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ค ำน ำ 
  
 
           ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ 2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
และการด ารงชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E   
เป็นชุดกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการเรียนรู้ ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเพ่ือที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ซึ่งผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน         
ตามความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามลักษณะตามความต้องการของตนเอง
อย่างเหมาะสม มีความสุขในการเรียนและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  พร้อมทั้งบรรลุ
ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
           ผู้จัดท าได้พัฒนา ปรับปรุงและเผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นจ านวน 7 ชุด ดังนี้ 
           ชุดที่ 1 เรื่อง ศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
           ชุดที่ 2 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
           ชุดที่ 3 เรื่อง การล าเลียงสารเข้า-ออกเซลล์ 
           ชุดที่ 4 เรื่อง กระบวนการสืบพันธุ์ของพืช 
           ชุดที่ 5 เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช 
           ชุดที่ 6 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช 
           ชุดที่ 7 เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า 

 

           ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามลักษณะที่พึงประสงค์ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยของ 
สิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  
มีทั้งหมด 7 ชุด ดังนี้ 
           ชุดที่ 1 เรื่อง ศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
           ชุดที่ 2 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
           ชุดที่ 3 เรื่อง การล าเลียงสารเข้า-ออกเซลล์ 
           ชุดที่ 4 เรื่อง กระบวนการสืบพันธุ์ของพืช 
           ชุดที่ 5 เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช 
           ชุดที่ 6 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช 
           ชุดที่ 7 เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว21102  วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยของ          
สิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 
ชุดที่ 1 เรื่อง ศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ มีจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระ
และมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว21102  วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยของ 
สิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 
ชุดที่ 1 เรื่อง ศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในแต่ละชุดกิจกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ในตัวเอง นักเรียน
สามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ 

4. นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้โดยการตรวจกระดาษค าตอบจากเฉลย 
5. ควรท าการศึกษาค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนใช้ทุกชุดกิจกรรม 

 
 
 
 

 

ค ำช้ีแจงในกำรใช้ชุดกิจกรรม 
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           การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิต  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบ         
สืบเสาะหาความรู้ 5E ชุดที่ 1 เรื่อง ศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ครูควรมีการเตรียมความพร้อมและ
ปฏิบัติตามค าแนะน าดังต่อไปนี้ 
 

1. ครูควรเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
1.1 ครูเตรียมชุดกิจกรรมให้ครบตามจ านวนนักเรียน 
1.2 เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในชุดกิจกรรม 
1.3 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 

2. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเองในระหว่าง
การด าเนินกิจกรรม 

3. ครูให้ค าแนะน า เป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน และเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรม 

4. ศึกษาและท าความเข้าใจการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา    
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิต  ส าหรับนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5E ชุดที่  1 เรื่อง ศึกษาเซลล์ด้วย             
กล้องจุลทรรศน์) การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลให้ชัดเจน ส าหรับเกณฑ์
การผ่านตัวชี้วัด ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 
 

 
 

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรบัครู 
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           ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ 2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยของ
สิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 
ชุดที่ 1 เรื่อง ศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ที่นักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปนี้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  โดยเน้นการใช้ค าถาม
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ใน   
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับ ดังนี้ 
 

1. นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และขอบข่ายเนื้อหาสาระของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดให้

อย่างเคร่งครัดและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
3. นักเรียนศึกษาวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ถ้านักเรียนคนใดสงสัยหรือมีปัญหาที่ไม่เข้าใจ

สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา 
4. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐาน จ านวน 10 ข้อ และตรวจค าตอบ

แบบทดสอบก่อนเรียน 
5. นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสามารถตรวจกระดาษค าตอบได้จากเฉลย

ในภาคผนวกของกิจกรรมและต้องมีความซื่อสัตย์ในการท ากิจกรรม 
6. เมื่อศึกษาครบทุกกิจกรรมนักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ เพ่ือวัดความรู้

ความเข้าใจอีกครั้งและตรวจค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้า
ทางการเรียน 

7. เวลาที่ใช้ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 3 ชั่วโมง 
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ขัน้ตอนการใช้ชดุกิจกรรม 

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรม 

ท ำแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน 

ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

 ท ำแบบทดสอบย่อยหลังเรียน 

ศึกษำชุดกิจกรรมชุดต่อไป 

 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

 ประเมินผล 

 ผ่ำนเกณฑ์ 


