
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

เร่ือง : กลอ้งจุลทรรศน์                                                                                         ระยะเวลา 2 คาบเรียน (50 นาที)  
หน่วยการเรียนรู้ : ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวิต                                                  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์      รายวชิา วทิยาศาสตร์ 2 รหสัวชิา ว31102 
อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์ 
  
สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  ส่ิงมีชีวติจะด ำรงชีวติอยูไ่ดต้อ้งประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยเล็กๆ ท่ีเรียกวำ่ เซลล ์และเซลลข์องส่ิงมีชีวติมี
ขนำดเล็กมำก ดงันั้นกำรท่ีจะศึกษำตอ้งศึกษำผำ่นกลอ้งจุลทรรศน์ ซ่ึงจะท ำใหเ้รำไดเ้ห็นรูปร่ำงลกัษณะของ
เซลลไ์ดช้ดัเจน เซลลข์องพืช สัตวมี์รูปร่ำงและส่วนประกอบท่ีแตกต่ำงกนั 
 

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพืน้ฐาน )Local / National Standards( 
  มาตรฐานการเรียนรู้  ว  1.1 : เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ  ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและ
หนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ  ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
น าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 
  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 

1. ส ารวจตรวจสอบ และอธิบายลกัษณะและรูปร่างของเซลลต่์าง ๆ ของส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวและ
ส่ิงมีชีวติหลายเซลล ์

2. ส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและอธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบต่างๆ  ของ
ส่ิงมีชีวติ  (พืช  สัตวแ์ละมนุษย(์  การท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบต่าง ๆ  และน าความรู้ไปใช ้
 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั )Content Standards( 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. ท าการทดลอง   เขียนแผนภาพ และอธิบายส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลลพ์ืชได ้
3. อธิบายหนา้ท่ีของส่วนประกอบของเซลลพ์ืช 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective)  
ด้านความรู้  (K =  Knowledge)  

1. ระบุส่วนประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์ได ้และมีทกัษะในการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพื่อตรวจสอบ 
เซลลจ์ำกสไลดส์ดภำยใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
  2.  เพื่อศึกษำลกัษณะและรูปร่ำงของส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวและหลำยเซลล ์
 3. เพื่อเขียนแผนภำพแสดงรูปร่ำงเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวจ์ำกสไลดส์ดภำยใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
   



ด้านทกัษะ  /กระนวนการ  )P  =  Practice(  
 1.  นกัเรียนสามารถใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพื่อศึกษารูปร่างและส่วนประกอบของเซลลไ์ด ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A  =  Attitude ) เพื่อให้นกัเรียน 

 1.  มีความสนใจใฝ่รู้     2.  กลา้แสดงออก 3.  มีความรับผดิชอบ   4.  มีระเบียบวนิยั 
 

สาระการเรียนรู้ /เนือ้หาสาระ ) Content( 
  เซลล์ คือหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของส่ิงมีชีวิต มีส่วนประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญของส่ิงมีชีวิต เซลล์ของ
ส่ิงมีชีวติอาจมีรูปร่างและส่วนประกอบแตกต่างกนัเพื่อความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ี 
การศึกษาลกัษณะและรูปร่างของเซลล์ต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตพบว่า ส่ิงมีชีวิตท่ีมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว เรียกว่า 
ส่ิงมีชีวติเซลล์เดียว ไดแ้ก่ อะมีบา  พารามีเซียม ยกูลีนา ฟาคสั  ส่วนส่ิงมีชีวติท่ีประกอบข้ึนจากเซลล์หลายเซลล์
รวมกนัเป็นรูปร่าง เรียกวา่ ส่ิงมีชีวติหลายเซลล์ ไดแ้ก่ พืช สัตว ์
 เซลลข์องส่ิงมีชีวติประกอบดว้ยส่วนห่อหุม้เซลล ์นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เซลลพ์ืชมีส่วนท่ีห่อหุม้เซลล ์
2 ชั้น คือ ผนังเซลล์ (cell wall) เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane)  และคลอโรพลาสต์ (Chloroplast) ท่ีอยู่ในไซ
โทพลาซึม (Cytoplasm) ส่วนเซลล์สัตวป์ระกอบดว้ย เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) 
และนิวเคลียส (nucleus) 
  ส่ิงมีชีวิตจะด ารงชีวิตอยูไ่ดต้อ้งประกอบดว้ยหน่วยย่อยเล็กๆ ท่ีเรียกวา่ เซลล์ และเซลล์ของส่ิงมีชีวิตมี
ขนาดเล็กมาก ดงันั้นการท่ีจะศึกษาตอ้งศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์ ซ่ึงจะท าให้เราได้เห็นรูปร่างลกัษณะของ
เซลลไ์ดช้ดัเจน เซลลข์องพืช สัตวมี์รูปร่างและส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนั 
 กล้องจุลทรรศน์   เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับส่องดูวตัถุท่ีมีขนาดเล็กมาก  ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียด
ไดด้ว้ยตาเปล่า 



วธีิใช้กล้องจุลทรรศน์ 
 1. วางกลอ้งจุลทรรศน์ในท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอ แลว้ปรับกระจกใตก้ลอ้งเพื่อรับแสงสวา่งผา่นเขา้สู่ล า
กลอ้งใหพ้อเหมาะ 
 2. วางสไลด์ท่ีเตรียมไวบ้นแท่นวางสไลด์ โดยจดัให้วตัถุท่ีจะดูอยู่ตรงต าแหน่งท่ีมีแสงสว่างจากใต้
กลอ้งผา่นได ้
 3. หมุนเลนส์วตัถุก าลงัขยายต ่าสุดใหม้าอยูต่รงต าแหน่งของวตัถุท่ีจะดู 
 4. หมุนปุ่มปรับภาพหยาบเพื่อเล่ือนเลนส์วตัถุให้ลงไปต ่าสุดก่อน แลว้จึงค่อยๆ เล่ือนข้ึนเพื่อหาภาพ
ขณะดูกลอ้งควรลืมตาทั้ง 2 ขา้ง 
 5. เม่ือหาภาพไดแ้ลว้จึงหมุนเปล่ียนก าลงัขยายของเลนส์วตัถุ โดยให้หมุนเลนส์วตัถุท่ีมีก าลงัขยายสูง
เขา้มาแทนเลนส์วตัถุอนัเดิม เพื่อขยายภาพใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึนโดยไม่ตอ้งเล่ือนสไลด ์
 6. หมุนปุ่มปรับภาพละเอียด เพื่อใหภ้าพชดัเจนข้ึน 
 7. ภาพท่ีมองเห็นจะเป็นภาพเสมือนหัวกลันกบัวตัถุ ดงันั้นถ้าตอ้งการให้ภาพเล่ือนไปทางซ้าย  ตอ้ง
เล่ือนสไลดไ์ปทางขวา  และถา้ตอ้งการเล่ือนภาพข้ึนดา้นบน  ตอ้งเล่ือนสไลดล์งดา้นล่าง 
เซลล์พชืมีส่วนประกอนทีส่ าคัญ  คือ 

1. ผนงัเซลล ์  (  cell  wall  )   เป็นส่วนท่ีอยูน่อกสุด 
2. เยือ่หุม้เซลล ์ ( cell  membrane ) 
3. ไซโทพลาซึม  ( cytoplasm ) 
4. นิวเคลียส ( nucleus ) 
5. คลอโรพลาสต ์ ( chloroplast ) 

 

กระนวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่นทเรียน  
  1.1 ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
  1.2 ครูถามนกัเรียนวา่ “เซลล ์เป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด ดงันั้นการท่ีเราจะรู้ส่วนประกอบภายในนั้นจะดูดว้ย
ตาเปล่าไม่เห็น นกัเรียนคิดวา่เราควรใชอ้ะไรเขา้มาช่วยในการศึกษา (แนวการตอบ ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์) 
  1.2 ครูใหน้กัเรียนน ากลอ้งจุลทรรศน์มาศึกษาโดยใหใ้ชก้ลอ้ง 1 ตวั/1 กลุ่ม เพื่อศึกษาความรู้เก่ียวกบั 
ส่วนประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์ 
 2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน  
  2.1 ครูกล่าววา่ “เซลลเ์ป็นส่วนท่ีเล็กท่ีสุดของส่ิงมีชีวติต่างๆ ดงันั้นการจะศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีอยู่
ภายในจึงยากท่ีจะสังเกตไดด้ว้ยตาเปล่า ปัจจุบนัมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และมีการพฒันาเร่ือยมา ซ่ึงมีคุณสมบติั
ในการส่องภาพเซลลซ่ึ์งมีขนาดเล็กมากได ้อุปกรณ์นั้น เรียกวา่ กลอ้งจุลทรรศน์” 
  2.2 ครูช้ีให้นกัเรียนเห็นและซกัถามถึงส่วนประกอบต่างๆ และหน้าท่ีแต่ละส่วนของกลอ้งจุลทรรศน์ 
ดงัน้ี  



  กล้องจุลทรรศน์  เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับส่องดูวตัถุท่ีมีขนาดเล็กมาก  ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียด
ไดด้ว้ยตาเปล่า 

 
วธีิใช้กล้องจุลทรรศน์ 
 1. วางกลอ้งจุลทรรศน์ในท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอ แลว้ปรับกระจกใตก้ลอ้งเพื่อรับแสงสวา่งผา่นเขา้สู่ล า
กลอ้งใหพ้อเหมาะ 
 2. วางสไลด์ท่ีเตรียมไวบ้นแท่นวางสไลด์ โดยจดัให้วตัถุท่ีจะดูอยู่ตรงต าแหน่งท่ีมีแสงสว่างจากใต้
กลอ้งผา่นได ้
 3. หมุนเลนส์วตัถุก าลงัขยายต ่าสุดใหม้าอยูต่รงต าแหน่งของวตัถุท่ีจะดู 
 4. หมุนปุ่มปรับภาพหยาบเพื่อเล่ือนเลนส์วตัถุให้ลงไปต ่าสุดก่อน แลว้จึงค่อยๆ เล่ือนข้ึนเพื่อหาภาพ
ขณะดูกลอ้งควรลืมตาทั้ง 2 ขา้ง 
 5. เม่ือหาภาพไดแ้ลว้จึงหมุนเปล่ียนก าลงัขยายของเลนส์วตัถุ โดยให้หมุนเลนส์วตัถุท่ีมีก าลงัขยายสูง
เขา้มาแทนเลนส์วตัถุอนัเดิม เพื่อขยายภาพใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึนโดยไม่ตอ้งเล่ือนสไลด ์
 6. หมุนปุ่มปรับภาพละเอียด เพื่อใหภ้าพชดัเจนข้ึน 
 7. ภาพท่ีมองเห็นจะเป็นภาพเสมือนหัวกลันกบัวตัถุ ดงันั้นถา้ตอ้งการให้ภาพเล่ือนไปทางซ้าย ตอ้ง
เล่ือนสไลดไ์ปทางขวา  และถา้ตอ้งการเล่ือนภาพข้ึนดา้นบน  ตอ้งเล่ือนสไลดล์งดา้นล่าง 
  2.3 ครูสาธิตวธีิการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์กบันกัเรียน   พร้อมกบัแนะน าวธีิการเตรียมสไลดเ์พื่อใชใ้น
การศึกษาเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์ 
   2.4 ครูน าเขา้สู่กิจกรรมโดยให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนตวัอกัษรอะไรก็ได ้1 ตวั เช่น A ให้มีขนาดเล็ก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดล้งในกระดาษ จากนั้นให้นกัเรียนลองใชก้ลอ้งจุลทรรศน์โดยน ากระดาษท่ีเขียนตวัอกัษรไป
วางไวบ้นแท่นวางสไลด์ (เป็นวิธีการสอนการใช้กลอ้ง ตวัอกัษรเปรียบเสมือนเซลล์ต่างๆ) แลว้ปรับแสงและ
ปฏิบติัตามวธีิการใชก้ลอ้งตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 
  2.5 ครูใหน้กัเรียนสังเกตภาพรูปท่ีสังเกตไดจ้ากกลอ้งจุลทรรศน์  
 
 



3. ขั้นสรุป 
  3.1 ครูใหน้กัเรียนรับใบงานแลว้ใหผู้เ้รียนเขียนช่ือสมาชิกในกลุ่ม วสัดุอุปกรณ์และท าการทดลอง   
พร้อมทั้งบนัทึกผลการทดลอง โดยใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบของเซลลพ์ืชในใบความรู้ 
นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายผลการทดลอง หลงัจากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาอภิปรายผลการ
ทดลองและสรุปผลหนา้ชั้นเรียน 
  3.2 ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัตอบค าถามทา้ยการทดลอง  และร่วมกนัอภิปรายวา่   พืชท่ีมีขนาดแตกต่างกนั
จะมีส่วนประกอบเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 
 

ส่ือการเรียนการสอน /แหล่งการเรียนรู้ ) Materials, Equipment and Resources( 
1. กลอ้งจุลทรรศน์ 
2. ใบความรู้/ใบงาน เร่ือง ส่วนประกอบและการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์   
3. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการ

ด ารงชีวิต  
 

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ )Assessment and Evaluation( 
วธีิวดัและประเมิน 
   - ตอบค าถาม 
  - ท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ 
  - ประเมินพฤติกรรม 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
  -  แบบฝึกหดัในใบความรู้  
  -  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน 

- ใบงานและการตอบค าถามจากใบงาน   05  % ผา่น 
- แบบฝึกหดัและการตอบค าถามจากแบบฝึกหดั  50 % ผา่น 
- คะแนนพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน  70 % ผา่น 

 
 
 
 
 
 



นันทกึหลงัการสอน 
วชิา วทิยาศาสตร์ 2   รหัสวชิา  ว31102            ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
เร่ือง  กล้องจุลทรรศน์                                                                                           ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559 
 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแก้ไข  /ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                              

      ลงช่ือ………………………………ผู้สอน 
     อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์                                                                        
           วนัท่ี…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               


