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คำแนะนำกำรใช้ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำหรับครู
เมื่อครู ได้นำชุดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ไปใช้ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
…………………………………………………………………………………….
1. ศึกษำชุดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ชุดนี้ต้ งั แต่มำตรฐำนกำรเรี ยนรู้ ตัวชี้ วดั จุดประสงค์กำรเรี ยนรู้
สำระกำรเรี ยนรู้ สำระสำคัญ บัตรควำมรู้ บัตรกิจกรรม และบัตรแบบฝึ กหัด ให้เข้ำใจก่อน
นำไปใช้ประกอบแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้
2. ศึกษำเนื้อหำในแต่ละตอนว่ำมีอะไรบ้ำง มีกิจกรรมหรื อแบบฝึ กอย่ำงไร บทบำทของครู ผสู้ อน
จะต้องทำอย่ำงไร จัดเตรี ยมอุปกรณ์และต้องเป็ นผูแ้ นะนำ ช่วยเหลือหรื อให้คำปรึ กษำอย่ำงไร
3. ชี้แจงวิธีกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนเข้ำใจและชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่ำน
คำชี้แจง วิธีกำรศึกษำในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน ชี้แจงให้นกั เรี ยนเกิด
ควำมตระหนักว่ำกำรศึกษำด้วยชุดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้จะเกิดประสิ ทธิ ภำพได้นกั เรี ยนต้องมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำ้ นใฝ่ เรี ยนรู้ ควำมรับผิดชอบและควำมซื่อสัตย์
4. แบ่งกลุ่ม 7 กลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน โดยคละควำมสำมำรถของนักเรี ยนที่เรี ยนเก่ง ปำนกลำง
และอ่อน เพื่อช่วยเหลือกันในกำรทำกิจกรรมกลุ่ม เลือกหัวหน้ำกลุ่ม 1 คน เลขำนุกำร 1 คน
5. ให้นกั เรี ยนทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อวัดพื้นฐำนควำมรู ้ของนักเรี ยนแต่ละคน
6. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ควบคู่กบั
แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้
7. ให้นกั เรี ยนศึกษำเนื้อหำ ปฏิบตั ิกิจกรรม และแบบฝึ กหัดให้ครบทุกตอน โดยครู คอยดูแล
และให้คำแนะนำอย่ำงใกล้ชิด
8. นักเรี ยนทำแบบทดสอบควำมรู้หลังเรี ยนเพื่อวัดควำมรู้ที่นกั เรี ยนได้ศึกษำไปแล้ว
9. ใช้เป็ นสื่ อกำรสอนสำหรับครู ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ และซ่อมเสริ มควำมรู ้ดว้ ยตนเอง
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คำแนะนำกำรใช้ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำหรับนักเรียน
ชุดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้หน่วยที่ 1 รู้จกั กล้องจุลทรรศน์ เพื่อให้นกั เรี ยนนำไปใช้เป็ นสื่ อ
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้โดยให้นกั เรี ยนได้ศึกษำและปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
ยึดหลักกำรทำงำนร่ วมกันให้ควำมช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ฉะนั้นนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตำมขั้นตอน
อย่ำงเคร่ งครัดจึงจะทำให้กำรจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็ จได้ดี

ข้ อปฏิบัติของนักเรียน
1. ศึกษำคำแนะนำสำหรับนักเรี ยนให้เข้ำใจก่อนที่จะเริ่ มเรี ยน
2. นักเรี ยนต้องตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมขั้นตอนจนเสร็ จสมบูรณ์ และ
ช่วยเหลือกันในกลุ่ม
3. เมื่อนักเรี ยนมีปัญหำในกำรเรี ยน หรื อสงสัยให้ซกั ถำมครู
4. นักเรี ยนควรปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองอย่ำงเต็มควำมสำมำรถไม่ลอกคำตอบ
จำกผูอ้ ื่นและไม่ดูเฉลยก่อนจะตอบคำถำมเสร็ จ
5. นักเรี ยนสำมำรถทบทวนเนื้อหำได้เมื่อมีปัญหำสงสัยหรื อไม่สำมำรถตอบคำถำม
ในแบบฝึ กหัดได้
6. เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมต่ำงๆ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วและครบถ้วนให้ส่งงำน
กับครู ผสู ้ อน

กำรประเมินผล
1. ประเมินจำกกำรทำกิจกรรม
2. ทำแบบฝึ กหัด
3. แบบทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วดั และจุดประสงค์กำรเรียนรู้
สำระที่ 1 : สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนกำรดำรงชีวติ
มำตรฐำน ว 1.1 เข้ำใจหน่วยพื้นฐำนของสิ่ งมีชีวติ ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง
และหน้ำที่ของระบบต่ำง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทำงำนสัมพันธ์กนั มีกระบวนกำรสื บเสำะหำ
ควำมรู ้สื่อสำรสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนำควำมรู ้ไปใช้ในกำรดำรงชีวติ ของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ

ตัวชี้วดั
ว 8.1 ม. 1-3/1 - ม. 1 - 3/9

จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
1. อธิ บำยส่ วนประกอบต่ำงๆของกล้องจุลทรรศน์และวิธีกำรใช้กล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสงได้
2. ใช้กล้องจุลทรรศน์ในกำรศึกษำเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ และบันทึกสิ่ งที่สังเกตเห็น
จำกกล้องจุลทรรศน์ได้
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สำระกำรเรียนรู้
ส่ วนประกอบและกำรใช้กล้องจุลทรรศน์ในกำรศึกษำเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ

สำระสำคัญ
กล้องจุลทรรศน์เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในกำรมองเห็นเพื่อใช้ศึกษำรู ปร่ ำงและลักษณะ
ของเซลล์สิ่งมีชีวติ ขนำดเล็กมำกๆที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ดว้ ยตำเปล่ำได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ดังนั้นควรรู ้จกั ส่ วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์และวิธีกำรใช้งำนที่ถูกต้อง
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แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่ วยที่ 1 รู้จกั กล้องจุลทรรศน์
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่ องหมำย  ลงในกระดำษคำตอบ
จำนวน 10 ข้อ เวลำ 10 นำที
จำกภำพกล้องจุลทรรศน์ ให้นกั เรี ยนตอบคำถำมข้อ 1 – 2
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1
2
3

1. จำกภำพเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์อยู่ แต่ตอ้ งกำรให้ภำพขยำยได้เพิม่ ขึ้นจะต้องปรับที่หมำยเลขใด
ก. หมำยเลข 1
ข. หมำยเลข 2
ค. หมำยเลข 3
ง. หมำยเลข 4
2. จำกภำพ ถ้ำจะปรับเปลี่ยนระยะภำพเพื่อหำภำพของวัตถุจะต้องปรับที่หมำยเลขใด
ก. หมำยเลข 1
ข. หมำยเลข 2
ค. หมำยเลข 3
ง. หมำยเลข 4

7

3. นักวิทยำศำสตร์คนใด ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบและค้นพบเซลล์ของ
สิ่ งมีชีวติ เป็ นครั้งแรก
ก. รอเบิร์ต ฮุก
ข. ชำลส์ ดำร์วนิ
ค. หลุย ปำสเตอร์
ง. เทโอดอร์ ชวันน์
4. ถ้ำใช้เลนส์ใกล้วตั ถุ 40x และเลนส์ใกล้ตำ 15x เรำจะเห็นภำพของวัตถุที่ใช้ในกำรศึกษำ
ขนำดเป็ นกี่เท่ำ
ก. 40x
ข. 60x
ค. 400x
ง. 600x
5. กำรใช้กล้องจุลทรรศน์ในกำรศึกษำเซลล์ กำรดูภำพครั้งแรกควรใช้เลนส์ใกล้วตั ถุที่มี
กำลังขยำยเท่ำใด
ก. 10x
ข. 20x
ค. 40x
ง. 100x
6. ในกำรใช้กล้องจุลทรรศน์พบว่ำเลนส์ต่ำงๆมีฝนเกำะ
ุ่
ทำให้เห็นภำพไม่ชดั กำรทำควำมสะอำด
เลนส์ตอ้ งใช้กระดำษเช็ดเลนส์โดยเฉพำะ ไม่ควรใช้ผำ้ หรื อสิ่ งอื่นแทนเพรำะเหตุใด
ก. สิ่ งอื่นอำจนำเชื้ อโรคมำติดเลนส์
ข. สิ่ งอื่นมีผวิ หยำบอำจทำให้เกิดรอยบนเลนส์
ค. สิ่ งอื่นอำจมีรำคำแพงกว่ำกระดำษเช็ดเลนส์
ง. สิ่ งอื่นอำจมีรำคำแพงและไม่ทนทำนในกำรใช้
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7. เมื่อนำภำพอักษร

ไปส่ องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ จะมองเห็นภำพมีลกั ษณะใด

ก.

ข.

ค.

ง.
8. จำกข้อมูลต่อไปนี้ จงพิจำรณำว่ำกำรใช้กล้องจุลทรรศน์ขอ้ ใดถูกต้อง
1. กำรดูภำพในกล้องจุลทรรศน์ควรลืมตำทั้งสองข้ำง
2. กำรหำภำพให้หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุ โดยเลือกเลนส์ที่มีกำลังขยำยต่ำสุ ดมำใช้ก่อน
3. กำรหำภำพหมุนปุ่ มปรับภำพละเอียดจนมองเห็นวัตถุก่อนแล้วจึงหมุนปุ่ มปรับ
ภำพหยำบให้มองเห็นภำพชัดเจน
ก. ข้อ 1 และ 2
ข. ข้อ 1 และ 3
ค. ข้อ 2 และ 3
ง. ข้อ 1 , 2 และ 3
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พิจำรณำภำพแล้วตอบคำถำมข้อ 9-10

สนำมภำพ

9. ภำพไฮดรำบนสไลด์จะต้องเป็ นอย่ำงไร จึงจะมองเห็นภำพในกล้องจุลทรรศน์ดงั ภำพข้ำงต้น

ก.

ข.

ค.

ง.

10. ถ้ำต้องกำรให้เห็นภำพอยูต่ รงกลำงของสนำมภำพ ควรปรับปุ่ มเลื่อนสไลด์ไปทำงใด
ก. บน
ข. ล่ำง
ค. ซ้ำย
ง. ขวำ
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กระดำษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่ วยที่ 1 รู้จกั กล้องจุลทรรศน์
ชื่อ................................................ชั้น.....................เลขที่...................
ข้อที่

ก

ข

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนที่ได้

ค

ง
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บัตรควำมรู้ ที่ 1
ส่ วนประกอบและหน้ ำที่ของกล้องจุลทรรศน์
กำรประดิษฐ์ กล้ องจุลทรรศน์ ในระยะแรก
ในปี พ.ศ. 2208 โดยโรเบิร์ต ฮุค (Robert Hooke) นักพฤกษศำสตร์ชำวอังกฤษ
ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ (ใช้มำกกว่ำ 1 เลนส์) นำไปทดลองส่ องดู
เปลือกต้นโอ๊คหรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่งว่ำ ไม้คอร์ก (Cork) ที่ถูกเฉื อนเป็ นแผ่นบำง ๆ พบว่ำมี
ลักษณะเป็ นช่องสี่ เหลี่ยมเล็ก ๆ เรี ยงติดต่อกันคล้ำยรังผึ้ง เขำได้เรี ยกช่องเหล่ำนี้วำ่ เซลล์ (Cell)
ซึ่งกำร ศึกษำเซลล์ไม้คอร์กของโรเบิร์ต ฮุค (Robert Hooke) เป็ นกำรค้นพบเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ
เป็ นครั้งแรก

ภำพที่ 1 โรเบิร์ต ฮุค และกล้องจุลทรรศน์ของโรเบิร์ต ฮุค
ที่มำ : http://konhuodee.blogspot.com (สื บค้นเมื่อ 20 ก.พ.2558)

ภำพที่ 2 เซลล์ไม้คอร์ก
ที่มำ : http://konhuodee.blogspot.com (สื บค้นเมื่อ 20 ก.พ.2558)
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กล้องจุลทรรศน์ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยขยำยภำพของสิ่ งที่มีขนำดเล็กเกินกว่ำที่จะมองเห็น
ได้ดว้ ยตำเปล่ำ กล้องจุลทรรศน์ที่นิยมใช้ปฏิบตั ิกำรวิทยำศำสตร์ในโรงเรี ยนเป็ นกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง ซึ่ งมีส่วนประกอบและหน้ำที่ ดังนี้
ส่ วนประกอบและหน้ ำที่ของส่ วนประกอบของกล้ องจุลทรรศน์ แบบใช้ แสง

เลนส์ใกล้ตำ
แขนกล้อง

ที่หนีบสไลด์

ปุ่ มปรับภำพหยำบ
ปุ่ มปรับภำพละเอียด

จำนหมุนเลนส์
เลนส์ใกล้วตั ถุ
แท่นวำงสไลด์
ไดอะแฟรม
คอนเดนเซอร์

ปุ่ มเลื่อนสไลด์
หลอดไฟ

ฐำนกล้อง
ภำพที่ 3 ส่ วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
ที่มำ : วรำภรณ์ มณี กระจ่ำงวงศ์ (ถ่ำยภำพเมื่อ 25 ก.พ. 2558)
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หน้ำที่ของส่ วนประกอบกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง มีดงั นี้
1. ฐำนกล้อง (Base) ทำหน้ำที่รับน้ ำหนักทั้งหมดของกล้องจุลทรรศน์ รู ปร่ ำงสี่ เหลี่ยม
หรื อวงกลม บริ เวณที่ฐำนจะมีปุ่มสำหรับปิ ด - เปิ ดไฟฟ้ ำ
2. แขนกล้อง (Arm) ทำหน้ำที่ใช้เป็ นที่จบั เวลำเคลื่อนย้ำย โดยเป็ นที่ส่วนเชื่อม
ระหว่ำงตัวลำกล้องกับฐำน
3. จำนหมุนเลนส์ (Revolving nosepiece) ทำหน้ำที่เป็ นส่ วนของกล้องที่ใช้สำหรับ
หมุนเพื่อเปลี่ยนกำลังขยำยของเลนส์ใกล้วตั ถุ
4. ปุ่ มปรับภำพหยำบ (Coarse adjustment) ทำหน้ำที่ปรับเปลี่ยนระยะโฟกัสของเลนส์
ใกล้วตั ถุเพื่อทำให้เห็นภำพชัดเจน ปุ่ มนี้มีขนำดใหญ่จะอยูด่ ำ้ นข้ำงของตัวกล้อง
5. ปุ่ มปรับภำพละเอียด (Fine adjustment) ทำหน้ำที่ปรับภำพให้ได้ภำพที่ชดั เจนขึ้น
ปุ่ มนี้มีขนำดเล็กอยูย่ นื่ ถัดจำกปุ่ มปรับภำพหยำบออกมำทำงด้ำนนอกที่ตำแหน่งเดียวกัน
6. เลนส์ใกล้วตั ถุ (Objective lens) ทำหน้ำที่ขยำยภำพของวัตถุ โดยเลนส์ใกล้วตั ถุจะ
ติดอยูเ่ ป็ นชุดกับจำนหมุนซึ่ งเป็ นส่ วนของกล้องที่ประกอบด้วยเลนส์รับแสงที่ส่องผ่ำนมำจำกวัตถุ
ที่นำมำศึกษำ เลนส์ใกล้วตั ถุจะมีประมำณ 3-4 อัน แต่ละอันมีกำลังบอกเอำไว้ เช่น 4x (4 เท่ำ),
10x (10 เท่ำ), 40x (40 เท่ำ), และเลนส์ใกล้วตั ถุแบบ Oil Immersion ขนำด 100x (100 เท่ำ)
ภำพที่เกิดจำกเลนส์ใกล้วตั ถุเป็ นภำพจริ งหัวกลับ
7. เลนส์ใกล้ตำ (Eye piece) ทำหน้ำที่ขยำยภำพที่ได้จำกเลนส์ใกล้วตั ถุให้มีขนำด
ใหญ่ข้ ึน ทำให้เกิดภำพที่ตำผูศ้ ึกษำสำมำรถมองเห็นได้โดยภำพที่ได้เป็ นภำพเสมือนหัวกลับ
8. คอนเดนเซอร์ (Condenser) ทำหน้ำที่รวมแสงให้เข้มขึ้นเพื่อส่ งไปยังวัตถุที่ตอ้ งกำร
ศึกษำ
9. หลอดไฟ (Light) เป็ นแหล่งกำเนิดแสง ทำหน้ำที่ส่องวัตถุเข้ำเลนส์
10. ไดอะแฟรม (Diaphragm) ทำหน้ำที่ปรับปริ มำณแสงซึ่ งเป็ นแหล่งให้แสงกับวัตถุ
11. แท่นวำงวัตถุ (Speciment Stage) ทำหน้ำที่เป็ นแท่นสำหรับวำงแผ่นสไลด์ที่
ต้องกำรศึกษำ
12. ที่หนีบสไลด์ (Stage Clip) ทำหน้ำที่หนีบสไลด์ให้ติดอยูก่ บั แท่นวำงวัตถุ
13. ปุ่ มเลื่อนสไลด์ (Mechanical stage) ทำหน้ำที่เลื่อนสไลด์ไปทำงด้ำนหน้ำหรื อ
ด้ำนหลัง และด้ำนซ้ำยหรื อด้ำนขวำ เพื่อให้ตำแหน่งวัตถุที่ศึกษำตรงกับเลนส์ใกล้วตั ถุ
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บัตรกิจกรรมที่ 1.1
ส่ วนประกอบและหน้ ำที่ของส่ วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ แบบใช้ แสง
จุดประสงค์ กำรเรี ยนรู้
บอกชื่อส่ วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์และหน้ำที่ของส่ วนประกอบกล้องจุลทรรศน์
ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง

ให้นกั เรี ยนบอกชื่อและหน้ำที่ของส่ วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ตำมหมำยเลข
ที่กำหนดให้ถูกต้อง
7
1

2

3
4

8
9
10
11
12

5
6

13
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บัตรบันทึกกิจกรรม

ชื่อกลุ่ม.........................................................................................................
รำยชื่อสมำชิก
1. ............................................................ (หัวหน้ำ)
2. ............................................................ (รองหัวหน้ำ)
3. ............................................................ (กรรมกำร)
4. ............................................................ (กรรมกำร)
5. ............................................................ (กรรมกำร)
6. ............................................................ (เลขำนุกำร)
1.

7……………
……
1…………………

2…………………

3…………………
4…………………
5…………………
6…………………

8……………
……
9……………
……
10……………
……
11……………
……
12……………
……
13……………
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หน้ ำที่ของส่ วนประกอบกล้องจุลทรรศน์
1. ………………......ทำหน้ำที่ ……………………………………………………………………
2.…………………...ทำหน้ำที่ ………………………………………………………………...….
3.……………….......ทำหน้ำที่ ……………………………………………………………………
4..………………..…ทำหน้ำที่ ……………………………………………………………………
5…..………………..ทำหน้ำที่ ……………………………………………………………………
6..………………..…ทำหน้ำที่ ……………………………………………………………………
7..……………..……ทำหน้ำที่ ……………………………………………………………………
8..………………..…ทำหน้ำที่ ……………………………………………………………………
9.………………...…ทำหน้ำที่ ……………………………………………………………………
10.…………….……ทำหน้ำที่ ……………………………………………………………………
11.…………….……ทำหน้ำที่ ……………………………………………………………………
12.…………….……ทำหน้ำที่ ……………………………………………………………………
13.……………….…ทำหน้ำที่ ……………………………………………………………………
คำถำมหลังกิจกรรม
1. ส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกล้องจุลทรรศน์ ทำหน้ำที่เหมือนกันหรื อไม่อย่ำงไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. ส่ วนที่ทำหน้ำที่ขยำยภำพ ประกอบด้วย
..........................................................................................................................................................
3. ส่ วนที่ทำหน้ำปรับภำพให้เห็น ประกอบด้วย
..........................................................................................................................................................
สรุ ปผลกำรทำกิจกรรม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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บัตรแบบฝึ กหัดที่ 1.1
ส่ วนประกอบและหน้ ำที่ของกล้องจุลทรรศน์
ชื่อ…………………………………………………………เลขที่………………………….
จุดประสงค์ กำรเรี ยนรู้
บอกหน้ำที่ของส่ วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกส่ วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์มำเติมลงในช่องว่ำงที่กำหนด
โดยให้มีควำมสัมพันธ์กนั
ฐำน
ที่หนีบสไลด์
ปุ่ มปรับภำพละเอียด
ปุ่ มปรับภำพหยำบ

แขนกล้อง
เลนส์ใกล้วตั ถุ
จำนหมุนเลนส์

..........................1. ทำหน้ำที่รับน้ ำหนักทั้งหมดของกล้องจุลทรรศน์
..........................2. ใช้เป็ นที่จบั เวลำเคลื่อนย้ำยกล้องจุลทรรศน์
..........................3. ใช้เมื่อเปลี่ยนกำลังขยำยของเลนส์ใกล้วตั ถุ
..........................4. ใช้เลื่อนตำแหน่งของแท่นวำงวัตถุข้ ึนลง
..........................5. ทำหน้ำที่ปรับภำพทำให้ได้ภำพคมชัดยิง่ ขึ้น
..........................6. เลนส์ 4x , 10x , 40x
..........................7. อยูใ่ ต้เลนส์รวมแสงทำหน้ำที่ปรับปริ มำณแสง
..........................8. ใช้ปรับตำแหน่งวัตถุที่ศึกษำด้ำนซ้ำยหรื อด้ำนขวำ
..........................9. ใช้จบั หรื อหนีบสไลด์ให้ติดอยูก่ บั แท่นวำงวัตถุ
........................10. เป็ นแท่นที่ใช้วำงตัวอย่ำงที่ตอ้ งกำรศึกษำ

ไดอะแฟรม
ปุ่ มเลื่อนสไลด์
แท่นวำงวัตถุ
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บัตรควำมรู้ที่ 2
วิธีใช้ กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์มีควำมสำคัญมำกในกำรทำงำนในห้องปฏิบตั ิกำรทำงวิทยำศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1 ดังนั้นจึงจำเป็ นที่ตอ้ งเรี ยนรู ้วธิ ี กำรใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง
ซึ่งมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
1. กำรจับกล้องและเคลื่อนย้ำยกล้องจุลทรรศน์ตอ้ งใช้มือหนึ่งจับที่แขนและอีกมือหนึ่งรอง
ที่ฐำนของกล้อง และตั้งลำกล้องให้ตรง

ภำพที่ 4 กำรจับกล้องและเคลื่อนย้ำยกล้องจุลทรรศน์
ที่มำ : วรำภรณ์ มณี กระจ่ำงวงศ์ (ถ่ำยภำพเมื่อ 25 ก.พ. 2558)
2. วำงกล้องให้ฐำนอยูบ่ นพื้นรองรับที่แข็งแรงเรี ยบสม่ำเสมอและหมุนเลนส์ใกล้วตั ถุ ที่มี
กำลังขยำยต่ำสุ ดมำอยูต่ รงกับลำกล้อง

เลนส์ที่มีกำลังขยำยต่ำสุ ด

ภำพที่ 5 กำรวำงกล้องจุลทรรศน์
ที่มำ : วรำภรณ์ มณี กระจ่ำงวงศ์ (ถ่ำยภำพเมื่อ 25 ก.พ. 2558)
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3. ปรับตำแหน่งและระดับกำรนัง่ ให้เหมำะสมเพื่อให้สำมำรถมองดูภำพได้อย่ำงสบำยและควร
มีที่วำงแขนเพื่อลดกำรเมื่อยล้ำ

ภำพที่ 6 กำรปรับตำแหน่งและระดับกำรนัง่ ให้เหมำะสม
ที่มำ : วรำภรณ์ มณี กระจ่ำงวงศ์ (ถ่ำยภำพเมื่อ 25 ก.พ. 2558)
4. เปิ ดสวิตซ์หลอดไฟให้แสงส่ องผ่ำนเข้ำสู่ ลำกล้องได้เต็มที่ โดยมองผ่ำนเลนส์ใกล้ตำ
และเห็นวงกลมสว่ำงที่สุด

ภำพที่ 7 กำรเปิ ดสวิตซ์หลอดไฟ
ที่มำ : วรำภรณ์ มณี กระจ่ำงวงศ์ (ถ่ำยภำพเมื่อ 25 ก.พ. 2558)
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5. นำสไลด์ที่จะศึกษำมำวำงบนแท่นวำงวัตถุใช้ตวั หนีบสไลด์จบั สไลด์ให้แน่น

ภำพที่ 8 กำรนำสไลด์วำงบนแท่นวำงวัตถุ
ที่มำ : วรำภรณ์ มณี กระจ่ำงวงศ์ (ถ่ำยภำพเมื่อ 25 ก.พ. 2558)
6. ปรับปุ่ มเลื่อนสไลด์ เพื่อให้วตั ถุอยูก่ ลำงบริ เวณที่แสงผ่ำน

ภำพที่ 9 กำรปรับปุ่ มเลื่อนสไลด์
ที่มำ : วรำภรณ์ มณี กระจ่ำงวงศ์ (ถ่ำยภำพเมื่อ 25 ก.พ. 2558)
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7. หมุนปุ่ มปรับภำพหยำบให้กล้องเลื่อนขึ้นช้ำๆ เพื่อหำระยะภำพ แต่ตอ้ งระวังไม่ให้
เลนส์ใกล้วตั ถุกระทบกับแผ่นสไลด์ เพรำะจะทำให้เลนส์แตกได้ จำกนั้นหมุนปุ่ มปรับภำพ
ละเอียดเพื่อปรับภำพให้ชดั เจนขึ้น

ภำพที่ 10 กำรหมุนปุ่ มปรับภำพหยำบเพื่อหำระยะภำพ
ที่มำ : วรำภรณ์ มณี กระจ่ำงวงศ์ (ถ่ำยภำพเมื่อ 25 ก.พ. 2558)
8. ปรับไดอะแฟรมเมื่อต้องกำรปรับควำมเข้มแสงที่เข้ำสู่ ลำกล้อง

ภำพที่ 11 กำรปรับไดอะแฟรม
ที่มำ : วรำภรณ์ มณี กระจ่ำงวงศ์ (ถ่ำยภำพเมื่อ 25 ก.พ. 2558)
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9. ถ้ำต้องกำรให้ภำพมีขนำดใหญ่ข้ ึนให้หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุที่มีกำลังขยำยสู งมำแทน และไม่ควร
ขยับสไลด์ จำกนั้นหมุนปุ่ มปรับภำพละเอียดเพื่อให้ภำพชัดเจนขึ้น

ภำพที่ 12 กำรหมุนเลนส์ใกล้วตั ถุที่มีกำลังขยำยสู งขึ้น
ที่มำ : วรำภรณ์ มณี กระจ่ำงวงศ์ (ถ่ำยภำพเมื่อ 25 ก.พ. 2558)

กำรคำนวณกำลังขยำยภำพ
กำรคำนวณกำลังขยำยภำพของกล้องจุลทรรศน์ หำได้จำกสู ตรต่อไปนี้
กำลังขยำยภำพ = กำลังขยำยของเลนส์ใกล้ตำ  กำลังขยำยของเลนส์ใกล้วตั ถุ

ตัวอย่ำง
แนวคิด

ตอบ

เมื่อส่ องวัตถุดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ โดยใช้เลนส์ใกล้ตำกำลังขยำย 10 เท่ำ (10x)
และเลนส์ใกล้วตั ถุกำลังขยำย 40 เท่ำ (40x) ภำพที่ได้จะมีกำลังขยำยกี่เท่ำ
กำลังขยำยภำพ = กำลังขยำยของเลนส์ใกล้ตำ  กำลังขยำยของเลนส์ใกล้วตั ถุ
กำลังขยำยภำพ = 10  40
กำลังขยำยภำพ = 400 เท่ำ
ภำพที่ได้จะมีกำลังขยำย 400 เท่ำ
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ข้ อควรปฏิบัติในกำรบำรุ งรั กษำกล้ องจุลทรรศน์
เนื่องจำกกล้องจุลทรรศน์เป็ นอุปกรณ์ที่มีรำคำค่อนข้ำงแพงและมีส่วนประกอบที่อำจ
เสี ยหำยง่ำยโดยเฉพำะเลนส์ จึงต้องใช้และเก็บรักษำด้วยควำมระมัดระวังให้ถูกวิธี ดังนี้
1. สไลด์และกระจกปิ ดสไลด์ที่ใช้ตอ้ งไม่เปี ยก เพรำะอำจจะทำให้แท่นวำงวัตถุเกิด
สนิมและเลนส์ใกล้วตั ถุอำจขึ้นรำได้ หำกมีน้ ำหกลงเปี ยกกล้องจุลทรรศน์จะต้อง
รี บเช็ดทันที
2. เมื่อวำงแผ่นสไลด์สำเร็ จต้องให้ดำ้ นที่มีกระจกปิ ดแผ่นสไลด์อยูท่ ำงด้ำนบน ถ้ำเป็ น
แผ่นสไลด์ที่กำลังเตรี ยมสด ๆ และมีน้ ำอยูบ่ นแผ่นสไลด์จะต้องไม่เอียงกล้อง
3. เมื่อต้องกำรหมุนปุ่ มปรับภำพหยำบต้องมองด้ำนข้ำงตำมแนวระดับแท่นวำงวัตถุ
เพื่อป้ องกันกำรกระทบของเลนส์ใกล้วตั ถุกบั กระจกสไลด์ ซึ่ งอำจทำให้เลนส์แตกได้
4. เมื่อต้องกำรปรับภำพให้ชดั ขึ้นให้หมุนเฉพำะปุ่ มปรับภำพละเอียดเท่ำนั้น เพรำะ
ถ้ำหมุนปุ่ มปรับภำพหยำบจะทำให้ระยะภำพหรื อจุดโฟกัสของภำพเปลี่ยนไปจำกเดิม

วิธีเก็บกล้ องจุลทรรศน์
1. เมื่อเลิกใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วเลื่อนที่หนีบสไลด์ให้ต้ งั ฉำกกับแท่นวำงวัตถุ
2. หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุที่มีกำลังขยำยต่ำสุ ดให้อยูต่ รงกับลำกล้อง แล้วเลื่อนแท่นวำง
วัตถุลงมำต่ำสุ ด
3. ใช้ผำ้ นุ่มทำควำมสะอำดกล้องเฉพำะส่ วนที่เป็ นโลหะ และใช้กระดำษเช็คเลนส์
ทำควำมสะอำดแล้วจึงนำกล้องเข้ำเก็บในตำแหน่งที่เก็บกล้อง
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บัตรกิจกรรมที่ 1.2
วิธีกำรใช้ งำนกล้องจุลทรรศน์
จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
1. อธิ บำยวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่ำงถูกต้อง
2. ใช้กล้องจุลทรรศน์ในกำรศึกษำเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ และวำดภำพเพื่อบันทึกสิ่ งที่
สังเกตเห็นได้อย่ำงถูกต้อง
3. คำนวณกำลังขยำยภำพของกล้องจุลทรรศน์ได้อย่ำงถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กล้องจุลทรรศน์
สไลด์สำเร็ จรู ป (ไฮดรำ อะมีบำ พำรำมีเซียม )
ตัวอักษร “ง”
หลอดหยด
น้ ำ
กระดำษเช็ดเลนส์

คำชี้แจง
1. นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิกำรใช้กล้องจุลทรรศน์ตำมขั้นตอน ดังนี้
1.1 วำงกล้องจุลทรรศน์ลงบนโต๊ะพื้นเรี ยบสม่ำเสมอเพื่อให้ลำกล้องตั้งตรง
1.2 หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุให้เลนส์ที่มีกำลังขยำยต่ำสุ ดมำอยูต่ รงกับลำกล้อง
1.3 เปิ ดสวิตซ์ไฟฟ้ ำข้ำงกล้องแล้วปรับให้แสงผ่ำนเข้ำลำกล้องผ่ำนวัตถุ
1.4 เตรี ยมสไลด์โดยหยดน้ ำลงบนแผ่นสไลด์ที่มีอกั ษร “ง” ปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์
1.5 วำงสไลด์ลงบนแท่นวำงวัตถุให้ตรงกับช่องรับแสงใช้ตวั หนีบสไลด์จบั สไลด์
ให้แน่น
1.6 ค่อยๆหมุนปุ่ มปรับภำพหยำบให้ลำกล้องเลื่อนใกล้กบั วัตถุมำกที่สุด โดยระวัง
ไม่ให้เลนส์ใกล้วตั ถุกระทบกับแผ่นสไลด์
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1.7 มองที่เลนส์ใกล้ตำผ่ำนลำกล้อง ถ้ำยังไม่เห็นภำพของวัตถุให้ค่อย ๆ หมุน
ปุ่ มปรับภำพหยำบอย่ำงช้ำ ๆ จนเห็นภำพแล้วจึงค่อย ๆ หมุนปุ่ มปรับภำพ
ละเอียดเพื่อให้เห็นภำพชัดเจนมำกขึ้น
1.8 ถ้ำต้องกำรขยำยภำพให้ใหญ่ข้ ึนให้หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุโดยให้ใช้เลนส์ที่มีกำลัง
ขยำยสู งขึ้นตำมลำดับแล้วปรับภำพให้ชดั ด้วยกำรหมุนปุ่ มปรับภำพละเอียด
1.9 บันทึกกำลังขยำยของภำพวัตถุ พิจำรณำเปรี ยบเทียบภำพที่เห็นจำก
กล้องจุลทรรศน์กบั วัตถุบนสไลด์
2. นำสไลด์สำเร็ จรู ปของไฮดรำ อะมีบำ และพำรำมีเซียม มำส่ องดูภำยใต้
กล้องจุลทรรศน์โดยปฏิบตั ิตำมข้อ 1.5 -1.9
3. บันทึกผลกำรทำกิจกรรมในบัตรบันทึกกิจกรรม
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บัตรบันทึกกิจกรรม
ชื่อกลุ่ม.........................................................................................................
รำยชื่อสมำชิก
1. ............................................................ (หัวหน้ำ)
2. ............................................................ (รองหัวหน้ำ)
3. ............................................................ (กรรมกำร)
4. ............................................................ (กรรมกำร)
5. ............................................................ (กรรมกำร)
6. ............................................................ (เลขำนุกำร)

ผลกำรทำกิจกรรม
วัตถุ

ง

ไฮดรำ

อะมีบำ

พำรำมีเซียม

ภำพ

กำลังขยำย (เท่ำ)

27

คำถำมหลังกิจกรรม
1. กำรหำภำพจำกล้องจุลทรรศน์ เมื่อวำงสไลด์บนแท่นวำงวัตถุแล้วควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. วิธีใดที่จะทำให้แสงส่ องผ่ำนกล้องจุลทรรศน์ได้มำกขึ้น
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. ภำพที่นกั เรี ยนมองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ต่ำงจำกที่มองเห็นโดยทัว่ ๆ ไปอย่ำงไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. หลังจำกใช้กล้องจุลทรรศน์แล้ว ควรดูแลรักษำกล้องจุลทรรศน์อย่ำงไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
สรุ ปผลกำรทำกิจกรรม
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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บัตรแบบฝึ กหัดที่ 1.2
วิธีกำรใช้ งำนกล้องจุลทรรศน์
ชื่อ…………………………………………………………เลขที่………………………….
จุดประสงค์ กำรเรี ยนรู้
1. อธิ บำยวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่ำงถูกต้อง
2. คำนวณกำลังขยำยภำพของกล้องจุลทรรศน์จำกกล้องจุลทรรศน์ได้อย่ำงถูกต้อง
คำชี้แจง
1. ถ้ำนักเรี ยนใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูวตั ถุชนิดหนึ่ง จงเรี ยงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องโดยเติม
ตัวเลข 1, 2, 3 และ 4 ตำมลำดับขั้นตอนปฏิบตั ิ
……………นำสไลด์ที่จะศึกษำมำวำงบนแท่นวำงวัตถุ
……………หมุนปุ่ มปรับภำพหยำบเพื่อหำระยะภำพ
……………เปิ ดสวิตซ์หลอดไฟให้แสงส่ องผ่ำนเข้ำสู่ ลำกล้องได้เต็มที่
……………ปรับภำพให้ชดั เจนขึ้นด้วยปุ่ มปรับภำพละเอียด
2. จงเติมเครื่ องหมำย  หน้ำข้อควำมที่ถูกต้อง และ  หน้ำข้อควำมที่ไม่ถูกต้อง
…………2.1 กำรยกกล้องจุลทรรศน์ตอ้ งใช้ท้ งั สองมือยกกล้อง
…………2.2 มองที่เลนส์ตำในขณะที่หมุนปุ่ มเลื่อนเลนส์ใกล้วตั ถุลง
…………2.3 ในกำรเช็ดเลนส์ทุกชนิด ไม่จำเป็ นต้องใช้กระดำษเช็ดเลนส์เท่ำนั้น
…………2.4 ในขณะปฏิบตั ิกำรใช้กล้องจุลทรรศน์ หำกมีน้ ำหกลงเปี ยกกล้องจุลทรรศน์จะต้อง
รี บเช็ดกล้องทันที
…………2.5 กำรวำงแผ่นสไลด์ตอ้ งให้ดำ้ นที่มีกระจกปิ ดแผ่นสไลด์อยูท่ ำงด้ำนบน
3. กล้องจุลทรรศน์ใช้กำลังขยำยของเลนส์ใกล้ตำ 10x กำลังขยำยของเลนส์ใกล้วตั ถุ 10x
กำลังขยำยของกล้องจุลทรรศน์มีค่ำเท่ำกับเท่ำใด
……………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 1 รู้จกั กล้องจุลทรรศน์
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่ องหมำย  ลงในกระดำษคำตอบ
จำนวน 10 ข้อ เวลำ 10 นำที
จำกภำพกล้องจุลทรรศน์ ให้นกั เรี ยนตอบคำถำมข้อ 1 – 2

4

1
2
3

1. จำกภำพ ถ้ำจะปรับเปลี่ยนระยะภำพเพื่อหำภำพของวัตถุจะต้องปรับที่หมำยเลขใด
ก. หมำยเลข 1
ข. หมำยเลข 2
ค. หมำยเลข 3
ง. หมำยเลข 4
2. จำกภำพเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์อยู่ แต่ตอ้ งกำรให้ภำพขยำยได้เพิ่มขึ้นจะต้องปรับที่หมำยเลขใด
ก. หมำยเลข 1
ข. หมำยเลข 2
ค. หมำยเลข 3
ง. หมำยเลข 4
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3. นักวิทยำศำสตร์คนใด ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบและค้นพบเซลล์ของ
สิ่ งมีชีวติ เป็ นครั้งแรก
ก. โรเบิร์ต ฮุค
ข. ชำลส์ ดำร์วนิ
ค. หลุย ปำสเตอร์
ง. เทโอดอร์ ชวันน์
4. ถ้ำใช้เลนส์ใกล้วตั ถุ 40x และเลนส์ใกล้ตำ 15x เรำจะเห็นภำพของวัตถุที่ใช้ในกำรศึกษำ
ขนำดเป็ นกี่เท่ำ
ก. 40x
ข. 60x
ค. 400x
ง. 600x
5. ในกำรใช้กล้องจุลทรรศน์พบว่ำเลนส์ต่ำงๆมีฝนเกำะ
ุ่
ทำให้เห็นภำพไม่ชดั กำรทำควำมสะอำด
เลนส์ตอ้ งใช้กระดำษเช็ดเลนส์โดยเฉพำะ ไม่ควรใช้ผำ้ หรื อสิ่ งอื่นแทนเพรำะเหตุใด
ก. สิ่ งอื่นอำจนำเชื้ อโรคมำติดเลนส์
ข. สิ่ งอื่นมีผวิ หยำบอำจทำให้เกิดรอยบนเลนส์
ค. สิ่ งอื่นอำจมีรำคำแพงกว่ำกระดำษเช็ดเลนส์
ง. สิ่ งอื่นอำจมีรำคำแพงและไม่ทนทำนในกำรใช้
6. กำรใช้กล้องจุลทรรศน์ในกำรศึกษำเซลล์ กำรดูภำพครั้งแรกควรใช้เลนส์ใกล้วตั ถุที่มี
กำลังขยำยเท่ำใด
ก. 10x
ข. 20x
ค. 40x
ง. 100x
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7. เมื่อนำภำพอักษร

ไปส่ องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ จะมองเห็นภำพมีลกั ษณะใด

ก.

ข.

ค.

ง.
8. จำกข้อมูลต่อไปนี้ จงพิจำรณำว่ำกำรใช้กล้องจุลทรรศน์ขอ้ ใดถูกต้อง
1. กำรดูภำพในกล้องจุลทรรศน์ควรลืมตำทั้งสองข้ำง
2. กำรหำภำพให้หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุ โดยเลือกเลนส์ ที่มีกำลังขยำยต่ำสุ ดมำใช้ก่อน
3. กำรหำภำพหมุนปุ่ มปรับภำพละเอียดจนมองเห็นวัตถุก่อนแล้วจึงหมุนปุ่ มปรับ
ภำพหยำบให้มองเห็นภำพชัดเจน
ก. ข้อ 1 และ 2
ข. ข้อ 1 และ 3
ค. ข้อ 2 และ 3
ง. ข้อ 1 , 2 และ 3
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พิจำรณำภำพแล้วตอบคำถำมข้อ 9-10

สนำมภำพ

9. ภำพไฮดรำบนสไลด์จะต้องเป็ นอย่ำงไร จึงจะมองเห็นภำพในกล้องจุลทรรศน์ดงั ภำพข้ำงต้น
ก.

ข.

ค.

ง.

10. ถ้ำต้องกำรให้เห็นภำพอยูต่ รงกลำงของสนำมภำพ ควรเลื่อนสไลด์ไปทำงใด
ก. บน
ข. ล่ำง
ค. ขวำ
ง. ซ้ำย
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กระดำษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 1 รู้จกั กล้องจุลทรรศน์
ชื่อ................................................ชั้น.....................เลขที่...................
ข้อที่

ก

ข

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนที่ได้

ค

ง
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เกณฑ์ กำรประเมินกำรปฏิบัตกิ จิ กรรมกำรทดลองกลุ่ม
รำยกำรประเมิน

3 คะแนน

1. กำรปฏิบตั ิ
กำรทดลอง

มีกำรวำงแผนกำรทำงำน
ร่ วมกัน สมำชิกทุกคนมี
กำรแบ่งหน้ำที่ในกำร
ทำงำน ตั้งใจทำงำนตำมที่
กลุ่มมอบหมำย ตำม
ขั้นตอน เสร็ จตรงตำมเวลำ
2. สังเกต ศึกษำ
สังเกต ศึกษำ ทดลอง
ทดลองรวบรวม รวบรวมข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ข้อมูล
ครบถ้วนตำมแผนที่วำงไว้
บันทึกข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง
และแก้ปัญหำกำรทำงำนได้
ด้วยตนเอง

3. กำรวิเครำะห์
ข้อมูล กำรตอบ
คำถำม และสรุ ป
ควำมรู ้

จำแนก แยกแยะข้อมูล
วิเครำะห์เหตุผล ด้วย
ตนเองได้อย่ำงชัดเจน
เหมำะสมสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของกำรศึกษำ
และสรุ ปควำมรู ้ดว้ ยตนเอง
ได้ชดั เจนดีมำก ครบถ้วน
ตรงตำมจุดประสงค์
สำมำรถตอบคำถำมถูกต้อง
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4. ควำมเป็ น
ระเบียบในกำร
ปฏิบตั ิงำน

ทำกำรทดลองด้วยควำม
ระมัดระวัง มีกำรดูแลและ
กำรเก็บอุปกรณ์/เครื่ องมือ
ดีมำก

2 คะแนน

1 คะแนน

มีกำรวำงแผนกำรทำงำน
ร่ วมกัน สมำชิกส่วนใหญ่
แบ่งหน้ำที่ในกำรทำงำน
ตั้งใจทำงำนตำมที่กลุ่ม
มอบหมำย ตำมขั้นตอน
ทำงำนเสร็ จตรงตำมเวลำ
สังเกต ศึกษำ ทดลอง
รวบรวมข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนตำมแผนที่วำงไว้
บันทึกข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง
และแก้ปัญหำกำรทำงำนได้
ด้วยตนเองเป็ นส่วนใหญ่
ต้องได้รับคำแนะนำเพียง
เล็กน้อย
จำแนก แยกแยะข้อมูล
วิเครำะห์เหตุผล ด้วยตนเอง
ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของกำรศึกษำ และสรุ ป
ควำมรู ้ดว้ ยตนเองได้ชดั เจนดี
ค่อนข้ำงจะครบถ้วนตรงตำม
จุดประสงค์ สำมำรถตอบ
คำถำมถูกต้องร้อยละ 60-79

มีกำรวำงแผนกำรทำงำน
ร่ วมกัน สมำชิกบำงส่วน
มีกำรแบ่งหน้ำที่ในกำร
ทำงำน ตั้งใจทำงำนตำม
ที่กลุ่มมอบหมำย ทำงำน
เสร็ จล่ำช้ำ
สังเกต ศึกษำ ทดลอง
รวบรวมข้อมูลตำมแผนที่
วำงไว้ บันทึกข้อมูลอย่ำง
ต่อเนื่อง และแก้ปัญหำ
กำรทำงำนได้ดว้ ยตนเอง
เป็ นบำงส่วน ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียงบำงส่วน

ทำกำรทดลองด้วยควำม
ระมัดระวัง มีกำรดูแลและ
กำรเก็บอุปกรณ์/เครื่ องมือ
เป็ นส่วนใหญ่

จำแนก แยกแยะข้อมูล
วิเครำะห์เหตุผล ด้วย
ตนเองได้เป็ นบำงส่วน
และต้องได้รับคำชี้แนะ
ในบำงส่วนสรุ ปควำมรู ้
ด้วยตนเองไม่ได้ท้ งั หมด
ต้องได้รับคำแนะนำเป็ น
บำงส่วน สำมำรถตอบ
คำถำมถูกต้องน้อยกว่ำ
ร้อยละ 60 แต่ไม่นอ้ ยกว่ำ
ร้อยละ 40
ทำกำรทดลองด้วย
ควำมระมัดระวัง มี
กำรดูแลและกำรเก็บ
อุปกรณ์/เครื่ องมือบ้ำง
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เกณฑ์ กำรตัดสิ นคุณภำพ
คะแนนรวมตั้งแต่ 10 – 12 คะแนน
คะแนนรวมตั้งแต่ 7 – 9 คะแนน
คะแนนรวมตั้งแต่ 4 – 6 คะแนน

มีคุณภำพระดับ 3 ดีมำก
มีคุณภำพระดับ 2 ปำนกลำง
มีคุณภำพระดับ 1 พอใช้

เกณฑ์ กำรผ่ำน
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมกำรทดลอง มีคุณภำพระดับ 2 ปำนกลำงขึ้นไป
จึงถือว่ำผ่ำนเกณฑ์
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ตำรำงบันทึกคะแนน
หน่ วยที่ 1 รู้จกั กล้องจุลทรรศน์
ตำรำงบันทึกคะแนนกลุ่ม...............................................
กิจกรรมที่ 1.1

กิจกรรมที่ 1.2

ตำรำงบันทึกคะแนนรำยบุคคล
ชื่อ - สกุล
1………………………........
2………………………........
3………………………........
4………………………........
5………………………........
6………………………........

ก่อนเรียน หลังเรียน

แบบฝึ กหัด
ที่ 1.1

แบบฝึ กหัด
ที่ 1.2
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