
 

 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1 เร่ือง เนือ้เยือ่พชื ก 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม  เร่ือง  โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก                           

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  เป็นนวตักรรมท่ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ รายวชิาชีววทิยาเพิ่มเติม        

รหัสวิชา  ว30243  เร่ือง  โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอก  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  เป็นชุดกิจกรรมท่ีสร้าง

ข้ึนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  สาระท่ี  1  ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ โดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน และพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน  ซ่ึงประกอบดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด  8  ชุด  ไดแ้ก่  

   ชุดท่ี  1  เร่ือง  เน้ือเยือ่พืช   

   ชุดท่ี  2  เร่ือง  โครงสร้างและหนา้ท่ีของราก 

   ชุดท่ี  3  เร่ือง  โครงสร้างและหนา้ท่ีของล าตน้ 

   ชุดท่ี  4  เร่ือง  โครงสร้างและหนา้ท่ีของใบ  

   ชุดท่ี  5  เร่ือง  การคายน ้าของพืช  

   ชุดท่ี  6  เร่ือง  การล าเลียงน ้าของพืช 

   ชุดท่ี  7  เร่ือง  การล าเลียงสารอาหารของพืช 

   ชุดท่ี  8  เร่ือง  การล าเลียงอาหารของพืช 

  ส าหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดน้ีเป็นชุดท่ี  1  เร่ือง  เน้ือเยือ่พืช ซ่ึงไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ  มีการ

ปรับปรุงแกไ้ขจนไดชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้น้ี  จะเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนและช่วยพฒันาผูเ้รียน  ใหเ้กิดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  และเป็นแนวทางพฒันาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี  ส่งผลให้

นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีท าใหชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ชุด

น้ีประสบผลส าเร็จ 

 

           พชัรี  กุมภิโร 
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 1.  ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ควรศึกษาคู่มือในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ 

 2.  ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้  สาระส าคญั  สาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ กระบวนการจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  
ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เขา้ใจอยา่งชดัเจน 

 3.  ครูควรเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ใหค้รบถว้น 

 4.  ก่อนสอนครูควรช้ีแจงบทบาทและหนา้ท่ีของผูเ้รียน  และก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนั 

 5.  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอก  
จ  านวน  30  ขอ้  และในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  จ  านวน  10  ขอ้   

เพื่อวดัความรู้พื้นฐานของนกัเรียน 

 6.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 

 7.  แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนศึกษา  และแนะน าวธีิใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อนกัเรียนจะ
ไดป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 8.  ขณะท่ีประกอบกิจกรรม  ครูควรเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน ากบักลุ่มท่ีมีปัญหา  กระตุน้ใหน้กัเรียนใน
แต่ละกลุ่มดูแลช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม  เพื่อผลส าเร็จของตนเองและกลุ่มของตน 

 9.  ประเมินผลดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  และดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ จากการปฏิบติั
กิจกรรมระหวา่งเรียน  เพื่อน าไปสรุปผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 10.  ระหวา่งปฏิบติัการสอนควรสอดแทรกคุณธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หก้บันกัเรียน 

 11.  เม่ือนกัเรียนเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้จบแลว้  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนในแต่ละ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จ  านวน  10  ขอ้  และเม่ือนกัเรียนเรียนจบครบทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้แลว้ใหน้กัเรียน
ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอก  จ  านวน  30  ขอ้  เพื่อวดั
ความรู้ความเขา้ใจ  แลว้น าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบเพื่อทราบผลการพฒันา  

ค าแนะน าส าหรับครู 
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 1.  อ่านค าแนะน าส าหรับนกัเรียนและบทบาทของนกัเรียนใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 2.  ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอก  จ  านวน  30  ขอ้   

เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของตนเอง  และท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดละ  10 ขอ้ 

 3.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆ  ละ  4-5  คน  เลือกประธานและเลขานุการ  พร้อมทั้งใหทุ้กคนไดรั้บผดิชอบหนา้ท่ี
ในการด าเนินกิจกรรมในกลุ่ม  (แต่ละกิจกรรมไม่ซ ้ าคนเดิม)  

 4.  สมาชิกในกลุ่มศึกษาใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 5.  ขณะปฏิบติักิจกรรม  นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  ซกัถามแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งมีอิสระ  มีเหตุมี
ผล  ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  เรียนรู้อยา่งมีความสุข  และสามารถขอค าแนะน าจากครูผูส้อนเม่ือมีปัญหา
ในการปฏิบติักิจกรรม 

 6.  เน่ืองจากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้มีเวลาจ ากดั  นกัเรียนตอ้งวางแผนในการท างานเพื่อให้
งานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

 7.  หลงัจากเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุดจบแลว้  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  จ  านวน  
10  ขอ้  และเม่ือเรียนจบทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้แลว้  ให้ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอก  จ านวน  30  ขอ้ 

 8.  เม่ือนกัเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแลว้  ใหเ้ก็บเล่มชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งคืนครูผูส้อน
ดว้ยความเรียบร้อย 

 9.  ขณะท าแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลงัเรียน  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตอ้ง
ท าดว้ยความซ่ือสัตย ์ ไม่ลอกเพื่อน 

 10.  หากนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ  ใหรั้บชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเพื่อให้เขา้ใจมาก
ข้ึน 
 

ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
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ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการเรียนรู้ 
 

 

อ่านค าแนะน า 

ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ศึกษาเนือ้หาจากใบความรู้ 

ผ่านเกณฑ์ 

ท าแบบฝึกหัด 

ต ่ากว่าร้อยละ 80 

ไม่เข้าใจเนือ้หา 

หรือตอบผดิ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ท ากจิกรรม 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ศึกษาชุดกจิกรรมชุดต่อไป 
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สาระที ่1 : ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 

  มาตรฐาน ว 1.1: เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ท่ี

ของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้

และน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 

  มาตรฐาน ว 8.1: ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหา

ความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอนสามารถ

อธิบายและตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูล และเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั โดยนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 เน้ือเยือ่พืช (plant tissue) คือ กลุ่มเซลลข์องพืชท่ีมีรูปร่างเหมือนกนั และร่วมท าหนา้ท่ีอยา่ง

เดียวกนั สามารถแบ่งได ้2 ประเภท ตามลกัษณะการเจริญของเน้ือเยือ่ ไดแ้ก่ เน้ือเยือ่เจริญ 

(meristematic tissues) และเน้ือเยือ่ถาวร (permanent tissues) 

สาระส าคญั สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

 

         สาระส าคญั 

               สาระ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ 



 

 

1. อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีของเน้ือเยือ่เจริญและเน้ือเยือ่ถาวรของพืช 

2. อธิบาย และจ าแนกลกัษณะของเน้ือเยือ่พืชแต่ละชนิด 

3. สังเกต อภิปราย และเปรียบเทียบเก่ียวกบัโครงสร้างลกัษณะของเน้ือเยือ่พืชแต่ละชนิด 

1. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

2. มีวนิยั 

3. ใฝ่หาความรู้ 

4. มุ่งมัน่ในการท างาน 

1. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 

         ด้านความรู้ 

     ด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

        ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
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1. เน้ือเยือ่เจริญ (Meristem tissue) มีลกัษณะอยา่งไร  

 ก. ไม่มีแวคิวโอล 

 ข. นิวเคลียสมีขนาดเล็ก 

 ค. มีช่องวา่งระหวา่งเซลล ์

 ง. เซลลมี์ชีวติ สามารถแบ่งตวัได ้

2. เน้ือเยือ่เจริญดา้นขา้งส่งผลใหพ้ืชเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

 ก. เกิดวงปี        

 ข. ยดืยาวออก 

 ค. มีเปลือกไม ้      

 ง. สร้างเน้ือไมเ้พิ่มข้ึน 

3. เม่ือเกิดพายฝุนและลมแรงท าใหต้น้ขา้วในนาลม้และเม่ือเวลาผา่นไป 2-3 วนั จะพบวา่ยอดตน้ขา้วจะมีการ
เจริญเติบโตตั้งตรงเป็นปกติ เกิดจากการท างานของเน้ือเน้ือเจริญในขอ้ใด 

 1. เน้ือเยือ่เจริญส่วนปลาย  2. เน้ือเยือ่เจริญเหนือขอ้  3. เน้ือเยือ่เจริญดา้นขา้ง 

 ก. 1        

 ข. 2     

 ค. 1 และ 2        

 ง. 1, 2 และ 3 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

ชุดที่ 1 เร่ือง เนือ้เยือ่พชื 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย  ทบัขอ้ ก ข ค และ ง ลงในกระดาษค าตอบท่ีเห็นวา่ถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 



 

 

4. ออ้ยและชบา มีเน้ือเยื่อเจริญชนิดใดเหมือนกนั 

 ก. เน้ือเยื่อเจริญดา้นขา้ง     

 ข. เน้ือเยือ่เจริญเหนือขอ้   

 ค. เน้ือเยือ่เจริญส่วนทา้ย     

 ง. เน้ือเยือ่เจริญส่วนปลาย  

5. พืชพวกใดมีการเจริญเติบโตขั้นท่ีสอง 

 ก. ออ้ย       

 ข. ขา้วโพด 

 ค. ทานตะวนั       

 ง. พุทธรักษา  

6. เน้ือเยือ่ถาวรเชิงเด่ียวท่ีไดช่ื้อวา่เน้ือเยื่อพื้นฐานของพืช (Ground tissue) คือ 

 ก. Parenchyma      

 ข. Collenchyma 

 ค. Sclerenchyma      

 ง. Chlorenchyma  

7. เซลลท่ี์อยูช่ั้นนอกสุด ประกอบดว้ยเซลลเ์รียงตวัเพียงชั้นเดียว ผนงัเซลลบ์าง ไม่มีคลอโรพลาสต ์คือ 

 ก. Cortex       

 ข. Epidermis 

 ค. Parenchyma      

 ง. Chlorenchyma 

8. เน้ือเยือ่ถาวรเชิงเด่ียวท่ีส าคญัในการสร้างแป้ง และน ้าตาลใหแ้ก่พืช คือ 

 ก. Parenchyma       

 ข. Collenchyma 

 ค. Sclerenchyma      

 ง. Chlorenchyma 
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9. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบั vessel member 

 ก. เป็นเซลลท่ี์ตายแลว้     

 ข. ช่วยค ้าจุนพืชใหแ้ขง็แรง 

 ค. เป็นท่อล าเลียงน ้าและอาหารท่ีพืชสร้างข้ึน 

 ง. ผนงัเซลลห์นาเพราะมีสารลิกนินสะสมมาก  

10. เน้ือเยือ่ถาวรเชิงเด่ียวแตกต่างจากเน้ือเยื่อถาวรเชิงซอ้นอยา่งไร 

 ก. เกิดจากเซลลเ์ซลลเ์ดียวมาท าหนา้ท่ีอยา่งเดียว     

 ข. เกิดจากเซลลช์นิดเดียวกนัหลายเซลลม์าท าหนา้ท่ีร่วมกนั  

 ค. เกิดจากเซลลห์ลายๆ ชนิดอยูบ่ริเวณเดียวกนัจึงท าหนา้ท่ีร่วมกนั     

 ง. เกิดจากเซลลห์ลายๆ ชนิดท่ีมีโครงสร้างเหมือนกนัจึงมาท าหนา้ท่ีร่วมกนั 
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ช่ือ...................................................................ช้ัน.......................เลขที.่................... 

ข้อ ก ข ค ง 

1        

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

ได้คะแนน 
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กระดาษค าตอบ 
 

 



 

 

  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีของเน้ือเยือ่เจริญและเน้ือเยือ่ถาวรของพืช 

2. อธิบาย และจ าแนกลกัษณะของเน้ือเยือ่พืชแต่ละชนิด 

3. สังเกต อภิปราย และเปรียบเทียบเก่ียวกบัโครงสร้างลกัษณะของเน้ือเยือ่พืชแต่ละชนิด 

 1. ท าความสะอาดแผน่สไลด์และกระจกปิดสไลดอ์ยา่งละ 1 แผน่ 

 2. หยดน ้าลงบนแผน่สไลด ์1-2 หยด ใหห้ยดน ้าอยูห่่างจากขอบสไลดด์า้นซา้ย 2 น้ิว 

 3. น ารากผกัชีมาตดัตามขวาง ใหไ้ดช้ิ้นเน้ือเยื่อท่ีบางท่ีสุดและถูกตดัตรง (ตดัในแนวขนานกบัพื้นอยา่ง

สม ่าเสมอไม่เอียง) โดยใหไ้ดช้ิ้นเป็นวงเท่ารากทั้งหมด 

 4. น าช้ินเน้ือเยื่อรากผกัชีท่ีเลือกไดว้า่บางท่ีสุดไปวางบนหยดน ้าบนแผน่สไลด ์ 

 5. น ากระจกปิดสไลดไ์ปวางเอียงท ามุมประมาณ 60 องศา ใกลห้ยดน ้าท่ีมีเน้ือเยือ่รากผกัชีลอยอยูใ่หม้าก

ท่ีสุด พิจารณาดูวา่เม่ือวางกระจกปิดสไลดแ์ลว้ เน้ือเยือ่รากผกัชีจะอยูต่รงกลางกระจกปิดสไลดพ์อดี 

 6. ถือเขม็เข่ียดว้ยมือขวาใหป้ลายเขม็เข่ียรองรับแผน่ปิดสไลดไ์ว ้ค่อยๆปล่อยน้ิวช้ีและน้ิวหวัแม่มือซา้ยออก

จากสันของกระจกปิดสไลด ์เคล่ือนเขม็เข่ียลงตามแนวด่ิงท่ีละนอ้ย ระวงัอยา่ให้เกิดฟองอากาศ  ซบัน ้ารอบๆ 

กระจกปิดสไลดท์างดา้นขา้ง ส่วนดา้นล่างแผน่สไลดจ์ะตอ้งไม่เปียกน ้า 

วสัดุ/อปุกรณ์ 

 1. รากผกัชี และรากหญา้  2. แผน่สไลด/์กระจกปิดสไลด ์  3. พูก่นั 

 4. เขม็เข่ีย    5. หลอดหยด     6. จานเพาะเช้ือ 

 7. ใบมีดโกน    8. บีกเกอร์     9. กลอ้งจุลทรรศน์ 

วธิีท ากจิกรรม 

       กจิกรรมที่ 1.1 เร่ือง การศึกษาเนือ้เยือ่พชื 
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 7. น าไปศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ใชเ้ลนส์ใกลว้ตัถุก าลงัขยาย 4, 10 และ 40 เท่า ตามล าดบั โดยเร่ิมศึกษา

เน้ือเยือ่ท่ีอยูผ่วิดา้นนอกเขา้ไปดา้นใน 

 8. วาดภาพไดอะแกรมแสดงบริเวณของเน้ือเยือ่ชนิดต่างๆ ในช้ินส่วนของรากผกัชีช้ีบอก (label) บริเวณ

เน้ือเยือ่ทุกชนิดท่ีพบ จากนั้นใหใ้ชเ้ลนส์ใกลว้ตัถุก าลงัขยาย 40 เท่า ศึกษารายละเอียดของเอพิเดอร์มิส เน้ือเยือ่พื้น 

ทั้งคอร์เทกซ์และพิธ รวมทั้งกลุ่มเน้ือเยือ่ล าเลียง (ใหศึ้กษาวธีิการวาดภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์ ภาพท่ี 1 ก่อนวาด

ภาพ) วาดภาพบนัทึกผล 

 9. ศึกษารากหญา้โดยวธีิการเดียวกนักบัขอ้ 1-8 แต่ใชร้ากหญา้แทนรากผกัชี วาดไดอะแกรมแสดงบริเวณ

ของเน้ือเยื่อชนิดต่างๆ ของรากหญา้ บอกช่ือเน้ือเยื่อก ากบัไวทุ้กบริเวณ วาดภาพบนัทึกผล 

ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งการวาดภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์ 

ท่ีมา: http://www.nana-bio.com/e-learning/Complex%20%20permanent%20tissue.html 
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วนัที.่.................เดือน.......................................พ.ศ.................. 

 แบบบนัทกึกจิกรรม 

เร่ือง การศึกษาเนือ้เยือ่พชื 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีของเน้ือเยือ่เจริญและเน้ือเยือ่ถาวรของพืช 

2. อธิบาย และจ าแนกลกัษณะของเน้ือเยือ่พืชแต่ละชนิด 

3. สังเกต อภิปราย และเปรียบเทียบเก่ียวกบัโครงสร้างลกัษณะของเน้ือเยือ่พืชแต่ละชนิด 

ผู้ท ากจิกรรม กลุ่มท่ี ........... ชั้น ม.5/…. 

สมาชิกในกลุ่ม  1. ……………………………………………….เลขท่ี .............. 

   2. ……………………………………………….เลขท่ี .............. 

   3. ……………………………………………….เลขท่ี .............. 

   4. ……………………………………………….เลขท่ี .............. 

   5. ……………………………………………….เลขท่ี ..............  

โครงสร้างภายในของรากผกัชี 

ก าลงัขยาย...................................................................... 

โครงสร้างภายในของรากหญา้ 

ก าลงัขยาย...................................................................... 
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1. นกัเรียนทราบหรือไม่วา่พืชชนิดใดเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชชนิดใดเป็นพืชใบเล้ียงคู่ 

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

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

2. โครงสร้างของรากผกัชีและรากหญา้ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ก่ีชนิด อะไรบา้ง 

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

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

3. เน้ือเยือ่ท่ีอยูช่ั้นนอกสุดในการศึกษารากผกัชีและรากหญา้ คืออะไร 

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

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

4. การจดัเรียงตวัของวาสคิวลาร์บนัเดิลของรากผกัชีและรากหญา้ แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

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

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

5. เน้ือเยือ่เจริญท่ีพบในผกัชีและหญา้ แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

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

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

ค าถามหลงัท ากจิกรรม (ขอ้ละ 1 คะแนน) 

สรุปผลการทดลอง (2 คะแนน) 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
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 เน้ือเยือ่พืช หมายถึง กลุ่มของเซลลท่ี์มารวมกนัเป็นโครงสร้างเพื่อท าหนา้ท่ีเฉพาะใหแ้ก่ตน้พืช จ าแนกกลุ่ม

ของเน้ือเยื่อพืชไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ เน้ือเยือ่เจริญ (meristematic tussue หรือ meristem) และ เน้ือเยือ่ถาวร 

(permanent tissue หรือ mature tissue 

1. เนือ้เยือ่เจริญ (meristem หรือ meristematic tissue)  

 เน้ือเยือ่เจริญ เป็นเน้ือเยื่อท่ีประกอบดว้ยกลุ่มเซลลท่ี์มีการแบ่งเซลลต์ลอดเวลา โดยแบ่งเซลลแ์บบไมโทซิส 

(mitosis) เพื่อเพิ่มจ านวนเซลล ์ท าใหพ้ืชมีการเจริญเติบโตตลอดชีวิต ไม่หยดุการเจริญเติบโตเหมือนสัตว ์เน้ือเยือ่

เจริญจึงเป็นส่ิงส าคญัในการแบ่งเซลลเ์พื่อน าไปสู่การสร้างอวยัวะใหม่ใหก้บัตน้พืช 

 

 

 

 

 

  ชนิดของเนือ้เยือ่เจริญ  

  ชนิดของเน้ือเยือ่เจริญ จ าแนกตามต าแหน่งท่ีอยูใ่นส่วนต่างๆ ของพืชได ้ 3  ชนิด  ไดแ้ก่ 

  1.1 เน้ือเยื่อเจริญส่วนปลาย (apical  meristem) เป็นเน้ือเยื่อเจริญท่ีปลายยอด  และปลายราก ช่วยเพิ่ม
ความสูงของพืช ซ่ึงจดัเป็นการเจริญขั้นแรก (primary growth) 

  1.2 เน้ือเยื่อเจริญเหนือขอ้ (intercalary meristem) เป็นเน้ือเยื่อเจริญท่ีอยู่ส่วนเหนือขอ้ของล าตน้พืชใบ
เล้ียงเด่ียว ช่วยใหป้ลอ้งยดืยาว 

 

 

 

 

เนือ้เยือ่พชื (Plant tissue) 

ใบความรู้ที่ 1.1 เร่ือง เนือ้เยือ่พชื 
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 เป็นเซลลท่ี์ยงัมีชีวติอยู ่

 มีผนงัเซลลบ์าง ซ่ึงประกอบดว้ยเซลลูโลสเป็นส่วนใหญ่ 

 มีนิวเคลียสค่อนขา้งใหญ่ มองเห็นไดช้ดั แต่มีแวคิวโอลเล็กหรือไม่มีเลย 

 เซลลอ์าจมีรูปร่างไดห้ลายแบบ แต่ส่วนมากค่อนขา้งกลม หรือหลายเหล่ียม 

 เซลลจ์ะอยูก่นัอยา่งเบียดเสียดจนไม่มีช่องวา่งระหวา่งเซลล ์

 มีการแบ่งเซลลต์ลอดเวลา และยงัรักษาลกัษณะเดิมไวจ้นกวา่จะแปรสภาพไปเป็นเน้ือเยือ่ถาวร 

ลกัษะส าคัญของเนือ้เยือ่เจริญ 



 

 

  1.3 เน้ือเยื่อเจริญด้านข้าง (lateral meristem) เป็นเน้ือเยื่อเจริญท่ีช่วยเพิ่มความกวา้ง หรือเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางของรากและล าตน้ จดัเป็นการเติบโตขั้นท่ีสอง (secondary growth) เน้ือเยือ่เจริญดา้นขา้ง ไดแ้ก่ 

   1.3.1 วาสคิวลาร์แคมเบียม (vascular cambium) แบ่งตวัให้ก าเนินโฟลเอมขั้นท่ีสอง ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของเปลือกไม ้และให้ก าเนิดไซเลมขั้นท่ีสอง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเรียกวา่ เน้ือไม ้โดยเน้ือไมท่ี้เกิดในแต่ละปี เรียกว่า 
วงปี (annual ring) 

   1.3.2 คอร์กแคมเบียม (cork cambium)  

 

 

 

 

 

2. เนือ้เยือ่ถาวร (permanent tissue) 

  เน้ือเยื่อถาวร เป็นเน้ือเยื่อท่ีไม่แบ่งตวัแล้ว และได้เปล่ียนรูปร่างเพื่อการท าหน้าท่ีต่างๆ จ าแนกเป็น         

2 ประเภท ตามชนิดเซลล์ท่ีเป็นองคป์ระกอบ คือ เน้ือเยื่อถาวรเชิงเด่ียว (simple permanent tissue) และเน้ือเยื่อถาวร

เชิงซอ้น (compound permanent tissue) 
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ก ค ข 

 ภาพท่ี 2 เน้ือเยือ่เจริญของพืช  

(ก) เน้ือเยือ่เจริญส่วนปลายยอด (ข) เน้ือเยื่อเจริญส่วนปลายราก (ค) เน้ือเยือ่เจริญดา้นขา้ง 

                                                           ท่ีมา: http://www.nana-bio.com/e-learning/Meristem.html 

 

 ไม่มีการแบ่งเซลล ์

 รูปร่างของเซลลค์งท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 มีการสะสมสารบนผนงัเซลลม์าก ก่อใหเ้กิดความแขง็แรง 

 มีแวคิวโอลขนาดใหญ่ 

ลกัษะส าคัญของเนือ้เยือ่ถาวร 

http://www.nana-bio.com/e-learning/Meristem.htm


 

 

 2.1 เนือ้เยือ่ถาวรเชิงเดี่ยว (simple permanent tissue)  

   เน้ือเยือ่ถาวรเชิงเด่ียวเป็นเน้ือเยื่อถาวรท่ีประกอบดว้ยเซลล์ชนิดเดียวท าหนา้ท่ีร่วมกนั แบ่งเป็น 2 
ประเภทตามหนา้ท่ี ดงัน้ี 

    2.1.1 เน้ือเยื่อป้องกนั (protective tissue) ท าหน้าท่ีป้องกันอนัตราย รวมทั้งป้องกนัการ
สูญเสียน ้า มกัอยูน่อกสุดของราก ล าตน้ และใบ มี 2 ประเภท คือ  

     1) เอพิเดอร์มิส (epidermis) เป็นเน้ือเยื่อชั้นนอกสุด ปกติจะประกอบดว้ย เซลล์เรียง
ตวัเพียงชั้นเดียว ผนงัเซลล์บาง ไม่มีคลอโรพลาสต ์ในล าตน้ของพืชบางชนิดเอพิเดอร์มิสอาจเปล่ียนไปเป็นขน หรือ
ต่อม ส่วนในบริเวณใกลป้ลายรากจะมีส่วนของผนงัเซลลย์ืน่ออกไป เรียกวา่ ขนราก 

     2) คอร์ก (cork) เป็นเน้ือเยื่อท่ีเกิดจากการแบ่งไมโทซิสของคอร์กแคมเบียมหรือ 
เฟลโลเจน โดยเม่ือคอร์กเติบโตเต็มท่ีแลว้โพรโทพลาซึมและเยื่อหุ้มเซลล์จะสลาย เหลือเฉพาะผนงัเซลล์ท่ีมีซูเบอริน
และคิวตินสะสมซ่ึงน ้าจะผา่นไม่ได ้

    2.1.2 เน้ือเยื่อพื้น (ground tissue) เป็นเน้ือเยื่อท่ีเป็นองค์ประกอบในราก ล าตน้ ใบ ดอก 
เปรียบเป็นตวักลางใหเ้น้ือเยือ่อ่ืนๆ เจริญแทรกตวัอยู ่มีหลายประเภทไดแ้ก่ 

     1) พาเรงคิมา (parenchyma) พบมากทั้งในราก ใบ และล าตน้ ประกอบดว้ยเซลล์ท่ี
ยงัมีชีวิตอยู่ ส่วนใหญ่เซลล์มีรูปร่างทรงกระบอกกลม หรือทรงกระบอกเหล่ียมดา้นเท่า ผนงัเซลล์บาง ในล าตน้ท่ีมี    
สีเขียวจะมีคลอโรพลาสตอ์ยู่ในเน้ือเยื่อชนิดน้ี และสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้จึงเรียกพาเรงคิมาชนิดท่ีมีคลอโรพลาสต์
บรรจุอยูภ่ายในน้ีวา่ คลอเรงคิมา (chlorenchyma) 

     2) คอลเลงคิมา (collenchyma) มกัอยูใ่ตช้ั้นเอพิเดอร์มิสลงมาหรืออยู่แนวรอบนอก
ของคอร์เทกซ์ในล าตน้ท่ียงัอ่อน มีผนงัหนาตามมุมของเซลล์ แวคิโอลมีขนาดใหญ่ดนัให้ไซโทพลาซึมอยู่ชิดขอบ
เซลล์ และย ังคงเป็นเซลล์ท่ี มีนิวเคลียสและมีชีวิตตลอด ในคอลเลงคิมาท่ีมี รูปร่างคล้ายพาเรงคิมาอาจมี                   
คลอโรพลาสต์อยู่ภายใน มกัพบคอลเลงคิมาตามมุมของล าตน้ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและป้องกนัรวมทั้งเพิ่มความ
ยดืหยุน่  

        

 ภาพท่ี 3 โครงสร้างพาเรงคิมาและคอลเลงคิมา 

           ท่ีมา: http://student.nu.ac.th/46160933/lesson2.html 
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    3) สเคลอเรงคิมา (sclerenchyma) เม่ือมีผนังเซลล์ขั้นท่ีสองเป็นสารพวกลิกนินจะเป็น
เน้ือเยื่อท่ีตาย แต่ตอนเกิดใหม่ๆ ยงัมีชีวิตอยู่ การท่ีผนังเซลล์หนามากท าให้มีความแข็งแรงทนทานมาก จ าแนก
ออกเป็น 2 ชนิดตามความหนาของผนังเซลล์ และชนิดของช่องท่ีผนังเซลล์ คือ ไฟเบอร์ (fiber) และสเคลอรีด 
(sclereid) 

  
   

 

 

  

    4) เอนโดเดอร์มิส (endodermis) ส่วนใหญ่พบในรากโดยเฉพาะในรากพืชใบเล้ียงเด่ียวจะ
เห็นไดช้ดัเจนกวา่ในรากพืชใบเล้ียงคู่ ประกอบดว้ยเซลลเ์รียงตวักนัเป็นแถวเดียวอยูถ่ดัจากคอร์เทกซ์เขา้ไป ข้ า ง ใ น 
มีผนงัเซลล์บาง และมีสารจ าพวกซูเบอริน คิวติน หรือลิกนิน มาสะสมเป็นแถบ ท าให้ผนงัเซลล์หนาเป็นแถบ เรียก
แถบน้ีวา่ แคสพาเรียนสตริป (casparian strip) ซ่ึงจะกีดขวางน ้ าและอาหารไม่ให้ผา่นไดส้ะดวก แต่มีบางเซลล์ท่ีไม่มี
แคสพาเรียนสตริปคาดอยู ่ซ่ึงจะเป็นทางผา่นของน ้า และอาหาร เรียกวา่ พาสเสจเซลล ์(passage cell) 

  2.2 เนือ้เยือ่ถาวรเชิงซ้อน (compound permanent tissue)  

   เน้ือเยื่อถาวรเชิงซ้อนเป็นเน้ือเยื่อท่ีประกอบด้วยเซลล์มากกว่า 1 ชนิดท าหน้าท่ีร่วมกนั ได้แก่ 
เน้ือเยื่อล าเลียง (vascular tissue) ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ โฟลเอม (phloem) ท าหน้าท่ีล าเลียงสารอาหารท่ีพืชสร้างจาก
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงไปยงัส่วนต่างๆ ของพืช และไซเลม (xylem) ท าหนา้ท่ีล าเลียงน ้ า และธาตุอาหารจาก
ดินไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืช เน้ือเยื่อโฟลเอมและไซเลมมกัอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มเรียกว่า มดัท่อล าเลียง หรือวาสคิวลาร์
บนัเดิล (vascular bundle)   

   2.2.1 โครงสร้างของเน้ือเยือ่โฟลเอม   

    1) ซีฟทิวบ์เมมเบอร์ (sive tube member) เป็นเซลล์ท่ียงัมีชีวิตอยู่มีรูปร่างคล้ายท่อสั้ นๆ   
หวัทา้ยแหลม เม่ืออายนุอ้ยมีนิวเคลียส แต่เม่ือเจริญเต็มท่ีนิวเคลียสจะสลายตวัไปเหลือแต่ไซโทพลาซึม แต่ก็ยงัมีชีวิต 
และท างานไดเ้พราะมีเอนไซมจ์ากคอมพาเนียนเซลลช่์วย 

    2) คอมพาเนียนเซลล์ (companion cell) เป็นเซลล์ท่ีมีขนาดเล็ก และมีนิวเคลียสอยู่ตลอด
ชีวิต เป็นเซลล์ท่ีเปล่ียนแปลงมาจากพาเรนไคมาเพื่อท าหน้าท่ีเป็นเซลล์พี่ เล้ียงและช่วยล าเลียงอาหารให้กับ             
ซีฟทิวบเ์มมเบอร์ จึงพบวา่เซลลท์ั้งสองชนิดมกัจะอยูด่ว้ยกนัเป็นคู่ๆ 

     

ก ข 

ภาพท่ี 4 โครงสร้าง  (ก) ไฟเบอร์    (ข)  สเคลอรีด 

ท่ีมา: http://student.nu.ac.th/46160933/lesson2.html 
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    3) โฟลเอมพาเรนไคมา (phloem parenchyma) เป็นเซลล์ท่ีท าหน้าท่ีสะสมอาหารพวก
อินทรียส์ารท่ีสร้างข้ึนจากใบ รวมทั้งน ้ายาง และน ้ามนัต่างๆ 

    4) โฟลเอมไฟเบอร์ (phloem fiber) ท าหน้าท่ีสร้างความแข็งแรงให้กบักลุ่มท่อล าเลียง
อาหาร 

 

 

 

 

   2.2.2 โครงสร้างของเน้ือเยือ่ไซเลม  

    1) เทรคีด (tracheid) เป็นเซลล์ท่ีมีรูปร่างยาว หัวท้ายแหลมมีผนังหนาและไม่มีชีวิต 
บริเวณปลายเทรคีดแต่ละอนัจะเรียงซอ้นเหล่ือมกนั 

    2) เวสเซล (vessel) เป็นเซลลท่ี์มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยเทรคีด แต่จะเป็นท่อนท่ีสั้นและอว้น
กวา่ ผนงัทางดา้นขา้งตรงปลายจะมีรูพรุนเต็มไปหมด ผนงัตรงปลายของแต่ละเซลล์เปิดติดต่อกนั เป็นเซลล์ท่ีไม่มี
ชีวติท่ีผนงัเซลลจ์ะมีสารพวกลิกนินสะสมอยู ่เป็นโครงสร้างหลกัท่ีใชใ้นการล าเลียงน ้าของพืชดอก 

    3) ไซเลมพาเรนไคมา (xylem parenchyma) เป็นเซลล์ท่ีมีผนงับาง ท าหนา้ท่ีในการสะสม
อาหารพวกแป้ง น ้ามนั และอ่ืนๆ 

    4) ไซเลมไฟเบอร์ (xylem fiber) เป็นเซลล์ท่ีมีรูปร่างยาวเป็นเส้น ปลายแหลม ไม่มีชีวิต   
มีผนงัหนา ช่วยสร้างความแขง็แรงใหก้บัพืช  

 

 

 ภาพท่ี 6 โครงสร้างของเทรคีดและเวสเซล 

ท่ีมา: http://www.nana-bio.com/e-learning/Complex%20%20permanent%20tissue.html 

ภาพท่ี 5 โครงสร้างของเน้ือเยือ่โฟลเอม 

ท่ีมา: http://www.nana-bio.com/e-learning/Complex%20%20permanent%20tissue.html 
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ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดค้วามสมบูรณ์และถูกตอ้ง (ขอ้ละ 2 คะแนน) 

ช่ือ.....................................................................................ช้ัน..........................เลขที่.................. 

1. พืชมีการเจริญเติบโตจากเน้ือเยื่อส่วนใดไดบ้า้ง 

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

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

2. เน้ือเยือ่เจริญส่วนใดท่ีท าใหต้น้ไผมี่การเจริญเติบโตดา้นความสูง 

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

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

3. เซลลข์องเน้ือเยือ่ถาวรมีลกัษณะส าคญัอยา่งไร 

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

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

4. เน้ือเยือ่ถาวรเชิงซอ้นหมายถึงอะไร และไดแ้ก่กลุ่มเซลลอ์ะไรบา้ง  

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

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

5. โฟลเอมท าหนา้ท่ีอะไร ประกอบดว้ยกลุ่มเซลลก่ี์ชนิด อะไรบา้ง 

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

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

ค าช้ีแจง 

   แบบฝึกหัดที่ 1.1 เร่ือง เนือ้เยือ่พชื 
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ใหน้กัเรียนสรุปองคค์วามรู้ เร่ือง เน้ือเยือ่พืช โดยน าเสนอในรูปแบบแผนผงัความคิด (16 คะแนน) 

ช่ือ.....................................................................................ช้ัน..........................เลขที่.................. 

 

ค าช้ีแจง 

   แบบฝึกหัดที่ 1.2 เร่ือง สรุปองค์ความรู้ 
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1. เน้ือเยือ่เจริญ (Meristem tissue) มีลกัษณะอยา่งไร  

 ก. ไม่มีแวคิวโอล 

 ข. นิวเคลียสมีขนาดเล็ก 

 ค. มีช่องวา่งระหวา่งเซลล ์

 ง. เซลลมี์ชีวติ สามารถแบ่งตวัได ้

2. เม่ือเกิดพายฝุนและลมแรงท าใหต้น้ขา้วในนาลม้และเม่ือเวลาผา่นไป 2-3 วนั จะพบวา่ยอดตน้ขา้วจะมีการ
เจริญเติบโตตั้งตรงเป็นปกติ เกิดจากการท างานของเน้ือเน้ือเจริญในขอ้ใด 

 1. เน้ือเยือ่เจริญส่วนปลาย  2. เน้ือเยือ่เจริญเหนือขอ้  3. เน้ือเยือ่เจริญดา้นขา้ง 

 ก. 1        

 ข. 2     

 ค. 1 และ 2        

 ง. 1, 2 และ 3 

3. เน้ือเยือ่เจริญดา้นขา้งส่งผลใหพ้ืชเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

 ก. เกิดวงปี        

 ข. ยดืยาวออก 

 ค. มีเปลือกไม ้      

 ง. สร้างเน้ือไมเ้พิ่มข้ึน 
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ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย  ทบัขอ้ ก ข ค และ ง ลงในกระดาษค าตอบท่ีเห็นวา่ถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

 



 

 

4. ออ้ยและชบา มีเน้ือเยื่อเจริญชนิดใดเหมือนกนั 

 ก. เน้ือเยื่อเจริญดา้นขา้ง     

 ข. เน้ือเยือ่เจริญเหนือขอ้   

 ค. เน้ือเยือ่เจริญส่วนทา้ย     

 ง. เน้ือเยือ่เจริญส่วนปลาย  

5. เน้ือเยือ่ถาวรเชิงเด่ียวท่ีไดช่ื้อวา่เน้ือเยื่อพื้นฐานของพืช (Ground tissue) คือ 

 ก. Parenchyma      

 ข. Collenchyma 

 ค. Sclerenchyma      

 ง. Chlorenchyma  

6. พืชพวกใดมีการเจริญเติบโตขั้นท่ีสอง 

 ก. ออ้ย       

 ข. ขา้วโพด 

 ค. ทานตะวนั       

 ง. พุทธรักษา  

7. เน้ือเยือ่ถาวรเชิงเด่ียวท่ีส าคญัในการสร้างแป้ง และน ้าตาลใหแ้ก่พืช คือ 

 ก. Parenchyma       

 ข. Collenchyma 

 ค. Sclerenchyma      

 ง. Chlorenchyma 

8. เซลลท่ี์อยูช่ั้นนอกสุด ประกอบดว้ยเซลลเ์รียงตวัเพียงชั้นเดียว ผนงัเซลลบ์าง ไม่มีคลอโรพลาสต ์คือ 

 ก. Cortex       

 ข. Epidermis 

 ค. Parenchyma      

 ง. Chlorenchyma 
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9. เน้ือเยือ่ถาวรเชิงเด่ียวแตกต่างจากเน้ือเยื่อถาวรเชิงซอ้นอยา่งไร 

 ก. เกิดจากเซลลเ์ซลลเ์ดียวมาท าหนา้ท่ีอยา่งเดียว     

 ข. เกิดจากเซลลช์นิดเดียวกนัหลายเซลลม์าท าหนา้ท่ีร่วมกนั  

 ค. เกิดจากเซลลห์ลายๆ ชนิดอยูบ่ริเวณเดียวกนัจึงท าหนา้ท่ีร่วมกนั     

 ง. เกิดจากเซลลห์ลายๆ ชนิดท่ีมีโครงสร้างเหมือนกนัจึงมาท าหนา้ท่ีร่วมกนั 

10. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบั vessel member 

 ก. เป็นเซลลท่ี์ตายแลว้     

 ข. ช่วยค ้าจุนพืชใหแ้ขง็แรง 

 ค. เป็นท่อล าเลียงน ้าและอาหารท่ีพืชสร้างข้ึน 

 ง. ผนงัเซลลห์นาเพราะมีสารลิกนินสะสมมาก  
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ช่ือ...................................................................ช้ัน.......................เลขที.่................... 

ข้อ ก ข ค ง 

1        

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

ได้คะแนน 

กระดาษค าตอบ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 

 

ข้อ ค าตอบ 

1 ง 

2 ก 

3 ค 

4 ง 

5 ค 

6 ก 

7 ข 

8 ง 

9 ค 

10 ข 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 

ข้อ ค าตอบ 

1 ง 

2 ค 

3 ก 

4 ง 

5 ก 

6 ค 

7 ง 

8 ข 

9 ข 

10 ค 
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วนัที.่.................เดือน.......................................พ.ศ.................. 

                        แบบบนัทกึกจิกรรม 

                              เร่ือง การศึกษาเนือ้เยือ่พชื 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีของเน้ือเยือ่เจริญและเน้ือเยือ่ถาวรของพืช 

2. อธิบาย และจ าแนกลกัษณะของเน้ือเยือ่พืชแต่ละชนิด 

3. สังเกต อภิปราย และเปรียบเทียบเก่ียวกบัโครงสร้างลกัษณะของเน้ือเยือ่พืชแต่ละชนิด 

ผู้ท ากจิกรรม กลุ่มท่ี ........... ชั้น ม.5/…. 

สมาชิกในกลุ่ม  1. ……………………………………………….เลขท่ี .............. 

   2. ……………………………………………….เลขท่ี .............. 

   3. ……………………………………………….เลขท่ี .............. 

   4. ……………………………………………….เลขท่ี .............. 

   5. ……………………………………………….เลขท่ี ..............  

บันทกึผลการทดลอง (3 คะแนน) 

โครงสร้างภายในของรากผกัชี 

ก าลงัขยาย...................................................................... 

โครงสร้างภายในของรากหญา้ 

ก าลงัขยาย...................................................................... 

แนวค าตอบ 

ดุลพนิิจของครูผู้สอน ดุลพนิิจของครูผู้สอน 
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1. นกัเรียนทราบหรือไม่วา่พืชชนิดใดเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชชนิดใดเป็นพืชใบเล้ียงคู่ 

 ทราบ โดยผกัชีเป็นพืชใบเล้ียงคู่  ส่วนหญา้เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว 

2. โครงสร้างของรากผกัชีและรากหญา้ประกอบดว้ยระบบเน้ือเยือ่ก่ีชนิด อะไรบา้ง 

 2 ชนิด คือ เน้ือเยือ่เจริญ  และเน้ือเยือ่ถาวร 

3. เน้ือเยือ่ท่ีอยูช่ั้นนอกสุดในการศึกษารากผกัชีและรากหญา้คืออะไร 

 เน้ือเยือ่เอพิเดอร์มิส 

4. การจดัเรียงตวัของวาสคิวลาร์บนัเดิลของรากผกัชีและรากหญา้ แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

 แตกต่างกนั คือ การเรียงตวัของวาสคิวลาร์บนัเดิลของรากผกัชีมีการเรียงตวัของไซเลมเป็นแฉกเห็นเป็นรูปดาว 

ส่วนในรากหญา้การเรียงตวัของไซเลมมีแฉกมากกวา่ 5 แฉก 

5. เน้ือเยือ่เจริญท่ีพบในผกัชีและหญา้ แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

 แตกต่างกนั คือ ผกัชีจะพบเน้ือเยือ่เจริญส่วนปลาย และเน้ือเยือ่เจริญดา้นขา้ง ส่วนหญา้จะพบเน้ือเยือ่เจริญส่วน

ปลาย และเน้ือเยือ่เจริญเหนือขอ้ 

ค าถามหลงัท ากจิกรรม (ขอ้ละ 1 คะแนน) 

สรุปผลการทดลอง (2 คะแนน) 

 จากการศึกษาเน้ือเยือ่รากผกัชีและรากหญา้ พบวา่พืชทั้ง 2 ชนิด มีการจดัเรียงตวัของเน้ือเยื่อออกเป็น 3 ระบบ 

จากดา้นนอกเขา้สู่ดา้นในเซลล ์คือ dermal tissue, ground tissue และ vascular tissue แตกต่างกนัตรงการจดัเรียงตวัของ 

vascular tissue โดยพบวา่รากผกัชีมีการจดัตวัของไซเลม เป็นแฉกเห็นเป็นรูปดาว ส่วนในรากหญา้การเรียงตวัของ

ไซเลม มีแฉกมากกวา่ 5 แฉก 
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ช่ือ.....................................................................................ช้ัน..........................เลขที่.................. 

1. พืชมีการเจริญเติบโตจากเน้ือเยื่อส่วนใดไดบ้า้ง 

 เน้ือเยือ่เจริญส่วนปลาย เน้ือเยือ่เจริญเหนือขอ้ และเน้ือเยือ่เจริญดา้นขา้ง 

2. เน้ือเยือ่เจริญส่วนใดท่ีท าใหต้น้ไผมี่การเจริญเติบโตดา้นความสูง 

 เน้ือเยือ่เจริญส่วนปลาย และเน้ือเยื่อเจริญเหนือขอ้  

3. เซลลข์องเน้ือเยือ่ถาวรมีลกัษณะส าคญัอยา่งไร 

1. ไม่มีการแบ่งเซลล ์

2. รูปร่างของเซลลค์งท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 

3. มีการสะสมสารบนผนงัเซลลม์าก ก่อใหเ้กิดความแขง็แรง 

4. มีแวคิวโอลขนาดใหญ่ 

4. เน้ือเยือ่ถาวรเชิงซอ้นหมายถึงอะไร และไดแ้ก่กลุ่มเซลลอ์ะไรบา้ง  

 เน้ือเยือ่ถาวรเชิงซอ้น เป็นเน้ือเยือ่ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มเซลลห์ลายชนิดมาท างานร่วมกนั เพื่อท าหนา้ท่ีอยา่ง

เดียวกนั ไดแ้ก่ เน้ือเยือ่ล าเลียง (vascular tissue) ประกอบดว้ย เน้ือเยือ่ล าเลียงน ้า (xylem) และเน้ือเยือ่ล าเลียงอาหาร

(phloem)  

5. โฟลเอมท าหนา้ท่ีอะไร ประกอบดว้ยกลุ่มเซลลก่ี์ชนิด อะไรบา้ง 

 โฟลเอม ท าหนา้ท่ี ล าเลียงอาหาร ประกอบดว้ยกลุ่มเซลล ์4 ชนิด คือ  

  1. ซีฟทิวบเ์มมเบอร์     

  2. คอมพาเนียนเซลล ์    

  3. โฟลเอมพาเรนไคมา  

  4. โฟลเอมไฟเบอร์  

แนวค าตอบ 

ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดค้วามสมบูรณ์และถูกตอ้ง (ขอ้ละ 2 คะแนน) ค าช้ีแจง 

   แบบฝึกหัดที่ 1.1. เร่ือง เนือ้เยือ่พชื 
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   แบบฝึกหัดที่ 1.2 เร่ือง สรุปองค์ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวค าตอบ 

เนือ้เยือ่พชื 

เนือ้เยือ่เจริญ เนือ้เยือ่ถาวร 

เนือ้เยือ่เจริญส่วนปลาย 

เนือ้เยือ่เจริญด้านข้าง 

เนือ้เยือ่เจริญเหนือข้อ 

วาสควิลาร์แคมเบียม 

คอร์กแคมเบียม 

เนือ้เยือ่ถาวรเชิงเดีย่ว เนือ้เยือ่ถาวรเชิงซ้อน 

เนือ้เยือ่ป้องกนั เนือ้เยือ่พืน้ 

เอพเิดอร์มสิ 

คอร์ก 

พาเรงคมิา 

คอลเลงคมิา 

สเคลอเรงคมิา 

เอนโดเดอร์มสิ 

โฟลเอม ไซเลม 

ซีฟทวิบ์เมมเบอร์ คอมพาเนียนเซลล์ 

โฟลเอมพาเรนไคมา โฟลเอมไฟเบอร์ 

เทรคดี เวสเซลเมมเบอร์ 

ไซเลมพาเรนไคมา ไซเลมไฟเบอร์ 

แผนผงัความคดิ เร่ือง เนือ้เยือ่พชื 

ประกอบดว้ย 

แบ่งออกเป็น 

ไดแ้ก่ 

แบ่งออกเป็น 

ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 

ไดแ้ก่ 

ไดแ้ก่ 

ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย 

ใหน้กัเรียนสรุปองคค์วามรู้ เร่ือง เน้ือเยือ่พืช โดยน าเสนอในรูปแบบแผนผงัความคิด (16 คะแนน) ค าช้ีแจง 

ช่ือ.....................................................................................ช้ัน..........................เลขที่.................. 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1 เร่ือง เนือ้เยือ่พชื 31 
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น าคะแนนท่ีนกัเรียนท ากิจกรรม แบบฝึกหดั และแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  

บนัทึกลงในช่องคะแนน 

กจิกรรม คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

ทดสอบก่อนเรียน 10   

กิจกรรมท่ี 1.1 10   

แบบฝึกหดัท่ี 1.1 10   

แบบฝึกหดัท่ี 1.2 16   

ทดสอบหลงัเรียน 10   

แบบบันทึกคะแนน 
 

 

ชุดที่ 1 เร่ือง เนือ้เยือ่พชื 

ค าช้ีแจง 



 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  
 13 – 16  =  ดีมาก 9 – 12  =  ดี  5 – 8  =  พอใช ้    ต ่ากวา่ 4  =  ปรับปรุง 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1 เร่ือง เนือ้เยือ่พชื 33 

ครูสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่มของนกัเรียน  และลงคะแนนในช่องท่ีตรงพฤติกรรมของนกัเรียน  

แบบประเมินแผนผงัความคดิ   
 

รายวชิาชีววทิยาเพิม่เติม  เร่ือง  โครงสร้างและหน้าทีข่องพชืดอก  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

ชุดที่ 1 เร่ือง เนือ้เยือ่พชื 

ค าช้ีแจง 

เกณฑ์การประเมิน ผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินตอ้งไดค้ะแนนระดบั  ดี  ข้ึนไป 

เลขที่ ช่ือ-สกุล 

การจัด

กระท าและ

น าเสนอ

แผนผงั

การ

จัดล าดับ

ข้อมูล 

ความ

สวยงาม 

ความ

ตรงต่อ

เวลา 

รวม สรุปการประเมิน 

4 4 4 4 16 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1                 
2                 
3                 

4                 
5                 
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ครูสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่มของนกัเรียน  และลงคะแนนในช่องท่ีตรงพฤติกรรมของนกัเรียน  

แบบประเมินทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ 
 

รายวชิาชีววทิยาเพิม่เติม  เร่ือง  โครงสร้างและหน้าทีข่องพชืดอก  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

ชุดที่ 1 เร่ือง เนือ้เยือ่พชื 

ค าช้ีแจง 

เกณฑ์การประเมิน ผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินตอ้งไดค้ะแนนระดบั  ดี  ข้ึนไป 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  
 16 – 20  =  ดีมาก 12 – 15  =  ดี  9 – 11  =  พอใช ้ ต ่ากวา่ 8  =  ปรับปรุง 

เลขที่ ช่ือ-สกุล 

วางแผน

ก าหนด

ขั้นตอน

การ

จัดเตรียม

อุปกรณ์

เคร่ืองมือ 

สังเกต 

ศึกษา 

ทดลอง 

รวบรวม

การ

วเิคราะห์

ข้อมูล 

การสรุป

ความรู้ 
รวม 

สรุปการ
ประเมิน 

4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1                   
2                   
3                   

4                   
5                   
          



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม ่าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง  ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมนอ้ยคร้ัง  ให ้ 1 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  
 10 – 12  =  ดีมาก 7 – 9  =  ดี  4 – 6  =  พอใช ้  ต ่ากวา่ 3  =  ปรับปรุง 
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ครูสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่มของนกัเรียน  และลงคะแนนในช่องท่ีตรงพฤติกรรมของนกัเรียน  

แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

รายวชิาชีววทิยาเพิม่เติม  เร่ือง  โครงสร้างและหน้าทีข่องพชืดอก  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

ชุดที่ 1 เร่ือง เนือ้เยือ่พชื 

ค าช้ีแจง 

เกณฑ์การประเมิน ผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินตอ้งไดค้ะแนนระดบั  ดี  ข้ึนไป 

เลขที่ ช่ือ-สกุล 

ซ่ือสัตย์

สุจริต 
มีวนัิย 

ใฝ่หา

ความรู้ 

มุ่งมั่น

ในการ

ท างาน 

รวม 
สรุปการ
ประเมิน 

3 3 3 3 12 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1                 
2                 
3                 

4                 
5                 
         


