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Laboratory Room 

Write for mark the room we can use, I will tell you after plan it. 
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Chapter 1 
Introduction to Biology Laboratory 

Who are biologists  ? : Check  on their name if you sure that they are biologists. 

   
Christina Ricky Antony 

   
Mariah & Carole Linda Abraham 

   
Richard Adale David 

   
Albert Kate Tomson 

 
Your score is   …………………../12      transform is ………….. % 
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What Equipments depend on Biology Laboratory ? 
Check  on their name if you sure that they are biological equipment. 

   
Slide and cover slip Light microscope Telescope 

   
Dissection tools Water bath Centrifuge 

  
 

Autoclave Laminar flow Hood Petri dish 

   
Digital multimeter Sechi dish Digital weighing machine 
Your score is   …………………../12      transform is ………….. % 
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Biology Lab Safety Rules   [ปลอดภัยไว้ก่อน] 
  Read many advices and conclude that How to take Biology lab safety. 
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Make your concept map about lab safety here!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your score is   …………………../10     transform is ………….. % 
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Chapter 2 

Biological equipment and technique 
Preparation Techniques: Dry Mounts, Wet Mount, Squash, Staining 
  The main methods of placing samples onto microscope slides are wet mount, dry mount, smear, 
squash and staining. 
 
Dry Mount: 

 The dry mount is the most basic technique: simply 
position a thinly sliced section on the center of the  slide and 
place a cover slip over the sample. 
 Dry mounts are ideal for observing hair, feathers, 
airborne particles such as pollens and dust as well as dead 
matter such as insect and aphid legs or antennae. Opaque 
specimens require very fine slices for adequate illumination. 
 Since they are used for primarily inorganic and dead 
matter, dry mounts can theoretically last indefinitely. 

Wet Mount: 
  Used for aquatic samples, living organisms and natural 
observations, wet mounts suspend specimens in fluids such as water, 
brine, glycerin and immersion oil. A wet mount requires a liquid, 
tweezers, pipette and paper towels. 
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Smear Slides: 
Smear slides require two or more flat, plain slides, cover slips, pipette and tissue paper: 
Pipe a liquid sample such as blood or slime onto a slide 
Using the edge of the second slide, slowly smear the sample creating a thin, even coating 
Put a cover slip over the sample, careful not to trap air bubbles 
Remove excess liquid 
Ideally, smears should dry naturally in an environment of moderate, steady temperature. 
The angle of the smearing slide determines the length of the smear; a steeper angle creates a shorter smear. 
For samples such as blood, begin by backing the smearing slide into the sample and then push across the 
slide, pulling the blood in the opposite direction to create a smooth layer. 
A thicker slide can be created with two drops, but only with the blood of mammals as the erythrocytes lack a 
nucleus allowing cells to be amassed in multiple layers. 
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Squash Slides: 
Designed for soft samples, squash slides begin by preparing a wet mount; place lens tissue over the cover 
glass; gently press down, careful not to destroy the sample or break the cover glass, and squash the sample; 
remove excess water. 

 
Onion root cells:  study stage of   mitosis division 

   
Banana cells: Study amyloplast   
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Staining: 
  A variety of methods exist for staining microscope slides, including non-vital or in vitro stains of 
non-living cells and vital or in vivo stains of living tissue. Staining provides contrast through color that 
reveals structural details undetected in other slide preparations. 
Staining solutions such as iodine, methylene blue and crystal violet can be added to wet or dry mounts. 
A simple staining method: 
Add a drop of staining solution on the edge of one side of the cover slip 
Position the edge of a paper towel on the opposite end 
Allow dye to be pulled across the specimen 
Stains are especially useful in the fields of histology, virology and pathology, allowing researchers to study 
and diagnose diseases, identify gram positive and negative bacteria as well as examine detailed attributes of a 
variety of cells. 

 
Blood cells - Wright's stain  

 

 
Bacteria- Gram stain 
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Your score is   …………………../15    transform is ………….. % 
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Special slides [แล็บกร๊ิง] 

Look at slides that teacher prepare and checklist. 

NO. Draw the picture Technique Magnification 
1  

 
 
2 

 dry mount 
 wet mount 
 squash technique 
 smear technique 

 

2  
 
 
2 

 dry mount 
 wet mount 
 squash technique 
 smear technique 

 

3  
 
 
2 

 dry mount 
 wet mount 
 squash technique 
 smear technique 

 

4  
 
 
2 

 dry mount 
 wet mount 
 squash technique 
 smear technique 

 

Your score is   …………………../20      transform is ………….. % 
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Chapter 3 
Microscope Using 

 
 

ดูวดิีทศัน์เร่ือง การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์   แลว้จดสรุปในคาบเรียนปฏิบติัการ 
[Watch Video clip from YouTube then conclude] 

http://www.youtube.com/watch?v=taawPkif5IE 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.youtube.com/watch?v=taawPkif5IE
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ใหน้กัเรียนเลือกท่ีจะศึกษาตวัอยา่งต่อไปน้ี 1 ชนิด  แลว้บนัทึกลงตาราง  
1. วา่นกาบหอย    2. เยือ่หอมยอ้มสารละลายไอโอดีน  
3. เยือ่บุขา้งแกม้ยอ้มดว้ยเมธิลีนบลู 4. กลว้ยสุกยอ้มไอโอดีน Squash  
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Chapter 4 
Cell comparisons 

  
 
 
 
สรุปส่ิงท่ีเซลลทุ์กเซลลมี์เหมือนกนั   
1…………………………      2………………………   3………………….. 4…………………….. 
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ใหน้กัเรียนอธิบายภาพน้ี 
………………………………................................. 
………………………………................................. 
………………………………................................. 
………………………………................................. 
………………………………................................. 
………………………………................................. 
………………………………................................. 
………………………………................................. 
………………………………................................. 
………………………………................................. 
………………………………................................. 
………………………………................................. 

ใหน้กัเรียนสรุปภาพดงักล่าว............................................................................................................................ 
 
ใหน้กัเรียนเตรียมสไลด ์และวาดรูปเปรียบเทียบเซลล ์3 ชนิดโดยใชก้ าลงัขยายเท่ากนัคือ............. X 

วา่นกาบหอย หอมแดง สาหร่ายหางกระรอก 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการส่องกลอ้งจุลทรรศน์เพื่อศึกษาเซลลพ์ืชทั้ง 3 ชนิด พบวา่ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Chapter 5 
Carbohydrate  Test and Amylase Activity  

Benedict's Test 
 

Shows positive test for: 
Reducing sugars 

 

Reactions: 

Reducing sugars are oxidized by the copper ion in solution to form a 

carboxylic acid and a reddish precipitate of copper (I) oxide.  

 
 

How to perform the test: 
One ml of a sample solution is placed in a test tube. Two ml of Benedict's 

reagent (a solution of sodium citrate and sodium carbonate mixed with a 

solution of copper sulfate) is added. The solution is then heated in a boiling 

water bath for three minutes. 

 

A positive test is indicated by: 

The formation of a reddish precipitate within three minutes.  

 
 

a negative test (left) and a positive test (right) 
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Carbohydrate /Sugar Test  

 
ร่วมกนัสรุปแผนผงัน้ี  (แผนผงัน้ีคืออะไร มีความส าคญัอยา่งไร) 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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รู้หรือไม่? 
  เอนไซม ์amylase นอกจากพบในน ้าลาย ยงัพบวา่สามารถสร้างจากตบัอ่อน โดยจะสลายแป้ง (starch) 
ไดน้ ้าตาลโมเลกุลเล็กซ่ึงไม่สามารถท า ปฏิกิริยากบั iodine แต่แป้งส่วนท่ีเหลือสามารถท า ปฏิกิริยากบั iodine 
เกิดสารประกอบเชิงซอ้นท่ีมีสีน ้าเงินและมีการดูดกลืนแสงมากสุด (maximum absorption) ท่ีความยาวคล่ืน 660 
นาโนเมตร ความเขม้ของสีท่ีเกิดจึงเป็นสัดส่วนผกผนักบัแอคติวิตีของเอนไซม ์amylase 
 

ปฏบิัติการทดสอบน า้ตาลและแป้ง 
ตารางบันทกึผล 

ตัวอย่าง 
 
 

การทดสอบ 

ผลการทดสอบโดยการสังเกตจากการท าปฏิกิริยา     
สารละลาย

น  าตาลทราย 
(ซูโครส) 

สารละลาย
กลูโคส 

น  าแป้ง
สุก 

น  าแป้งสุกผสมกรด HCl 
เข้มข้น แล้วค่อยผสม
น  าลายทิ งไว้ 15 นาท ี

น  าแป้งสุกผสม
น  าลายทิ งไว้  

15 นาที 
หยดไอโอดีน      

ทดสอบ 
เบเนดิกส์ 

     

จากตารางบนัทึกผลดา้นบนใหน้กัเรียนออกแบบการทดลอง  น ามาส่งครูก่อนเร่ิมทดลองจริง 
พร้อมรับ Unknown กลุ่มละ 1 ตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบวา่เป็นกลูโคส หรือ ซูโครส 
จงเขียนอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีตอ้งใช ้ ระบุจ านวนดว้ย ……………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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เขียนแผนผงัการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[หมายเหตุ Flowchart ผา่นเท่านั้นถึงสามารถท าการทดลองได ้ และครูจะให ้Unknown ท าการทดลองแลว้เขียน
ผลการทดลองลงตารางบนัทึกผลการทดลองดา้นบนใหค้รบถว้น] 
 
Unknown ท่ีไดรั้บหมายเลข............................................ 
ผลการทดสอบเบเนดิกส์เป็น      negative    positive   
น ้าตาลท่ีเป็น Unknown คือ        glucose     sucrose 



 

Sipsang sukphol |Biology Laboratory Manual 1 

 
 

27 

Chapter 6 
Lipid test 
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Chapter 7 
Diffusion and Osmosis 

Osmosis & Diffusion in an Egg 

 

Objective: 
In this investigation, you will use a fresh hen's egg to determine what happens 

during osmosis & diffusion across membranes. 

Materials: (per lab group) 
1-2 fresh hen eggs in their shells, masking tape & marker, distilled water, 

clear sugar syrup (Karo, for example), vinegar, clear jar with lid, tongs, 

electronic balance, paper towels, paper, pencil 

Procedure: 

Day 1     

1. Label the jar with your lab group & the word "vinegar". 

2. Mass the egg with the electronic balance & record in the data table. 

3. Carefully place the raw egg into the jar & cover the egg with vinegar. 

4. Loosely re-cap the jar & allow the jar to sit for 24 to 48 hours until 

the outer calcium shell is removed. 

Day 2     

1. Open the jar & pour off the vinegar. 

2. Use tongs to carefully remove the egg to a paper towel & pat it dry. 

3. Record the size & appearance of your egg in your data table. 

4. Mass the egg on an electronic balance & record. 

5. Clean and re-label the jar with your lab group & the word "distilled 

water". 

6. Carefully place the egg into the jar & cover the egg with distilled 

water. 

7. Loosely re-cap the jar & allow it to sit for 24 hours. 
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Day 3     

1. Open the jar & discard the distilled water. 

2. Use tongs to carefully remove the egg to a paper towel & pat it dry. 

3. Record the size & appearance of your egg in your data table. 

4. Mass the egg on an electronic balance & record. 

5. Clean and re-label the jar with your lab group & the word "syrup". 

6. Carefully place the egg into the jar & cover the egg with clear syrup. 

7. Loosely re-cap the jar & allow it to sit for 24 hours. 

Day 4     

1. Open the jar & pour off the syrup. 

2. Use tongs to very carefully remove the egg & rinse off the excess syrup 

under slow running water. 

3. Pat the egg dry on a paper towel. 

4. Record the size & appearance of your egg in your data table. 

5. Mass the egg on an electronic balance & record. 

6. Clean up your work area & put away all lab equipment. 

Data: 

RESULTS OF DIFFUSION 
  Original Mass Final Mass Appearance of Egg 

VINEGAR       

WATER       

SYRUP       

Questions & Conclusion: 

1. Vinegar is made of acetic acid & water. Explain how it was able to remove 

the calcium shell. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. (a) What happened to the size of the egg after remaining in vinegar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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    (b) Was there more or less liquid left in the jar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

   (c) Did water move into or out of the egg? Why? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. (a) What happened to the size of the egg after remaining in distilled 

water? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

    (b) Was there more or less liquid left in the jar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

   (c) Did water move into or out of the egg? Why? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 4. (a) What happened to the size of the egg after remaining in syrup? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

    (b) Was there more or less liquid left in the jar? 

_________________________________________________________ 

   (c) Did water move into or out of the egg? Why? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Was the egg larger after remaining in water or vinegar? Why? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 6. Why are fresh vegetables sprinkled with water at markets? 

__________________________________________________________

_________________________________________________________  
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Chapter 8  
Mitosis and Meiosis 

Preparing an Onion Root Tip Squash 
  Staining with a basic (cationic) dye and an acidic (anionic) dye is one of the 

principal ways of creating the color contrasts necessary for distinguishing cellular 

components. Through long-standing usage in biological and medical sciences, an acid 

dye is one capable of forming a salt linkage with a positively charged tissue group; 

  therefore, the dye molecule is negatively charged (anionic). A basic dye is 

positively charged (cationic) and hence 

forms a salt with a negatively charged tissue group. This usage is analogous to the 

designation of nucleic acids. 

 

  COMMON DYES: 

BASIC DYES     ACID DYES 

- methylene blue   - eosin 

- toluidine blue   - orange G 

- basic fuchsin   - phloxine 

- carmine    - aniline blue 

- hematoxylin 

 

 Many substances in the protein scaffolding of tissues--simple proteins, 

nucleoproteins, glycoproteins, and lipoproteins, as well as many lipids, glycolipids, and 

glycosaminoglycans--have ionizable radicals that can form electrostatic (salt) linkages 

with these dyes. This staining capacity is more easily appreciated in relation to the 

chemical structure of proteins. A protein is a polymer of a variety of amino acids; it is 

amphoteric because of the side groups, which impart either anionic functions (for ex., 

phenolic hydroxyl or carboxyl groups) or cationic 

functions (for ex., amino, imidazole, or guanidine). Thus, a protein as a whole may act 

either as an anion or cation, depending on the algebraic sum of its positive and negative 

charges at the pH of its environment. 

  It is possible for you to make your own stained preparations of onion root tips and 

observe mitotic figures. Onion bulbs have been rooted in water. Growth of new roots is 

due to the production and elongation of new cells. 

Mitotic divisions are usually confined to the cells near the tip of the root. Follow the 

procedure below to make your own root tip preparation. 

 

PROCEDURE 

  1. Obtain an onion bulb that is just beginning to show the emergence of roots. Cut 

off the first 1 or 2 mm of the 

root tip and place it on a clean glass slide. 

2. Cover the root tip with two or three drops of 1 M-HCl. Using forceps or a 

clothespin to hold the slide, pass the 
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slide over the flame of a Bunsen burner for 2 - 3 seconds. (Remember to wear your safety 

glasses.) Be careful 

not to get HCl on your hands. 

3. Using the edge of a paper towel, blot around the root to remove excess HCl and 

cover the root tip with 0.5% 

aqueous toluidine blue (less than a drop) Again quickly pass the slide above the Bunsen 

burner flame four 

times without boiling. Let stand for one minute. 

4. Carefully blot around the root to remove excess stain. Add less than a drop of 

fresh toluidine blue stain (too 

much will impair the visibility of the cells) and apply a coverslip. Place the slide, 

coverslip up, between two 

layers of paper towel on the laboratory table. Using a pencil eraser, carefully apply 

pressure to the coverslip 

area in order to squash and spread the root tip tissue. 

5. Using your microscope, locate the meristematic region of the root tip. Examine 

the slide at high power and 

identify chromosomes at the various stages of mitosis. 

6. Try to locate cells in prophase, metaphase, anaphase, telophase, and interphase. 

Look for evidence of  cytokinesis. (Repeat the procedure if the slide is not satisfactory.)  

Make some sketches of these stages below. 
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Meiosis – Modeling Meiosis in Cells 
Background: 
Meiosis is the division of the nucleus (and the chromosomes inside of it) in sex cells. 
One cell divides to form 4 cells with a lower chromosome number. This process 
happens continuously in all living things that are made up of more than one cell, after 
puberty. In males, the process will lead to the formation of sperm cells, and in females, 
meiosis leads to the formation of one viable egg cell at a time. 
Purpose: 
In this activity, you will be simulating the process of meiosis. 
Biology Content Standard: 
Genetics 2a. Students know meiosis is an early step in sexual reproduction in which the 
pairs of chromosomes separate and segregate randomly during cell division to produce 
gametes containing one chromosome of each type. 

Materials: 
2 different colored threads 
2 beads 
Scissors 
Meiosis 1 paper 
Meiosis 2 paper 
Colored pencils 
Tape (For crossing over) 
Stapler 
Procedure: 
1. INTERPHASE 1: 
a. Draw a circle in the center of the Interphase 1 cell. 
b. Place 2 threads of one color and 2 threads of another color in the center. 
They should not look like chromosomes yet. This is Interphase 1. 
c. Remove the threads, and use the colored pencils to draw what they looked 
like when they were in the nucleus. BE ACCURATE with your drawings. 
2. PROPHASE 1: 
a. Create a pair of homologous chromosomes. One should be one color; the 
other should be the other color. (You will need to use a bead in the center 
for a CENTROMERE.) 
b. Place them in the center of the Prophase 1 cell. The nuclear membrane 
should be breaking down, so make sure that you use a dashed line for the 
nuclear membrane. 
c. Remove the chromosomes, and use the colored pencils to draw what they 
looked like when they were in the nucleus. BE ACCURATE with your 
drawings. 
3. METAPHASE 1: 
a. Line up the chromosomes as a homologous pair in the center (Equator) of 
the cell. There should not be a nucleus. One chromosome should be 
closer to the Northern pole, and the other chromosome should be closer to 
the Southern pole. 
b. There needs to be a crossing-over event. A portion of each chromosome 
needs to touch, so that they will exchange this piece of their chromosomes 
in the next phase. 
c. Remove the chromosomes, and use the colored pencils to draw what they 
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looked like when they were in the nucleus. BE ACCURATE with your 
drawings. 
4. ANAPHASE 1: 
a. Cut a piece (same size) off of each of the chromosomes. Use tape to 
connect the new piece to the chromosome of the other color. 
b. Pull the chromosomes from the centromeres towards the poles that they 
are closer towards. 
c. Remove the chromosomes, and use the colored pencils to draw what they 
looked like when they were in the nucleus. BE ACCURATE with your 
drawings. 
5. TELOPHASE 1 & CYTOKINESIS: 
a. You are preparing the cell after cytokinesis has occurred (There are now 2 
cells). Draw a circle in the center of each cell (nucleus). Place 1 
chromosome in the nucleus of each new cell. 
b. Remove the chromosomes, and use the colored pencils to draw what they 
looked like when they were in the nucleus. BE ACCURATE with your 
drawings. 
6. PROPHASE 2: 
a. Draw a circle using a dashed line in the center of the cell. The nuclear 
envelope is breaking down. Place 1 chromosome in the center of each 
cell. 
b. Remove the chromosomes, and use the colored pencils to draw what they 
looked like when they were in the nucleus. BE ACCURATE with your 
drawings. 
7. METAPHASE 2: 
a. Place the chromosome at the center of the cell (on the Equator). Make 
sure that the centromere is an equal distance from each pole. 
b. Remove the chromosomes, and use the colored pencils to draw what they 
looked like when they were in the nucleus. BE ACCURATE with your 
drawings. 
8. ANAPHASE 2: 
a. Remove the beads. 
b. Pull the 2 separate chromatids apart from each other. One chromatid will 
be pulled towards each pole. 
c. Remove the chromosomes, and use the colored pencils to draw what they 
looked like when they were in the nucleus. BE ACCURATE with your 
drawings. 
9. TELOPHASE 2 & CYTOKINESIS: 
a. Place 1 chromatid in each cell. 
b. Staple the chromatids to the cell where they are found. 
c. Staple both pages in order to the back of this lab report. (Top page – lab 
report. Second – Meiosis 1. Last – Meiosis 2.) 
10. Clean up your area and return all unused supplies (and beads) to the teacher. 
Answer the questions. 
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Conclusions: 
1. What is meiosis? 
_________________________________________________________________ 
2. What are homologous chromosomes? 
_________________________________________________________________ 
3. What are centromeres? 
_________________________________________________________________ 
 
4. What material was used to represent the centromeres? 
_________________________________________________________________ 
5. What are chromatids? 
_________________________________________________________________ 
6. What material was used to represent chromatids/chromosomes? 
_________________________________________________________________ 
7. How many total chromosomes were there in Interphase 1? _____ 
8. How many total chromosomes were there after Telophase 1? _____ 
9. How many cells were there after Telophase 1? _____ 
10. How many chromosomes were there per cell after Telophase 1? _____ 
11. How many total chromosomes were there after Telophase 2? _____ 
12. How many cells were there after Telophase 2? _____ 
13. How many chromosomes were there per cell after Telophase 2? _____ 
14. In which phase did crossing over occur? 
_________________________________________________________________ 
15. In which phase did the crossing-over get broken apart, so that the original 
homologous chromosomes exchanged pieces with each other? 
_________________________________________________________________ 
16. In which phase did the chromosomes get split into chromatids? 
_________________________________________________________________ 
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ให้นักเรียนตดิเส้นด้าย (แทนโครมาตดิ) และกระดาษสีวงกลม (แทนเซ็นโทรเมยีร์) ลงในแผนภาพเมือ่ก าหนดให้ 2n= ......... 
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ให้นักเรียนตดิเส้นด้าย (แทนโครมาตดิ) และกระดาษสีวงกลม (แทนเซ็นโทรเมยีร์) ลงในแผนภาพเมือ่ก าหนดให้ 2n= ......... 
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Chapter 9 

Scientific Method / investigation 
ใหน้กัเรียนอ่านการ์ตูนเร่ืองน้ีแลว้อธิบายระหวา่ง Scientific method กบั Creationist method 
นกัเรียนคิดวา่  กระบวนการแบบไหนดีกวา่กนั พร้อมใหเ้หตุผลในการเปรียบเทียบ 
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ให้นักเรียนทั้งห้องเลอืกทีจ่ะออกแบบการทดลองตามกระบวนการวทิยาศาสตร์  จนกระทัง่ได้ค าตอบ   
โดยออกแบบการทดลองร่วมกนัและแบ่งการทดลองท าแล้วน าผลการทดลองมาสรุปร่วมกนั 

1. ตม้ไข่ไก่อยา่งไรจึงไดไ้ข่เป็นยางมะตูม 
2. ตม้ผกัอยา่งไรจึงไดผ้กัสีเขียวสวย 
3. ท าอยา่งไรไม่ใหแ้อป๊เป้ิลท่ีปอกไวด้ าถา้ไม่มีเกลือ 
4. สารใดท่ีช่วยลดความเผด็ไดน้อกจากนม 
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Chapter 10 
Planning your own Biology laboratory 

 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 นกัเรียนตอ้งท าโครงงานชีววทิยา ๑ เร่ือง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงใหน้กัเรียนจบักลุ่ม 5 คน เพื่อด าเนินการเขียนโครงงาน โดยโครงงานให้นกัเรียนท าท่ีโรงเรียนเท่านั้น หา้ม
น าไปท าท่ีบา้นเด็ดขาด 
ครูขอยกหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงมาดงัน้ี 
1. การเพิ่มผลผลิตการเกษตรโดยใชชี้วมวล 
2. การท าปุ๋ยหมกัปุ๋ยอินทรียใ์นการเกษตร 
3. เทคโนโลยทีางการเกษตร  
 3.1 การปรับปรุงพนัธ์ุ 
 3.2 การใชว้ธีิการทางกายภาพ หรือเคมี  เพื่อเพิ่มผลผลิต 
  3.3 การท าเกษตรอินทรียแ์บบยัง่ยนื 
  3.4  การเก็บผลผลิตหลงัเก็บเก่ียว / การยดือาย ุ/ การเร่งผลผลิต  
4. การพึ่งพาตนเองดว้ยสมุนไพร  การท าสารเสริมอาหาร  น ้าคลอโรฟิลล ์
5. วทิยาศาสตร์สุขภาพ   การผลิตเวชส าอางทางธรรมชาติไวใ้ชเ้อง 
6. เทคโนโลยกีารถนอมอาหาร การเพิ่มคุณค่าทางอาหาร    
7. กระบวนการท่ีกระท าแลว้ก่อใหเ้กิดความพอเพียงตามธรรมชาติ พึ่งพาธรรมชาติ เป็นตน้ 
 
 
  ขอใหน้กัเรียนระดมความคิดกนัจบักลุ่มเพื่อเสนอหวัขอ้โครงงานมาสัก 5 หวัขอ้ถา้ผา่นจึงอนุญาตให้
เขียนเคา้โครงโครงงานวทิยาศาสตร์ได ้
1.             
2.              
3.             
4.              
5.             
 
 
หวัขอ้โครงงานผา่นแลว้....ใหน้กัเรียนพลิกไปเขียนเคา้โครงมาส่งไดเ้ลยครับ........  
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เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร ์

เคา้โครงของโครงงานวทิยาศาสตร ์ คอื  โครงการเพื่อขอเสนอท าโครงงานวทิยาศาสตร์
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี้ 
          1. ชื่อโครงงาน 
          2. ผูจ้ดัท าโครงงาน 
          3. ชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาโครงงาน 
          4. ทีม่าและความส าคญัของโครงงาน 
          5. วตัถุประสงคข์องการท าโครงงาน 
          6. สมมตฐิานของการศกึษา 
          7. ขอบเขตของการท าโครงงาน 
          8. วธิดี าเนินการ 
          9. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
          10. แผนการก าหนดเวลาปฏบิตังิาน 
          11. เอกสารอา้งองิ 
          1. ช่ือโครงงาน 
           ชื่อโครงงานเป็นสิง่ส าคญัประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคดิไปถงึวตัถุประสงคข์อง
การท าโครงงานวทิยาศาสตร ์และควรก าหนดชื่อโครงการใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัดว้ย 
           การตัง้ชื่อโครงงานของนกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา นิยมตัง้ชื่อใหม้คีวาม
กะทดัรดัและดงึดดูความสนใจจากผูอ่้าน ผูฟ้งั แต่สิง่ทีค่วรค านึงถงึ คอื ผูท้ าโครงงานวทิยาศาสตร ์ตอ้ง
เขา้ใจปญัหาทีส่นใจศกึษาอยา่งแทจ้รงิ อนัจะน าไปสู่การเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการศกึษาอยา่งแทจ้รงิดว้ย 
เช่น 
            โครงงานวทิยาศาสตร ์ชื่อ “ถุงพลาสตกิพชิติแมลงวนัตวัน้อย” ซึง่ปญัหาเรื่องทีส่นใจศกึษาคอืถุง
น ้าพลาสตกิสามารถไล่แมลงวนัทีม่าตอมอาหารไดจ้รงิหรอื จากเรือ่งดงักล่าวผูท้ าโครงงานวทิยาศาสตร ์บาง
คนหรอืบางคณะอาจสนใจตัง้ชื่อโครงงานวทิยาศาสตร ์ว่า “การศกึษาการไล่แมลงวนัดว้ยถุงน ้าพลาสตกิ” 
หรอื “ผลการใชถุ้งน ้าพลาสตกิต่อการไล่แมลงวนั” กเ็ป็นได ้
                    อยา่งไรกต็ามจะตัง้ชื่อโครงการในแบบใด ๆ นัน้ ตอ้งค านึงถงึความสามารถทีจ่ะ 
สื่อความหมายถงึวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการศกึษาไดช้ดัเจน     
          2. ผูจ้ดัท าโครงงาน 
            การเขยีนชื่อผูร้บัผดิชอบโครงงานวทิยาศาสตร ์เป็นสิง่ดเีพื่อจะไดท้ราบว่าโครงงานนัน้อยูใ่นความ
รบัผดิชอบของใครและสามารถตดิตามไดท้ีใ่ด     

3. ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 
           การเขยีนชื่อผูใ้หค้ าปรกึษาควรใหเ้กยีรตยิกยอ่งและเผยแพร ่รวมทัง้ขอบคุณทีไ่ดใ้หค้ าแนะน าการ
ท าโครงงานวทิยาศาสตรจ์นบรรลุเป้าหมาย     
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          4. ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 
                    ในการเขยีนทีม่าและความส าคญัของโครงงานวทิยาศาสตร ์ผูท้ าโครงงานจ าเป็นตอ้งศกึษา 
หลกัการทฤษฎเีกี่ยวกบัเรือ่งทีส่นใจจะศกึษา หรอืพดูเขา้ใจง่าย ๆ ว่าเรือ่งทีส่นใจจะศกึษานัน้ตอ้งมทีฤษฎี
แนวคดิสนบัสนุน เพราะความรูเ้หล่านี้จะเป็นแนวทางส าคญัในเรือ่งต่อไปนี้ 
                    - แนวทางตัง้สมมตฐิานของเรือ่งทีศ่กึษา 
                    - แนวทางในการออกแบบการทดลองหรอืการรวบรวมขอ้มลู 
                    - ใชป้ระกอบการอภปิรายผลการศกึษา ตลอดจนเสนอแนะเพื่อน าความรูแ้ละ          
สิง่ประดษิฐใ์หมท่ีค่น้พบไปใชป้ระโยชน์ต่อไป   
               การเขยีนทีม่าและความส าคญัของโครงงาน คอื การอธบิายใหก้ระจา่งชดัว่าท าไม   ตอ้งท า ท า
แลว้ไดอ้ะไร หากไมท่ าจะเกดิผลเสยีอยา่งไร ซึง่มหีลกัการเขยีนคลา้ยการเขยีนเรยีงความ ทัว่ ๆ ไป คอื มี
ค าน า เนื้อเรือ่ง และสรปุ 
                    ส่วนที ่1 ค าน า : 
      เป็นการบรรยายถงึนโยบาย เกณฑ ์สภาพทัว่ ๆ ไป หรอืปญัหาทีม่สี่วนสนับสนุนใหร้เิริม่ท าโครงงาน
วทิยาศาสตร ์
                    ส่วนที ่2 เนื้อเรือ่ง : 
               อธบิายถงึรายละเอยีดเชื่อมโยงใหเ้หน็ประโยชน์ของการท าโครงงานวทิยาศาสตร ์โดยม ี
หลกัการ ทฤษฎสีนับสนุนเรื่องทีศ่กึษา หรอืการบรรยายผลกระทบ ถา้ไมท่ าโครงงานเรือ่งนี้ 
                    ส่วนที ่3 สรปุ : 
                สรปุถงึความจ าเป็นทีต่อ้งด าเนินการตามส่วนที ่2 เพื่อแกไ้ขปญัหา คน้ขอ้ความรูใ้หม ่คน้
สิง่ประดษิฐใ์หมใ่หเ้ป็นไปตามเหตุผลส่วนที ่1     
          5. วตัถปุระสงคข์องการท าโครงงาน 
                    วตัถุประสงค ์คอื ก าหนดจดุมุง่หมายปลายทางทีต่อ้งการให้เกดิจากการท าโครงงาน
วทิยาศาสตร ์ในการเขยีนวตัถุประสงค ์ตอ้งเขยีนใหช้ดัเจน อ่านเขา้ใจงา่ยสอดคลอ้งกบัชื่อโครงงาน หากมี
วตัถุประสงคห์ลายประเดน็ ใหร้ะบุเป็นขอ้ ๆ การเขยีนวตัถุประสงคม์คีวามส าคญัต่อแนวทาง การศกึษา 
ตลอดจนขอ้ความรูท้ีค่น้พบหรอืสิง่ประดษิฐท์ีค่น้พบนัน้จะมคีวามสมบูรณ์ครบถว้น คอื     ตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท์ุก ๆ ขอ้     
          6. สมมติฐานของการศึกษา 
                    สมมตฐิานของการศกึษา เป็นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีผู่ท้ าโครงงาน   ตอ้งให้
ความส าคญั เพราะจะท าใหเ้ป็นการก าหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองไดช้ดัเจนและรอบคอบ ซึง่
สมมตฐิานกค็อื การคาดคะเนค าตอบของปญัหาอยา่งมหีลกัและเหตุผล ตามหลกัการ  ทฤษฎ ีรวมทัง้ผล
การศกึษาของโครงงานทีไ่ดท้ ามาแลว้     
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 7. ขอบเขตของการท าโครงงาน 
                    ผูท้ าโครงงานวทิยาศาสตร ์ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการก าหนดขอบเขตการท าโครงงาน 
เพื่อใหไ้ดผ้ลการศกึษาทีน่่าเชื่อถอื ซึง่ไดแ้ก่ การก าหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ตลอดจนตวัแปรทีศ่กึษา 
                    1. การก าหนดประชากร และกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษา คอื การก าหนดประชากรทีศ่กึษาอาจ
เป็นคนหรอืสตัวห์รอืพชื ชื่อใด กลุ่มใด ประเภทใด อยูท่ีไ่หน เมือ่เวลาใด  รวมทัง้ก าหนด กลุ่มตวัอยา่งทีม่ ี
ขนาดเหมาะสมเป็นตวัแทนของประชากรทีส่นใจศกึษา 
                    2. ตวัแปรทีศ่กึษา การศกึษาโครงงานวทิยาศาสตร ์ส่วนมากมกัเป็นการศกึษา
ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล หรอืความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัแปรขึน้ไป การบอกชนิดของ     
ตวัแปรอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน รวมทัง้การควบคุมตวัแปรทีไ่มส่นใจศกึษา เป็นทกัษะกระบวนการ   ทาง
วทิยาศาสตรท์ีผู่ท้ าโครงงานตอ้งเขา้ใจ ตวัแปรใดทีศ่กึษาเป็นตวัแปรตน้ ตวัแปรใดทีศ่กึษาเป็น    ตวัแปร
ตาม และตวัแปรใดบา้งเป็นตวัแปรทีต่อ้งควบคุมเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบการทดลอง ตลอดจนมผีลต่อ
การเขยีนรายงานการท าโครงงานวทิยาศาสตรท์ีถู่กตอ้ง สื่อความหมายใหผู้ฟ้งัและ      ผูอ่้านใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนั     
          8. วิธีด าเนินการ 
                    วธิดี าเนินการ หมายถงึ วธิกีารทีช่่วยใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการท า      
โครงงาน ตัง้แต่เริม่เสนอโครงการกระทัง่สิน้สุดโครงการ ซึง่ประกอบดว้ย 
                    1. การก าหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษา 
                    2. การสรา้งเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
                    3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
                    4. การวเิคราะหข์อ้มลู 
                    ในการเขยีนวธิดี าเนินการใหร้ะบุกจิกรรมทีต่อ้งท าใหช้ดัเจนว่าจะท าอะไรบา้ง เรยีงล าดบั
กจิกรรมก่อนและหลงัใหช้ดัเจน เพื่อสามารถน าโครงการไปปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่องและถูกตอ้ง     
          9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
                    ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั คอื การคาดหวงัถงึผลการด าเนินการตามโครงการ ในการเขยีนตอ้ง
คาดคะเนเหตุการณ์ว่าเมือ่ไดท้ าโครงงานวทิยาศาสตรส์ิน้สุดลง ใครเป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์อย่างไรและไดร้บั
มากน้อยเพยีงใด ผลทีไ่ดร้บัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีศ่กึษา     
          10. แผนการก าหนดเวลาปฏิบติังาน 
                    การท าโครงงานวทิยาศาสตร ์ตอ้งก าหนดตารางเวลาด าเนินการทุกขัน้ตอน เพราะ  การท า
ตารางเวลาจะเป็นประโยชน์ใหด้ าเนินการอยา่งต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนินงานแต่ละขัน้ตอน จนสิน้สุดการท าโครงงานนัน้     
          11. เอกสารอ้างอิง 
                    เอกสารอา้งองิ คอื รายชื่อเอกสารทีน่ ามาอา้งองิเพื่อประกอบการท าโครงงาน      
วทิยาศาสตร ์ ตลอดจนการเขยีนรายงานการท าโครงงานวทิยาศาสตร ์ควรเขยีนตามหลกัการ  ทีน่ิยมกนั  
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เค้าโครงย่อโครงงานวทิยาศาสตร์ 
ช่ือโครงงาน 

สาขาของโครงงานท่ีท า 

ช่ือผูท้  าโครงงาน 

1. ………………………………………………… 

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. 

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาพิเศษ 

 

1. ท่ีมาและความส าคญั 

2. วตัถุประสงคข์องโครงงาน 

3. สมมติฐานของโครงงาน 

 1)............................. 

2)............................. 

3)............................ 

4. ตวัแปรในการทดลอง 

 ตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรควบคุม 

5. นิยามศพัทเ์ฉพาะ (ถา้มี) 

6. ขอบเขตของการศึกษา 

7. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.วธีิการด าเนินงาน (ส่วนน้ีเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของโครงงาน  ใหเ้ขียนใหช้ดัเจนและละเอียดท่ีสุดเท่าท่ีจะ

เป็นไปได)้ 

8.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 
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วสัดุ อุปกรณ์ 

1)............................. 

2)............................. 

3)............................ 

สารเคมี 

1)............................. 

2)............................. 

3)............................ 

8.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

1)............................. 

2)............................. 

3)............................ 

9. แผนการปฏิบติังาน 

 เวลา 
รายการ 

     

1. การเลือกโครงงาน      
2. การเขียนเคา้โครง      
3. การลงมือท า      
4. การเขียนรายงานผล      
5. การน าเสนอโครงงาน      
 

10. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 

 

11. เอกสารอา้งอิง (บรรณานุกรม) 

 

 

  


