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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2               รหัสวิชา 21102                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                           ภาคเรียนที่ 1-2 
เรื่อง การศึกษาระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืชจากสีย้อมธรรมชาติ (Study  vascular tissue system 
plant  from Natural dyes)                
 เวลา  9 ชั่วโมง                                   โรงเรียนสุรนารีวิทยา    จังหวัดนครราชสีมา 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

   1.1 วิทยาศาสตร์ 
        สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
                    มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ 
                          หน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   
                          สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต     
                               ตัวชี้วัด  ว1.1 ม. 1/3 ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์ 
                                                 พืชและเซลล์สัตว์ 
                                                 ม. 1/8 ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการล าเลียงน้ า 
                                                          ของพืช                                                        
                                                 ม. 1/9 สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เก่ียวกับระบบล าเลียงน้ า และ 
                                                           อาหารของพืช  
         สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
                        มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ 
                         ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการ 
                         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
                              ตัวช้ีวัด  ว2.2 ม.3/4 วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญา 
                              เศรษฐกิจพอเพียง 
           สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
                       มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ 
                        โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ 
                        จิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
                        ตัวช้ีวัด  ว 3.1 ม.1/3 ทดลองและอธิบาย สมบัติความเป็นกรด –เบส ของสารละลาย 
                       ตัวช้ีวัด  ว3.1 ม.2/3  ทดลองและอธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธี การกรอง การตกผลึก 
                                การสกัด  การกลั่น  และโครมาโทกราฟี และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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      สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                   มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  
                    การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย 
                    และ ตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มียู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
                  สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
                ตัวช้ีวัด ว8.1 ม. 1-3/1-9 
                     ม.1/1  ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็น หรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา 

                              ค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจอย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

             ม.1/2  สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลายๆ วิธ ี   

            ม.1/4  รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

             ม.1/5  วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุน  

                              หรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ  

                 ม.1/8  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ง 

                                  ความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ 

                                   เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมข้ึน หรือโต้แย้งจากเดิม 

             ม.1/9  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และ 

                                 ผลของโครงงาน หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

1.2 คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ
ต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา                       

  ตัวชี้วัด  2. บวก ลบ  คูณ หารเศษส่วน และทศนิยม   และน าไปใช้ แก้ปัญหา  ตระหนักถึงความสมเหตุ สม
ผลของค าตอบ  อธิบายผลที่เกิดข้ึนจากการบวก การลบ  การคูณ  การหาร   และบอกความสัมพันธ์ ของการ
บวก กับการลบการคูณกับ การหารของเศษส่วน และทศนิยม 

สาระท่ี6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
   ตัวชี้วัด 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
  2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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  3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
  4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
  5. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณติศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ   
  6. มีความคิดริเริ่ม 
 
1.3 เทคโนโลยี    
สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  (ม.2 - 3) 
  มาตรฐาน 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี การออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  
สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
  ตัวชี้วัด   
  ง 2.1  ม.3/2  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย  เพ่ือน าไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจ าลองของสิ่งของเครื่องใช้  หรือ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล 
สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
   ง 3.1  ม.2/3 ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม (ม.2 ) 
   ง.3.1  ม.3/3 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน   (ม.3 ) 

ตารางตัวชี้วัด 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
การออกแบบและ

เทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัด  ว1.1  
 ม. 1/3 ทดลองและ
อธิบายหน้าที่ของ
ส่วนประกอบที่ส าคัญของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
(โครโมพลาสต์ , สารสีแอ
โทไซยานีน) 
ม. 1/8 ทดลองและ
อธิบายกลุ่มเซลล์ที่
เกี่ยวข้องกับการล าเลียง
น้ าของพืช                                                
ม. 1/9 สังเกตและ

ค 1.2  ม.1/2  บวก ลบ  
คูณ หารเศษส่วน และ
ทศนิยม   และน าไปใช้ 
แก้ปัญหา  ตระหนักถึง
ความสมเหตุ สมผลของ
ค าตอบ  อธิบายผลที่
เกิดข้ึนจากการบวก การ
ลบ  การคูณ  การหาร   
และบอกความสัมพันธ์ 
ของการบวก กับการลบ
การคูณกับ การหารของ
เศษส่วน และทศนิยม 

  ง.3.1  ม.2/3 ค้นหา
ข้อมูลและติดต่อสื่อสาร
ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
(ม.2 ) 
 
ง.3.1  ม.3/3 ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
น าเสนองานในรูปแบบที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน 
(ม.3 ) 

    ง 2.1  ม.3/2  สร้าง
สิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  
ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย  
เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ต้นแบบและแบบจ าลอง
ของสิ่งของเครื่องใช้  
หรือถ่ายทอดความคิด
ของวิธีการเป็น
แบบจ าลองความคิดและ



4 
 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
การออกแบบและ

เทคโนโลยี 
อธิบายโครงสร้างที่
เกี่ยวกับระบบล าเลียงน้ า 
และอาหารของพืช  
ว2.2 ม.3/4 วิเคราะห์
และอธิบายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม
ปรัชญา                           
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด  ว3.1 ม.2/3  
ทดลองและอธิบาย
หลักการแยกสารด้วย
วิธีการกรอง  การตกผลึก 
การสกัด  การกลั่น  และ
โครมาโทกราฟี และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด ว8.1  
ม. 1-3/1-9 
 
 
 
 

ค6.1 ม1/1  ใช้วิธีการที่
หลากหลายแก้ปัญหา 
ค6.1 ม1/2 ใช้ความรู้ 

ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
ค6.1 ม1/3 ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
ค6.1 ม1/4  ใช้ภาษา
และสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมาย  และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน 
ค6.1 ม1/5 เชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ และน า
ความรู้ หลักการ 
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์อ่ืน ๆ   
ค6.1 ม1/6 มีความคิด
ริเริ่ม 

 การรายงานผล 
(ม.2 - 3) 

 
2. สาระส าคัญ 
         การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างระบบล าเลียงพืช คือ ท่อล าเลียงโฟลเอ็ม และท่อล าเลียงไซเล็ม จ าเป็นต้อง
ใช้กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ช่วยในการศึกษา และผู้ศึกษาสามารถอธิบายถึงโครงสร้างต่างๆได้นั้นต้องอาศัย
การย้อมสี  เพราะสีย้อมนั้นจะท าให้เห็นขอบเขตของโครงสร้างที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจน สีย้อมที่ใช้มี 2 
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ชนิด คือ สีสังเคราะห์ได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมี และสีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พืช  สัตว์ และแร่ธาตุ  
         พืช คือสีธรรมชาติ ที่มีสีหลากหลายสีได้มามาจากส่วนต่างๆ เช่น ราก เปลือกของล าต้น  เนื้อไม้  
เมล็ด  และ ใบ เป็นต้น อาจมีพืชบางชนิดที่สามารถให้สีได้มากกว่า 1 สี สีจากเหง้า  เช่น  ขมิ้น สีจากใบ  เช่น  
เตย  ย่านาง สีจากผล เช่น  พริกลูกตาลสุก สีจากแก่น  เช่น  ฝาง สีจากเชื้อรา  เช่น  อังคั่ก สีจากราก  เช่น  
แครอท  สีจากดอก  เช่น  อัญชัน สีจากเมล็ด  เช่น  ค าแสด สีจากธัญพืช  เช่น  ข้าวเหนียวด า สี ธรรมชาติ 
ที่สกัดด้วยวิธีการอย่างง่าย แล้วสามารถน าไปย้อมโครงสร้างต่างๆ ของพืช เช่น ระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืช
ได้นั้น ช่วยในด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการน าพืชในธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเรามาใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการเรียนการสอน   

สาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 
   1. หลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ (Len Mu eye) 
   2. การตัดเนื้อเยื่อตามขวางของล าต้น (cross section) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ใบเลี้ยงคู ่ 
              (สีย้อมซาฟรานีน) 
  3. การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ 
  4. สีธรรมชาต ิ
   5. ระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืช  
   6. ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงพืชการศึกษา (การย้อมสีจากธรรมชาติที่นักเรียนศึกษารอ) 
    กษ์ 
    คณิตศาสตร์ 
          1. ค านวณเกี่ยวกับก าลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ 
          2. การค านวณหลักการเตรียมสารละลาย 
          3. ค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกวัสดุ 
   เทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี) 
          1. การเลือกใช้วัสดุสีธรรมชาติและตัวท าละลายที่เหมาะสม 
          2.  การถ่ายทอดความคิดเป็นการสื่อสารแนวคิดใช้แก้ปัญหาสนองความต้องการให้เป็น
รูปธรรม  เพื่ออธิบายและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ  แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ การถ่ายทอดความคิดท่ีเป็น
ชิ้นงาน  และการถ่ายทอดความคิดที่เป็นวิธีการ      (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
         3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องโปรเจคเตอร์ และโปรแกรม Power point ในการน าเสนอผลงาน 
         4. การน ากล้องจุลทรรศน์  โทรศัพท์ มาประกอบการศึกษา 
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             E  :วิศวกรรม      
 - ภาพถ่ายของชิ้นงานการย้อม
โครงสร้างระบบท่อล าเลียงของพืช
ด้วยวัสดุธรรมชาติ   
-  การออกแบบวิธีการสกัดสีและ
ย้อมโครงสร้างระบบท่อล าเลียง 
- การออกแบบทางความคิดและ
วิธีการน าเสนอผลงงาน     สร้าง
เครื่องยิงเมล็ดพันธุ์ตรงเป้าหมายที่
ก าหนด 3 ใน 5 จุด และได้จ านวน
เมล็ ด พั น ธุ์ ม ากที่ สุ ด  ใน เวล าที่
ก าหนด และใช้งบประมาณในการ
สร้างน้อยที่สุด 
 
 

T :เทคโนโลยี 

1. การเลือกใช้วัสดุสีธรรมชาติ
และตัวท าละลายที่เหมาะสม 

2. การสืบค้นข้อมูล 
3. กล้องจุลทรรศน์ แบบพกพา

Mu eye 
4. โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
5. นาฬิกา 

1.การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี 
2.การเลือกวัสดุ 

เรื่อง การศึกษาระบบเนื้อเยื่อ
ล าเลียงของพืชจากสีย้อม
ธรรมชาติ (Study  vascular 
tissue system plant  from 
Natural dyes)                

M :คณิตศาสตร ์
- ค านวณเกี่ยวกับก าลังขยายของ
กล้องจุลทรรศน์ 
- การค านวณหลักการเตรียม
สารละลาย 
- ค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือก
วัสดุ 
 
3. ตรีโกณมิติ 
4.ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
 

 
4. แผนผังความคิด 
 

S  :วิทยาศาสตร์ 

1. 1. หลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ (Len Mu eye) 
   2. การตัดเนื้อเยื่อตามขวางของล าต้น (cross section)  
      พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ใบเลี้ยงคู่ (สีย้อมซาฟรานีน) 
   3. การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลาย 
   4. สีธรรมชาติ 
   5. ระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืช  
   6. ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงพืชการศึกษา 
      โดยสีย้อมจากธรรมชาติที่นักเรียนศึกษา 
 
 

  

 

     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. นักเรยีนสามารถศึกษาและเลือกวัสดุสีธรรมชาติจากท้องถิ่นมาสกัดเป็นสีย้อมได้ 
    2. นักเรียนสามารถสกัดสีธรรมชาติ และน าสีไปใช้ในการย้อมโครงสร้างระบบท่อล าเลียงของพืชได้ชัดเจน 
    3. นักเรียนสามารถออกแบบวิธีการสกัดสารอย่างง่ายจากตัวท าละลายชนิดต่างๆ และศึกษาวิธีการตัด
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เนื้อเยื่อตามขวางของล าต้น   พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ได้ถูกต้อง และเหมาะสม 
    4. นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุที่จะน ามาเป็นตัวท าละลายในการออกแบบวิธีการและเทคนิคได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมได้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลสนับสนุน 
   5. นักเรียนสามารถแสดงภาพของชิ้นงานการย้อมโครงสร้างระบบท่อล าเลียงของพืชด้วยวัสดุธรรมชาติที่
นักเรียนสนใจศึกษา และน าเสนอชิ้นงาน/ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพได้     
 
6. วัสดุอุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 
 เรื่องการศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงพืช  
1 กล้องจุลทรรศน์แบบพกพา (Mu eye) 3 ตัว 
2 แผ่นสไลด์ 5 แผ่น 
3 กระจกปิดแผ่นสไลด์ 5 แผ่น 
3 ใบมีดโกน 5 แผ่น 
4 พู่กัน 3 อัน 
5 เข็มเขี่ย 3 อัน 
6 จานเพาะเชื้อ 3 อัน 
7 บีกเกอร์ขนาด 100 ml. 3 อัน 
8 หลอดหยด 3 อัน 
9 ขวดรูปชมพู่  1 อัน 
10 กรวยแก้ว 1 อัน 
11 กระดาษติดฉลาก 4 แผ่น 
12 กระดาษเนื้อเยื่อ 1 ม้วน 
13 สีย้อมสังเคราะห์ (สารซาฟรานีน) ความเข้มข้น  10 ml.  
14 โทรศัพท์สมาร์ทโฟน  3 เครื่อง 
15 กระดาษ A4 4 แผ่น 
16 แผ่นโฟม 1 แผ่น 
17 หัวแครอท 1 หัว 
18 หัวมันฝรั่ง 1 หัว 
19 ก้านคะน้า 1 หัว 
   
 เรื่อง การสกัดสีย้อม  
1 บีกเกอร์ ขนาด 80 -100 ml. 4 ใบ 
2 โกร่งบดสาร 1 ชุด 
3 กระดาษกรอง 2 แผ่น 
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ที ่ รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 
 เรื่องการศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงพืช  
4 ผ้าขาวบาง 1 ผืน 
5 ช้อนตวงสาร 1 อัน 
6 น้ าส้มสายชู 30 ml. 
7 กรดแอซิติก 30 ml. 
8 เอทิลแอลกอฮอล์ 30 ml. 
9 น้ ากลั่น 30 ml. 
10 มีด 1 เล่ม 
11 เขียง 1 อัน 
12 เครื่องชั่งสาร 1 เครื่อง 
13 แท่งแก้วคน 1 แท่ง 
14 ถุงมือ  
15 พืชตัวอย่าง  ( เช่น ดอกกระเจี๊ยบ กะหล่ าปลีสีม่วง บีทรูท ดอกอัญชัน ขม้ินชัน 

มะม่วงหาวมะนาวโห่) 
1 ชนิด 

 การน าเสนอชิ้นงาน จ านวนทั้งห้อง 
1 คอมพิวเตอร์  1 เครื่อง 
2 โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 
3 ไมโครโฟน 1 ตัว 
4 Power point. น าเสนอ ผลการศึกษา  1 เรื่อง 

 

7. แนวการจัดการเรียนรู้ 
  7.1 ขั้นระบุปัญหา 
       1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการอภิปรายและโดยการตั้งค าถามก่อนว่าปัญหาและอุปสรรคที่พบในการ
เรียน ปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการ มีอะไรบ้าง (แนวการตอบ : ปัญหาการสัมผัสสารเคมี ซึ่งเป็นสาร
สังเคราะห์ เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ และ สารมีราคาแพง หาซื้อได้ยาก )  
        2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สารสีจากธรรมชาติที่
เป็นพืชมาทดแทนสีสังเคราะห์  (แนวการตอบ : 1. ศึกษาชนิดของพืชที่ให้สีที่มีในท้องถิ่นเรา  2. ศึกษา
คุณสมบัติของพืชที่ให้สีชนิดต่างๆ 3. ศึกษาวิธีการสกัดสารด้วยวิธีอย่างง่ายที่น ามาซึ่งความคุมค่า ประหยัด 
และเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  4. สามารถเลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น สารละลายที่น ามาสกัดสามารถหาได้ง่าย ราคาไมแพงมีผลข้างเคียงน้อย 
, การเลือกใช้ส่วนของพืช ตรงกับชนิดของพืชที่ให้สีดีที่สุด , การใช้สารชนิดต่างๆที่ไม่ฟุ่มเฟือย) 
     3. นักเรียนดู Power point เกี่ยวกับ ผลการน าสารสีต่างในธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
     4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาพืชที่ให้สีชนิดต่างๆ ที่พอจะสามารถน าไปใช้ในการ
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สกัดเพ่ือย้อมโครงสร้างระบบล าเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้ 
        4.1 วิธีการสกัดสารที่สามารถสกัดสารสีออกมาได้ โดยสารที่สกัดหาได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย ควร
ใช้สารละลายชนิดใด (แนวการตอบ : น้ าส้มสายชู, น้ ามะนาว เป็นต้น ) 
        4.2 วิธีการ สกัดสารที่สามารถสกัดสารสีออกมาได้ หาได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยให้เราได้
แนวคิดในการผลิตสีย้อมจากธรรมชาติ อะไรบ้าง (แนวการตอบ : แนวคิดเก่ียวกับสารละลายที่เหมาะสมต่อ
การสกัดสีย้อม สีย้อมจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นสามารถหาได้ง่ายที่ให้สีดี เทคนิคการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ
พืชที่มีลักษณะถูกต้อง) 
         4.3 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชที่มีลักษณะถูกต้องมีอะไรบ้าง (แนวการตอบ : เนื้อเยื่อที่ตัด
ตามขวางจะต้องบางไม่แหว่ง ครบส่วนตามแนวรอบล าต้น สามารถลอยในระดับผิวน้ า ไม้เอียง วัสดุที่ช่วยใน
การตัดเนื้อเยื่อล าต้นให้ได้ผลดีที่สุด คือ แผ่นโฟม เป็นต้น )  

5. ครูใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆละ 5 คน แล้วให้ปัญหาหรือสถานการณ์แต่ละกลุ่ม ศึกษารายละเอียด
และเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา ดังนี้ “ในการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1 เรื่อง การศึกษาระบบล าเลียงของพืช โดยศึกษาในห้องปฏิบัติการ ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในการศึกษาเป็นสี
สังเคราะห์ ซึ่งส่งกลิ่นฉุน และถ้าสัมผัสมือนาน จะเกิดการกัดกร่อนผิวหนัง อีกท้ังสารมีราคาท่ีแพงการ  เราใน
ฐานะเป็นนักเรียนที่ต้องฝึกทักษะปฏิบัติการดังกล่าวจะมีแนวทางในการ น าสีย้อมจากธรรมชาติมาใช้แทนสี
สังเคราะห์ ที่สามารถย้อมโครงสร้างระบบล าเลียงพืชได้ชัดเจน สารสีที่สกัดได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 
สามารถหาได้ง่าย และช่วยลดค่าใช่จ่ายในการศึกษา ” 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เพ่ือน าไปสู่การสกัดสีย้อมโดยการเลือกตัว
ท าละลายที่เหมาะสม การหาวิธีการตัดเนื้อเยื่อล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ ตามแนวขวางที่ถูกต้อง 
สามารถเลือกพืชสามารถน ามาย้อมโครงสร้างระบบล าเลียงของพืชได้ชัดเจน และวิธีการน าเสนอผลงานที่
น่าสนใจ 

  7.2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
       นักเรียนจะต้องศึกษาหลักการความรู้ที่เก่ียวข้องในการผลิตสีย้อมจากธรรมชาติเพ่ือย้อมโครงสร้างระบบ
ล าเลียงของพืช จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 หลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ (Len Mu eye) 
                   1. ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจรรม และแจ้งล าดับการจัดกิจกรรม   
                   2. ครูสร้างความสนใจในกิจกรรม เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ โดยการ ตั้งค าถามก่อนเรียนดังนี้ 
                      -นักเรียนคิดว่าเราสามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กได้อย่างไร (แนวการตอบ : การใช้แว่น
ขยาย การใช้กล้องจุลทรรศน์ หรือ การถ่ายภาพแล้วน ามาขยายขนาดภาพให้ใหญ่ขึ้น ฯลฯ) 
                     - นักเรียนคิดว่ากล้องจุลทรรศน์ที่นักเรียนรู้จัก หรือเคยใช้มาแล้วนั้น รูปร่าง ขนาด และ
การท างานอย่างไร (เป็นกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา รูปร่างมีองค์ประกอบหลายส่วน น้ าหนักมาก)  
                    - นักเรียนมีวิธีการค านวณหาก าลังขยายของภาพ ขนาดของภาพ และขนาดของวัตถุได้
อย่างไร 
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                    - แล้วนักเรียนพบเจอปัญหาในการใช้กล้องจุลทรรศน์อะไรบ้าง (แนวการตอบ: การท างาน
ซับซ้อน ต้องดูแลรักษามาก มีจ านวนน้อย เคลื่อนย้ายยาก ไม่สามารถน าไปใช้นอกห้องเรียนได้) 
                   3. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับกล้องจุลทรรศน์ Mu eye แล้วศึกษาหลักการท างานจากคู่มือการ
ใช้งาน และใบกิจกรรม แล้วรับวัสดุอุปกรณ์การทดลอง  
                  4. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยใช้ท าการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มี
ขนาดเล็ก สาหร่าย และ การค านวณหาค านวณหาก าลังขยายภาพ ขนาดของภาพ และขนาดของวัตถุจาก
กล้องจุลทรรศน์ โดยศึกษาจาก Power point เรื่องกล้องจุลทรรศน์และการค านวณหาก าลังขยายภาพจาก
กล้องจุลทรรศน์ โดยครูคอยให้ค าปรึกษา และแนะน าความรู้เพ่ิมเติมตลอดระยะเวลาการท ากิจกรรม 
                   5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม และลงข้อสรุปร่วมกันจากการทดลอง 
แล้วบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรม ที่ 1 เรื่อง หลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
                   6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมการทดลองแล้วเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ที่ 2 ไปสู่ เรื่อง หลักการ cross section ระบบล าเลียงล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว,ใบเลี้ยงคู่ 
 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาระบบท่อล าเลียงของพืชโดยการตัดเนื้อเยื่อตามขวางของล าต้น  (cross 
section) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ใบเลี้ยงคู่ โดยใช้สีสังเคราะห์ย้อม (สารละลายซาฟรานีน) 
                  1. ครูทบทวนกิจกรรมครั้งที่แล้ว และแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจรรม และแจ้งล าดับการ
จัดกิจกรรม   
                   2. ครูกล่าวน ากิจกรรม โดยการเล่าสถานการณ์ เพื่อสร้างความสนใจและเข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
                      - พืชแต่ละชนิดที่มีการเจริญเติบโตได้นั้น ล้วนเกิดมาจากการได้รับ แสงสว่าง อาหาร น้ า
และแร่ธาตุ ซึ่งพืชต้องอาศัยโครงสร้างในการล าเลียง เพ่ือน าไปใช้ในการเจริญเติบโต ดังนั้น เราจะมีวิธี
การศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงของพืชได้อย่าไร (แนวการตอบ : อาศัยโครงสร้างในการล าเลียงผ่านระบบ
ท่อล าเลียงน้ าและอาหาร)  
                   3. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบความรู้ ที่ 2 เรื่อง การตัดเนื้อเยื่อตามขวางของล าต้น  (cross 
section) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ใบเลี้ยงคู่ โดยใช้สีสังเคราะห์ย้อม (ชนิด A ,B) และศึกษาใบกิจกรรม               
                   4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายในใบความรู้ และใบกิจกรรม พร้อมรับอุปกรณ์เพ่ือท า
การทดลอง  
                   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิกจรรม โดยมีครูคอยให้ค าปรึกษา ค าแนะ และตั้ง
ค าถามระหว่างการทดลอง  
                    - ถ้าล าต้นพืชที่มีขนาดเล็ก นักเรียนมีเทคนิคในการตัดเนื้อเยื่อตามขวาง อย่างไรเพ่ือให้ 
บางที่สุดและครบส่วน (แนวการตอบ : ถ้าเป็นล าต้นที่มีขนาดเล็กควรมีที่ยึด เช่น แผ่นโฟม ) 
                   6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม และลงข้อสรุปร่วมกันจากการทดลอง 
แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรม ที่ 2 การตัดเนื้อเยื่อตามขวางของล าต้น  (cross section) พืชใบ
เลี้ยงเดี่ยว  ใบเลี้ยงคู่ 
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                   7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมการทดลองแล้วเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ที่ 3 ไปสู่ เรื่อง การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลาย และรับใบความรู้ ไปศึกษาค้นคว้า ล่วงหน้า 
 

   กิจกรรมที่ 3 การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลาย 
                  1. ครูทบทวนกิจกรรมครั้งที่แล้ว และครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจรรม และแจ้งล าดับ
การจัดกิจกรรม   
                   2. ครูกล่าวน ากิจกรรม โดยการตั้งค าถาม เพ่ือสร้างความสนใจดังนี้ 
                     - สารที่เป็นตัวท าละลายที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง ( แนวการตอบ :  น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันสน  กรดแอซิติก เอทิลแอลกอฮอล์ เมทานอล น้ าส้มสายชู และน้ ากลั่น เป็นต้น ) 
                    - สารที่ใช้ในการสกัดสีจากพืชนั้น ควรเป็นตัวท าละลายที่ สามารถสกัดได้สีออกมากสุด 
สารสกัดนั้นไม่เป็นอันตราย ราคาไม่แพง สามารถหาได้ง่าย ควรเป็นสารชนิดใด เพราะเหตุใด  
                   3. นักเรียนแต่ละน ากลุ่มรับใบความรู้ ที่ 3 เรื่อง การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลาย และใบ
กิจกรรม ที่ 3 เรื่อง การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลาย 
                  4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายกิจกรรมในใบความรู้ และใบกิจกรรม พร้อมรับอุปกรณ์
เพ่ือท าการทดลอง และตั้งค าถามก่อนการทดลอง 
                  - สารที่เป็นตัวท าละลาย ที่ก าหนดให้แต่ละชนิด ซึ่งความเข้มข้น 45% ในปริมาตร 50 
มิลลิลิตร มีความเข้มข้นเท่าไหร่ (แนวการตอบ : จากการค านวณหาความเข้มข้นของสารละลาย สูตรร้อยละ
โดยมวลต่อปริมาตร พบว่ามีสารละลายอยู่ในปริมาตร 50 มิลลิลิตร จ านวน 22.5 มิลลิลิตร) 
                 - นักเรียนคิดว่าสารละลายที่ก าหนดให้ ชนิดใดที่น่าจะเป็นตัวท าละลายดีที่สุด ราคาถูก ไม่
เป็นอันตราย สามารถหาได้ง่าย เพราะเหตุใด 
                 - มีวัสดุชนิดใดบ้าง ที่น่าจะช่วยในเรื่อง การตัดเนื้อเยื่อพืช ให้บางที่สุด (แนวการตอบ:โฟม) 
                   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยมีการอภิปรายกิจกรรมก่อนท าการทดลอง       
ครูคอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน า                    
                  6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม และลงข้อสรุปร่วมกันจากการทดลอง 
แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรม ที่ 3 เรื่อง การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลายการสกัดสีจากพืช
ด้วยตัวท าละลาย 
                   7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมการทดลองแล้วเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ที่ 4 ไปสู่ เรื่อง สีธรรมชาติ 
 

 
   กิจกรรมที่ 4 สีธรรมชาติ 
                  1. ครทูบทวนกิจกรรมครั้งที่แล้ว และครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจรรม และแจ้งล าดับ
การจัดกิจกรรม   
                   2. ครูกล่าวน ากิจกรรม โดยการตั้งค าถาม เพ่ือสร้างความสนใจดังนี้ 
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                      - นักเรียนรู้จักสีที่ได้จากธรรมชาติอะไรบ้าง (แนวการตอบ : สีเหลือง จาก  แก่นขนุน  
ขม้ิน แดง จาก กระเจี๊ยบ  สีน้ าเงิน จาก มะพูด สีเขียว ใบเตย และ ใบหูกวาง สีม่วงจาก ดอกอัญชัน) 
                      - เพราะเหตุใด ในพืชดังกล่าว จึงมีสีชนิดต่างๆ  (แนวการตอบ : มีสารที่เป็นรงควัตถุ เช่น 
สารแอนโทไซยานีน) 
                   3. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับและศึกษา ใบความรู้ ที่ 4 เรื่อง สีธรรมชาติ ใบกิจกรรม และดูภาพ
เกี่ยวกับพืช ที่ให้สีชนิดต่างๆ จาก Power point  
                  4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเนื้อหาในใบความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสื่อ 
Power point เรื่อง สีจากธรรมชาติ ร่วมกัน  แล้วบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรม ที่ 4 เรื่อง สีธรรมชาติ  
                   5. ครูตั้งค าถามระหว่างด าเนินกิจกรรม การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
                       - ในท้องถิ่นของเรา เช่น ที่บ้าน สวน หรือที่ตลาดใกล้บ้าน มีพืชชนิดใดบ้างที่สามารถให้
สีได้ (นักเรียนตอบตามท้องถิ่นตนเอง) 
                       -  สีใดที่นักเรียนสนใจน ามาใช้ในการศึกษาย้อมระบบท่อล าเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
และใบเลี้ยงคู่ เพราะเหตุใด 
                  6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม และลงข้อสรุปร่วมกันจากการทดลอง 
แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรม ที่ 4 เรื่อง สีธรรมชาติ   
                   7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมการทดลอง แล้วเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จาก
กิจกรรมที่ 5 ไปสู่ เรื่อง ระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืช และกิจกรรมที่ 6 เรื่อง ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียง
พืช (ย้อมจากธรรมชาติที่นักเรียนศึกษา)  

   กิจกรรมที่ 5 ระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืช  
     1. ครทูบทวนกิจกรรมครั้งที่แล้ว และครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจรรม และแจ้งล าดับ
การจัดกิจกรรม   
                   2. ครูกล่าวน ากิจกรรม โดยการตั้งค าถาม เพ่ือสร้างความสนใจดังนี้ 
                      - จากท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง เกี่ยวกับการศึกษาลักษณะโครงสร้างระบบ
ท่อล าเลียงมาแล้ว ลักษณะท่อล าเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ ของรากและล าต้น นั้นมีลักษะและ
ความแตกต่างกันอย่างไร  
                   3. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับและศึกษา ใบความรู้ ที่ 5 เรื่อง ระบบเนื้อล าเลียงพืช และใบ
กิจกรรม ศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และดูลักษณะเกีย่วกับ
ลักษณะโครงสร้างระบบล าเลียงของพืช จาก You tube เรื่อง ระบบล าเลียงพืช 
                  4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเนื้อหาในใบความรู้ หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสื่อ You tube เรื่อง ระบบล าเลียงพืช ร่วมกัน   
                   5.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม และลงข้อสรุปร่วมกันจากการทดลอง 
แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรม ที่ 5 เรื่อง ระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืช 
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                   7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมการทดลองแล้วเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ที่ 6 ไปสู่ เรื่อง ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงพืช  

  กิจกรรมที่ 6 ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงพืช (สีย้อมจากธรรมชาติที่นักเรียนศึกษา) 
                  1. ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจรรม และแจ้งล าดับการจัดกิจกรรม   
                   2. ครูกล่าวน ากิจกรรม โดยการตั้งค าถาม เพ่ือสร้างความสนใจดังนี้ 
                      - จากที่นักเรียนได้ศึกษา เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างระบบล าเลียงพืช  การตัด
เนื้อเยื่อ cross section ล าต้นพืช เลียงล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว,ใบเลี้ยงคู่ สีย้อมธรรมชาติ และการสกัดสีย้อม
ด้วยตัวท าละลาย ไปแล้วนั้น นักเรียนได้รับความรู้ อะไรบ้าง (แนวการตอบ : ได้รับความรู้ หลักการ และ
ทักษะ กระบวนการคิด ) 
                    - นักเรียนสามารถน าความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด ดังกล่าว นี้ไปใช้ในการศึกษา
โครงสร้างระบบล าเลียงพืช จากสีย้อมธรรมชาติจากพืชที่สนใจได้อย่างไร 
                  4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายในใบกิจกรรม ที่ 6  เรื่อง ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียง
พืช (สีย้อมจากธรรมชาติที่นักเรียนน ามาศึกษา) พร้อมรับอุปกรณ์เพ่ือท าการทดลอง  
                   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยมีครูคอยให้ค าปรึกษา ค าแนะ และตั้ง
ค าถามระหว่างการทดลอง ให้กับแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
                    - เพราะเหตุใดนักเรียนแต่ละกลุ่มจึงเลือกพืชตัวอย่างชนิดนั้นมาศึกษา    
                   - นักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือน าเสนองานในครั้งต่อไปอย่างไร                   
                   6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป และอภิปรายกิจกรรมการทดลองแล้วเชื่อมโยงความรู้ที่ได้
จากกิจกรรมไปใช้ในชีวิตจริง หรือน าความรู้นั้นไปประยุกต์ในในอนาคตต่อไป 

  7.3 ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา   
 1.  ครูทบทวนสถานการณ์ปัญหาในกิจกรรมนี้อีกครั้งว่า  นักเรียนต้องสามารถย้อมโครงสร้างระบบ
ล าเลียงพืชได้ชัดเจน สารสีที่สกัดได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และช่วยลดค่าใช่จ่ายในการศึกษา   โดย
เชื่อมโยงความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการท าการศึกษาในกิจกรรมที่ 1 - 6  กับการท าใบกิจกรรม มีดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1  หลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ ท าให้นักเรียนรู้หลักการใช้กล้อง และมีทักษะการใช้กล้อง
แล้ว ค านวณหาก าลังขยายภาพ ขนาดของภาพ และขนาดของวัตถุ  โดยการสืบค้นข้อมูลจากคู่มือ
การใช้กล้อง ใบความรู้  และอินเทอร์เน็ต  ท าให้นักเรียนสามารถถ่ายภาพหรือวีดีโอจากสิ่งที่ศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

 กิจกรรมที่ 2  การตัดเนื้อเยื่อตามขวางของล าต้น  (cross section) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ใบเลี้ยงคู ่โดย
การย้อมสีสังเคราะห์ (สารละลายซาฟรานีน) โดยการการศึกษาใบความรู้ และสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต  ท าให้นักเรียนได้ทราบว่า   วิธีการทีต่ัดเนื้อเนื้อพืชให้บาง ครบส่วน และสามารถลอย
ที่ผิวน้ าได้โดยไม่เอียง  โดยมีวัสดุที่สามารถช่วยยึดล าต้นขณะตัดเนื้อล าต้นพืชให้บางได้ง่ายขึ้น แล้ว
น าเนื้อเยื่อ ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงของพืชโดยการย้อมสีสังเคราะห์ สามารถถ่ายภาพที่ได้ชัด
ที่สุด 
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 กิจกรรมที่ 3 การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลาย โดยการการศึกษาใบความรู้ และสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต  ท าให้นักเรียนรู้หลักการสกัด สามารถเลือกใช้สารที่เป็นตัวท าละลาย ละลายสีจาก
ธรรมชาติแล้วได้สีออก (ท่ีสามารถหาง่าย คุ้มค่า ไม่เป็นอันตราย สามารถเป็นตัวท าละลายได้ดี และ
ราคาไม่แพง ) แล้วสามารถน าไปย้อมโครงสร้างระบบล าเลียงของพืช และ สามารถถ่ายภาพที่ได้ชัด
ที่สุด พร้อมบอกเหตุผลที่เลือกตัวท าละลาย 

 กิจกรรมที่ 4  สีธรรมชาติ การศึกษาใบความรู้ และสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  ท าให้นักเรียนได้ 
รู้จักสีธรรมชาติจากพืช ที่สามารถน าความรู้ที่ได้ตัดสินใจตัวอย่างพืชมาสกัดให้สี พร้อมบอกเหตุผลที่
เลือกพืชชนิดนั้นได้ 

 กิจกรรมที่ 5  ระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืช การศึกษาใบความรู้ และสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
ท าให้นักเรียน รู้และเข้าใจลักษณะโครงสร้างระบบล าเลียงน้ าและอาหารของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบ
เลี้ยงคู ่และสามารถบอกความแตกต่างระหว่างโครงสร้างระบบล าเลียงน้ าและอาหารของพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ได้ 

 กิจกรรมที่ 6 ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงพืช (สีย้อมจากธรรมชาติที่นักเรียนศึกษา) การศึกษาใบ
ความรู้ และสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  ท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 1-5 ไปหลักในการปฏิบัติกิจกรรม ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงของพืช โดยใช้สี
ธรรมชาติที่นักเรียนสนใจเลือกมาสกัดสี แล้วสามารถย้อมเห็นโครงสร้างได้ชัดเจน  

2. ครูก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 หลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ ค านวณหาก าลังขยาย ขนาดภาพ ขนาดวัตถุ แล้วตอบ
ค าถามในใบบันทึกกิจกรรมที่ 1 ได้ถูกต้อง 5 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 2  การตัดเนื้อเยื่อตามขวางของล าต้น  (cross section) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ใบเลี้ยงคู ่
ให้บางที่สุด (มองเห็นเป็นลักษณะใสๆ หรือ ขนาดไม่เกินประมาณ 0.2 มิลลิเมตร) 5 คะแนน 
เมื่อน าไปลอยที่ผิวน้ าแล้วไม่จม พร้อมขนานในแนวระนาบกับผิวน้ า 5 คะแนน และครบ
ส่วนประกอบ ไม่แหว่งหรือขาดหายไป 5 คะแนน ต้นพืชใบเลี้ยงคู้และใบเลี้ยงเดี่ยว ต้น ละ 5 
บาท และ วัสดุช่วยยึดล าต้นให้ตัดได้ง่ายขึ้น คือ โฟม ต้นคะน้า แครอท มันฝรั่ง ชิ้นละ 3 บาท  

 กิจกรรมที่ 3 การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลาย  
1) สามารถเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในการทดลองสกัดได้ถูกต้องและเหมาะสม คือ 
ตัวอย่างวัสดุพืชตัวอย่าง 1 ชนิด  5 บาท (ดอกกระเจี๊ยบ กะหล่ าปลีสีม่วง บีทรูท ดอกอัญชัน 
ขม้ินชัน มะม่วงหาวมะนาวโห่ แห้วมังกรแดง) โกร่งบดสาร (1 ชุด) ใช้กระดาษกรอง ( 1-2 แผ่น 
) กระบอกตวงสาร ( 1 อัน ) กรวยรูปชมพู่ ( 1 อัน)  แท่งแก้วคนสาร ( 1 อัน ) ถุงมือ ( 1-2 คู่ ) 
มีด ( 1 อัน) เขียง (1 อัน ) บิกเกอร์ขนาด 80 มิลลิลิตร ( 2 อัน) กระดาษเนื้อเยื่อ ( ไม่เกิน 10 
แผ่น)  อุปกรณ์ ดังกล่าวก าหนด ราคาชนิด (ชุด) นั้นๆละ 1 บาท ถ้า ใช้เกิน คิดเพ่ิม ชิ้นหรือชุด
ละ 1 บาท  
2) การเลือกสารที่เป็นตัวท าละลายได้ถูกต้อง และเหมาะสมที่สุด คือ คุ้มค่า ราคาไม่แพง ไม่เป็น
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อันตราย สามารถหาได้ง่าย และสามารถละลายสีออกจากพืชได้มากท่ีสุด เช่น  น้ ากลั่น 
น้ าส้มสายชู กรดแอซิติก  สารละลายเมทานอล อย่างละ 50 มิลิลิตร ราคาชนิดละ 10 บาท ถ้า
ใช้เกิดคิดราคา มิลลิลิตร ละ 5 บาท   
3) น าไปย้อมถ่ายภาพสามารถมองเห็นโครงสร้างระบบท่อล าเลียงชัดมากกว่าเดิม (เห็นการ
เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังย้อม)  5 คะแนน  

 กิจกรรมที่ 4 สีธรรมชาติ ตอบค าถามในใบบันทึกกิจกรรมที่ 4 ได้ถูกต้อง 5 คะแนน 

 กิจกรรมที่ 5 ระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืช ตอบค าถามในใบบันทึกกิจกรรมที่ 5 ได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 

 กิจกรรมที่ 6  ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงพืช (สีย้อมจากธรรมชาติที่นักเรียนศึกษา) 
การน าแนวปฏิบัติจากกิจกรรม และเกณฑ์การคิดคะแนนจากกิจกรรมที่ 2-3 มาปฏิบัติตาม
ขั้นตอน (แต่จะเปลี่ยนตัวอย่างพืช มี กระเจี๊ยบ ดอกอันชัน ใบเตย มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ขม้ินชัน) แล้วท าการย้อม ภาพถ่ายเห็นโครงสร้างได้ชัดเจน 10 คะแนน และรายงายผลการท า
กิจกรรม (รายงานผลการทดลองได้ถูกต้อง) 10 คะแนน  

           3. ครูเชื่อมโยงสถานการณ์ ปัญหา กับการน าไปปรับหรือพัฒนาใช้ชีวิตจริง ในห้องเรียนหรือนอก
ห้องเรียน แล้วให้นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรม ตั้งแต่ 1-6  
           4.  การปฏิบัติกิจกรรม แต่ละกิจกรรม นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้ วิธีการ จากใบกิจกรรมและใบ
ความรู้ โดยครูคอยให้ค าแนะน า ชี้แจงเกณฑ์ การประเมิน ตลอดการด าเนินกิจกรรม พร้อมบันทึกผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมลงในใบบันทึกกิจกรรม ทั้ง 6 กิจกรรม 
  7.4 ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา   
   5. นักเรียนแต่ละร่วมกันศึกษาความรู้ วางแผน และปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนที่ คิดและออกแบบไว้ 
เช่น การศึกษาสีย้อมจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการย้อมติดสี การวิธีการตัดเนื้อเยื้อพืชตามขวางให้บางทึ่สุด
ถูกต้อง สามารถน าไปศึกษาได้ การเลือกตัวท าละลายที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูล และการน าเสนอผล
การศึกษา   
 7.4 ข้ันทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน/กระบวนการ 
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ หลักการ แนวคิด ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรม ตั้งแต่ 1-5 แล้วน ามาปรับใช้ใน
กิจกรรมที่ 6 
          7. ครูและนักเรียนร่วมสรุปและอภิปรายกิจกรรม แล้ว ร่วมกันหาแนวทางในการ แก้ไข ปรับปรุง
ผลงานให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ภาพที่เห็นโครงสร้างระบบท่อล าเลียงของพืชใบเลี้ยงคู่ ใบเลี้ยงเดี่ยว 
ที่ชัดที่สุด ที่ได้จากการย้อมสีจากพืชธรรมชาติ 
  7.5 ขั้นน าเสนอผลงาน 
   8. นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้ง 6 ผ่านการออกแบบ และจัดกระท า ในรูปแบบ Power 
point แล้ว น าเสนอผลการศึกษาเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ต่อผู้อ่ืน 
 9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการท ากิจกรรมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 นักเรียนมีหลักการเลือกวัสดุ ที่เป็นพืชตัวอย่างมาใช้ในการสกัดสีได้อย่างไร 
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  นักเรียนมีวิธีการตัดเนื้อเยื่อให้บางที่สุดอย่างไร 

  นักเรียนมีหลักการเลือกสารที่เป็นตัวท าละลายที่ดีที่สุด ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์
อย่างไร 

 นักเรียนมีวิธีการถ่ายภาพเพ่ือให้ได้ภาพที่ชัดที่สุดอย่างไร 
10. นักเรียนบันทึกผลการอภิปรายลงในใบบันทึกกิจกรรมที่ 6  
11. ครเูชื่อมโยงความรู้ หลักการ วิธีการต่างๆท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 6 กิจกรรม ไปพัฒนา
ต่อไป เช่น การสกัดสีย้อมจากธรรมชาติที่เป็นสัตว์ การสกัดสีย้อมและเก็บสีไว้ให้นานๆ โดยอาจแปร
สภาพเป็นผงสี   

 
8. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน คะแนน (ร้อยละ ) 
กิจกรรมที่ 1 หลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ (Mu eye) 
1. อธิบายหลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์ และ 
มีทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ 

ใบบันทึกกิจกรรมที่ 1 เรื่อง 
หลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
(Mu eye) 

5 

กิจกรรมที่ 2 การตัดเนื้อเยื่อตามขวางของล าต้น  
(cross section) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ใบเลี้ยงคู ่
2. ออกแบบการทดลอง อธิบายขั้นตอนการสกัดสี
ย้อม และ มีทักษะการตัดเนื้อเยื่อล าเลี้ยงให้บางที่สุด 

ใบบันทึกกิจกรรมที่ 2 เรื่อง 
การตัดเนื้อเยื่อตามขวางของ
ล าต้น  (cross section) พืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว  ใบเลี้ยงคู่ 

15 

กิจกรรมที่ 3 การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลาย 
3. การเลือกสารที่เป็นตัวท าละลายที่เหมาะสม 

ใบบันทึกกิจกรรมที่ 3 เรื่อง 
การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท า
ละลาย 

15 

กิจกรรมที่ 4  สีธรรมชาติ  
4. เลือกชนิดของสีธรรมชาติที่ได้จากพืช และ
คุณสมบัติ 

ใบบันทึกกิจกรรมที่ 4 เรื่อง  
สีธรรมชาติ  
 

5 

กิจกรรมที่ 5  ระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืช 
5. อธิบายหน้าที่และความแตกต่างของระบบ
โครงสร้างท่อล าเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ 

ใบบันทึกกิจกรรมที่ 5 เรื่อง  
ระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืช 
 

5 

กิจกรรมที่ 6 ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงพืช 
6. ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงของพืช โดยใช้สี
ธรรมชาติที่นักเรียนสนใจเลือกมาสกัดสี แล้ว
สามารถย้อมเห็นโครงสร้างได้ชัดเจน  

ใบบันทึกกิจกรรมที่ 6 เรื่อง  
ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียง
พืช 

15 

7. ความส าเร็จของชิ้นงาน  ใบประเมินชิ้นงาน 10 
8. การน าเสนอผลงาน ใบประเมินการน าเสนอ 10 
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9. ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ใบประเมินชิ้นงาน 10 
10. การท างานเป็นกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรม 10 

 
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. อธิบายหลักการ
ท างานของกล้อง
จุลทรรศน์ และ มี
ทักษะการใช้กล้อง
จุลทรรศน์ 

อธิบายหลักการท างาน 
ค านวณการใช้กล้อง
จุลทรรศน์ และ มีทักษะ
การใช้กล้องจุลทรรศน์ ได้
ถูกต้อง และเหมาะสม 

อธิบายหลักการท างาน 
ค านวณการใช้กล้อง
จุลทรรศน์ ได้ถูกต้องแต่ไม่มี
ทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ 

อธิบายหลักการท างาน 
ค านวณการใช้กล้อง
จุลทรรศน์ ไม่ถูกต้อง 
และไมม่ีทักษะการใช้
กล้องจุลทรรศน์ 

2. อธิบายขั้นตอนการ
สกัดสีย้อม และ มี
ทักษะการตัดเนื้อเยื่อ
ล าเลี้ยงให้บางที่สุด 

อธิบายขั้นตอนการสกัดสี
ย้อมได้ถูกต้อง และมี
ทักษะการตัดเนื้อเยื่อล า
เลี้ยงให้บางที่สุด 

อธิบายขั้นตอนการสกัดสี
ย้อมได้ถูกต้อง แต่ไม่มีทักษะ
การตัดเนื้อเยื่อล าเลี้ยงให้
บาง 

อธิบายขั้นตอนการสกัดสี
ย้อมได้ไม่ถูกต้อง และไม ่
มีทักษะการตัดเนื้อเยื่อล า
เลี้ยงให้บาง 

3. การเลือกสารที่เป็น
ตัวท าละลายที่
เหมาะสม 

 เลือกสารที่เป็นตัวท า
ละลายที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

 เลือกสารที่เป็นตัวท าละลาย
ไดเ้หมาะสม 

 เลือกสารที่เป็นตัวท า
ละลายไม่ที่เหมาะสมใน
การน าไปสกัด 

4. เลือกชนิดของสี
ธรรมชาติถูกต้อง
เหมาะสม 

เลือกชนิดของสีธรรมชาติ
จากพืช ได้ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

เลือกชนิดของสีธรรมชาติ
จากพืช ได้ถูกต้อง 

เลือกชนิดของสีธรรมชาติ
จากพืช ไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม 

5. บอกหน้าที่และ
ความแตกต่างของ
ระบบโครงสร้างท่อ
ล าเลียงของพืชใบเลี้ยง
เดี่ยว ใบเลี้ยงคู ่

บอกหน้าที่และความ
แตกต่างของระบบ
โครงสร้างท่อล าเลียงของ
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ 

บอกหน้าที่และความ
แตกต่างของระบบโครงสร้าง
ท่อล าเลียงของพืชใบเลี้ยง
เดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ 

บอกหน้าที่และความ
แตกต่างของระบบ
โครงสร้างท่อล าเลียงของ
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยง
คู ่

6. ศึกษาโครงสร้าง
ระบบล าเลียงของพืช 
โดยใช้สีธรรมชาติที่
นักเรียนสนใจเลือกมา
สกัดสี แล้วสามารถ
ย้อมเห็นโครงสร้างได้

ศึกษาโครงสร้างระบบ
ล าเลียงของพืชเป็นไปตาม
ขั้นตอน และสามารถย้อม
เห็นโครงสร้างได้ชัดเจน 

ศึกษาโครงสร้างระบบ
ล าเลียงของพืชเป็นไปตาม
ขั้นตอน แต่ไม่สามารถย้อม
เห็นโครงสร้างได้ชัดเจน 

ศึกษาโครงสร้างระบบ
ล าเลียงของพืชไม่เป็นไป
ตามข้ันตอน และไม่
สามารถย้อมเห็น
โครงสร้างได้ชัดเจน 
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รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ชัดเจน 

7. ความส าเร็จของ
ชิ้นงาน 

รายงานผลการศึกษาใน
รูปแบบเอกสาร และ 
Power point ได้ถูกต้อง 
เหมาะสม น่าสนใจ 

รายงานผลการศึกษาใน
รูปแบบเอกสาร ได้ถูกต้อง
แต่ ไม่สามารถ จัดท า 
Power point ได้น่าสนใจ 

ไม่สามารถรายงานผล
การศึกษาในรูปแบบ
เอกสาร และ Power 
point ได้ 

8. การน าเสนอ ล าดับขั้นตอนการน าเสนอ
เข้าใจง่ายและรูปแบบการ
น าเสนอมีความน่าสนใจ 

ล าดับขั้นตอนการน าเสนอ
เข้าใจง่ายหรือรูปแบบการ
น าเสนอมีความน่าสนใจ 

ไม่สามารถน าเสนอได้ 

9. ความคิดสร้างสรรค์
ในการท างาน 

มีความแปลกใหม่และ
ปราณีต 

มีความแปลกใหม่หรือ
ปราณีต 

ไม่มีความแปลกใหม่และ
ไม่ปราณีต 

10. การท างานเป็น
กลุ่ม 

สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท างานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท างาน แต่มีสมาชิก
บางส่วนไม่มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สมาชิกบางส่วนไม่มีส่วน
ร่วมในการท างานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
     คะแนน  21 – 30  คะแนน     หมายถึง      ดี 
     คะแนน    11 – 20  คะแนน     หมายถึง      พอใช้ 
     คะแนน     1 – 10   คะแนน     หมายถึง      ปรับปรุง 
หมายเหตุ  เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ ที่ 1 เรื่อง การค านวณกล้องจุลทรรศน์ 
    2. ใบความรู้ ที่ 2 เรื่อง การตัดเนื้อเยื่อตามขวางของล าต้น  (cross section) 
    3. ใบความรู ้ที่ 3 เรื่อง  การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลาย 

4. ใบความรู ้ที่ 4 เรื่อง สีธรรมชาติ 
    5. ใบความรู้ ที่ 5 เรื่อง โครงสร้างระบบเนื้อเยื่อล าเลียง 
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6. ใบกิจกรรม ที่ 1 เรื่อง หลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
7. ใบกิจกรรม ที่ 2 การตัดเนื้อเยื่อตามขวางของล าต้น   

    8. ใบกิจกรรม ที่ 3 เรื่อง การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลาย 
    9. ใบกิจกรรม ที่ 4 เรื่อง สีธรรมชาติ   
    10. ใบกิจกรรม ที่ 5 เรื่อง ระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืช 
    11. ใบกิจกรรม ที่ 6  เรื่อง ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงพืช (สีย้อมจากธรรมชาติที่นักเรียนศึกษา) 
    12. แบบบันทึกกิจกรรม ที่ 1 เรื่อง หลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
    13. แบบบันทึกกิจกรรม ที่ 2 การตัดเนื้อเยื่อตามขวางของล าต้น   
    14. แบบบันทึกกิจกรรม 3 เรื่อง การสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลาย 
    15. แบบบันทึกกิจกรรม 4 เรื่อง สีธรรมชาติ   
    16. แบบบันทึกกิจกรรม ที่ 5 เรื่อง ระบบเนื้อเยื่อล าเลียงของพืช 
    17. แบบบันทึกกิจกรรม ที่ 6  เรื่อง ศึกษาโครงสร้างระบบล าเลียงพืช 
          (สีย้อมจากธรรมชาติที่นักเรียนศึกษา) 

18. กล้องจุลทรรศน์ Mu eye และคู่มือการใช้งาน 
19. Power point แสดง ภาพเกี่ยวกับพืช ที่ให้สีชนิดต่างๆ 

    20.  You tube เรื่อง ระบบล าเลียงพืช 
    21. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

22. อินเทอร์เน็ต 
 

 

 

 

 

 

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

 ผลการจัดการเรียนรู้  นักเรียนทั้งหมด...........คน  

 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดี......... คน   คิดเป็นร้อยละ.......... 

 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับปานกลาง.......คน   คิดเป็นร้อยละ.......... 
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 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับปรับปรุง........คน   คิดเป็นร้อยละ.......... 

ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................... ........................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................ ......................................

............................................................................................. ................................................................................. 

การปรับปรุงและพัฒนา 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

......................................................................... ..................................................................................................... 

 

ลงชื่อ…………………………………………… 

                        ( .................................................  ) 

          ต าแหน่ง ..................................................... 
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                                         ภาคผนวก            
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