
                                                    

แผนการจัดการเรียนรู/ท่ี 1 

 

กลุ5มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร=      ชั้นมัธยมศึกษาปDท่ี 1 

สาระท่ี 1 สิ่งมชีีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต    ภาคเรียนท่ี 1/2562 

หัวข/อ ปฐมนิเทศ ปฏิบัติการเร่ืองกล/องจุลทรรศน=และเซลล=พืช  สัปดาห=ท่ี 1 เวลา 2 คาบ 

 

 

สาระพ้ืนฐาน สาระที่ 1 สิง่มีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

มาตรฐานการเรียนรู/ : มาตรฐาน ว 1.1 เข:าใจหน>วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธFของโครงสร:าง และ

หน:าที่ของระบบต>างๆ ของสิง่มีชีวิตที่ทำงานสัมพันธFกัน มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู:สื่อสารสิง่ที่เรียนรู: 

และนำความรู:ไปใช:ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 

ตัวชี้วัด 

  ว 1.1  ม1/1 สังเกตและอธิบายรปูร>าง ลักษณะของเซลลFของสิ่งมีชีวิตเซลลFเดียวและเซลลFของ

สิ่งมีชีวิตหลายเซลลF 

สาระสำคัญ 

  สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ประกอบข้ึนด:วยเซลลF (cell) ซึ่งเปYนหน>วยชีวิตเล็ก ๆ ไม>สามารถมองเห็นได:ด:วยตา

เปล>า ดังน้ันในการศึกษาเรื่องเซลลFจงึต:องใช:กล:องจุลทรรศนF เพื่อศึกษาถึงลักษณะรูปร>างของเซลลFแต>ละชนิด 

หน:าที่ และตำแหน>งที่อยู>ของเซลลF 

 

จุดประสงค=การเรียนรู/  

  ด/านความรู/ความเข/าใจ (K) 

   1. นักเรียนสามารถช้ีส>วนประกอบของกล:องจลุทรรศนFพร:อมบอกหน:าที่ได: 

   2. นักเรียนสามารถใช:กล:องจุลทรรศนFได:อย>างถูกวิธีและเข:าใจถึงประโยชนFของกล:อง

จุลทรรศนF 

   3. นักเรียนสามารถเก็บรักษากล:องจลุทรรศนFได:อย>างถูกวิธี 

   4. นักเรียนสามารถอธิบายรูปร>างและลักษณะของเซลลFพืช 

   5. นักเรียนสามารถช้ีบ>งส>วนประกอบต>างๆ ของเซลลFพืชได: 

  ด/านทักษะกระบวนการ (P) 

   1. นักเรียนมทีักษะในการใช:กล:องจลุทรรศนFแบบใช:แสงธรรมดา 



   2. นักเรียนสามารถเตรียมสไลดFเซลลFพืชได: 

   

ด/านคุณลักษณะ (A) 

    1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

   2. นักเรียนสนใจใฝaรู:และมีความสุขกบัการเรียนและการร>วมกิจกรรมในช้ันเรียน 

   3. นักเรียนส>งงานที่ได:รับมอบหมายตรงเวลา 

เน้ือหาสาระ 

  กล/องจุลทรรศน= 

  กล:องจลุทรรศนF เปYนอุปกรณFที่ใช:สำหรบัส>องดูวัตถุที่มีขนาดเล็ก ไม>สามารถมองเห็นรายละเอียดด:วย

ตาเปล>า ซึง่สามารถเลือกใช:กล:องได:ตามขนาดกำลังขยายของภาพ สำหรบักล:องจลุทรรศนFที่ใช:อยู>ในปcจจบุันมี 

2 ประเภท 

  1. กล:องจุลทรรศนFแบบใช:แสง (Light microscope) เปYนกล:องจุลทรรศนFที่นิยมใช:ในห:องปฏิบัติการ

ทั่วไป มีกำลังขยายสูงสุดประมาณ 2,000 เท>า 

  2. กล:องจุลทรรศนFชนิดอิเลก็ตรอน (Electron microscope) เปYนกล:องจลุทรรศนFที่ใช:ศึกษา

โครงสร:างที่มีขนาดเล็กมาก ๆ เพราะมีกำลังขยายสูงถึง 800,000 เท>า กล:องจุลทรรศนFแบบใช:แสงที่ใช:ทั่วไป

ประกอบด:วยส>วนต>างๆดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ฐาน ( Base ) ทำหน:าที่รบัน้ำหนักทั้งหมดของกล:องจลุทรรศนF มีรปูร>างสีเ่หลี่ยม หรือวงกลม  

ที่ฐานจะมปีุaมสำหรับปvดเปvดไฟฟxา 



2.  อารFม ( Arm ) เปYนส>วนยึดลำกล:องและฐานไว:ด:วยกัน ใช:เปYนที่จบัเวลาเคลื่อนย:ายกล:องจุลทรรศนF 

3.  ลำกล:อง (Body tube) เปYนส>วนที่อยู>ต>อจากมอืจบัมลีักษณะเปYนท>อกลวงปลายด:านบนมีเลนสFใกล:

ตาสวมอยู>ด:านบนอกีด:านหน่ึงมีชุดของเลนสFใกล:วัตถุซึ่งติดอยู>กับจานหมุนทีเ่รียกว>า Revolving Nosepiece 

4.  แท>นวางวัตถุ (Stage) เปYนแท>นสำหรับวางสไลดFตัวอย>างที่ต:องการศึกษา มีลักษณะเปYนแท>นสี่เหลี่ยม 

หรือวงกลมตรงกลางมรีูให:แสงจากหลอดไฟส>องผ>านวัตถุแท>นน้ีสามารถเลื่อนข้ึนลงได:ด:านในของแท>นวางวัตถุ 

จะมีครปิสำหรับยึดสไลดFและมีอุปกรณFช>วยในการเลื่อนสไลดF เรียกว>าMechanical Stage นอกจากน้ียังมสีเกล 

บอกตำแหน>งของสไลดFบนแทนวางวัตถุ ทำให:สามารถบอกตำแหน>งของภาพบนสไลดFได: 

5.  เลนสFรวมแสง ( Condenser ) จะอยู>ด:านใต:ของแท>นวางวัตถุ เปYนเลนสFรวมแสง เพื่อรวมแสงผ>าน 

ไปยังวัตถุที่อยู>บนสไลดF สามารถเลื่อนข้ึนลงได:โดยมีปุaมปรับ 

6.  ไดอะแฟรม ( Diapharm ) คือม>านปvดเปvดรรูับแสง สามารถปรบัขนาดของรรูับแสงได: 

ตามต:องการ มีคันโยกสำหรบัปรับขนาดรูรบัแสงอยู>ด:านล>างใต:แท>นวางวัตถุ 

7.  เลนสFใกล:วัตถุ ( Objective Lent ) จะติดอยู>เปYนชุดกับจานหมุน ซึง่เปYนส>วนของกล:องที ่

ประกอบด:วยเลนสF ซึง่รบัแสงทีส่>องผ>านมาจากวัตถุที่นำมาศึกษา ( Specimen ) เมื่อลำแสงผ>านเลนสFใกล:วัตถุ  

เลนสFใกล:วัตถุจะขยายภาพของวัตถุน้ัน และทำให:ภาพที่ได:เปYนภาพจรงิหัวกลับ 

( Primary Real Image) โดยเลนสFใกล:วัตถุจะมีกำลังขยายต>าง ๆ กัน ได:แก> 

- เลนสFใกล:วัตถุกำลังขยายต่ำ ( Lower Power) กำลังขยาย 4X, 10X 

- เลนสFใกล:วัตถุกำลังขยายสูง ( High Power ) 40X 

- เลนสFใกล:วัตถุแบบ Oil Immersion ขนาด 100X 

 

8.  จานหมุน (Revolving nosepiece) เปYนส>วนของกล:องที่ใช:สำหรบัหมุน เพื่อเปลี่ยนกำลังขยายของ 

เลนสFใกล:วัตถุ 

9.  เลนสFใกล:ตา ( Eyepiece Lens หรือ Ocular Lens) เลนสFน้ีจะสวมอยู>กบัลำกล:อง มีตัวเลขแสดง 

กำลังขยายอยู>ด:านบน เช>น 5X, 10X หรือ 15X เปYนต:น กล:องที่ใช:ในปฏิบัติการจลุชีววิทยาทั่วไปน้ัน มี

กำลังขยายของเลนสFตาที ่10X รุ>นทีม่ีเลนสFใกล:ตาเลนสFเดียว เรียก Monocular Microscope ชนิดที่มเีลนสF

ใกล:ตาสองเลนสF เรียก Binocular Microscope 

  10.  ปุaมปรับภาพหยาบ ( Coarse adjustment knob ) ใช:เลื่อนตำแหน>งของแท>นวางวัตถุข้ึนลง เมือ่

อยู>ในระยะโฟกัส กจ็ะมองเห็นภาพได: ปุaมน้ีมีขนาดใหญ>จะอยู>ที่ด:านข:างของตัวกล:อง 

11.  ปุaมปรับภาพละเอียด ( Fine adjustment knob ) เปYนปุaมขนาดเล็กอยู>ถัดจากปุaมปรบัภาพ

หยาบออกมาทางด:านนอกที่ตำแหน>งเดียวกัน หรือกล:องบางชนิดอาจจะอยู>ใกล: ๆ กัน เมื่อปรับด:วยปุaมปรับ

ภาพหยาบจนมองเห็นภาพแล:วจึงหมุนปุaมปรับภาพละเอียดจะทำให:ได:ภาพคมชัดย่ิงข้ึน 

   กล/องจุลทรรศน=แบบใช/แสงท่ีใช/ท่ัวไปประกอบด/วยส5วนต5าง ๆ และการใช/กล/องจุลทรรศน=แบบใช/

แสงมีข/อควรปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. ต้ังตัวกล:องให:ตรง 



  2. หมุนเลนสFใกล:วัตถุให:เลนสFที่มีกำลังขยายต่ำสุดอยู>ตรงกับแนวลำกล:อง 

  3. ปรับกระจกเงาใต:แท>นวัตถุให:แสงผ>านเข:าลำกล:อง 

  4. นำสไลดFตัวอย>างเซลลFที่ต:องการศึกษา วางบนแท>นวางสไลดFให:อยู>กึง่กลางของช>องที่แสงผ>าน 

  5. ตามองด:านข:างตัวกล:อง ค>อย ๆ หมุนปุaมปรับภาพหยาบให:ลำกล:องเลื่อนใกล:กับวัตถุมากที่สุด 

  6. ตาที่มองเลนสFใกล:ตาผ>านลำกล:อง ถ:ายังไม>เห็นภาพของวัตถุให:ค>อย ๆ หมุนปุaมปรบัภาพหยาบช:า ๆ 

จนเห็นภาพแล:วจึงค>อย ๆ หมุนปรับภาพละเอียด เพื่อให:เหน็ภาพชัดเจนมากข้ึน 

  7. ถ:าต:องการขยายภาพให:ใหญ>ข้ึนให:หมุนเลนสFใกล:วัตถุ โดยให:เลือ่นเปลี่ยนเลนสFเปYนเลนสFกำลงัขยาย

ที่สูงข้ึนตามลำดับ แล:วปรบัภาพที่เห็นใหม>ให:ชัด ด:วยการหมุนปุaมภาพละเอียดเพียงอย>างเดียว 

  8. ห:ามใช:มอืแตะเลนสFในการทำความสะอาดให:ใช:กระดาษสำหรับเช็ดเลนสFเท>าน้ัน 

  9. เมือ่ใช:เสร็จแล:วต:องเอาวัตถุออก เช็ดแท>นวางวัตถุและเช็ดเลนสFให:สะอาด หมุนเลนสFใกล:วัตถุที่มี

กำลังขยายต่ำทีสุ่ดอยู>ตรงกลางลำกล:อง และเลือ่นลำกล:องลงต่ำสุด ปรบักระจกให:อยู>ในแนวต้ังฉากกบัแท>นวาง

วัตถุ เพื่อไม>ให:ฝุaนลง แล:วเกบ็ใส>กล>องหรือตู:เย็นให:เรียบร:อย 

  ข/อควรระวังในการใช/กล/องจุลทรรศน= 

  1. ไม>หิ้วกล:องจลุทรรศนF เพราะอุปกรณFบางชนิด เช>น เลนสFใกล:ตาอาจหลุด วิธีถือที่ถูกต:องใช:มือจับ

แขนของกล:องและอกีมือรองฐาน 

  2. การหมุนปุaมปรบัภาพ ไม>หมุนปรับภาพอย>างหยาบเมื่อใช:หัวเลนสFใกล:วัตถุที่มีกำลังขยายสงู ต:อง

หมุนปรับภาพอย>างละเอียด 

  3. ขณะหมุนปุaมปรบัภาพอย>างละเอียดต:องใช:ตามองที่เลนสFใกล:ตา และหันกล:องออกนอกตัว เพือ่ให:

รับแสง 

  4. ไม>ใช:ผ:าอื่นใดเช็ดเลนสF ยกเว:นกระดาษเช็ดเลนสFโดยเฉพาะ 

  5. การวางสไลดFให:หงายโดยมีแผ>นปvดสไลดFอยู>ด:านบนเท>าน้ัน 

 

 

 

  กำลังขยายของภาพที่เห็นภายใต:กล:องจลุทรรศนF คำนวณได:จากผลคูณของกำลังขยายของเลนสFใกล:

วัตถุกับกำลังขยายของเลนสFใกล:ตา 

  กำลังขยายของกล:อง = กำลงัขยายของเลนสFใกล:วัตถุ x กำลังขยายของเลนสFใกล:ตา 

และ     กำลังขยายของกล:อง = ขนาดของภาพ (มองผ>านกล:อง) 

            ขนาดของวัตถุ (ขนาดภาพจริง) 

 

เซลลFพืชทีท่ำการศึกษา 



 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

คาบท่ี 1 

ปฐมนิเทศ (10 นาที) 

  1) ครูกล>าวทักทายนักเรียน และแนะนำตัว  
  2) ครูช้ีแจงรายละเอียดเน้ือหาสาระของวิชา, ภาระงาน, การเกบ็คะแนนและการประเมินผล และ

สร:างข:อตกลงร>วมกันในช้ันเรียน 

ข้ันนำ (10 นาที) 

  1) ครูถามเพื่อทดสอบความรู:ของนักเรียนเกี่ยวกบักล:องจลุทรรศนF ดังน้ี 

   - นักเรียนใช:กล:องจลุทรรศนFเปYนหรือไม> (แนวคำตอบ  เป-น/ไม1เป-น) 

   - ครูให:นักเรียนเล>าประสบการณFเกี่ยวกับการใช:กล:องจุลทรรศนFเปYนรายบุคคล (แนวคำตอบ 

ตามความคิดของนักเรียน) 

  2) จากน้ันครูอธิบายส>วนประกอบของกล:องจลุทรรศนF และการคำนวณกล:องจลุทรรศนF เพื่อเปYน

แนวทางให:นักเรียนสำหรับทำการทดลอง 

ข้ันสอน (25 นาท)ี 

  1) ครูแจกใบงานที่ 1 เรื่องกล:องจุลทรรศนF และอุปกรณFสำหรับทำการทดลอง ได:แก> กล:องจุลทรรศนF

แบบใช:แสงธรรมดา และสไลดFตัวอักษร “ม” 

เซลล=ว5านกาบหอย เซลล=เยื่อหอม 



  2) ครูอฺธิบายวิธีการทดลอง ดังน้ี 

   - ให:นักเรียนนำสไลดFตัวอักษรที่ได: มาส>องภายใต:กล:องจุลทรรศนF จากน้ันปรบักำลังขยายของ

ภาพจากกำลงัขยายของเลนสFใกล:วัตถุกำลังขยายต่ำไปกำลังขยายสูง ปรบัปุaมภาพหยาบ และปุaมปรับภาพ

ละเอียดจนเห็นภาพชัดเจน 

   - จากน้ันให:นักเรียนวาดรูปภาพทีเ่ห็นจากกล:องจลุทรรศนFลงในใบงาน พร:อมบอกกำลังขยาย

ที่ใช: 

ข้ันสรุป (10 นาที) 

  ให:นักเรียนสรุปโครงสร:าง หน:าที่ของกล:องจุลทรรศนFและลักษณะของภาพที่ปรากฏ พร:อมบอก

ประโยชนFของกล:องจุลทรรศนF 

คาบท่ี 2 

ข้ันนำ (5 นาที) 

  1) ครูทบทวนความรู:เกี่ยวกับการใช:กล:องจุลทรรศนF โดยใช:คำถาม ดังน้ี 

   - นักเรียนทราบหรือไม>ว>า เซลลFคืออะไร (แนวตำตอบ เซลล?คือหน1วยท่ีเล็กท่ีสุดของ

สิ่งมีชีวิต) 

ข้ันสอน (25 นาท)ี 

  1) ครูแจกใบงานที่ 2 เรื่องโครงสร:างของเซลลFพืช และอุปกรณFสำหรับทำการทดลอง ดังน้ี สาหร>าย

หางกระรอก  ว>านกาบหอย หอมแดง กล:องจุลทรรศนF สไลดFและกระจกปvดสไลดF 

  2) ครูอธิบายวิธีการทดลอง และการเตรียมสไลดF ดังน้ี 

   - นำสาหร>ายหางกระรอกมา 1 ใบ เลือกใบทีเ่จริญเต็มทีว่างลงบนสไลดF หยดน้ำ 1-2 หยด 

ปvดด:วยกระจกปvดสไลดF จากน้ันนำไปส>องภายใต:กล:องจลุทรรศนF 

   - นำใบว>านกาบหอยมาลอกใบด:านทีเ่ปYนสีม>วง วางลงบนสไลดF หยดน้ำ 1-2 หยด ปvดด:วย

กระจกปvดสไลดF จากน้ันนำไปส>องภายใต:กล:องจลุทรรศนF 

   - นำหอมแดงมา จากน้ันดึงกลบีออกมา 1 กลีบ ลอกเย่ือหอมด:านในวางลงบนสไลดF หยดน้ำ 

1-2 หยด ปvดด:วยกระจกปvดสไลดF จากน้ันนำไปส>องภายใต:กล:องจุลทรรศนF 

  3) วาดรูปเซลลFพืชทั้ง 3 ชนิดที่นักเรียนเห็นจากการส>องด:วยกล:องจลุทรรศนFลงในใบงาน 

 

 



ข้ันสรุป (15 นาที) 

  1) ให:นักเรียนสรุปความหมายของเซลลFพืช พร:อมทัง้วาดรูปและช้ีส>วนประกอบของเซลลF 

สื่อการสอนและแหล5งการเรียนรู/ 

  1. กล:องจุลทรรศนF 

  2. สไลดFตัวอักษร ม 

  3. ใบความรู:เรือ่งกล:องจลุทรรศนF 

  4. ใบงานที่ 1 เรื่องกล:องจลุทรรศนF 

  5. สาหร>ายหางกระรอก, ว>านกาบหอย, หอมแดง 

  6. หลอดหยด 

  7. สไลดF และกระจกปvดสไลดF 

  8. เอกสารประกอบการสอน เรื่องโครงสร:างและหน:าที่ของเซลลF 

  9. ใบงานที่ 2 เรื่องหน:าที่และส>วนประกอบของเซลลFพืช 

ภาระ/ชิ้นงาน 

  1. ใบงานที่ 1 เรื่องกล:องจลุทรรศนF 

  2. ใบงานที่ 2 เรื่องโครงสร:างและหน:าที่ของเซลลFพืช 

  3. การทดลอง 

 

 

 

การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู/ 

สิ่งท่ีต/องการวัดและประเมนิผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ=การประเมิน 

ด/านความรู/ความเข/าใจ (K) 

1. นักเรียนสามารถช้ีส>วนประกอบ

ของกล:องจลุทรรศนFพร:อมบอก

หน:าที่ได: 

 2. นักเรียนสามารถใช:กล:อง

 

- การทำใบงาน 

ที่ 1 เรือ่งกล:อง

จุลทรรศนF 

- การทำใบงาน 

 

- ใบงานที่ 1 เรือ่ง

กล:องจลุทรรศนF  

- ใบงานที่ 2 เรือ่ง

หน:าที่และส>วน 

 

- เขียนใบงานครบ

มากกว>า 80 % 

 



จุลทรรศนFได:อย>างถูกวิธีและเข:าใจ

ถึงประโยชนFของกล:องจุลทรรศนF 

 3. นักเรียนสามารถเก็บรักษา

กล:องจลุทรรศนFได:อย>างถูกวิธี 

 4. นักเรียนสามารถอธิบายรปูร>าง

และลกัษณะของเซลลFพืช 

 5. นักเรียนสามารถช้ีบ>ง

ส>วนประกอบต>างๆ ของเซลลFพืชได: 

 

 

ที่ 2 เรือ่งหน:าที่

และส>วนประกอบ

ของเซลลFพืช 

- การทดลอง 

- การตอบคำถาม

ในช้ันเรียน 

 

ประกอบของ 

เซลลFพืช  

- แบบสังเกต

พฤติกรรม  

ด/านทักษะกระบวนการ(P)  

1. นักเรียนมทีักษะในการใช:กล:อง

จุลทรรศนFแบบใช:แสงธรรมดา 

2. นักเรียนสามารถเตรียมสไลดF

เซลลFพืชได: 

 

 

 

- การทดลอง 

 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

 

- นักเรียนใช:อปุกรณFได:

อย>างถูกวิธี 

ด/านคุณลักษณะ (A)  

 1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

 2. นักเรียนสนใจใฝaรู:และมี

ความสุขกับการเรียนและการร>วม

กิจกรรมในช้ันเรียน 

 3. นักเรียนส>งงานที่ได:รบั

มอบหมายตรงเวลา 

 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

- นักเรียนแสดง

พฤติกรรมดังกล>าวได:ดี 

บันทึกหลงัการสอน 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสอน  

2. การสอนตามแผนน้ีเปYนไปตามที่วางแผนไว:หรือไม> ถ:าไม>เปYนไปตามแผน ผู:สอนจะแก:ปcญหาอย>างไร  

3. มีข:อเสนอแนะ / สิ่งที่ได:เรียนรู: / มีข:อบกพร>องอย>างไร 

      ลงช่ือ..........................................................ผู:สอน 

 

 



 

ใบงานที่ 1 เรื่อง กล/องจุลทรรศน= 

กลุ>มที่................................ช้ัน....................................... 

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

   1.…….………….……..…….…….…..2…………………….…………………….3…………………………………… 

   4…………………………….…………..5……………………..……...……………6…………………………………… 

จุดประสงค= 

1) ช้ีบ>งส>วนประกอบของกล:องจลุทรรศนFได: 

2) บอกถึงประโยชนFของกล:องจุลทรรศนFได: 

อุปกรณ=และสารเคมี  

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

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

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

วิธีการทอลอง/การศึกษาค/นคว/า 

1) ใช:เครื่องมอืที่ถนัดจบัที่แขนของกล:องจลุทรรศนF  อีกมือรองรับน้ำหนักที่ฐานกล:อง  วางกล:อง 

ลงบนโต�ะพื้นราบ 

2) หมุนเลนสFใกล:วัตถุกำลังขยายต่ำมาไว:ตรงตำแหน>งวัตถุที่จะดู 

3) ปรับกระจกใต:กล:องเพื่อรับแสงสว>างทีพ่อเหมาะให:ผ>านเข:าสู>ช>องรับแสง  นำกระดาษทีม่ีรปู 

ตัวอักษร  วางลงบนแผ>นวางสไลดFให:ตรงกบัช>องรบัแสง 

4) มองด:านข:างของแท>นวางวัตถุในแนวระนาบ  หมุนปุaมปรับภาพหยาบเพื่อเลื่อนเลนสFใกล:วัตถุ 

ให:ลงไปอยู>ในตำแหน>งต่ำสุด 

5) มองผ>านเลนสFใกล:ตาโดยลืมตาทั้ง 2 ข:าง  หมุนปรับภาพหยาบให:เลนสFเลื่อนห>างจากสไลดF 

จนกระทั่งเห็นภาพของวัตถุ 

6) หมุนปุaมปรับภาพละเอียดเพื่อให:เห็นภาพชัดเจนย่ิงข้ึน 

7) ขยายภาพให:มีขนาดใหญ>ข้ึน  โดยหมุนเลนสFใกล:วัตถุกำลังขยายปานกลางและกำลังขยายสูงเข:า 

มาไว:ตรงตำแหน>งวัตถุทีจ่ะดูตามลำดับ  ปรบัภาพให:ชัดเจนข้ึนด:วยปุaมปรบัภาพละเอียด    (ห:ามใช:ปุaมปรับ

ภาพหยาบกบัเลนสFวัตถุที่มกีำลังขยายสูง) 

8) บันทึกกำลังขยายของภาพวัตถุจากกำลงัขยายของเลนสFใกล:ตาคูณด:วยกำลังขยายของเลนสFใกล: 



วัตถุ 

9) บันทึกภาพทีป่รากฏจากกล:องจลุทรรศนF 

 

 

 

 

บันทึกผลการศึกษาค/นคว/า 

ลักษณะท่ีปรากฏจากกล/องจุลทรรศน= กำลังขยายของภาพ 

  

 

 

สรุปผลการศึกษาค/นคว/า 

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

ใบงานที่ 2 เรื่อง  หน/าที่และส5วนประกอบของเซลล=พืช 

กลุ>มที่................................ช้ัน....................................... 

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

สมาชิกในกลุ5ม 

   1.…….………….……..…….…….…..2…………………….…………………….3…………………………………… 

   4…………………………….…………..5……………………..……...……………6…………………………………… 

จุดประสงค= 

1) เตรียมสไลดFเซลลFพืชเพื่อนำไปศึกษาโดยใช:กล:องจุลทรรศนFได: 

2) อธิบายของคำว>า  เซลลFพืชได: 

3) อธิบายรูปร>างลักษณะของเซลลFพืชและสามารถวาดภาพประกอบได: 

4) ช้ีบ>งส>วนประกอบต>าง ๆ ของเซลลFพืชได: 

5) บอกส>วนประกอบของเซลลFทีม่ีความสำคัญต>อการสังเคราะหFด:วยแสงได: 

 

อุปกรณ=การทดลองและสารเคม ี

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

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

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

 

การทดลอง/การศึกษาค/นคว/า 

1. หยดน้ำลงบนสไลดF  1 – 2  หยด 

2. นำใบอ>อนบริเวณยอดของสาหร>ายหางกระรอกจำนวน 1 ใบ  วางบนหยดน้ำแล:วปvดด:วยกระจกปvด 

สไลดF    ระวังอย>าให:มีฟองอากาศ 

3. นำไปตรวจดูด:วยกล:องจลุทรรศนFโดยใช:เลนสFใกล:วัตถุกำลังขยายต่ำและกำลงัขยายสูงตามลำดับ 

วาดภาพและบันทึกผล 

4. ดำเนินการทดลองเช>นเดียวกบัข:อ 1-3 แต>ใช>เย้ือหอมแทนสาหร>ายหางกระรอก 

5. ดำเนินการทดลองเช>นเดียวกบัข:อ 1-3 แต>ใช>เซลลFว>านกาบหอยแทนสาหร>ายหางกระรอก 



 

บันทึกผลการทดลอง 

ตารางการบันทึกผลการทดลอง 

เซลล=ท่ีนำมาศึกษา ภาพของเซลล= ส5วนประกอบท่ีพบ 

สาหร>ายหางกระรอก   

 

 

เย่ือหอม   

 

 

ว>านกาบหอย   

 

 

 

สรุปผลการทดลอง             

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 


