว่า 
ร้อยละ 70 หรือ
รายละเอียด
ครอบคลุมบางส่วน 

ถูกต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 70 หรือ
รายละเอียดไม่
ครอบคลุม 

2. ภาษาท่ีใช้ 
 

ไม่มีค าสะกดผิด
และใช้ภาษาได้
เหมาะสมดีมาก 

มีค าสะกดผิดบ้าง
และใช้ภาษาได้
เหมาะสมดี 

มีค าสะกดผิดและ
ใช้ภาษาเหมาะสม
น้อย 

มีค าสะกดผิดมาก
และใช้ภาษาได้ไม่
เหมาะสม 

3. ความคิดสร้างสรรค์
หรือการตกแต่งช้ินงาน 
 

แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ 
สวยงาม เหมาะสม 

 

มีความคิด
สร้างสรรค์บางจุด 
สวยงาม 

 

ไม่สร้างสรรค์ ไม่
ดึงดูดความสนใจ 

 

ขาดการ
สร้างสรรค์และ
การตกแต่ง
ช้ินงาน 

4. ลายมือเขียน ความ
เรียบร้อย เป็นระเบียบ 
 

ใบงานสะอาด 
เรียบร้อย ประณีต 
ลายมือแสดงถึง
ความต้ังใจท าตลอด
ท้ังฉบับ 

 

ใบงานสะอาด 
เรียบร้อย แต่มี
บางบริเวณมีร่อย
รอยหรือการลบ 
ลายมือแสดงถึง
ความต้ังใจท า  
แต่ไม่สม่ าเสมอ 

 

ใบงานสะอาด 
เรียบร้อย แต่มี 
ลายมือแสดงถึง
ความไม่ต้ังใจท า 
และไม่สม่ าเสมอ 

 

ใบงานสกปรก
เลอะเทอะ แสดง
ถึงเจตนาในการ
รีบท างาน ผลงาน
ไม่เรียบร้อยไม่น่า
อ่าน 

5. การตรงต่อเวลา 
 

ส่งงานภายในเวลา
ท่ีก าหนด 

 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนดแต่ ไม่เกิน 
1 อาทิตย์ 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนดแต่ไม่เกิน 1 
เดือน 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนดเกิน 1 
เดือน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 1 – 4 คะแนน 1 

คะแนนรวม 5 – 8 คะแนน 2 

คะแนนรวม 9 – 12 คะแนน 3 

คะแนนรวม 13 – 16 คะแนน 4 

คะแนนรวม 17 – 20 คะแนน 5 

เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับคะแนน 4 ข้ึนไป 
 

 



แบบประเมนิคณุลกัษณะด้านจติวิทยาศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีตรงกับคุณลักษณะท่ีนักเรียนแสดงออก โดยจ าแนกระดับพฤติกรรม
การแสดงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 มาก    หมายถึง นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ 
 ปานกลาง   หมายถึง นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นครั้งคราว 
 น้อย    หมายถึง นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นน้อยครั้ง 
 ไม่มีการแสดงออก  หมายถึง นักเรียนไม่แสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นเลย 
 

รายการพฤติกรรมการแสดงออก 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีการแสดงออก 
ด้านความมีเหตุผล  
1. ยอมรับและต้องการค าอธิบายท่ีมีเหตุผล  

    

2. ไม่เช่ือเรื่องท่ีขาดประจักษ์พยานท่ีน่าเช่ือถือ     
3. มีความต้องการพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงในส่ิงต่าง ๆ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

    

ด้านความมุ่งม่ันอดทน  
1. นักเรียนไม่ล้มเลิกการสืบค้นทันที เมื่อผลการ
สืบค้นนั้นได้ข้อมูลท่ีไม่น่าเช่ือถือ หรือไม่มีข้อมูล
อ้างอิง  

    

2. มีความต้ังใจแน่วแน่ต่อการเสาะแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง มีความอดทน เพื่อได้รับค าตอบของ 
ปัญหาท่ีถูกต้อง 

    

3. ท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ 
พร้อมตกแต่งช้ินงานได้สวยงาม เหมาะสม 

    

 
วิธีการให้คะแนน 
  

ระดับพฤติกรรมการแสดงออก คะแนน 
มาก / สม่ าเสมอ 4 

ปานกลาง / ค่อนข้างบ่อย 3 
น้อย / บางครั้ง 2 

ไม่มีการแสดงออก / น้อยครั้ง 1 
 
 

 



แบบประเมนิคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 

ช่ือ – สกุล .......................................................................... ช้ัน ........... เลขท่ี ............... 
 
ค าช้ีแจง ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีสอดคล้องกับการแสดงลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละรายการประเมิน โดย
พิจารณาระดับพฤติกรรมการแสดงออก ดังนี้ 
 ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 
 5 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องตักเตือน 
 4 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ แต่ต้องมีการตักเตือน ช้ีแนะ 
 3 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกบ้าง เป็นครั้งคราว แม้มีการตักเตือน ช้ีแนะ 
 2 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง แม้มีการตักเตือน ช้ีแนะ 
 1 หมายถึง ผู้เรียนไม่มีพฤติกรรมการแสดงออกเลย แม้มีการตักเตือน ช้ีแนะ 
สถานะของผู้ประเมิน  ใ ) ครูผู้สอน  ใ ) นักเรียน 

รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม การแสดงออก 

5 4 3 2 1 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
   1.1 มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมก่อนเรียน      
   1.2 มีความสนใจและมุ่งมั่นในการสืบค้นแสวงหาความรู้      
   1.3 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง      
   2.4 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปรายในประเด็น
ต่าง ๆ ได้ตรงประเด็นและเหมาะสม 

     

2. อยู่อย่างพอเพียง      
   2.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง และส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเก็บรักษาอย่างดี 

     

   2.2 ด ารงชีวิตโดยอาศัยพื้นฐานเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม      
   2.3 มีภูมิคุ้มกันท่ีดี รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม, ส่ือและ
สภาพแวดล้อม ปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

     

   2.4 ปฏิบัติตนและตัดสินใจกระท าส่ิงใดด้วยความรอบคอบ มี
เหตุผล 

     

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 1 – 4 คะแนน 1 คะแนนรวม 21 – 24 คะแนน 6 
คะแนนรวม 5 – 8 คะแนน 2 คะแนนรวม 25 – 28 คะแนน 7 
คะแนนรวม 9 – 12 คะแนน 3 คะแนนรวม 29 – 32 คะแนน 8 
คะแนนรวม 13 – 15 คะแนน 4 คะแนนรวม 33 – 35 คะแนน 9 
คะแนนรวม 16 – 20 คะแนน 5 คะแนนรวม 36 – 40 คะแนน 10 

 
เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับคะแนน 8 ข้ึนไป 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ................................................................................................................................................................... 
 

                                                                       ลงช่ือ ................................................. ผู้ประเมิน 
                                                                 ใ..............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1.2 วิชาชีววิทยา ว30245 เร่ือง โครงสร้างของเซลล์ประสาท 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน ครูนพดล ศรีสุข  
  ชื่อ – สกุล ...................................................................... ช้ัน ม......../........ เลขที่ ............. 
 
 

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนระบายสีภาพพร้อมระบุต าแหน่งของโครงสร้างของเซลล์ประสาทให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 

 
ศึกษาโครงสร้างของเซลล์ประสาท แล้วสรุปตามประเด็นดังนี้ 

 
ส่วนประกอบ ลักษณะและหน้าที่ 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

 

เซลล์ประสาท ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ..................................... และ ........................................................... 



 

หน่วยการเรยีนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวชิา ชวีวิทยา 5 (ว30245) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

หน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง ระบบประสาท  จ านวน  6  ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู้  4  แผน   

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ จ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  โครงสร้างของเซลล์ประสาท  จ านวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  ชนิดของเซลล์ประสาท   จ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  การท างานของเซลล์ประสาท  จ านวน 1 ชั่วโมง 
 
 

 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธาน ีชุมพร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 



แผน่ที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคณุลกัษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ระบบประสาท  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 6 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. อยู่อย่างพอเพียง 

ภาระงาน/ช้ินงาน . 
 - สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง 
- อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท ชนิดของ
เซลล์ประสาท การเกิดกระแสประสาท 
- ใบงานท่ี 1.1 – 1.4 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ระบบประสาท 
(4 แผน 6 ชั่วโมง) 

สาระส าคญั 
สัตว์รับรู้และตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้
เพราะมีระบบประสาท การตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้าของสัตว์แต่ละกลุ่มข้ึนอยู่กับ
การพัฒนาของระบบประสาท
โครงสร้างของระบบประสาท
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อประสาท โดยมี 
เซลล์ประสาทเป็นหน่วยการท างาน 
และมีเซลล์เกลียท าหน้าท่ีค้ าจุนและ
สนับสนุน การท า งานของเซลล์
ประสาท เซลล์ประสาทประกอบด้วย
ตัวเซลล์และเส้นใยประสาทท่ีแบ่งได้ 
2 ชนิด คือ เดนไดรต์และแอกซอน 
เซลล์ประสาทจ าแนกได้ตามจานวน
เส้นใยประสาท หรือหน้าท่ีของเซลล์
ประสาท 

แผนที่ 1 (2 ชั่วโมง)  

เร่ือง การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์  
ผลการเรียนรู้ 
สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาท
ของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง 
หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
สาระการเรียนรู้  
การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ 
เปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของ
ระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง 

แผนที่ 2 (1 ชั่วโมง)  

เร่ือง โครงสร้างของเซลล์ประสาท 
ผลการเรียนรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของ
เซลล์ประสาท 
สาระการเรียนรู้ 
โครงสร้างของเซลล์ประสาท 

แผนที่ 3 (2 ชั่วโมง)  

เร่ือง ชนิดของเซลล์ประสาท  
ผลการเรียนรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ี
ของเซลล์ประสาท 
สาระการเรียนรู้ 
ชนิดและหน้าท่ีของเซลล์เกลียและ
เซลล์ประสาทในระบบ 

แผนที่ 4 (1 ชั่วโมง)  

เร่ือง การท างานของเซลล์ประสาท 
ผลการเรียนรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของ
ศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ของเซลล์
ประสาทและกลไกการถ่ายทอด
กระแสประสาท  
สาระการเรียนรู้ 
กลไกการเกิดกระแสประสาท 



แผน่ที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3 
เรื่อง ชนิดของเซลลป์ระสาท   ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 2 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท
สาระส าคัญ ชนิดของเซลล์ประสาท 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. ด้านความรู้ (K)  
   1.1 ระบุชนิดและเซลล์ประสาทท่ีจ าแนกตามจ านวนเส้นใย
ประสาทและหน้าท่ี 
2. ทักษะกระบวนการ (P)  
   2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
     2.1.1 การสังเกต            
     2.2.2 การจ าแนกประเภท 
     2.2.3 การลงความเห็นจากข้อมูล  
   2.2 ทักษะศตวรรษท่ี 21  
     2.2.1 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  
     2.2.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปญัหา  
3. คุณลักษณะ (A)  
   3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     3.1.1 ใฝ่เรียนรู ้          
     3.1.2 อยู่อย่างพอเพียง  
   3.2 จิตวิทยาศาสตร์  
     3.2.1 ความมีเหตุผล 
     3.2.2 ความมุ่งมั่นอดทน 
สมรรถนะส าคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร     
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

2. หลักฐานการเรียนรู้  
ภาระงาน : 
- ระบุชนิดและเซลล์ประสาทท่ีจ าแนกตามจ านวนเสน้ใยประสาท
และหน้าท่ี 
ชิ้นงาน : 
- ใบงานท่ี 1.3 ชนิดของเซลล์ประสาท 
การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ >ร้อยละ 80 
ด้าน P สังเกต แบบประเมินทักษะ >ร้อยละ 80 
ด้าน A สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ >ร้อยละ 80 

 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง ระบบประสาท 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

เรื่อง ชนิดของเซลล์ประสาท 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรรมการเรียนรู้ : สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปรายและสรุป ท า
ใบงาน 
สื่อเรียนรู้ : 
   1. Power point , วีดีทัศน์ 
   2. ใบงานท่ี 1.3 ชนิดของเซลล์ประสาท 
   3. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชีววิทยา เล่ม 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แหล่งเรียนรู้ : 
   1. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารเรียน 2 โรงเรียนบา้นตาขุนวิทยา  

   2. อินเตอร์เน็ต 
   3. คร ู
เวลา : 2 ช่ัวโมง 



แผน่ที่ 3 กิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างคณุลกัษณะอยู่อย่างพอเพียง  
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 3 
เรื่อง ชนิดของเซลลป์ระสาท   ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 2 ช่ัวโมง 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมการเรยีนรู ้ (ใช้การจัดกระบวนเรยีนรู้แบบวฏัจักรสบืเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน) 
 
ขั้นที่ 1  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 20 นาที) 
     1.1 ครูตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับ เซลล์ประสาท โดยใช้ค าถามดังนี้ 

- Q1 เซลล์ประสาทมีโครงสร้างเหมือนหรือแตกต่างจากเซลล์อื่น ๆ ของร่างกายหรือไม่ อย่างไร 
ใแนวค าตอบ คือ โครงสร้างท่ีเหมือนกับเซลล์อื่น ๆ ของร่างกายคือ คือ มีเย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม 

นิวเคลียส และออร์แกเนลล์ต่าง ๆ โครงสร้างท่ีแตกต่าง คือ มีรูปร่างแตกต่างจากเซลล์อื่น ๆ ของร่างกาย คือ เซลล์
ประสาท มีเส้นใยประสาทยื่นออกมาจากตัวเซลล์) 

- Q2 เนื้อเยื่อประสาทไม่ได้มีเฉพาะเซลล์ประสาทแต่จะมีเซลล์ใดอีกบ้าง 
ใแนวค าตอบ มีเซลล์เกลียซึ่งเป็นเซลล์ท่ีท าหน้าท่ีค้ าจุนและรักษาดุลยภาพของสารต่าง ๆ ให้เซลล์ประสาท

ด้วย ท าให้เซลล์ประสาทสามารถท างานได้เป็นปกติ) 
     1.2 ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนศึกษารูปร่างลักษณะของเซลล์ประสาทชนิดต่าง ๆ จาก power point 
และในหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียน สังเกตและเข้าใจเกณฑ์ในการจัดจ าแนกเซลล์ประสาท    
 
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 30 นาที) 
     2.1 ครูแจกใบงานท่ี 1.3 เรื่อง ชนิดของเซลล์ประสาท 
     2.2 นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 - 5 คน โดยให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนท่ีเรียนเก่ง ปานกลางและ
อ่อนคละกันโดยใช้ผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แล้วก าหนดหมายเลขประจ ากลุ่มต้ังแต่กลุ่ม
ท่ี 1 , 2 , 3...แล้วเลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม อย่างละ 1 คน แล้วมอบหมายหน้าท่ีให้สมาชิกทุกคนอย่าง
ชัดเจน 
     2.3 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูล เพื่อตอบค าถามในใบงานท่ี 1.3 จากหนังสือแบบเรียนหรือจาก
อินเตอร์เน็ต โดยครูเน้นย้ าให้นักเรียนได้ระบายสีรูปเซลล์ประสาทในใบงานให้สวยงาม 
     2.4 ครูเน้นให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแอกซอนกับเซลล์ชวันน์และเย่ือไมอีลิน โดยใช้รูป จาก 
power point เพื่อสรุปให้ได้ว่า เย่ือไมอีลินคือส่วนหนึ่งของเย่ือหุ้มเซลล์ชวันน์ ซึ่งเป็นเซลล์เกลียชนิดหนึ่ง 
นอกจากนี้ในระบบประสาทยังมีแอกซอนแบบไมม่ีเยื่อไมอีลินหุ้มด้วยการมีเยื่อไมอีลินหรือไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้มนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการน ากระแสประสาท ซึ่งในระยะเอ็มบริโอ เซลล์ประสาทยังเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี เส้นใยประสาทท่ี
ยาวยังไม่มี เย่ือไมอีลินหุ้มมีแต่เซลล์ชวันน์ การน ากระแสประสาทจึงยังไม่ดีและไม่รวดเร็ว ต่อมาส่วนของเย่ือหุ้ม
เซลล์ชวันน์จะม้วนหุ้มแอกซอน ดังนัน้เย่ือไมอีลิน คือ เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ชวันน์นั่นเอง 
     2.5 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของเซลล์ประสาทท่ีแบ่งโดยใช้จ านวนใยประสาทและหน้าท่ีเป็น
เกณฑ์ ครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

2.5.1 Q3 จากรูปตัวอย่างเซลล์ประสาท เซลล์ประสาทนี้คือชนิดใด และใช้เกณฑ์อะไร 



ใแนวค าตอบ ในการจัดจ าแนกเซลล์ประสาทหลายข้ัว โดยใช้เกณฑ์ คือ จ านวนเส้นใยประสาทต่อหนึ่ง
เซลล์ประสาท พิจารณาจากการมีเดนไดรต์ยื่นออกมาจากตัวเซลล์จ านวนมากและมีแอกซอน 1 เส้นใย)  

2.5.2 Q4 เซลล์ประสาทแบ่งตามลักษณะรูปร่าง ได้กี่ชนิด อะไรบ้าง  
ใแนวค าตอบ  แบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ  

1. เซลล์ประสาทขั้วเดียว ใUnipolar neuron)  
2. เซลล์ประสาทชนิดสองขั้ว ใBipolar neuron)  
3. เซลล์ประสาทหลายข้ัว ใMultipolar neuron)) 

2.5.3 Q5 เซลล์ประสาทแบ่งตามหน้าท่ี แบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง  
ใแนวค าตอบ  แบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ  

1. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก ใSensory neuron)  
2. เซลล์ประสาทประสานงาน ใAssociation neuron)  
3. เซลล์ประสาทน าค าส่ัง ใMotor neuron)) 

 
ขั้นที่ 3 ข้ันอธบิายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 30 นาที) 
     3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลท่ีสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตมาร่วมอภิปรายกลุ่ม ก่อนสรุปความรู้ท่ีได้ลงใน ใบ
งานท่ี 1.3 
     3.2 ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้ภาพและเนื้อหา จาก power point ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อประสาท ว่าไม่ได้
มีเฉพาะเซลล์ประสาท แต่มีเซลล์เกลีย ซึ่งเป็นเซลล์ท่ีท าหน้าท่ีค้ าจุนและรักษาดุลยภาพของสารต่าง ๆ ให้เซลล์
ประสาทด้วย ท าให้เซลล์ประสาทสามารถท างานได้เป็นปกติ เซลล์เกลียท่ีพบในระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ 
oligodendrocyte , ependymal cell , microglia และ astrocyte ส่วนเซลล์เกลีย ท่ีพบในระบบประสาท รอบ
นอก ได้แก่ schwann cell และ satellite cell 
    3.3 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของเซลล์เกลีย ดังนี้ 

1. แอสโทรไซต์ ใAstrocyte) เป็นเซลล์ท่ีรูปร่างคล้ายดาว แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ประสาท มีหน้าท่ีค้ าจุน 
โครงสร้างและซ่อมแซมเซลล์ประสาท ล าเลียงสารอาหารให้เซลล์ประสาท เป็นส่ิงขวางกั้นระหว่างสมองและเลือด 
ใBlood brain barrier ) ป้องกันสารเคมีบางอย่างในเลือดไม่ให้เข้าไปในเซลล์ประสาท 

2. ไมโครเกลีย ใMicroglia) เป็นฟาโกไซต์ ท าหน้าท่ีก าจัดส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจปะปนเข้ามาในระบบ
ประสาท 

3. โอลิโกเอดนโดรไซต์ ใOligodendrocyte) ท าหน้าท่ี สร้างเย่ือไมอีลิน ซึ่งมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟา้
ล้อมรอบแอกซอน 

4. เซลล์อิเพนดิมอล ใEpendymal) ท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนของน้ าเล้ียงสามองและไขสันหลัง 
5. เซลล์ชวันน์ ใSchwann cell) ท าหน้าท่ีสร้างเยื่อหุ้มไมอีลิน ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าล้อมรอบแอกซอน     

     3.4 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อให้นกัเรียนสรุปเกี่ยวกับการจ าแนกเซลล์ประสาท  
แบ่งตามลักษณะรูปร่างออกได้เป็น 3 ชนิด คือ  
1. เซลล์ประสาทขั้วเดียว ใUnipolar neuron) มีใยประสาทออกจากตัวเซลล์เพียงเส้นเดียวแล้วแยก

ออกเป็น 2 กิ่ง กิ่งหนึ่งเป็นเดนไดรต์ อีกกิ่งหนึ่งเป็นแอกซอน  
2. เซลล์ประสาทชนิดสองขั้ว ใBipolar neuron) มีใยประสาทออกจากตัวเซลล์ 2 เส้นยาวเท่าๆ กัน หรือ

ใกล้เคียงกัน เส้นหนึ่งเป็นเดนไดรต์ อีกเส้นหนึ่งเป็นแอกซอน  



3. เซลล์ประสาทหลายข้ัว ใMultipolar neuron) มีใยออกจากตวัเซลล์หลายเส้น ประกอบด้วยเดนไดรต์
แตกแขนงส้ัน ๆ มากมาย และแอกซอนยาวเพียงเส้นเดียว 

เซลล์ประสาทแบ่งตามหน้าท่ี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก ใSensory neuron) เป็นเซลล์ประสาทขั้วเดียว หรือสองขั้วท าหน้าท่ีรับ

กระแสความรู้สึกเข้าสู่เซลล์ในสมองและไขสันหลัง 
2. เซลล์ประสาทประสานงาน ใAssociation neuron) เป็นเซลล์ประสาทหลายข้ัว ท าหน้าท่ีเช่ือมโยง

กระแสประสาทจากเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและเซลล์ประสาทน าค าส่ังพบอยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง 
3. เซลล์ประสาทน าค าส่ัง ใMotor neuron) เป็นเซลล์ประสาทหลายขั้วท าหน้าท่ีน ากระแสประสาทจาก

เซลล์ในสมองหรือไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติการ 
 
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 10 นาที) 
     4.1 ครูน าเสนอภาพเซลล์ประสาทและช้ีต าแหน่งบริเวณ ไซแนปส์ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเซลล์ประสาทก่อน
ไซแนปส์ ใpresynaptic neuron) คือบริเวณปลายแอกซอนกับเซลล์ประสาทหลังไซแนปส์ ใpostsynaptic 
neuron) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณเดนไดรต์ โดยมีช่องว่างไซแนปส์ ใsynaptic cleft) 
     4.2 ครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นคิดนักเรียนว่า 

4.2.1 Q6 ไซแนปส์ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของเซลล์ประสาท 2 เซลล์นี้ มีความส าคัญต่อการถ่ายทอด
กระแสประสาทอย่างไร 

(แนวค าตอบ เป็นตัวก าหนดทิศทางในการถ่ายทอดกระแสประสาท ให้ไปในทิศทางเดียว ไม่ย้อนกลับ) 
 
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 10 นาที) 
     5.1 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานและครูตรวจใบงานท่ี 1.3 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



แผน่ที่ 4 ชุดค าถามกระตุน้เพื่อปลกูฝังหลกัคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3 
เรื่อง ชนิดของเซลลป์ระสาท   ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 2 ช่ัวโมง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 เซลล์ประสาทมีโครงสร้างเหมือนหรือแตกต่างจากเซลล์อื่น ๆ ของร่างกายหรือไม่ อย่างไร ใความรู้, เหตุผล) 
Q2 เนื้อเยื่อประสาทไม่ได้มีเฉพาะเซลล์ประสาทแต่จะมีเซลล์ใดอีกบ้าง ใความรู้) 
 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q3 จากรูปตัวอย่างเซลล์ประสาท เซลล์ประสาทนี้คือชนิดใด และใช้เกณฑ์อะไร ใความรู้, เหตุผล)  
Q4 เซลล์ประสาทแบ่งตามลักษณะรูปร่าง ได้กี่ชนิด อะไรบ้าง ใความรู้, เหตุผล) 
Q5 เซลล์ประสาทแบ่งตามหน้าท่ี แบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง ใความรู้, เหตุผล) 
 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  
Q6 ไซแนปส์ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของเซลล์ประสาท 2 เซลล์นี้ มีความส าคัญต่อการถ่ายทอดกระแสประสาท 
อย่างไร ใความรู้, เหตุผล)  



แผน่ที่ 5 แนวทางที่ครนู าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง ชนิดของเซลลป์ระสาท   ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 2 ช่ัวโมง 
ครผูู้สอนน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรยีนรูด้ังนี้ 

 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551      
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ชนิดของเซลล์ประสาท 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
2. มีความขยัน มานะพยายาม 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความรักและเมตตา 
5. มีความอดทน 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 

เนื้อหา 
 

- ระบุชนิดและเซลล์ประสาทท่ี
จ าแนกตามจ านวนเส้นใยประสาท
และหน้าท่ี 

- ก าหนดขอบเขตเนื้อหา
สอดคล้องตามหลักสูตร ความ
ยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม
กับวัยและระดับช้ันของผู้เรียน 

- ศึกษา เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และประเมิน ความเหมาะสม
ของเนื้อหา 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามล าดับข้ันตอนท่ีเขียนไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
เวลา 

 

- จัดการเรียนการสอนได้ครบ 
ตามเนื้อหาตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

- จัดการเรียนการสอนตาม
เวลาท่ีก าหนด 

- ตรวจสอบและวางแผนรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลง 

การจัด
กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น ใ5E) 

- ก าหนดกิจกรรมเหมาะสม
กับเนื้อหา , ระดับช้ันของ
ผู้เรียนและเวลา 

- เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มี
การก าหนดกิจกรรมท่ีชัดเจน 

สื่อ/
อุปกรณ์ 

- ผู้เรียนได้ใช้และเรียนรู้การใช้งาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง
ท่ัวถึง 

- จัดซื้อ จัดหาส่ือและอุปกรณ์
ให้เพียงพอกับนักเรียนแต่ละ
กลุ่ม 

- ตรวจสอบจ านวนและ ความ
พร้อมของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

แหล่ง
เรียนรู้ 

- ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกิด
ความรู้และสามารถเข้าใจ 

- ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ใน 
โรงเรียนและอื่น ๆ ได้
หลากหลาย 

- ตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ท่ีมีใน
โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงหรือใน
อินเทอร์เน็ต 

 
ประเมินผล 

 

- พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และด้านคุณลักษณะ 

- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย 
บุคคลและจัดกลุ่ม มีการวัด
และประเมินผลโดยใช้จ านวน
ข้อสอบเหมาะสมกับเวลา 

- ตรวจสอบวิธีการและเครื่องมือ 
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 3 
เรื่อง ชนิดของเซลลป์ระสาท   ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 2 ช่ัวโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. หน้าท่ีของระบบประสาท 
2. โครงสร้างของเซลล์ประสาท 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู้                2. มีความซื่อสัตย์ 
3. มีความขยัน อดทน    4. มีน้ าใจ เสียสละ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. ระบุชนิดและเซลล์ประสาทท่ีจ าแนกตาม
จ านวนเส้นใยประสาทและหน้าท่ี 

1. เลือกวิธีการศึกษาและสืบค้น
สิ่งท่ีเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับสื่อ อุปกรณ์ที่มี เวลา และ
ระดับความรู้ของนักเรียน 

1. สืบค้นข้อมูล ศึกษาเน้ือหาตามท่ีครู
ก าหนดอย่างครบถ้วน ตามล าดับ
ข้ันตอน 
2. น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการตอบ
ค าถามในใบงานท่ีครูแจกให้ 
3. ร่วมอธิบายและอภิปรายกลุ่ม 
4. วางแผนและท างานร่วมกันผู้อื่น 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

K ความรู้ - อธิบายเกี่ยวกับชนิดของเซลล์
ประสาทและเซลล์เกลีย 

มีการวางแผน การ
ท างานและท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

จัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียน
และท าใบงาน 

- 

P ทักษะ - สืบค้นข้อมูล สังเกต จ าแนก
ประเภท คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และแก้ปัญหา 

สื่อสารสารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ 

จัดเก็บ สื่อ อุปกรณ์ 
การเรียน ให้เข้าท่ี และ
เรียบร้อย 

เอ้ือเฟื้อ แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด 

A ค่านิยม - มีเหตุผล มุ่งมั่นพยายาม อยากรู้
อยากเห็น ใฝ่เรียนรู้และอยู่อย่าง
พอเพียง 

น าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการติวเพื่อน ๆ 

การสร้างบรรยากาศ
รอบตัวให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

- 

C สมรรถนะ - มีความสามารถในด้านการคิด 
การใช้ทักษะชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี 

- - 

น าไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9 ข้อท่ี 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ , 4. ท าตามล าดับข้ัน , 10. การมีสว่นร่วม , 20. ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน , 21. ท างานอย่างมีความสุข , 22. ความเพียร , 23. รู-้รัก-สามัคคี 
พระบรมราโชบายด้านการศกึษา ในหลวงรัชกาลที ่10 ด้านท่ี 4. เป็นพลเมืองท่ีดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าหมายท่ี 4. การศึกษาท่ีเท่าเทียม  

 



บนัทึกหลังการจดัการเรยีนรู้ 
ผลการสอน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
                                                            ลงช่ือ.................................................           
                                                                               ในายนพดล ศรีสุข)    
                                                        วันท่ี............เดือน............................พ.ศ............ 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

            ในางนริศา บุระชัด) 
                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

            ในางกัญจนา สมชาติ) 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

            ในายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



เกณฑ์การใหค้ะแนนการประเมนิผลการสบืคน้ข้อมูล 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

1. เนือ้หาสาระครบถ้วนตรงตามประเด็น  
- มีเนื้อหาสาระครบถ้วน เพียงพอ ตรงตามประเด็นท่ีก าหนดท้ังหมด  
- มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วนตรงตามประเด็นท่ีก าหนดท้ังหมด  
- มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนตรงตามประเด็นแต่ภาพรวมของสาระท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
- มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนภาพรวมของสาระท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

 

5 

4 

3 

2 
2. ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ  
- เนื้อหาสาระท้ังหมดความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชา  
- เนื้อหาสาระเกือบท้ังหมดความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชา  
- เนื้อหาสาระบางส่วนถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชา แต่ต้องแก้ไขบางส่วน  
- เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาต้องแก้ไขเป็นส่วนใหญ่ 

 

5 

4 

3 
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3. ภาษาถูกต้องเหมาะสม  
- สะกดการันต์ถูกต้อง ถ้อยค าส านวนเหมาะสมดีมาก ล าดับความได้ชัดเจนเข้าใจง่าย  
- สะกดการันต์ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ถ้อยค าส านวนเหมาะสมดีมาก ล าดับความได้พอใช้  
- สะกดการันต์มีผิดอยู่บ้าง ถ้อยค าส านวนเหมาะสมพอใช้ ล าดับความพอเข้าใจ  
- สะกดการันต์ผิดมาก ถ้อยค าส านวนไม่เหมาะสม ล าดับความได้ไม่ชัดเจน 
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4 

3 
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4. ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
- ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายต้ังแต่ 4 แหล่งขึ้นไป  
- ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ 3 แหล่ง  
- ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ 2 แหล่ง  
- ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้เพียงแหล่งการเรียนรู้เดียว 
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5. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ  
- รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจดี ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก  
- รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี  
- รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจพอใช้ ล าดับเรื่องราวได้พอใช้  
- รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 
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เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 1 – 5 คะแนน 1 

คะแนนรวม 6 – 10 คะแนน 2 

คะแนนรวม 11 – 15 คะแนน 3 

คะแนนรวม 16 – 20 คะแนน 4 

คะแนนรวม 21 – 25 คะแนน 5 

เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับคะแนน 4 ข้ึนไป 



เกณฑ์การใหค้ะแนน การท าใบงาน 

ประเด็น 
ในการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
เนื้อหาหรือครอบคลุม 

ถูกต้องมากกว่า 
ร้อยละ 90 หรือ  
มีรายละเอียด
ครอบคลุมทุกส่วน 

ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ 80 หรือ
รายละเอียด
ครอบคลุม 

ถูกต้องมากกว่า 
ร้อยละ 70 หรือ
รายละเอียด
ครอบคลุมบางส่วน 

ถูกต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 70 หรือ
รายละเอียดไม่
ครอบคลุม 

2. ภาษาท่ีใช้ 
 

ไม่มีค าสะกดผิด
และใช้ภาษาได้
เหมาะสมดีมาก 

มีค าสะกดผิดบ้าง
และใช้ภาษาได้
เหมาะสมดี 

มีค าสะกดผิดและ
ใช้ภาษาเหมาะสม
น้อย 

มีค าสะกดผิดมาก
และใช้ภาษาได้ไม่
เหมาะสม 

3. ความคิดสร้างสรรค์
หรือการตกแต่งช้ินงาน 
 

แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ 
สวยงาม เหมาะสม 

 

มีความคิด
สร้างสรรค์บางจุด 
สวยงาม 

 

ไม่สร้างสรรค์ ไม่
ดึงดูดความสนใจ 

 

ขาดการ
สร้างสรรค์และ
การตกแต่ง
ช้ินงาน 

4. ลายมือเขียน ความ
เรียบร้อย เป็นระเบียบ 
 

ใบงานสะอาด 
เรียบร้อย ประณีต 
ลายมือแสดงถึง
ความต้ังใจท าตลอด
ท้ังฉบับ 

 

ใบงานสะอาด 
เรียบร้อย แต่มี
บางบริเวณมีร่อย
รอยหรือการลบ 
ลายมือแสดงถึง
ความต้ังใจท า  
แต่ไม่สม่ าเสมอ 

 

ใบงานสะอาด 
เรียบร้อย แต่มี 
ลายมือแสดงถึง
ความไม่ต้ังใจท า 
และไม่สม่ าเสมอ 

 

ใบงานสกปรก
เลอะเทอะ แสดง
ถึงเจตนาในการ
รีบท างาน ผลงาน
ไม่เรียบร้อยไม่น่า
อ่าน 

5. การตรงต่อเวลา 
 

ส่งงานภายในเวลา
ท่ีก าหนด 

 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนดแต่ ไม่เกิน 
1 อาทิตย์ 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนดแต่ไม่เกิน 1 
เดือน 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนดเกิน 1 
เดือน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 1 – 4 คะแนน 1 

คะแนนรวม 5 – 8 คะแนน 2 

คะแนนรวม 9 – 12 คะแนน 3 

คะแนนรวม 13 – 16 คะแนน 4 

คะแนนรวม 17 – 20 คะแนน 5 

เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับคะแนน 4 ข้ึนไป 
 

 



แบบประเมนิคณุลกัษณะด้านจติวิทยาศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีตรงกับคุณลักษณะท่ีนักเรียนแสดงออก โดยจ าแนกระดับพฤติกรรม
การแสดงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 มาก    หมายถึง นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ 
 ปานกลาง   หมายถึง นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นครั้งคราว 
 น้อย    หมายถึง นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นน้อยครั้ง 
 ไม่มีการแสดงออก  หมายถึง นักเรียนไม่แสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นเลย 
 

รายการพฤติกรรมการแสดงออก 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีการแสดงออก 
ด้านความมีเหตุผล  
1. ยอมรับและต้องการค าอธิบายท่ีมีเหตุผล  

    

2. ไม่เช่ือเรื่องท่ีขาดประจักษ์พยานท่ีน่าเช่ือถือ     
3. มีความต้องการพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงในส่ิงต่าง ๆ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

    

ด้านความมุ่งม่ันอดทน  
1. นักเรียนไม่ล้มเลิกการสืบค้นทันที เมื่อผลการ
สืบค้นนั้นได้ข้อมูลท่ีไม่น่าเช่ือถือ หรือไม่มีข้อมูล
อ้างอิง  

    

2. มีความต้ังใจแน่วแน่ต่อการเสาะแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง มีความอดทน เพื่อได้รับค าตอบของ 
ปัญหาท่ีถูกต้อง 

    

3. ท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ 
พร้อมตกแต่งช้ินงานได้สวยงาม เหมาะสม 

    

 
วิธีการให้คะแนน 
  

ระดับพฤติกรรมการแสดงออก คะแนน 
มาก / สม่ าเสมอ 4 

ปานกลาง / ค่อนข้างบ่อย 3 
น้อย / บางครั้ง 2 

ไม่มีการแสดงออก / น้อยครั้ง 1 
 
 

 



แบบประเมนิคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 

ช่ือ – สกุล .......................................................................... ช้ัน ........... เลขท่ี ............... 
 
ค าช้ีแจง ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีสอดคล้องกับการแสดงลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละรายการประเมิน โดย
พิจารณาระดับพฤติกรรมการแสดงออก ดังนี้ 
 ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 
 5 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องตักเตือน 
 4 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ แต่ต้องมีการตักเตือน ช้ีแนะ 
 3 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกบ้าง เป็นครั้งคราว แม้มีการตักเตือน ช้ีแนะ 
 2 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง แม้มีการตักเตือน ช้ีแนะ 
 1 หมายถึง ผู้เรียนไม่มีพฤติกรรมการแสดงออกเลย แม้มีการตักเตือน ช้ีแนะ 
สถานะของผู้ประเมิน  ใ ) ครูผู้สอน  ใ ) นักเรียน 

รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม การแสดงออก 

5 4 3 2 1 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
   1.1 มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมก่อนเรียน      
   1.2 มีความสนใจและมุ่งมั่นในการสืบค้นแสวงหาความรู้      
   1.3 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง      
   2.4 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปรายในประเด็น
ต่าง ๆ ได้ตรงประเด็นและเหมาะสม 

     

2. อยู่อย่างพอเพียง      
   2.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง และส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเก็บรักษาอย่างดี 

     

   2.2 ด ารงชีวิตโดยอาศัยพื้นฐานเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม      
   2.3 มีภูมิคุ้มกันท่ีดี รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม, ส่ือและ
สภาพแวดล้อม ปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

     

   2.4 ปฏิบัติตนและตัดสินใจกระท าส่ิงใดด้วยความรอบคอบ มี
เหตุผล 

     

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 1 – 4 คะแนน 1 คะแนนรวม 21 – 24 คะแนน 6 
คะแนนรวม 5 – 8 คะแนน 2 คะแนนรวม 25 – 28 คะแนน 7 
คะแนนรวม 9 – 12 คะแนน 3 คะแนนรวม 29 – 32 คะแนน 8 
คะแนนรวม 13 – 15 คะแนน 4 คะแนนรวม 33 – 35 คะแนน 9 
คะแนนรวม 16 – 20 คะแนน 5 คะแนนรวม 36 – 40 คะแนน 10 

 
เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับคะแนน 8 ข้ึนไป 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ................................................................................................................................................................... 
 

                                                                       ลงช่ือ ................................................. ผู้ประเมิน 
                                                                 ใ..............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1.3 วิชาชีววิทยา ว30245 เร่ือง ชนิดของเซลล์ประสาท 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ครูผู้สอน ครูนพดล ศรีสุข  

  ชื่อ – สกุล ...................................................................... ช้ัน ม......../........ เลขที่ ............. 
 
 

ตอนที่ 1 ใหน้ักเรียนน าค าที่ก าหนดใหเ้ติมให้สอดคล้องกับชนิดของเซลล์ประสาทให้ถูกต้อง 
Pseudounipolar neuron  Sensory neuron  Bipolar neuron  Interneuron 
Unipolar neuron   Multipolar neuron  Motor neuron 

 
 

ตอนที่ 2 น าตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบลงในช่องว่างหน้าข้อแต่ละข้อให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
Pseudounipolar neuron  Bipolar neuron  Unipolar neuron  Multipolar neuron 
 
…………………………เป็นเซลล์ประสาทท่ีมีใยยื่นออกจากเซลล์บอดี 2 กิ่งตรงกันข้าม เป็นแอกซอน 1 กิ่งและเป็น 
      เดนไดรต์ 1 กิ่ง 
………………………. เป็นเซลล์ประสาทท่ีมีใยยื่นออกจากเซลล์บอดีจ านวนมากมาย เป็นแอกซอนเพียง 1 กิ่ง 
     นอกนั้นเป็นเดนไดรต์ท้ังหมด 
………………………. เป็นเซลล์ประสาทท่ีมีใยยื่นออกจากเซลล์บอดีเพียงกิ่งเดียว แล้วจึงแยกอีกต่อหนึ่งออกเป็น 
          2 กิ่ง เป็นแอกซอนกับเดนไดรต์ 
……………………….พบท่ีเรตินาของตา หูส่วนใน เย่ือโพรงจมูก 
……………………… พบท่ีสมองและไขสันหลัง 
……………………… พบในปมประสาท เช่น ปมประสาทรากบนของไขสันหลัง 
……………………… มักมีเส้นใยเดนไดรต์ยาวมากกว่าแอกซอน และปลายสุดของเดนไดรต์จะเปล่ียนเป็นหน่วยรับ 
     ความรู้สึก เพื่อท าหน้าท่ีรับส่ิงเร้าต่าง ๆ 
……………………… พบในเซลล์ประสาทท่ีหล่ังฮอร์โมน 



ตอนที่ 3 ให้นักเรียนเติมช่ือชนิดของเซลล์เกลีย ในช่องว่างให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 

 
 
ตอนที่ 4 ให้นักเรียนเติมข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์เกลียลงในตารางให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ต าแหน่งที่พบ ชนิดของเซลล์เกลีย หน้าที่หลัก 
ระบบประสาทส่วนกลาง  

 
 

 

 
 
 

 

ระบบประสาทรอบนอก  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 



 

หน่วยการเรยีนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวชิา ชวีวิทยา 5 (ว30245) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

หน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง ระบบประสาท  จ านวน  6  ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู้  4  แผน   

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ จ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  โครงสร้างของเซลล์ประสาท  จ านวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  ชนิดของเซลล์ประสาท   จ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  การท างานของเซลล์ประสาท  จ านวน 1 ชั่วโมง 
 
 

 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธาน ีชุมพร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 



แผน่ที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคณุลกัษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ระบบประสาท  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 6 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. อยู่อย่างพอเพียง 

ภาระงาน/ช้ินงาน . 
 - สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง 
- อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท ชนิดของ
เซลล์ประสาท การเกิดกระแสประสาท 
- ใบงานท่ี 1.1 – 1.4 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ระบบประสาท 
(4 แผน 6 ชั่วโมง) 

สาระส าคญั 
สัตว์รับรู้และตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้
เพราะมีระบบประสาท การตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้าของสัตว์แต่ละกลุ่มข้ึนอยู่กับ
การพัฒนาของระบบประสาท
โครงสร้างของระบบประสาท
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อประสาท โดยมี 
เซลล์ประสาทเป็นหน่วยการท างาน 
และมีเซลล์เกลียท าหน้าท่ีค้ าจุนและ
สนับสนุน การท า งานของเซลล์
ประสาท เซลล์ประสาทประกอบด้วย
ตัวเซลล์และเส้นใยประสาทท่ีแบ่งได้ 
2 ชนิด คือ เดนไดรต์และแอกซอน 
เซลล์ประสาทจ าแนกได้ตามจานวน
เส้นใยประสาท หรือหน้าท่ีของเซลล์
ประสาท 

แผนที่ 1 (2 ชั่วโมง)  

เร่ือง การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์  
ผลการเรียนรู้ 
สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาท
ของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง 
หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
สาระการเรียนรู้  
การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ 
เปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของ
ระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง 

แผนที่ 2 (1 ชั่วโมง)  

เร่ือง โครงสร้างของเซลล์ประสาท 
ผลการเรียนรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของ
เซลล์ประสาท 
สาระการเรียนรู้ 
โครงสร้างของเซลล์ประสาท 

แผนที่ 3 (2 ชั่วโมง)  

เร่ือง ชนิดของเซลล์ประสาท  
ผลการเรียนรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ี
ของเซลล์ประสาท 
สาระการเรียนรู้ 
ชนิดและหน้าท่ีของเซลล์เกลียและ
เซลล์ประสาทในระบบ 

แผนที่ 4 (1 ชั่วโมง)  

เร่ือง การท างานของเซลล์ประสาท 
ผลการเรียนรู้ 
อธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของ
ศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ของเซลล์
ประสาทและกลไกการถ่ายทอด
กระแสประสาท  
สาระการเรียนรู้ 
กลไกการเกิดกระแสประสาท 



แผน่ที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4 

เรื่อง การท างานของเซลลป์ระสาท  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้มเซลล์
ของเซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท
สาระส าคัญ การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าเย่ือหุ้มเซลลข์องเซลล์
ประสาท 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. ด้านความรู้ (K)  
   1.1 อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้ม
เซลล์ของเซลล์ประสาทและกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท 
2. ทักษะกระบวนการ (P)  
   2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
     2.1.1 การจ าแนกประเภท           
   2.2 ทักษะศตวรรษท่ี 21  
     2.2.1 การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  
     2.2.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปญัหา  
3. คุณลักษณะ (A)  
   3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     3.1.1 ใฝ่เรียนรู ้          
     3.1.2 อยู่อย่างพอเพียง  
   3.2 จิตวิทยาศาสตร์  
     3.2.1 ความมีเหตุผล 
     3.2.2 ความมุ่งมั่นอดทน 
สมรรถนะส าคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร     
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

2. หลักฐานการเรียนรู้  
ภาระงาน : 
- อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ของ
เซลล์ประสาท 
ชิ้นงาน : 
- ใบงานท่ี 1.4 การท างานของเซลล์ประสาท 
การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ >ร้อยละ 80 
ด้าน P สังเกต แบบประเมินทักษะ >ร้อยละ 80 
ด้าน A สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ >ร้อยละ 80 

 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง ระบบประสาท 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

เรื่อง การท างานของเซลล์ประสาท 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรรมการเรียนรู้ : สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปรายและสรุป ท า
ใบงาน 
สื่อเรียนรู้ : 
   1. Power point , วีดีทัศน์ 
   2. ใบงานท่ี 1.4 การท างานของเซลล์ประสาท 
   3. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชีววิทยา เล่ม 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แหล่งเรียนรู้ : 
   1. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารเรียน 2 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  

   2. อินเตอร์เน็ต 
   3. คร ู
เวลา : 1 ช่ัวโมง 



แผน่ที่ 3 กิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างคณุลกัษณะอยู่อย่างพอเพียง  
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 4 
เรื่อง การท างานของเซลลป์ระสาท   ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 1 ช่ัวโมง 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมการเรยีนรู ้ (ใช้การจัดกระบวนเรยีนรู้แบบวฏัจักรสบืเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน) 
 
ขั้นที่ 1  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 10 นาที) 
     1.1 ครูตรวจสอบความรู้เดิม โดยใช้ค าถามดังนี้ 

1.1.1 Q1 เซลล์ประสาท ท าหน้าท่ีอะไรในระบบประสาท 
ใแนวค าตอบ รับและส่งกระแสประสาท) 
1.1.2 Q2 ถ้าต้องการให้เซลล์ประสาทมีการส่งกระแสประสาทไปได้อย่างรวดเร็ว เซลล์ประสาทควรมี

โครงสร้างใด 
ใแนวค าตอบ เย่ือหุ้มไมอีลินท่ีห่อหุ้มแอกซอน) 

     1.2 ครูใช้คาถามเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
1.2.1 Q3 เซลล์ประสาทมีการท างานอย่างไรจึงสามารถรับและส่งกระแสประสาทถึงกันได้ 
ใแนวค าตอบ การท างานของเซลล์ประสาทประกอบด้วยกลไกต่างๆ ได้แก่ การเกิดกระแสประสาท การน า 

กระแสประสาท และการถ่ายทอดกระแสประสาทซึ่งการท างานของเซลล์ประสาทท าให้เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์
สามารถรับและส่งกระแสประสาทถึงกันและท าให้หน่วยปฏิบัติงานสามารถเกิดการตอบสนองได้อย่างเหมาะสม) 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 10 นาที) 
     2.1 ครูให้นักเรียนสังเกตและศึกษารูปในหนังสือเรียน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทด้านนอกและ
ด้านในมีศักย์ไฟฟ้าต่างกัน ซึ่งสามารถวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าออกมาโดยใช้เครื่องมือวัด ความต่างศักย์ไฟฟ้า 
     2.2 ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าสารละลายภายนอกเซลล์และภายในเซลล์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไอออนต่างๆ ท่ีมี
ความเข้มข้นต่างกัน แต่ไอออนท่ีส าคัญซึ่งทา ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์คือ โซเดียมไอออน
และโพแทสเซียมไอออน 
     2.3 ครูถามนักเรียนด้วยค าถามว่า 

2.3.1 Q4 บริเวณท่ีท าส าคัญในการส่งและรับกระแสประสาทของเซลล์ประสาท คือบริเวณใด 
ใแนวค าตอบ บริเวณไซแนปส์) 
2.3.2 Q5 การเกิดกระแสประสาทเป็นการเปล่ียนศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์ อย่างไร  
ใแนวค าตอบ -70 มิลลิโวลต์ เป็น +30 มิลลิโวลต์) 

     2.4 ครูให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับการท างานของเซลล์ประสาท และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับช่องโปรตีนที่อยู่
บนเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทว่ามีช่องโซเดียมช่องโพแทสเซียม ซึ่งมีท้ังแบบท่ีไม่มีประตูและมีประตูมีโซเดียม
โพแทสเซียมปั๊มท่ีคอยรักษาดุลยภาพของโซเดียมไอออน โพแทสเซียมไอออนภายในและภายนอกเซลล์ให้คงท่ี ซึ่ง
โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มจะต้องใช้พลังงาน จากการสลาย ATP เพื่อขับโซเดียมไอออนออกนอกเซลล์และดึง



โพแทสเซียมไอออนเข้าสู่เซลล์ใน อัตราส่วน 3Na+ : 2K+ ดังรูปในหนังสือเรียนท าให้เกิดศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์ระยะ
พัก 
     2.5 ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าเยื่อหุ้มเซลล์ยังมีช่องไอออนท่ีมีประตูแทรกอยู่ด้วยเช่นกัน โดยช่อง ไอออนท่ีมี
ประตูท่ีส าคัญท่ีท า ให้เกิดการเปล่ียนแปลงศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์คือ ช่องโซเดียมท่ีมีประตูและ ช่องโพแทสเซียมท่ีมี
ประตูซึ่งท้ัง 2 ช่องนี้จะท า งานก็ต่อเมื่อมีส่ิงเร้าหรือสัญญาณไฟฟ้ามากระตุ้น ครู ใช้รูปในหนังสือเรียนอธิบาย
เพิ่มเติมว่า ช่องโซเดียมท่ีมีประตูมี3 สถานะคือ สถานะ “ปิดแบบ พร้อมใช้งาน” ซึ่งสามารถเปิดได้เมื่อได้รับการ
กระตุ้น สถานะ “เปิด” เมื่อได้รับการกระตุ้น และสถานะ “ปิดแบบไม่พร้อมใช้งาน” ซึ่งไม่สามารถเปิดได้แม้ได้รับ
การกระตุ้น แต่จะปรับเป็นสถานะ “ปิด” เมื่อ ศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์ลดต่ า ลงกว่าปกติส่วนช่องโพแทสเซียมท่ีมีประตู
มี 2 สถานะ คือ ปิด และเปิด 
     2.6 ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการเกิดกระแสประสาทหรือแอกชันโพเทนเชียลจากหนังสือเรียน 
วีดิทัศน์หรือแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ   
 
ขั้นที่ 3 ข้ันอธบิายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 10 นาที) 
     3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับกลไกการเกิด กระแสประสาท โดยใช้รูปในหนังสือเรียน
ซึ่งแสดงศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์ท่ีเปล่ียนไป ในการเกิดแอกชันโพเทนเชียลแต่ละระยะประกอบ ดังนี้ 

ระยะพัก เป็นระยะท่ีเซลล์ประสาทยังไม่ถูกส่ิงเร้ากระตุ้น ศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์มีค่าเป็น -70 มิลลิโวลต์
เพราะช่องโซเดียมท่ีมีประตูปิดแบบพร้อมใช้งานและช่องโพแทสเซียมท่ีมีประตูก็ปิดเช่นกัน แต่เซลล์ยังรักษา
ปริมาณไอออนท้ังสองไวไ้ด้ด้วยการท า งานของโซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม ใรูป 18.16 หมายเลข 1) 

ระยะดีโพลาไรเซชัน เป็นระยะท่ีเซลล์ประสาทถูกส่ิงเร้ามากระตุ้น ศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์จะ มีค่าเป็นบวก
มากขึ้นหรือประมาณ -50 มิลลิโวลต์ เพราะในช่วงแรกช่อง โซเดียมท่ีมีประตูเริ่มเปิด โซเดียมไอออนเริ่มเข้าสู่
ภายในเซลล์และถ้าการกระตุ้นถึงระดับเทรสโฮลด์ จะท า ให้เกิดแอกชันโพเทนเชียลขณะท่ีช่องโพแทสเซียมท่ีมี
ประตูยังปิดอยู่ ช่วงหลังการเกิดดีโพลาไร เซชันท า ให้ช่องโซเดียมท่ีมีประตูเปิดเพิ่มมากขึ้น ขณะท่ีช่องโพแทสเซียม
ท่ีมีประตูยังปิดอยู่ จึงท า ให้ โซเดียมไอออนเข้าสู่เซลล์เป็นจ านวนมาก ท าให้ศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์เพิ่มขึ้นเป็น
ประมาณ +30 มิลลิโวลต์  

ระยะรีโพลาไรเซชัน เป็นระยะท่ีศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์มีค่าเป็นลบมากขึ้น เพราะช่องโซเดียม ท่ีมีประตูส่วน
ใหญ่ปิดแบบไม่พร้อมใช้งาน โซเดียมไอออนไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ส่วนช่องโพแทสเซียม ท่ีมีประตูเริ่มเปิดท า ให้
โพแทสเซียมไอออนผ่านออกไปนอกเซลล์ได้  

ระยะไฮเพอร์โพลาไรเซชัน เป็นระยะท่ีศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์มีค่าเป็นลบมากท่ีสุดโดยมีค่า เป็นลบมากกว่า
ระยะพัก เพราะช่องโซเดียมท่ีมีประตูเปล่ียนจากสถานะ “ปิด แบบไม่พร้อมใช้งาน” เป็น “ปิดแบบพร้อมใช้งาน” 
ท าให้โซเดียมไอออนยังคงไม่สามารถผ่านเข้าเซลล์ ได้ขณะท่ีช่องโพแทสเซียมท่ีมีประตูยังคงเปิดอยู่ท า ให้
โพแทสเซียมไอออนผ่านออกนอกเซลล์แต่เมื่อ เวลาผ่านไปช่องโพแทสเซียมท่ีมีประตูจะปิด ค่าศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์
จะเข้าสู่ระยะพัก 
     3.2 ครูตรวจสอบความเข้าใจ ของนักเรียน โดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 

4.2.1 Q6 ถ้าไม่มี ATP เซลล์ประสาทจะรักษาศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์ระยะพักได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
(แนวค าตอบ ไม่ได้เพราะการท างานของโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มต้องใช้พลังงานท่ีได้จากการสลาย ATP ใน

การรักษาศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์ระยะพัก) 
     3.3 ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี 1.4 การท างานของเซลล์ประสาท 



ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 5 นาที) 
     4.1 ครูอธิบายขยายความรู้เพิ่มเติมไซแนปส์ ใElectrical synapse) เป็นการถ่ายทอดกระแสประสาทในรูป
ของกระแสไฟฟ้าโดยตรงจากเซลล์หนึ่งไปยังอกีเซลลืหนึ่งได้เลย เพราะช่วงไซแนปส์แคบพบในสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังช้ันต่ า ส่วนไซแนปส์เคมี ใChemical Synapse) เป็นการถ่ายทอดกระแสประสาทในรูปของสารเคมีเกิดขึ้นกับ
เซลล์ประสาทท่ีมีช่วงไซแนปส์กว้าง ใประมาณ 200-500 อังสตรอม) สารเคมีท าหน้าท่ีน ากระแสประสาทเรียกว่า 
สารส่ือประสาท ใNeurotransmitter) ซึ่งถูกสร้างขึ้นที่ถุงเล็ก ๆ ในไซโทพลาซึมตรงบริเวณปลายแอกซอน เรา
เรียกถุงท่ีบรรจุสารส่ือประสาทนี้ว่า Synaptic Vesicle 
 
ขั้นที่ 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation Phase) ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ใใช้เวลา 15 นาที) 
     5.1 ครูและนักเรียน ร่วมกันเฉลยค าถามในใบงานท่ี 1.4 การท างานของเซลล์ประสาท 
     5.2 ครูตรวจผลการสืบค้นและการท าใบงานท่ี 1.4 การท างานของเซลล์ประสาท 
     5.3 ครูถามนักเรียนเพื่อน าความรู้เกี่ยวกับการท างานของเซลล์ประสาท ไปใช้ในการเรียนเกี่ยวกับการเกิด โดย
ใช้ค าถามต่อไปนี้ 

5.3.1 Q7 กระแสประสาทท่ีเกิดขึ้น ณ บริเวณท่ีถูกกระตุ้นจะท า ให้เกิดกระแสประสาทในบริเวณ 
ใกล้เคียงได้หรือไม่ อย่างไร 
     5.3.2 Q8 การน า กระแสประสาทในแอกซอนท่ีไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้มกับท่ีมีเยื่อไมอีลินหุ้มมีความเหมือน
หรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผน่ที่ 4 ชุดค าถามกระตุน้เพื่อปลกูฝังหลกัคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4 

เรื่อง การท างานของเซลลป์ระสาท  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 1 ช่ัวโมง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 เซลล์ประสาท ท าหน้าท่ีอะไรในระบบประสาท ใความรู้) 
Q2 ถ้าต้องการให้เซลล์ประสาทมีการส่งกระแสประสาทไปได้อย่างรวดเร็ว เซลล์ประสาทควรมีโครงสร้างใด 
ใความรู้) 
Q3 เซลล์ประสาทมีการท างานอย่างไรจึงสามารถรับและส่งกระแสประสาทถึงกันได้ ใความรู้) 
 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q4 บริเวณท่ีท าส าคัญในการส่งและรับกระแสประสาทของเซลล์ประสาท คือบริเวณใด ใความรู้) 
Q5 การเกิดกระแสประสาทเป็นการเปล่ียนศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์ อย่างไร ใความรู้, เหตุผล) 
 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  
Q7 กระแสประสาทท่ีเกิดขึ้น ณ บริเวณท่ีถูกกระตุ้นจะท า ให้เกิดกระแสประสาทในบริเวณ ใกล้เคียงได้หรือไม่ 
อย่างไร ใความรู้, เหตุผล) 
Q8 การน า กระแสประสาทในแอกซอนท่ีไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้มกับท่ีมีเยื่อไมอีลินหุ้มมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร ใความรู,้ เหตุผล)  



แผน่ที่ 5 แนวทางที่ครนู าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

เรื่อง การท างานของเซลลป์ระสาท  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 1 ช่ัวโมง 
ครผูู้สอนน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรยีนรูด้ังนี้ 

 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551      
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การท างานของเซลล์ประสาท 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
2. มีความขยัน มานะพยายาม 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความรักและเมตตา 
5. มีความอดทน 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 

เนื้อหา 
 

- อธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
ของศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ของ
เซลล์ประสาท 

- ก าหนดขอบเขตเนื้อหา
สอดคล้องตามหลักสูตร ความ
ยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม
กับวัยและระดับช้ันของผู้เรียน 

- ศึกษา เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และประเมิน ความเหมาะสม
ของเนื้อหา 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามล าดับข้ันตอนท่ีเขียนไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
เวลา 

 

- จัดการเรียนการสอนได้ครบ 
ตามเนื้อหาตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

- จัดการเรียนการสอนตาม
เวลาท่ีก าหนด 

- ตรวจสอบและวางแผนรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลง 

การจัด
กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น ใ5E) 

- ก าหนดกิจกรรมเหมาะสม
กับเนื้อหา , ระดับช้ันของ
ผู้เรียนและเวลา 

- เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มี
การก าหนดกิจกรรมท่ีชัดเจน 

สื่อ/
อุปกรณ์ 

- ผู้เรียนได้ใช้และเรียนรู้การใช้งาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง
ท่ัวถึง 

- จัดซื้อ จัดหาส่ือและอุปกรณ์
ให้เพียงพอกับนักเรียนแต่ละ
กลุ่ม 

- ตรวจสอบจ านวนและ ความ
พร้อมของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

แหล่ง
เรียนรู้ 

- ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกิด
ความรู้และสามารถเข้าใจ 

- ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ใน 
โรงเรียนและอื่น ๆ ได้
หลากหลาย 

- ตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ท่ีมีใน
โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงหรือใน
อินเทอร์เน็ต 

 
ประเมินผล 

 

- พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และด้านคุณลักษณะ 

- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย 
บุคคลและจัดกลุ่ม มีการวัด
และประเมินผลโดยใช้จ านวน
ข้อสอบเหมาะสมกับเวลา 

- ตรวจสอบวิธีการและเครื่องมือ 
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 4 

เรื่อง การท างานของเซลลป์ระสาท  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6  เวลา 1 ช่ัวโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. รูปร่างของเซลล์ประสาท 
2. องค์ประกอบของเซลล์ท่ัวไป 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู้                2. มีความซื่อสัตย์ 
3. มีความขยัน อดทน    4. มีน้ าใจ เสียสละ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท 

1. เลือกวิธีการศึกษาและสืบค้น
สิ่งท่ีเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับสื่อ อุปกรณ์ที่มี เวลา และ
ระดับความรู้ของนักเรียน 

1. สืบค้นข้อมูล ศึกษาเน้ือหาตามท่ีครู
ก าหนดอย่างครบถ้วน ตามล าดับ
ข้ันตอน 
2. น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการตอบ
ค าถามในใบงานท่ีครูแจกให้ 
3. ร่วมอธิบายและอภิปรายกลุ่ม 
4. วางแผนและท างานร่วมกันผู้อื่น 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

K ความรู้ - อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ของ
เซลล์ประสาทได้ 

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน 

- - 

P ทักษะ - สืบค้นข้อมูล สังเกต จ าแนก
ประเภท คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และแก้ปัญหา 

สื่อสารสารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ 

จัดเก็บ สื่อ อุปกรณ์ 
การเรียน ให้เข้าท่ี และ
เรียบร้อย 

- 

A ค่านิยม - มีเหตุผล มุ่งมั่นพยายาม อยากรู้
อยากเห็น ใฝ่เรียนรู้และอยู่อย่าง
พอเพียง 

แบ่งปันอุปกรณ์
ส าหรับตกแต่ง
ช้ินงาน 

การสร้างบรรยากาศ
รอบตัวให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

สร้างสังคมท่ีมี
น้ าใจ แบ่งปัน 

C สมรรถนะ - มีความสามารถในด้านการคิด 
การใช้ทักษะชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี 

- - 

น าไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9 ข้อท่ี 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ , 4. ท าตามล าดับข้ัน , 10. การมีสว่นร่วม , 20. ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน , 21. ท างานอย่างมีความสุข , 22. ความเพียร , 23. รู้-รัก-สามัคคี 
พระบรมราโชบายด้านการศกึษา ในหลวงรัชกาลที ่10 ด้านท่ี 4. เป็นพลเมืองท่ีดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าหมายท่ี 4. การศึกษาท่ีเท่าเทียม  

 



บนัทึกหลังการจดัการเรยีนรู้ 
ผลการสอน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
                                                            ลงช่ือ.................................................           
                                                                               ในายนพดล ศรีสุข)    
                                                        วันท่ี............เดือน............................พ.ศ............ 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

            ในางนริศา บุระชัด) 
                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

            ในางกัญจนา สมชาติ) 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

            ในายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



เกณฑ์การใหค้ะแนนการประเมนิผลการสบืคน้ข้อมูล 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

1. เนือ้หาสาระครบถ้วนตรงตามประเด็น  
- มีเนื้อหาสาระครบถ้วน เพียงพอ ตรงตามประเด็นท่ีก าหนดท้ังหมด  
- มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วนตรงตามประเด็นท่ีก าหนดท้ังหมด  
- มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนตรงตามประเด็นแต่ภาพรวมของสาระท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
- มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนภาพรวมของสาระท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

 

5 

4 

3 

2 
2. ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ  
- เนื้อหาสาระท้ังหมดความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชา  
- เนื้อหาสาระเกือบท้ังหมดความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชา  
- เนื้อหาสาระบางส่วนถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชา แต่ต้องแก้ไขบางส่วน  
- เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาต้องแก้ไขเป็นส่วนใหญ่ 

 

5 

4 

3 

2 

3. ภาษาถูกต้องเหมาะสม  
- สะกดการันต์ถูกต้อง ถ้อยค าส านวนเหมาะสมดีมาก ล าดับความได้ชัดเจนเข้าใจง่าย  
- สะกดการันต์ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ถ้อยค าส านวนเหมาะสมดีมาก ล าดับความได้พอใช้  
- สะกดการันต์มีผิดอยู่บ้าง ถ้อยค าส านวนเหมาะสมพอใช้ ล าดับความพอเข้าใจ  
- สะกดการันต์ผิดมาก ถ้อยค าส านวนไม่เหมาะสม ล าดับความได้ไม่ชัดเจน 

 

5 

4 

3 

2 

4. ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
- ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายต้ังแต่ 4 แหล่งขึ้นไป  
- ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ 3 แหล่ง  
- ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ 2 แหล่ง  
- ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้เพียงแหล่งการเรียนรู้เดียว 

 

5 

4 

3 

2 

5. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ  
- รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจดี ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก  
- รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี  
- รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจพอใช้ ล าดับเรื่องราวได้พอใช้  
- รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 

 

5 

4 

3 

2 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 1 – 5 คะแนน 1 

คะแนนรวม 6 – 10 คะแนน 2 

คะแนนรวม 11 – 15 คะแนน 3 

คะแนนรวม 16 – 20 คะแนน 4 

คะแนนรวม 21 – 25 คะแนน 5 

เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับคะแนน 4 ข้ึนไป 



เกณฑ์การใหค้ะแนน การท าใบงาน 

ประเด็น 
ในการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
เนื้อหาหรือครอบคลุม 

ถูกต้องมากกว่า 
ร้อยละ 90 หรือ  
มีรายละเอียด
ครอบคลุมทุกส่วน 

ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ 80 หรือ
รายละเอียด
ครอบคลุม 

ถูกต้องมากกว่า 
ร้อยละ 70 หรือ
รายละเอียด
ครอบคลุมบางส่วน 

ถูกต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 70 หรือ
รายละเอียดไม่
ครอบคลุม 

2. ภาษาท่ีใช้ 
 

ไม่มีค าสะกดผิด
และใช้ภาษาได้
เหมาะสมดีมาก 

มีค าสะกดผิดบ้าง
และใช้ภาษาได้
เหมาะสมดี 

มีค าสะกดผิดและ
ใช้ภาษาเหมาะสม
น้อย 

มีค าสะกดผิดมาก
และใช้ภาษาได้ไม่
เหมาะสม 

3. ความคิดสร้างสรรค์
หรือการตกแต่งช้ินงาน 
 

แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ 
สวยงาม เหมาะสม 

 

มีความคิด
สร้างสรรค์บางจุด 
สวยงาม 

 

ไม่สร้างสรรค์ ไม่
ดึงดูดความสนใจ 

 

ขาดการ
สร้างสรรค์และ
การตกแต่ง
ช้ินงาน 

4. ลายมือเขียน ความ
เรียบร้อย เป็นระเบียบ 
 

ใบงานสะอาด 
เรียบร้อย ประณีต 
ลายมือแสดงถึง
ความต้ังใจท าตลอด
ท้ังฉบับ 

 

ใบงานสะอาด 
เรียบร้อย แต่มี
บางบริเวณมีร่อย
รอยหรือการลบ 
ลายมือแสดงถึง
ความต้ังใจท า  
แต่ไม่สม่ าเสมอ 

 

ใบงานสะอาด 
เรียบร้อย แต่มี 
ลายมือแสดงถึง
ความไม่ต้ังใจท า 
และไม่สม่ าเสมอ 

 

ใบงานสกปรก
เลอะเทอะ แสดง
ถึงเจตนาในการ
รีบท างาน ผลงาน
ไม่เรียบร้อยไม่น่า
อ่าน 

5. การตรงต่อเวลา 
 

ส่งงานภายในเวลา
ท่ีก าหนด 

 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนดแต่ ไม่เกิน 
1 อาทิตย์ 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนดแต่ไม่เกิน 1 
เดือน 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนดเกิน 1 
เดือน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 1 – 4 คะแนน 1 

คะแนนรวม 5 – 8 คะแนน 2 

คะแนนรวม 9 – 12 คะแนน 3 

คะแนนรวม 13 – 16 คะแนน 4 

คะแนนรวม 17 – 20 คะแนน 5 

เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับคะแนน 4 ข้ึนไป 
 

 



แบบประเมนิคณุลกัษณะด้านจติวิทยาศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีตรงกับคุณลักษณะท่ีนักเรียนแสดงออก โดยจ าแนกระดับพฤติกรรม
การแสดงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 มาก    หมายถึง นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ 
 ปานกลาง   หมายถึง นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นครั้งคราว 
 น้อย    หมายถึง นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นน้อยครั้ง 
 ไม่มีการแสดงออก  หมายถึง นักเรียนไม่แสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นเลย 
 

รายการพฤติกรรมการแสดงออก 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีการแสดงออก 
ด้านความมีเหตุผล  
1. ยอมรับและต้องการค าอธิบายท่ีมีเหตุผล  

    

2. ไม่เช่ือเรื่องท่ีขาดประจักษ์พยานท่ีน่าเช่ือถือ     
3. มีความต้องการพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงในส่ิงต่าง ๆ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

    

ด้านความมุ่งม่ันอดทน  
1. นักเรียนไม่ล้มเลิกการสืบค้นทันที เมื่อผลการ
สืบค้นนั้นได้ข้อมูลท่ีไม่น่าเช่ือถือ หรือไม่มีข้อมูล
อ้างอิง  

    

2. มีความต้ังใจแน่วแน่ต่อการเสาะแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง มีความอดทน เพื่อได้รับค าตอบของ 
ปัญหาท่ีถูกต้อง 

    

3. ท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ 
พร้อมตกแต่งช้ินงานได้สวยงาม เหมาะสม 

    

 
วิธีการให้คะแนน 
  

ระดับพฤติกรรมการแสดงออก คะแนน 
มาก / สม่ าเสมอ 4 

ปานกลาง / ค่อนข้างบ่อย 3 
น้อย / บางครั้ง 2 

ไม่มีการแสดงออก / น้อยครั้ง 1 
 
 

 



แบบประเมนิคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 

ช่ือ – สกุล .......................................................................... ช้ัน ........... เลขท่ี ............... 
 
ค าช้ีแจง ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีสอดคล้องกับการแสดงลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละรายการประเมิน โดย
พิจารณาระดับพฤติกรรมการแสดงออก ดังนี้ 
 ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 
 5 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องตักเตือน 
 4 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ แต่ต้องมีการตักเตือน ช้ีแนะ 
 3 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกบ้าง เป็นครั้งคราว แม้มีการตักเตือน ช้ีแนะ 
 2 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง แม้มีการตักเตือน ช้ีแนะ 
 1 หมายถึง ผู้เรียนไม่มีพฤติกรรมการแสดงออกเลย แม้มีการตักเตือน ช้ีแนะ 
สถานะของผู้ประเมิน  ใ ) ครูผู้สอน  ใ ) นักเรียน 

รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม การแสดงออก 

5 4 3 2 1 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
   1.1 มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมก่อนเรียน      
   1.2 มีความสนใจและมุ่งมั่นในการสืบค้นแสวงหาความรู้      
   1.3 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง      
   2.4 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปรายในประเด็น
ต่าง ๆ ได้ตรงประเด็นและเหมาะสม 

     

2. อยู่อย่างพอเพียง      
   2.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง และส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเก็บรักษาอย่างดี 

     

   2.2 ด ารงชีวิตโดยอาศัยพื้นฐานเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม      
   2.3 มีภูมิคุ้มกันท่ีดี รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม, ส่ือและ
สภาพแวดล้อม ปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

     

   2.4 ปฏิบัติตนและตัดสินใจกระท าส่ิงใดด้วยความรอบคอบ มี
เหตุผล 

     

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 1 – 4 คะแนน 1 คะแนนรวม 21 – 24 คะแนน 6 
คะแนนรวม 5 – 8 คะแนน 2 คะแนนรวม 25 – 28 คะแนน 7 
คะแนนรวม 9 – 12 คะแนน 3 คะแนนรวม 29 – 32 คะแนน 8 
คะแนนรวม 13 – 15 คะแนน 4 คะแนนรวม 33 – 35 คะแนน 9 
คะแนนรวม 16 – 20 คะแนน 5 คะแนนรวม 36 – 40 คะแนน 10 

 
เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับคะแนน 8 ข้ึนไป 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ................................................................................................................................................................... 
 

                                                                       ลงช่ือ ................................................. ผู้ประเมิน 
                                                                 ใ..............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1.4 วิชาชีววิทยา ว30245 เร่ือง การท างานของเซลล์ประสาท 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ครูผู้สอน ครูนพดล ศรีสุข  

  ชื่อ – สกุล ...................................................................... ช้ัน ม......../........ เลขที่ ............. 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนพิจารณาภาพด้านล่าง แล้วเขียนช่ือระยะ การเปล่ียนแปลงศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์ในระยะนั้น ๆ 

การเปิดปิดของช่องโซเดียมหรือช่องโพแทสเซียม 

 
 

ระยะ 
 

ชื่อเรียกระยะ 
 

ศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์ / 

การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าเยือ่เซลล ์
 

การปิดเปิดของช่องโซเดียมและ 

ช่องโพแทสเซียม / การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1  
 
 
 
 

  

2  
 
 
 
 

  

3  
 
 
 

  

1. 

3. 4. 

5. 

6. 

2. 



ระยะ 
 

ชื่อเรียกระยะ 
 

ศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์ / 

การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าเยือ่เซลล ์
 

การปิดเปิดของช่องโซเดียมและ 

ช่องโพแทสเซียม / การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

4  
 
 
 
 
 

  

5  
 
 
 
 
 

  

6  
 
 
 
 
 

  

 

หากมีการกระตุ้นในระยะ Refractory period จะไม่เกิด action potential เพราะเหตุใด 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
Hyperpolarization เกิดขึ้นเพราะเหตุใด 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
ศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์ในระยะพักตัว ใResting potential) มีค่าเท่ากับ...........................................มิลลิโวลต์ 
ศักย์ไฟฟ้าเย่ือเซลล์ในขณะท่ีมีการกระตุ้นถึงระดับเทรสโฮลด์ ใThreshold) จะเกิด 
แอกชันโพเทนเชียล ใAction potential) ท าให้วัดความต่างศักย์ได้เท่ากับ.....................................มิลลิโวลต์ 



 
 
 
 
 
 


