
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

คำนำ 
   
  แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 5 หน่วย รวม 50 ชั่วโมง แบ่งเป็น
รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 หน่วย และรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) จำนวน 2 หน่วย ดังนี้ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต จำนวน 10 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้
ที ่2 เรื่อง ชีวิตพืช จำนวน 20 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสืบพันธุ์ของพืชดอก จำนวน 10 ชั่วโมง 
 และรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแสดงลำดับการแก้ไขปัญหาและ
การแก้ไขอย่างง่าย จำนวน 7 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างและจัดเก็บ
ไฟล์ จำนวน 3 ชั่วโมง คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที ่หลากหลาย 
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพในที่สุด  
 

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
          คณะผู้จัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                                       ภาคเรียนที่ 1 
จำนวน  50  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาชั่วโมง 
1 สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต 10 

แผนที่ 1 สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต 1 
แผนที่ 2 สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต 1 
แผนที่ 3 สำรวจสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 1 
แผนที่ 4 เปรียบเทียบสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต 1 

แผนที่ 5 สำรวจสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา 1 
แผนที่ 6 นำเสนอผลงานสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา
  

1 

แผนที่ 7 สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา 1 
แผนที่ 8 สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 1 
แผนที่ 9 สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 1 
แผนที่ 10 สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 1 

2 
 

ชีวิตพืช 20 
แผนที่ 1 สำรวจเมล็ดพืชภายนอก   1 
แผนที่ 2 เมล็ดพืชภายนอก     1 
แผนที่ 3 มีอะไรในเมล็ดพืช   1 
แผนที่ 4 มีอะไรในเมล็ดพืช   1 
แผนที่ 5 ลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว 1 
แผนที่ 6 นำเสนอลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ 
ใบเลี้ยงเดี่ยว 

1 

แผนที่ 7 การเจริญเติบโตของพืช 1 
แผนที่ 8 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
ของพืช(น้ำ)  

1 

แผนที่ 9 นำเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช(น้ำ)  

1 

แผนที่ 10 แสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

1 

แผนที่ 11 นำเสนอแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช 

1 

แผนที่ 12 พืชต้องการอากาศ 1 
แผนที่ 13 พืชต้องการอาหาร(ปุ๋ย) 
 
 

1 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาชั่วโมง 
 แผนที่ 14 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

(แสง) 
1 

แผนที่ 15 นำเสนอการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ของพืช(แสง) 

1 

แผนที่ 16 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
(อุณหภูมิและการสัมผัส) 

1 

แผนที่  17  ประโยชน์ของพืช 1 
แผนที่  18  นำเสนอประโยชน์ของพืช 1 
แผนที่  19  การดูแลพืช 1 
แผนที่  20  เรารักต้นไม้ 1 

3 การสืบพันธุ์ของพืชดอก 10 
แผนที่  31  การจำแนกการสืบพันธุ์ของพืช  1 
แผนที่  32  การสืบพันธุ์พืชดอกพืชไม่มีดอก 1 
แผนที่  33  พืชดอก พืชไม่มีดอก  1 
แผนที่  34  การสืบพันธุ์ของพืชดอก   
พืชไม่มีดอก  

1 

แผนที่  35  การสืบพันธุ์ของพืชดอก   
พืชไม่มีดอก  

1 

แผนที่  36  การสำรวจส่วนประกอบของพืช
ดอก   

1 

แผนที่  37  วัฏจักรของพืชดอก  1 
แผนที่  38  การกระจายเมล็ดของพืช     1 
แผนที่  39  การเปลี่ยนแปลงจากดอก
กลายเป็นเมล็ด                             

1 

แผนที่  40  สร้างแบบจำลองวัฏจักรของ   
พืชดอกที่ฉันชอบ  

1 



3 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาเทคโนโลยี                                                                           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                                                   ภาคเรียนที่ 1 

จำนวน  10  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาชั่วโมง 

4 การแสดงลำดับการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขอย่างง่าย 7 
แผนที่  41 การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 1 
แผนที่  42 การแยกส่วนของปัญหา 1 
แผนที่  43 หารูปแบบของปัญหา 1 
แผนที่  44 การหาสาระสำคัญของปัญหา 1 
แผนที่  45 การหาสาระสำคัญของปัญหา 1 
แผนที่  46 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา 1 
แผนที่  47 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาใช้สัญลักษณ์ 1 

5 การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์ 3 
แผนที่  48 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 1 
แผนที่  49 การจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ 1 
แผนที่  50 ไฟล์และโฟลเดอร์ 1 

รวม 10 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต         เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต        เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที ่........................................ เดือน ............................................... พ.ศ. ........................................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 1.3 : เข ้าใจกระบวนการและความสำค ัญของการถ ่ายทอดล ักษณะทางพันธ ุกรรม                   
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.3  ป.2/1  เปรยีบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
2. สาระสำคัญ 
          สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่สามารเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและกินน้ำได้ เจริญเติบโตได้ เช่น  ต้นไม้ 
แมว สุนัข มนุษย์   
 สิ่งไม่มีชีวิต  คือสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้  กินอาหารและน้ำไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโต  
เช่น ก้อนหิน ตู้เย็น โทรทัศน์ 
 ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
 สิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ และเจริญเติบโต เช่น ต้นไม้มีการเจริญเติบโต แต่ก้อนหินไม่มีการ
เจริญเติบโต 
3. สาระการเรียนรู้ 
 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ (K)    
2. สำรวจสิ่งมีชวีิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ (P) 
 3. จำแนกสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ (P) 
 4. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำรูปอึ่งอ่างมาให้นักเรียนดูแล้วนำนักเรียนร้องเพลงอ่ึงอ่าง ดังนี้ 
 
 
 

   เพลงอ่ึงอ่าง 
 อ่ึงอ่าง   มานั่งข้างโอ่ง 
 มานั่งหลังโอ่ง  คอยกินมด 
 เด็กเอ๋ยจงอย่าพูดปลด เด็กเอ๋ยจงอย่าพูดปลด 
 เหมือนดั่งมด  เป็นเยื่ออ่ึงอ่าง 
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 จากนั้นให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบตามจินตนาการของนักเรียน 
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตโดยระบุสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้องเรียน
หรือสามารถมองเห็นได้ภายนอกห้องเรียน แล้วให้นักเรียนบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตโดยครูเขียน
แยกประเภทตามคำบอกของนักเรียนลงกระดาน 
ขัน้ที ่2 สำรวจและค้นหา  
   
 
 
 
1. ให้นักเรียนศึกษาคำท่ีกำหนดให้ เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต แล้วสรุปความหมายของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ด้วยตนเองเป็นแผนภาพความคิด   
2. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด ในกระดาษ A4 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนแบบ PLC  
2. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
 2.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร  
 2.2 สิ่งไม่มีชีวิตอะไร  
 2.3 ความแตกต่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่บ้าง  
3. ให้นักเรียนสรุปความรู้ให้ได้ดังนี้ สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่สามารเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและกินน้ำได้ 
เจริญเติบโตได้ เช่น ต้นไม้ แมว สุนัข มนุษย์   
 สิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและน้ำไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโต  
เช่น ก้อนหิน ตู้เย็น โทรทัศน์ 
 ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
 สิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหว เคลื่อนที่และเจริญเติบโต เช่น ต้นไม้มีการเจริญเติบโต แต่ก้อนหินไม่มีการ
เจริญเติบโต 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตจัดทำเป็นชิ้นงาน 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

 
 
 
 
 
 

เคลื่อนที่ได้        เจริญเติบไม่โตได้         มีลูกได้       กินอาหารและน้ำไม่ได้   

เจริญเติบโตได้       มีลูกไม่ได้         กินอาหารและน้ำได้  เคลื่อนที่ไม่ได้     
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ใบงานที่  1  สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
 
คำชี้แจง  :  ให้นักเรียนนำข้อความท่ีกำหนดให้มาจำแนกกลุ่มให้ถูกต้อง    
                                              

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 
 
สมาชิก   1. ………………………………………………….  2.  ……………………………………………… 
            3. ………………………………………………..…  4.  …………………………………………….… 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ภาพสิ่งมีชีวิต  สิ่งไม่มีชีวิต 
 

เคล่ือนที่ได้  เจริญเติบไม่โตได้    มีลูกได้  กินอาหารและน้ำไม่ได้ 

เจริญเติบโตได้       มีลูกไม่ได้         กินอาหารและน้ำได้   เคล่ือนที่ไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งมีชีวิต 

………………………………. 

………………………………. ………………………………. 

………………………………. 

สิ่งไม่มีชีวิต 

………………………………. 
………………………………. 

………………………………. ………………………………. 
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9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตได้ (K)    
2. สำรวจสิ่งมีชวีิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตได้ (P) 
3. จำแนกสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตได้ (P) 
4. ใฝ่เรียนรู้ (A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และสำรวจได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. จำแนกประเภทของสิ่งไม่มีชีวิตได้
ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบุองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ 
ซักถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………….………………  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
1. ครูนำรูปอึ่งอ่างมาให้นักเรียนดูแล้วนำ
นักเรียนร้องเพลง อ่ึงอ่าง  จากนั้นให้นักเรียน
แสดงท่าทางประกอบตามจินตนาการของ
นักเรียน 
2.  ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตโดยระบุสิ่ง
ต่างๆที่อยู่ภายในห้องเรียนหรือสามารถ
มองเห็นได้ภายนอกห้องเรียน แล้วให้นักเรียน
บอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
โดยครูเขียนแยกประเภทตามคำบอกของ
นักเรียนลงกระดาน 

10 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าสิ ่งมีช ีวิต  
อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนแบบ PLC 
2. ให้นักเรียนศึกษาคำท่ีกำหนดให้ 
เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต แล้วสรุปความหมายของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ด้วยตนเองเป็น
แผนภาพความคิด   
3. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด ใน
กระดาษ A4 
 

15 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่ม
ที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การทำงานที่ดี
และเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สนับสนุน หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี 
เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือ
ในการทำงาน   รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน เมื่อการ
ทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี 
ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนใน
กลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ใช้ที่นักเรียน
นำมา บ ันท ึกข ้อม ูลจากการส ังเกต ส ิ ่ งม ีช ีวิต  
สิ่งไม่มีชีวิต 

1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร  
1.2 สิ่งไม่มีชีวิตอะไร  
1.3 ความแตกต่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
ได้แก่บ้าง  
2. ให้นักเรียนสรุปความรู้ให้ได้ดังนี้    
สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่สามารเคลื่อนที่และ
เคลื่อนไหวได้ กินอาหารและกินน้ำได้ 
เจริญเติบโตได้ เช่น ต้นไม้ แมว สุนัข มนุษย์   
สิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่
และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและน้ำไม่ได้ไม่
มีการเจริญเติบโต เช่น ก้อนหิน ตู้เย็น 
โทรทัศน์ 

15 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นการฝึก
ความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอย่างมี
เหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ  
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
สิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ และ
เจริญเติบโต เช่น ต้นไม้มีการเจริญเติบโต 
แต่ก้อนหิน ไม่มีการเจริญเติบโต 
ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดสิ่งมีชีวิต
และไม่มีชีวิต จัดทำเป็นชิ้นงาน 

10 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ mind mapping 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

ตำแหน่ง   ………………………………….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต  สิ่งไม่มีชีวิต        เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่………………………..เดือน………………………..……………………………พ.ศ…………………….………….               
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.3 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด  ว 1.3  ป.2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
2. สาระสำคัญ 
          สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่สามารเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและกินน้ำได้ เจริญเติบโตได้ เช่น  ต้นไม้ 
แมว สุนัข มนุษย์   
 สิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและน้ำไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโต  
เช่น ก้อนหิน ตู้เย็น โทรทัศน์ 
 ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
 สิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ และเจริญเติบโต เช่น ต้นไม้มีการเจริญเติบโต แต่ก้อนหินไม่มีการ
เจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ (K)    
2. วิเคราะห์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
         5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
  1.  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ 
                 1.1 สิ่งมีชีวิตในชั้นเรียนมีอะไรบ้าง 
        1.2 สิ่งไม่มีชีวิตได้แก่อะไรบ้าง 
        1.3 ครูถามคำถามเพ่ือนำเข้าสู่การทำกิจกรรม อะไรเป็นสิ่งมีชีวิต อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต 
     - บอกได้ไหมว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตและอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต  เพราะเหตุใด 
 2. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 1. ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิต อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต 
  2. ให้นักเรียนเขียนระบายสีเพื่อพัฒนาสติปัญญาด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถาม
คำถามดังนี ้   
     1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร  
   1.2 สิ่งไม่มีชีวิตอะไร  
           2. ให้นักเรียนสรุปความรู้ให้ได้ดังนี้ สิ่งมีชีวิต คือ ทุ่งหญ้า ควาย วัว ต้นไม้ สุนัข ลูกเจี๊ยบ คุณตา   คุณ
ยาย และม้า สิ่งไม่มีชีวิต คือ ภูเขา บ้าน ลำธาร 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
  ให้นักเรียนเขียนคำลงตารางจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจัดทำเป็นชิ้นงาน 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
  ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
  - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
  - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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ใบงานที่  2  เรื่องสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต 
 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนระบายสีแดงลงในรูปดาว           ที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต   
             ระบายสีเขียวลงในรูปดาว           ที่เป็นสิ่งมีชีวิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 
 

  สมาชิก  1. ………………………………………………….  2.  ……………………………………………… 
             3. ……………………………………….…………  4.  …………………………………………….… 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

ภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.  ระบ ุส ิ ่ งม ีช ี ว ิ ตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตได้ (K)    
2. วาดภาพสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A)  

1. ประเม ินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ   
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม ระบุและ
วาดภาพ 
3.  ประเม ินท ักษะ
การวาดภาพ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.ระบุ สิ ่งมีช ีว ิตกับสิ ่งไม่มีชีวิต ได้
ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. วาดภาพสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้
ตามเกณฑ์ 
3.ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4.น ักเร ียนมีความกระตือร ือร ้นใฝ่
เรียนรู ้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………..………………………  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ 
1.1 สิ่งมีชีวิตในชั้นเรียนมีอะไรบ้าง 
1.2 สิ่งไม่มีชีวิตได้แก่อะไรบ้าง 
1.3 ครูถามคำถามเพื ่อนำเข้าสู ่การทำ
กิจกรรม อะไรเป็นสิ ่งมีช ีว ิต อะไรเป็น
สิ่งไม่มีชีวิต 
-บอกได้ไหมว่าอะไรเป็นสิ ่งมีช ีว ิตและ
อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต เพราะเหตุใด 
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

10 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถาม
ได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว ่าอะไรเป็น
สิ่งมีชีวิต  อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต 

1. ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติว่าอะไรเป็น
สิ่งมีชีวิต  อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต 
 2. ให้นักเรียนเขียนระบายสีเพื่อพัฒนา
สต ิป ัญญาด ้ านศ ิลปะและความคิด
สร้างสรรค ์
 

15 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
   - นักเร ียนยอมรับและปฏิบัต ิตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
   - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่นักเรียน
นำมา บันทึกข้อมูลจากการสังเกต  
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั ้นเรียน จากนั ้นร่วมกัน
อภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
   1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร  
   1.2 สิ่งไม่มีชีวิตอะไร  
2. ให ้น ักเร ียนสร ุปความร ู ้ ให ้ ได ้ด ังนี้     
สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต   
 

15 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นการฝึก
ความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเร ียนพูด ตอบคำถามเกี ่ยวกับสิ ่งท ี ่ครู
สอบถามเกี ่ยวกับสิ ่งมีช ีว ิตและไม่มีช ีว ิตอย่างมี
เหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู ้ที ่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ    
 

ให้นักเรียนเขียนคำลงตารางจำแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจัดทำ
เป็นชิ้นงาน 

10 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ ตาราง 

 

 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                    ตำแหน่ง     ………………………………….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต  สิ่งไม่มีชีวิต         เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตบริเวณโรงเรียน   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่………………………… เดือน………………………………………………………พ.ศ……………………………….               
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.3 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด 
ว 1.3  ป.2/1  เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
2. สาระสำคัญ 
          สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่สามารเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและกินน้ำได้ เจริญเติบโตได้ เช่น ต้นไม้  
มนุษย์ แมลง จิ้งจก มด นก   
 สิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและน้ำไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโต  
เช่น ก้อนหิน ดิน   
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตบริเวณโรงเรียน 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตบริเวณโรงเรียนได้ (K)    
2. ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตบริเวณโรงเรียนได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
         5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
   1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตที่พบบริโรงเรียน 
   - บอกได้ไหมว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตและอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต เพราะเหตุใด 
   2. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
   1. ให้นักเรียนสำรวจอะไรเป็นสิ่งมีชีวิต อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตบริเวณโรงเรียนให้ได้มากท่ีสุด 
    2. ให้นักเรียนบันทึกลงตาราง 
  ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
   1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครู
ถามคำถามดังนี้ 
    1.1 สิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณโรงเรียนคืออะไร  
    1.2 สิ่งไม่มีชีวิตที่พบบริเวณโรงเรียนอะไร  
   2. ให้นักเรียนสรุปความรู้ให้ได้ดังนี้ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต   
  ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
   ให้นักเรียนเขียนmind  mapping  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  จัดทำเป็นชิ้นงาน 
  ขั้นที ่5 ประเมิน  
   ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
  - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
  - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 
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ใบงานที่  3  เรื่องสำรวจสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตบริเวณโรงเรียน 
 
วิธีทำ 
1. ให้นักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตบริเวณโรงเรียนมาให้ได้มากที่สุด 
2. สังเกตลักษณะสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ 
3. เขียนชื่อหรือวาดภาพสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตที่พบ 
 
บันทึกผลการสำรวจ 
ตาราง  สำรวจสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตบริเวณโรงเรียน 

ที ่ ชื่อสิ่งมีชีวิต ที ่ ชื่อสิ่งไม่มีชีวิต 
1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

สรุปผลการสำรวจ 
1.สิ่งมีชีวิตที่สำรวจบริเวณโรงเรียน ได้แก่ ……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.สิ่งมีชีวิตที่สำรวจบริเวณโรงเรียน ได้แก่ ……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 

  สมาชิก 1. ………………………………………………….  2.  ……………………………………………… 
             3. …………………………………………………  4.  …………………………………………….… 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
ภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  
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9.  การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตได้ (K)    
2. สำรวจสิ่งมีชวีิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ สำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม ระบุและ
วาดภาพ 
3. ประเมินทักษะการ
การสำรวจ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.ระบุ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ได้
ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. สำรวจสิ่งมีชวีิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้
ตามเกณฑ์ 
3.ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4.นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………..……………………………………………………………… 
……………………………….…………………………………………………………..……………………………………………………………… 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1.  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตที่พบ 
บริเวณโรงเรียน 
-บอกได้ไหมว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตและ
อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต  เพราะเหตุใด 
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ แสดง
ความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถามได้ตรง
ความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิต  
อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. ให้นักเรียนสำรวจอะไรเป็น
สิ่งมีชีวิต  อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตบริเวณ
โรงเรียนให้ได้มากท่ีสุด 
 2. ให้นักเรียนบันทึกลงตาราง 
 

20 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือนความ
แตกต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่นักเรียนนำมา บันทึก
ข้อมูลจากการสังเกต  

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นการฝึกความ
กล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถาม
คำถามดังนี้ 
     1.1 สิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณโรงเรียน
คืออะไร  

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอย่างมีเหตุผล 
 

     1.2 สิ่งไม่มีชีวิตที่พบบริเวณ
โรงเรียนอะไร  
 

5 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้ว ิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที ่ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ       

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ให้นักเรียนเขียน mine  mapping  
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  จัดทำเป็น
ชิ้นงาน 

10  ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเร ียนสรุปความรู ้ท ี ่ได ้จากการเร ียนเกี ่ยวกับ
สิ ่งมีช ีว ิตและไม่มีช ีว ิตใช ้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ ตาราง 
 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                   ตำแหน่ง     ………………………………….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต                เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เปรียบเทียบสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่…………………………… เดือน……………………………..……………………พ.ศ……………………….………….               
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.3 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด  ว 1.3 ป.2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
2. สาระสำคัญ 
            สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่สามารเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและกินน้ำได้ เจริญเติบโตได้ เช่น  
ต้นไม้ มนุษย์ แมลง จิ้งจก มด นก   
 สิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งทีไ่ม่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและน้ำไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโต  
เช่น ก้อนหิน ดิน   
  ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
 สิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหว เคลื่อนที่และเจริญเติบโต เช่น ต้นไม้มีการเจริญเติบโต แต่ก้อนหินไม่มีการ
เจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุความหมายสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ (K)    
2. กรณีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ (P) 
 3. กระตือรือร้นในการเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
         5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตในประเด็นต่อไปนี้ 
     - ความหมาย 
     - ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต 
     - ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต 
 2. ครูเขียนคำกลอนสิ่งรอบตัวเราทั้งสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตบนกระดานดังนี้ 

สิ่งรอบตัวเรา 
ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

    สิ่งมีชีวิต   น่าคิดศึกษา 
   ลำต้นกายา   พ่ึงพาอาหาร 
   พืช  สัตว์  และคน  น่ายลทุกสถาน 
   มีลูกมีหลาน   สืบสานเผ่าพันธุ์ 
    สิ่งของหลายอย่าง แตกต่างสีสัน 
   หยิบจับได้นั้น   มันไม่เคลื่อนที่ 
   ทราย  อิฐ  หิน  ดิน  ปิ่นโตกลิ่นสี 
   สิ่งของเหล่านี้   ไม่มีชีวิต 
        สมใจ  บุญอุรพีภิญโญ   
  3.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 เลือกตัวแทนนักเรียนอ่านคำกลอนข้างต้น ให้เพ่ือน ๆ ฟังทีละประโยค โดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือ   
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามดังนี้ 
    - คำกลอนนี้บอกอะไรเราบ้าง 
   - สิ่งมีชีวิตใดบ้างท่ีพบในคำกลอน 
   - สิ่งไม่มีชีวิตใดที่พบในคำกลอน 
   - นักเรียนชอบสิ่งมีชีวิตใดบ้าง เพราะอะไร 
   - นักเรียนชอบสิ่งไม่มีชีวิตใดบ้าง เพราะอะไร 
   - นักเรียนชอบคำกลอนนี้หรือไม่ เพราะอะไร 
  2. นักเรียนสรุปความรู้ให้ได้จากคำกลอน เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต  
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 ให้นักเรียนเขียน mind mapping ประเภทของสิ่งต่าง ๆ จัดทำเป็นชิ้นงาน 
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
  ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
   - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
   - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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ใบงานที่  4  เปรียบเทียบสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต 

กลอนสิ่งรอบตัวเรา 
ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

    สิ่งมีชีวิต   น่าคิดศึกษา 
   ลำต้นกายา   พ่ึงพาอาหาร 
   พืช  สัตว์  และคน  น่ายลทุกสถาน 
   มีลูกมีหลาน   สืบสานเผ่าพันธุ์ 
    สิ่งของหลายอย่าง แตกต่างสีสัน 
   หยิบจับได้นั้น   มันไม่เคลื่อนที่ 
   ทราย  อิฐ  หิน  ดิน  ปิ่นโตกลิ่นสี 
   สิ่งของเหล่านี้   ไม่มีชีวิต 
       สมใจ  บุญอุรพีภิญโญ 
วิธีทำ 
1. ให้นักเรียนระบุสิ่งไม่มีชีวิตจากคำกลอนที่นักเรียนอ่าน 
2. ระบุลักษณะสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตจากคำกลอนสิ่งรอบตัวเราโดยทำเครื่องหมาย √ ที่คิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือ
สิ่งไม่มีชีวิต 
3. เขียนชื่อสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตที่พบในคำกลอนสิ่งรอบตัวเรา 

บันทึกผล 
ตาราง เปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตจากคำกลอนสิ่งรอบตัวเรา 

ที ่ ชื่อ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต 
    
    
    
    
    
    
    

สรุปผล 
1. สิ่งมีชีวิตที่อ่านจากคำกลอน ได้แก่ …………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สิ่งไม่มีชีวิตที่ที่อ่านจากคำกลอน ได้แก่ ……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 

  สมาชิก 1. ………………………………………………….  2.  ……………………………………………… 
             3. …………………………………………………  4.  …………………………………………….… 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    ภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  
9.  การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุความหมายสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิตได้ (K)    
2. ยกตัวอย่างความแตกต่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ 
(P) 
3. กระตือรือร้นในการเรียน (A) 
 

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
สำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม ระบุและ
วาดภาพ 
3. ประเมินทักษะ
การการสำรวจ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต                
ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. สำรวจสิ่งมีชวีิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
ได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………..…………………………………………………………………… 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
ความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
    - ความหมาย 
    - ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิต 
สิ่งไม่มีชีวิต 
    - ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต 
2. ครูเขียนคำกลอนสิ่งรอบตัวเรา
ทั้งสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตบนกระดาน 
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - อ่านกลอน อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความ
คิดเห ็น ว ิพากษ์ ว ิจารณ์ และตอบคำถามได ้ตรง
ความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าเกี่ยวกับคำกลอน 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
เลือกตัวแทนนักเรียนอ่านคำกลอน
ข้างต้นให้เพ่ือนๆฟังทีละประโยค
โดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือ   

20 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือนความ
แตกต่างของคำกลอนที่นักเรียนนำมา อ่านวิเคราะห์และ
ตอบคำถามจากคำกลอน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
ดังนี้ 
- คำกลอนนี้บอกอะไรเราบ้าง 
- สิ่งมีชีวิตใดบ้างท่ีพบในคำกลอน 
- สิ่งไม่มีชีวิตใดที่พบในคำกลอน 
- นักเรียนชอบสิ่งมีชีวิตใดบ้าง 
เพราะอะไร 
- นักเรียนชอบสิ่งไม่มีชีวิตใดบ้าง 
เพราะอะไร 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      อ่านคำกลอนเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่
ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับคำกลอนอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
 

- นักเรียนชอบคำกลอนนี้หรือไม่ 
เพราะอะไร 
2. นักเรียนสรุปความรู้ให้ได้จากคำ
กลอน  

20 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเร ียนใช้ว ิจารณญาณในการตัดสินใจ ว ิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ     

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ให้นักเรียนเขียน mind  mapping  
ประเภทของสิ่งต่าง ๆ จัดทำเป็น
ชิ้นงาน 

5  ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู ้ที ่ได้จากการเรียนเกี ่ยวกับ
ประเภทของสิ ่งต ่าง ๆ เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ ตาราง 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                    ตำแหน่ง   …………………………………..      
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต                เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สำรวจสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา               เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่………………………………… เดือน………………………………………………พ.ศ…………………….…………….               
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.3 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.3 ป.2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 

2. สาระสำคัญ 
           สิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและน้ำไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโต  
เช่น ก้อนหิน ดิน   
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เล่าสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราได้ (K)    
2. วาดภาพสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราได้ (P) 
 3. ช่างสังเกตมีความกระตือรือร้นในการทำงาน (A) 
 

5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
         5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
 1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต 
 2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต โดยระบุสิ่งต่าง ๆ รอบตัวภายในห้องหรือ
นอกห้องเรียน แล้วบอกว่าสิ่งใดท่ีนักเรียนเห็นสิ่งไม่มีชีวิต 
 3. ครูถามคำถามเพ่ือกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้ 
  - รอบตัวเรามีสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้าง 
  - สิ่งไม่มีชีวิตที่พบในบ้านมีอะไรบ้าง 
 4. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 1. ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งไม่มีชีวิตในหัวข้อต่อไปนี้คนละ 1 หัวข้อ พร้อมระบายสีให้สวยงาม 
   -  สิ่งไม่มีชีวิตสำหรับใช้ใส่อาหาร 
  -  สิ่งไม่มีชีวิตที่สามารถใช้ฟังเสียงเพลงได้ 
  -  สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้คู่กับรองเท้า 
  -  สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้นั่งเขียนหนังสือ 
 2.  นักเรียนลงมือวาดภาพ 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 ให้นักเรียนนำผลงานที่วาดได้ไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนในชั่วโมงต่อไป  
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งไม่มีชีวิตที่ชอบคนละ 1 ชิ้น จัดทำเป็นชิ้นงาน 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
   - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
   - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
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ใบความรู้  สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
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ใบงานที่  5  สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา 
 
ชื่อ…………………………………………………………………………………..เลขที่ …….………………..  ชัน้ ……………..……….. 
 
คำชี้แจง  :  ให้นักเรียนศึกษาสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตจากใบความรู้ แล้ววาดภาพระบายสีให้สวยงามตามหัวข้อ        
ที่เลือก ดังนี้ 
                     สิ่งไม่มีชีวิตสำหรับใช้ใส่อาหาร 
  สิ่งไม่มีชีวิตที่สามารถใช้ฟังเสียงเพลงได้ 
  สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้คู่กับรองเท้า 
  สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้นั่งเขียนหนังสือ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อภาพ…………………………………………………………………………………….. 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
ภาพสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา  
9.  การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. เล่าสิ่งไม่มีชีวิต
รอบตัวเราได้ (K)    
2. วาดภาพสิ่งไม่มีชีวิต
รอบตัวเราได้ (P) 
3. ช่างสังเกตมีความ
กระตือรือร้นในการ
ทำงาน (A) 

1. ประเมินผลการเล่า 
และวาดภาพ 
1-2 การเล่า และวาด
ภาพ 
3. ประเมินทักษะการ
การวาดภาพ 
4. สังเกตพฤติกรรม 
 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. เล่าสิ่งไม่มีชีวิต ได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. วาดภาพสิ่งไม่มีชีวิตได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
10.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1.  ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต 
2.  ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต โดยระบุสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวภายในห้องหรือนอกห้องเรียน แล้ว
บอกว่าสิ่งใดที่นักเรียนเห็นสิ่งไม่มีชีวิต 
3. ครูถามคำถามเพ่ือกระตุ้นความคิดของ
นักเรียน ดังนี้ 
    - รอบตัวเรามีสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้าง 
    - สิ่งไม่มีชีวิตที่พบในบ้านมีอะไรบ้าง 
4. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าสิ่งไม่มีชีวิต
รอบตัวเรา 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งไม่มีชีวิตในหัวข้อ
ต่อไปนี้คนละ 1 หัวข้อ พร้อมระบายสีให้
สวยงาม 
    -  สิ่งไม่มีชีวิตสำหรับใช้ใส่อาหาร 
    -  สิ่งไม่มีชีวิตที่สามารถใช้ฟังเสียงเพลงได้ 
    -  สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้คู่กับรองเท้า 
    -  สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้นั่งเขียนหนังสือ 
2.  นักเรียนลงมือวาดภาพ 

20 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของข้อกำหนด 
การส ืบสอบทางว ิ ทยาศาสตร ์  และจิ ต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเร ียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่างของคำสั่งที่นักเรียนนำมา 
วิเคราะห์และวาดภาพตามที่ตนเลือกข้อมูลจาก
การเลือก ว่าจะเลือกเกณฑ์ใด 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
    ให้นักเรียนนำผลงานที่วาดได้ไปนำเสนอ
หน้าชั้นเรียนในชั่วโมงต่อไป  

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอภาพสิ่งไม่มีชีวิต เป็นการฝึก
ความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี ่ยวกับสิ ่งที่
นำเสนอเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต  

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
    ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งไม่มีชีวิตที่ชอบ           
คนละ 1 ชิ้น จัดทำเป็นชิ้นงาน 

5  ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู ้ที ่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตใช้เป็นความคิดรวบยอด
เพ่ือนำเสนอในรูปแบบภาพวาด 

 
 

ลงชื่อ ……………………………… ผู้สอน 
(…………………………………….) 

                                  ตำแหน่ง     …………………………………..      
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต               เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นำเสนอผลงานสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่………………………….…… เดือน……………………………………………………………พ.ศ……………………….               
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.3 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.3 ป.2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
2. สาระสำคัญ 
           สิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและน้ำไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโต  
เช่น ก้อนหิน ดิน   
3. สาระการเรียนรู้ 
 นำเสนอภาพวาดสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เล่าสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราได้ (K)    
2. นำเสนอภาพสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราได้ (P) 
3. ช่างสังเกตมีความกระตือรือร้นในการทำงาน (A) 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
          2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
         5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
 1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต 
 2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต โดยระบุสิ่งต่าง ๆ รอบตัวภายในห้อง หรือ
นอกห้องเรียน แล้วบอกว่าสิ่งใดท่ีนักเรียนเห็นสิ่งไม่มีชีวิต 
 3. ครูถามคำถามเพ่ือกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้ 
  - รอบตัวเรามีสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้าง 
  - สิ่งไม่มีชีวิตที่พบในบ้านมีอะไรบ้าง 
 4.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 1. ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งไม่มีชีวิตในหัวข้อต่อไปนี้คนละ 1 หัวข้อ พร้อมระบายสีให้สวยงาม 
   -  สิ่งไม่มีชีวิตสำหรับใช้ใส่อาหาร 
  -  สิ่งไม่มีชีวิตที่สามารถใช้ฟังเสียงเพลงได้ 
  -  สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้คู่กับรองเท้า 
  -  สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้นั่งเขียนหนังสือ 
 
ขัน้ที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 ให้นักเรียนนำผลงานที่วาดภาพหน้าชั้นเรียน  
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งไม่มีชีวิตที่ชอบคนละ 1 ชิ้น จัดทำเป็นชิ้นงาน 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
  - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
  - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
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ใบความรู้  สิ่งไม่มีชีวิต 
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ใบงานที่  6  สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา 
 
วันที่  …………………. เดือน ………………………..……………….พ.ศ. …………………………. 
ชื่อ  …………………………………..  สกุล  ……………………………………………………  เลขที่  ……………..  ชั้น  ………….. 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา วาดภาพประกอบพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม                  
ตามหัวข้อที่เลือก ดังนี้ 
 
             สิ่งไม่มีชีวิตสำหรับใช้ใส่อาหาร 
 
             สิ่งไม่มีชีวิตที่สามารถใช้ฟังเสียงเพลงได้ 
 
             สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้คู่กับรองเท้า 
 
             สิ่งไม่มีชีวิตที่สำหรับนั่งเขียนหนังสือ 
                   

 
ชื่อภาพ ……………………………………………………………… 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
ภาพสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา  
 
9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. เล่าสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัว
เราได้ (K)    
2. นำเสนอภาพวาด
สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราได้ (P) 
3. ช่างสังเกตมีความ
กระตือรือร้นในการทำงาน (A) 

1. ประเมินผลการเล่า 
และนำเสนอภาพวาด 
1-2 การเล่า และ
นำเสนอ 
2. ประเมินทักษะการ
นำเสนอ 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. เล่าสิ่งไม่มีชีวิต ได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 
2. นำเสนอภาพวาดสิ่งไม่มีชีวิต
ได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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การจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1.  ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต 
2.  ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต โดยระบุสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวภายในห้องหรือนอกห้องเรียน แล้ว
บอกว่าสิ่งใดที่นักเรียนเห็นสิ่งไม่มีชีวิต 
3.  ครูถามคำถามเพ่ือกระตุ้นความคิดของ
นักเรียน ดังนี้ 
     - รอบตัวเรามีสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้าง 
     - สิ่งไม่มีชีวิตที่พบในบ้านมีอะไรบ้าง 
4.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าสิ่งไม่มีชีวิต
รอบตัวเรา 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
นักเรียนนำภาพวาดสิ่งไม่มีชีวิตที่เรียบร้อย
แล้วมาดูกัน  

20 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของข้อกำหนด 
การส ื บสอบทางว ิ ทยาศาสตร ์  และจิ ต
วิทยาศาสตร์ 
   -น ักเร ียนคิดเปร ียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่างของคำสั่งที่นักเรียนนำมา 
วิเคราะห์และวาดภาพตามที่ตนเลือกข้อมูลจาก
การเลือก ว่าจะเลือกเกณฑ์ใด 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
ให้นักเรียนนำเสนอผลงานที่วาดได้ไป
นำเสนอหน้าชั้นเรียน  

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอภาพสิ่งไม่มีชีวิต เป็นการฝึก
ความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเร ียนพูด ตอบคำถามเกี ่ยวกับสิ ่งที่
นำเสนอเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต  

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งไม่มีชีวิตที่ชอบ            
คนละ 1 ชิ้น จัดทำเป็นชิ้นงาน 

5  ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเร ียนสรุปความรู ้ท ี ่ได ้จากการเร ียน
เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราใช้เป็นความคิด
รวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ ภาพวาด 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                   ตำแหน่ง    …………………………………..      
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต              เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา                       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่………………………..…… เดือน………………………………………………………พ.ศ…………………….……….               
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.3 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.3 ป.2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
2. สาระสำคัญ 
           สิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและน้ำไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโต  
เช่น ก้อนหิน ดิน   
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 แลกเปลี่ยนภาพวาดระหว่างเพ่ือนสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เล่าสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราได้ (K)    
2. แลกเปลี่ยนภาพวาดระหว่างเพื่อนสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราได้ (P) 
 3. ช่างสังเกตมีความกระตือรือร้นในการทำงาน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
         5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
 1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตโดยครูถามคำถามดังนี้ 
  - นักเรียนทราบหรือไม่ว่า สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรานั้นแต่ละชนิดมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง 
 2. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 ให้นักเรียนนำภาพที่วาดมาเล่าให้เพ่ือนฟังระหว่างเพ่ือนเป็นการฝึกการปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันและกัน 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้นักเรียนตอบคำถามและฝึกให้นักเรียนตอบคำถามและฝึกให้เด็กถามคำถามท่ีสงสัยด้วยการ
ถามเพ่ือนหรือครูผู้สอน 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งไม่มีชีวิต 
  - ความหมาย 
  - ลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิต 
  - ยกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
  ให้นักเรียนเขียน mind mapping ประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตที่พบในบ้าน 1 ชิ้น จัดทำเป็นชิ้นงาน 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
  ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
   - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
   - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ไม่มี) 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
ภาพสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา  
 
9.  การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. เล่าสิ่งไม่มีชีวิตรอบ            
ตัวเราได้ (K)    
2. แลกเปลี่ยนภาพวาด
ระหว่างเพื่อนสิ่งไม่มีชีวิต
รอบตัวเราได้ (P) 
3. ช่างสังเกตมีความ
กระตือรือร้นในการทำงาน 
(A)  

1. ประเมินผลการเล่า 
และแลกเปลี่ยนสนทนา
ภาพวาด 1-2 ตรวจสอบ
ผลการเล่า และ
แลกเปลี่ยน 
3. ประเมินทักษะการเล่า 
และแลกเปลี่ยน 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 
ประเมิน 
 
 
 
4. แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 

1. เล่าสิ่งไม่มีชีวิต ได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. นำเสนอภาพวาดสิ่งไม่มีชีวิต
ได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
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10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 

10.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตโดยครูถามคำถามดังนี้ 
  - นักเรียนทราบหรือไม่ว่า สิ่งไม่มีชีวิต
รอบตัวเรานั้นแต่ละชนิดมีชื่อเรียกว่า
อะไรบ้าง 
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าสิ่งไม่มีชีวิต
รอบตัวเรา 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
ให้นักเรียนนำภาพที่วาดมาเล่าให้เพ่ือนฟัง
ระหว่างเพื่อนเป็นการฝึกการปฏิสัมพันธ์  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน 

20 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของข้อกำหนด 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เพ่ือน 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้นักเรียนตอบคำถามและฝึกให้
นักเรียนตอบคำถามและฝึกให้เด็กถาม
คำถามที่สงสัยด้วยการถามเพ่ือนหรือ
ครูผู้สอน 
2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
สิ่งไม่มีชีวิต 
- ความหมาย 
- ลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิต 
- ยกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นการ
ฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอย่างมี
เหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนได้อย่าง
ถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
     - นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ  
 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ให้นักเรียนเขียน mind mapping 
ประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตที่พบในบ้าน 1 
ชิ้น จัดทำเป็นชิ้นงาน 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ mind  mapping   

 
 

 
ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                   ตำแหน่ง     …………………………………..      
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต            เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา (1)                                        เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่……………….……… เดือน………………………………………………….……พ.ศ………………………….……….               
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.3 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.3  ป.2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
2. สาระสำคัญ 
          สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรามีทั้งพืช สัตว์ บางชนิดมีประโยชน์ต่อเรา บางชนิดไม่มีประโยชน์ต่อเรา 
 สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้กินอาหารและกินน้ำได้ เจริญเติบโต เช่น มนุษย์ 
สุนัข หนู วัว นก กุ้ง ตำลึง ผักตบชวา กุหลาบ   
3. สาระการเรียนรู้ 
 สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุชนิดชื่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้ (K)    
2. วาดภาพสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราได้ (P) 
3. ช่างสังเกตมีความกระตือรือร้นในการทำงาน (A) 
5. สมรรถนะหลัก 
1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
         5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
 1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยครูถามคำถามดังนี้ 
 2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยการให้นักเรียนมองไปรอบห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน แล้วให้นักเรียนบอกว่าสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งให้เหตุผลว่าทำไมนักเรียนจึงคิดเช่นนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต 
 3. ครูใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยและพยายามหาคำตอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนดังนี้ 
   - สิ่งมีชีวิตคืออะไร 
   - สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร 
   - สิ่งใดบ้างที่นักเรียนรู้จักแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างไร 
 4.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 ให้นักเรียนวาดภาพที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ รอบตัวเราโดยให้นักเรียนเลือกวาด
ภาพและระบายสี 1 หัวข้อ  ดังนี้ 
   - สิ่งมีชีวิตมีขา 4 ขา 1 ชนิด พร้อมบอกชื่อ 
   - สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชบก มีขนาดใหญ่ 1 ชนิด พร้อมบอกชื่อ 
   - สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชน้ำ 1 ชนดิ พร้อมบอกชื่อ 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้นักเรียนนำเสนอภาพวาดตามข้อกำหนด 1 หัวข้อ 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งมีชีวิตที่วาด 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 นักเรียนและครูสนทนาเพิ่มเติมเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัว นักเรียนรู้จักสิ่งนั้นหรือไม่ อย่างไรจากสิ่งที่
นักเรียนเคยพบเห็นในชีวิตประจำวัน 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
  - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
  - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ไม่มี) 

ใบความรู้   
สิ่งมีชีวิตรอบตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



44 
 

ใบงานที่  8  สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 
 

ชื่อ……………………………………………..เลขที่ ……………………..  ชั้น ……………….. 
 
คำชี้แจง  :  ให้นักเรียนวาดภาพที่มีประสบการณ์เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ รอบตัวเราโดยให้นักเรียนเลือก
วาดภาพและระบายสี  1  หัวข้อ  ดังนี้ 
 
        สิ่งมีชีวิตมีขา 4 ขา 1 ชนิด พร้อมบอกชื่อ 
 
       สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชบก  มีขนาดใหญ่ 1 ชนิด พร้อมบอกชื่อ 
 
       สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชน้ำ 1 ชนิด พร้อมบอกชื่อ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อภาพ…………………………………………………………………………………….. 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
     ภาพสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา  
9.  การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุชนิดชื่อ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้ (K)    
2. วาดภาพสิ่งมีชีวิต
รอบตัวเราได้ (P) 
3. ช่างสังเกตมีความ
กระตือรือร้นในการ
ทำงาน (A)  

1. ประเมินผลการระบุ 
และวาดภาพ 
1-2 ตรวจสอบผลการ
ระบุ และวาดภาพ 
3. ประเมินทักษะการ
ระบุ และวาดภาพ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุสิ่งมีชีวิต ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. วาดภาพสิ่งมีชีวิตได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………….........……………………………………………………………… 
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การจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตโดยครูถามคำถามดังนี้ 
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 
โดยการให้นักเรียนมองไปรอบห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน แล้วให้นักเรียนบอกว่าสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งให้
เหตุผลว่าทำไมนักเรียนจึงคิดเช่นนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต 
3. ครูใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยและ
พยายามหาคำตอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้คำถาม
กระตุ้นความคิดของนักเรียนดังนี้ 
- สิ่งมีชีวิตคืออะไร 
- สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร 
- สิ่งใดบ้างที่นักเรียนรู้จักแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างไร 
4. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู ้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ 
ว ิจารณ ์  และตอบคำถามได ้ ตรง
ความหมายช ัดเจน ม ี เหต ุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่า
สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
ให้นักเรียนวาดภาพที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่างๆ  รอบตัวเราโดยให้นักเรียนเลือกวาดภาพและ
ระบายสี 1 หัวข้อ ดังนี้ 
- สิ่งมีชีวิตมีขา 4 ขา 1 ชนิด พร้อมบอกชื่อ 
- สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชบก มีขนาดใหญ่ 1 ชนิด พร้อมบอก
ชื่อ 
- สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชน้ำ 1 ชนดิ พร้อมบอกชื่อ 

20 การเป็นพลเมืองที ่ม ีส ่วนร่วมและ
สำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมายตามมติ
ของข้อกำหนด 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะ
ความเหมือนความแตกต่างของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. นำเสนอวาดภาพตามข้อกำหนด 1 หัวข้อ ในชั่วโมง
ถัดไป 
2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งมีชีวิตที่วาด ในชั่วโมง
ถัดไป 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอภาพวาดสิ่งมีชีวิต 
รอบตัวเราเป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับ
สิ่งที่ภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม 
เปรียบเทียบข้อมูลที่วาดภาพได้
อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ วิพากษ์ วิจารณ์ สรุป
ข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
นักเรียนและครูสนทนาเพิ่มเติมเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัว  
นักเรียนรู้จักสิ่งนั้นหรือไม่  อย่างไรจากสิ่งที่นักเรียนเคย
พบเห็นในชีวิตประจำวัน 

5  ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการ
เรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราใช้
เป็นความคิดรวบยอดเพื่อนำเสนอ
ในรูปแบบบันทึกลงสมุดงาน 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                 ตำแหน่ง     …………………………………..      
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต             เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา (2)           เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่……………………… เดือน……………………………………..……………………พ.ศ………………………..……….               
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.3 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.3 ป.2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
2. สาระสำคัญ 
           สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรามีทั้งพืช สัตว์ บางชนิดมีประโยชน์ต่อเรา บางชนิดไม่มีประโยชน์ต่อเรา 
 สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้กินอาหารและกินน้ำได้ เจริญเติบโต เช่น มนุษย์  
สุนัข หนู วัว นก กุ้ง ตำลึง ผักตบชวา กุหลาบ   
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุชนิดชื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ (K)    
2. นำเสนอภาพวาดสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราได้ (P) 
 3. ช่างสังเกตมีความกระตือรือร้นในการทำงาน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
         5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
 1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยครูถามคำถามดังนี้ 
 2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยการให้นักเรียนมองไปรอบห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน แล้วให้นักเรียนบอกว่าสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งให้เหตุผลว่าทำไมนักเรียนจึงคิดเช่นนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต 



49 

 
 3. ครูใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยและพยายามหาคำตอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนดังนี้ 
   - สิ่งมีชีวิตคืออะไร 
   - สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร 
   - สิ่งใดบ้างที่นักเรียนรู้จักแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างไร 
 4. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 ให้นักเรียนวาดภาพที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ  รอบตัวเราโดยให้นักเรียนเลือกวาด
ภาพและระบายสี 1 หัวข้อ ดังนี้ 
  - สิ่งมีชีวิตมีขา 4 ขา 1 ชนิด พร้อมบอกชื่อ 
  - สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชบก มีขนาดใหญ่ 1 ชนิด พร้อมบอกชื่อ 
  - สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชน้ำ 1 ชนดิ พร้อมบอกชื่อ 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้นักเรียนนำเสนอภาพวาดตามข้อกำหนด 1 หัวข้อ 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งมีชีวิตที่วาด 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 นักเรียนและครูสนทนาเพิ่มเติมเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัว นักเรียนรู้จักสิ่งนั้นหรือไม่ อย่างไรจากสิ่งที่
นักเรียนเคยพบเห็นในชีวิตประจำวัน 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
   - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
  - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
 

สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
ภาพสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา  
 
9.  การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุชนิดชื่อสิ่งมีชีวิต
ต่างๆได้ (K)    
2. วาดภาพสิ่งมีชีวิต
รอบตัวเราได้ (P) 
3. ช่างสังเกตมีความ
กระตือรือร้นในการ
ทำงาน (A)  

1. ประเมินผลการระบุ 
และวาดภาพ 
1-2 ตรวจสอบผลการระบุ 
และวาดภาพ 
3. ประเมินทักษะการระบุ 
และวาดภาพ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุสิ่งมีชีวิต ได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. วาดภาพสิ่งมีชีวิตได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยครูถามคำถามดังนี้ 
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยการให้นักเรียนมองไป
รอบห้องเรียนและนอกห้องเรียน แล้วให้
นักเรียนบอกว่าสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งให้เหตุผล
ว่าทำไมนักเรียนจึงคิดเช่นนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต 
3. ครูใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสงสัยและพยายามหาคำตอบด้วยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิด
ของนักเรียนดังนี้ 
-สิ่งมีชีวิตคืออะไร 
-สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร 
-สิ่งใดบ้างที่นักเรียนรู้จักแล้วเป็นสิ่งมีชีวิต
อย่างไร 
4.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มี
เหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - ค ิดพ ิจารณาจากประสบการณ ์ว่ า
สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
ให้นักเรียนวาดภาพที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ  รอบตัวเราโดยให้นักเรียน
เลือกวาดภาพและระบายสี 1 หัวข้อ ดังนี้ 
-สิ่งมีชีวิตมีขา 4 ขา 1 ชนิด พร้อมบอกชื่อ 
-สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชบก มีขนาดใหญ่ 1 ชนิด 
พร้อมบอกชื่อ 
-สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชน้ำ 1 ชนิด พร้อมบอกชื่อ 

20 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     น ักเร ียนยอมร ับและปฏ ิบ ัต ิตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของ
ข้อกำหนด 
การส ืบสอบทางว ิทยาศาสตร ์  และจิต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่างของการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ระหว่างเพ่ือน 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. นำเสนอวาดภาพตามข้อกำหนด 1 
หัวข้อ 
2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งมีชีวิตที่
วาด 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอภาพวาดสิ่งมีชีวิต รอบตัว
เราเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง 
มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่
ภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ที่วาดภาพได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
นักเรียนและครูสนทนาเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สิ่งมีชีวิตรอบตัว นักเรียนรู้จักสิ่งนั้นหรือไม่ 
อย่างไรจากสิ่งที่นักเรียนเคยพบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน 

5  ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที ่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราใช้เป็นความคิด
รวบยอดเพื ่อนำเสนอในรูปแบบบันทึกลง
สมุด 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                      ตำแหน่ง    …………………………………..      
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต                เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา (3)                            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่…………………..…… เดือน…………………………………………..………………พ.ศ…..............……………….               
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.3 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.3  ป.2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
2. สาระสำคัญ 
           สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรามีทั้งพืช สัตว์ บางชนิดมีประโยชน์ต่อเรา บางชนิดไม่มีประโยชน์ต่อเรา 
 สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้กินอาหารและกินน้ำได้ เจริญเติบโต เช่น มนุษย์ 
สุนัข หนู วัว นก กุ้ง ตำลึง ผักตบชวา กุหลาบ   
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุชนิดชื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ (K)    
2. เปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราได้ (P) 
 3. ช่างสังเกตมีความกระตือรือร้นในการทำงาน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
         5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
 1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย 
  -นักเรียนทราบหรือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราแต่ละชนิด มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง 
 2. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่เคยพบเห็นในชีวิตประจำวันตามหัวข้อที่กำหนดที่ตนชอบ 1 หัวข้อ 
   - สิ่งมีชีวิตมีขา 4 ขา 1 ชนิด พร้อมบอกชื่อ 
   - สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชบก มีขนาดใหญ่ 1 ชนิด พร้อมบอกชื่อ 
   - สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชน้ำ 1 ชนดิ พร้อมบอกชื่อ 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้นักเรียนนำเสนอภาพวาดตามข้อกำหนด 1 หัวข้อ 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งมีชีวิตที่วาด 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 นักเรียนและครูสนทนาเพิ่มเติมเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัว นักเรียนรู้จักสิ่งนั้นหรือไม่ อย่างไรจากสิ่งที่
นักเรียนเคยพบเห็นในชีวิตประจำวัน 
   - ความหมาย 
   - ลักษณะสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 
   - ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 
   - ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
   - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
   - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน (ไม่มี) 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
ภาพสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา  
 
9.  การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุชนิดชื่อ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้ (K)    
2. วาดภาพสิ่งมีชีวิต
รอบตัวเราได้ (P) 
3. ช่างสังเกตมีความ
กระตือรือร้นในการ
ทำงาน (A)  

1. ประเมินผลการระบุ 
และวาดภาพ 
1-2 ตรวจสอบผลการ
ระบุ และวาดภาพ 
3. ประเมินทักษะการ
ระบุ และวาดภาพ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุสิ่งมีชีวิต ได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. วาดภาพสิ่งมีชีวิตได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
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10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
10.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1.  ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยครูถาม
คำถามดังนี้ 
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยการให้นักเรียนมอง
ไปรอบห้องเรียนและนอกห้องเรียน แล้ว
ให้นักเรียนบอกว่าสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งให้
เหตุผลว่าทำไมนักเรียนจึงคิดเช่นนั้นเป็น
สิ่งมีชีวิต 
3. ครูใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความสงสัยและพยายามหาคำตอบ
ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้คำถาม
กระตุ้นความคิดของนักเรียนดังนี้ 
-สิ่งมีชีวิตคืออะไร 
-สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร 
-สิ่งใดบ้างที่นักเรียนรู้จักแล้วเป็นสิ่งมีชีวิต
อย่างไร 
4. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล ่าเร ื ่อง แสดงความคิดเห็น ว ิพากษ์ 
วิจารณ์ และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน 
มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าสิ ่งมีช ีวิต
รอบตัวเรา 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
ให้นักเรียนวาดภาพที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ รอบตัวเรา
โดยให้นักเรียนเลือกวาดภาพและระบาย
สี  1  หวัข้อ ดังนี้ 
-สิ่งมีชีวิตมีขา 4 ขา 1 ชนิด พร้อมบอก
ชื่อ 
-สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชบก มีขนาดใหญ่ 1 
ชนิด พร้อมบอกชื่อ 

20 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของข้อกำหนด 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เพ่ือน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

-สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชน้ำ 1 ชนิด พร้อมบอก
ชื่อ 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. นำเสนอวาดภาพตามข้อกำหนด 1 
หัวข้อ 
2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งมีชีวิต
ที่วาด 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอภาพวาดสิ่งมีชีวิต รอบตัวเราเป็น
การฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจ
ในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่
ภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ที่วาดภาพได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
นักเรียนและครูสนทนาเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สิ่งมีชีวิตรอบตัว  นักเรียนรู้จักสิ่งนั้น
หรือไม่ อย่างไรจากสางที่นักเรียนเคยพบ
เห็นในชีวิตประจำวัน 

5  ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ mind  mapping   

 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                    ตำแหน่ง     …………………………………..      
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ใบความรู้ 

เปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
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สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะสำคัญแตกต่างกันดังแผนภาพ 
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ชื่อ……………………………………..เลขที่ ………….. ชั้น …………… 

 
ใบงาน 

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะสำคัญแตกต่างกันเป็น mind  mapping 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                        เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สำรวจเมล็ดพืชภายนอก            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................เดือน................................................................พ.ศ. ………………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2 ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 

2. สาระสำคัญ 
       เมล็ด(Seed) 
  เมล็ด (Seed) คือ ส่วนประกอบของพืชที่เจริญมาจากออวุล (ovule) ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว เมล็ด
สามารถใช้ในการแพร่พันธุ์ของพืชดอก (angiosperm) และพืชเมล็ดเปลือย (gymnosperm) 
  ส่วนประกอบเมล็ด 
  เมล็ดมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 
1. เปลือกเมล็ด (seed coat หรือ Testa) เป็นส่วนประกอบชั้นนอกสุดของเมล็ด เปลี่ยนแปลงมาจากผนัง
ออวุล (integument) ส่วนมากมี 2 ชั้น 
- เปลือกเมล็ดชั้นนอก (testa) เจริญมาจากผนังชั้นนอกของออวุล (outer integument) จะแข็งหรือเหนียว 
ทำหน้าที่ป้องกันการระเหยของน้ำ และป้องกันอันตรายต่าง ๆ เช่น แมลง เชื้อโรค และป้องกันอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ลมฟ้าอากาศ 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะภายนอกของเมล็ดพืช 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุลักษณะภายนอกเมล็ดพืชได้ (K)    
2. สำรวจลักษณะภายนอกเมล็ดพืชได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 

5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเมล็ดพืช โดยให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อเมล็ดพืช คนละ 1 ชนิด 
 - ให้นักเรียนบอกลักษณะภายนอกที่พบเห็นให้ได้มากท่ีสุด 
 2. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นครูนำเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ มา 10 ชนิด มาให้นักเรียนดู 
  - ครูสนทนาเกี่ยวกับเมล็ดพืชที่ครูนำมาให้สังเกตและตอบคำถาม 
  2. ครูแจกเมล็ดพืชจำนวน 10 ชนิด    
 3. ให้นักเรียนศึกษาเมล็ดพืชทั้ง 10 ชนิด ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างให้ได้มากท่ีสุดลงในกระดาษท่ีแจกให้  
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
 2. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของเมล็ดพืชที่สังเกตได้ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
  1. ให้นักเรียนเมล็ดที่นักเรียนศึกษาเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
  2. ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดพืช 1 ชนิดที่นักเรียนชอบมากที่สุด เขียนชื่อเมล็ด พร้อมทั้งระบายสีให้
สวยงาม 
  3. นำมาเล่าให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในชั่วโมงต่อไป 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
   - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
   - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
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ใบงานที่  1  ลักษณะภายนอกของเมล็ดพืช 

 
วันที่……เดือน……………………..พ.ศ.  ………. 

  สมาชิก  1. ……………………………… เลขที่…………      2. …………………………......เลขที ่…………      
               3. ……………………………… เลขท่ี…………      4.  ……………………………. เลขที ่…………      

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

………………………………………………. 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนสังเกตลักษณะภายนอกของเมล็ดพืช ทั้ง  10 เมล็ดให้ได้มากท่ีสุด  แล้วบันทึกลงตาราง 
 

ที ่ ชื่อเมล็ดพืช ลักษณะที่สังเกตเห็น วาดภาพ 
1  

 
  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

6  
 

  

7  
 

  

8  
 

  

9  
 

  

10  
 

  

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เมล็ดพืช 10 ชนิด 
 2.  ใบงานลักษณะภายนอกของเมล็ดพืช 
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9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุลักษณะ
ภายนอกเมล็ดพืชได้ 
(K)    
2. สำรวจลักษณะ
ภายนอกเมล็ดพืชได้ 
(P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และสำรวจลักษณะภายนอก
เมล็ดพืชได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบของลักษณะ
ภายนอกเมล็ดพืชได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับ
เมล็ดพืชโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อเมล็ด
พืชคนละ 1 ชนิด 
- ให้นักเรียนบอกลักษณะภายนอกที่พบเห็น
ให้ได้มากท่ีสุด 
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าลักษณะ
ภายนอกเมล็ดพืช 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นครูนำเมล็ดพืช
ชนิดต่าง ๆ มา 10 ชนิด มาให้นักเรียนดู 
-ครูสนทนาเกี่ยวกับเมล็ดพืชที่ครูนำมาให้
สังเกตและตอบคำถาม 
2. ครูแจกเมล็ดพืชจำนวน 10 ชนิด  
3. ให้นักเรียนศึกษาเมล็ดพืชทั้ง 10 ชนิดว่า
มีลักษณะอย่างไรบ้างให้ได้มากท่ีสุดลง
กระดาษท่ีแจกให้ 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ ่มที ่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธ ีการ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืน
อย่างมีเหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ 
ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและ
หน้าที ่ ได ้ร ับมอบหมาย ใส ่ใจในการทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
  เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหา

วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติ
วิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของเพ่ือนใน
กลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างลักษณะภายนอกของเมล็ดพืช 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
2. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้
เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของเมล็ดพืชที่
สังเกตได้ 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอลักษณะภายนอกของเมล็ดพืช เป็น
การฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของเมล็ดพืชอย่าง
มีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ให้นักเรียนเมล็ดที่นักเรียนศึกษา
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
2. ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดพืช 1 ชนิด
ที่นักเรียนชอบมากท่ีสุด เขียนชื่อเมล็ด 
พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม 
3.  นำมาเล่าให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกับ
เพ่ือนในชั่วโมงต่อไป 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที ่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอกของเมล็ดพืชใช้เป็นความคิดรวบ
ยอดเพื่อนำเสนอในรูปแบบ วาดภาพเมล็ดพืชที่สนใจ  
1  ชนิด 

 
ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                   ตำแหน่ง  ...........…………………………………..      
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                       เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เมล็ดพืชภายนอก            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................เดือน.........................................................พ.ศ.  ………………………..…………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ ่งมีช ีว ิต หน่วยพื ้นฐานของสิ ่งมีชีว ิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์  
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญ เติบโต  โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ ์
 
2. สาระสำคัญ 
      เมล็ด(Seed) 
  เมล็ด (Seed) คือ ส่วนประกอบของพืชที่เจริญมาจากออวุล (ovule) ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว เมล็ด
สามารถใช้ในการแพร่พันธุ์ของพืชดอก (angiosperm) และพืชเมล็ดเปลือย (gymnosperm) 
  ส่วนประกอบเมล็ด 
  เมล็ดมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 
 1. เปลือกเมล็ด (seed coat หรือ Testa) เป็นส่วนประกอบชั้นนอกสุดของเมล็ด เปลี่ยนแปลงมาจากผนัง
ออวุล (integument) ส่วนมากมี 2 ชั้น 
- เปลือกเมล็ดชั้นนอก (testa) เจริญมาจากผนังชั้นนอกของออวุล (outer integument) จะแข็งหรือเหนียว 
ทำหน้าที่ป้องกันการระเหยของน้ำ และป้องกันอันตรายต่าง ๆ เช่น แมลง เชื้อโรค และป้องกันอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ลมฟ้าอากาศ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะภายนอกของเมล็ดพืช 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุลักษณะภายนอกเมล็ดพืชได้ (K)    
2. นำเสนอลักษณะภายนอกเมล็ดพืชได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
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6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับเมล็ดพืชโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อเมล็ดพืชคนละ 1 ชนิด 
 - ให้นักเรียนบอกลักษณะภายนอกที่พบเห็นให้ได้มากท่ีสุด 
 2.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นครูนำเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ มา 10 ชนิด มาให้นักเรียนดู 
   - ครูสนทนาเกี่ยวกับเมล็ดพืชที่ครูนำมาให้สังเกตและตอบคำถาม 
  2. ครูแจกเมล็ดพืชจำนวน 10 ชนิด    
 3. ให้นักเรียนศึกษาเมล็ดพืชทั้ง 10 ชนิดว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง ให้ได้มากที่สุด ลงกระดาษท่ีแจกให้  
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
2. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของเมล็ดพืชที่สังเกตได้ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 1. ให้นักเรียนเมล็ดที่นักเรียนศึกษาเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 2. ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดพืช 1 ชนิดที่นักเรียนชอบมากที่สุด เขียนชื่อเมล็ด พร้อมทั้งระบายสีให้
สวยงาม 
 3.  นำมาเล่าให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในชั่วโมงต่อไป 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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ใบงานที่  1   

ลักษณะภายนอกของเมล็ดพืช 
 

วันที่……เดือน……………………..พ.ศ.  ………. 
 
สมาชิก   1. ……………………………… เลขท่ี…………      2. ………………………….... เลขที…่………      
              3. ……………………………… เลขท่ี…………      4. ……………………………. เลขที…่………      

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
………………………………………………. 

 
คำชี้แจง  :  ให้นักเรียนสังเกตลักษณะภายนอกของเมล็ดพืชทั้ง 10 เมล็ดให้ได้มากที่สุด แล้วบันทึกลงตาราง 

ที ่ ชื่อเมล็ดพืช ลักษณะที่สังเกตเห็น วาดภาพ 
1  

 
  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

6  
 

  

7  
 

  

8  
 

  

9  
 

  

10  
 

  

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เมล็ดพืช 10 ชนิด 
 2. ใบงานลักษณะภายนอกของเมล็ดพืช 
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9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุลักษณะ
ภายนอกเมล็ดพืชได้ 
(K)    
2. สำรวจลักษณะ
ภายนอกเมล็ดพืชได้ 
(P) 
4. ใฝ่เรียนรู้ (A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และสำรวจลักษณะภายนอก
เมล็ดพืชได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบของลักษณะ
ภายนอกเมล็ดพืชได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น           
ใฝ่เรียนรู้ ซักถามและร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………..………………  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับ
เมล็ดพืชโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อเมล็ด
พืชคนละ 1 ชนิด 
-ให้นักเรียนบอกลักษณะภายนอกที่พบเห็น
ให้ได้มากท่ีสุด 
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ แสดง
ความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถามได้ตรง
ความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว ่าล ักษณะ
ภายนอกเมล็ดพืช 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นครูนำเมล็ดพืช
ชนิดต่าง ๆ มา 10 ชนิด มาให้นักเรียนดู 
-ครูสนทนาเกี่ยวกับเมล็ดพืชที่ครูนำมาให้
สังเกตและตอบคำถาม 
2. ครูแจกเมล็ดพืชจำนวน 10 ชนิด  
3. ให้นักเรียนศึกษาเมล็ดพืชทั้ง 10 ชนิด          
ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างให้ได้มากที่สุด ลง
กระดาษท่ีแจกให้ 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่ม
ที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การทำงานที่ดี
และเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
สนับสนุนหรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมี
เหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน พยายามทำงานให้ดี
ที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน   เมื่อการทำงานกลุ่มเกิด
มีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างลักษณะภายนอกของเมล็ดพืช 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน  
2. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้
เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของเมล็ดพืชที่
สังเกตได้ 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอลักษณะภายนอกของเมล็ดพืช 
เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความ
มั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของเมล็ดพืช
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี  
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ให้นักเรียนเมล็ดที่นักเรียนศึกษาเหมือน
หรือต่างกันอย่างไร 
2. ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดพืช 1 ชนิดที่
นักเรียนชอบมากท่ีสุด เขียนชื่อเมล็ด พร้อม
ทั้งระบายสีให้สวยงาม 
3. นำมาเล่าให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
ในชั่วโมงต่อไป 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอกของเมล็ดพืชใช้เป็นความคิดรวบ
ยอดเพื ่อนำเสนอในรูปแบบ วาดภาพเมล็ดพืชที่
สนใจ  1  ชนิด 

 
ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                    ตำแหน่ง     …………………………………..      
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                       เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง มีอะไรในเมล็ดพืช (1)           เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..............................เดือน...........................................................พ.ศ.  ………………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด  ว 1.2  ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ ์
 
2. สาระสำคัญ 
  เมล็ดมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 
  1. เปลือกเมล็ด ส่วนมากมี 2 ชั้น ได้แก่ เปลือกเมล็ดชั้นนอก เปลือกเมล็ดชั้นใน  
  2. เอ็มบริโอ ได้แก่ ใบเลี้ยง มี 2 ชนิดคือ พืชใบเลี้ยงคู่ ใบเลี้ยงเดี่ยว  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะภายในของเมล็ดพืช 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุลักษณะภายในเมล็ดพืชได้ (K)    
2. สำรวจลักษณะภายในเมล็ดพืชได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
  1. ครูนำผลไม้ต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาตอบคำถามเก่ียวกับผลไม้ 
  2.  ครูถามคำถามดังนี้ 
      - ในผลไม้มีอะไรอยู่บ้าง  
          3.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
  1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ  4  คน  แบบ PLC  (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
  2. ครูนำเมล็ดพืชถั่วแดงที่แช่น้ำ 1 คืน และไม่แช่น้ำ มาให้นักเรียนดู 
  3. สังเกตลักษณะภายในของเมล็ด วาดภาพระบายสีให้สวยงาม 
  4. ลอกเปลือกเมล็ดทั้ง 2 ออกแล้วสังเกตด้วยแว่นขยายวาดภาพสิ่งที่เห็นให้ละเอียดที่สุด 
  5. บันทึกลงใบงาน  
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
 2. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะภายในของเมล็ดพืชที่สังเกตได้ 
 3. สรุปโดยคลิป มีอะไรในเมล็ด  https://www.youtube.com/watch?v=69VM1CPJwyA 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
  1. ครูให้นักเรียนเมล็ดที่นักเรียนศึกษาเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
  2. ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดพืช 1 ชนิดที่นักเรียนชอบมากท่ีสุด เขียนชื่อเมล็ด พร้อมทั้งระบายสีให้
สวยงาม 
  3. นำมาเล่าให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในชั่วโมงต่อไป 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
  ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69VM1CPJwyA
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ใบความรู้ 

ส่วนประกอบของเมล็ดพืช 
 
เมล็ดมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 
1. เปลือกเมล็ด (seed coat หรือ Testa) เป็นส่วนประกอบชั้นนอกสุดของเมล็ด เปลี่ยนแปลงมาจากผนัง
ออวุล (integument) ส่วนมากมี 2 ชั้น 
1.1 เปลือกเมล็ดชั้นนอก (testa) เจริญมาจากผนังชั้นนอกของออวุล (outer integument) จะแข็งหรือเหนียว 
ทำหน้าที่ป้องกันการระเหยของน้ำ และป้องกันอันตรายต่าง ๆ เช่น แมลง เชื้อโรค และป้องกันอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ลมฟ้าอากาศ เป็นต้น 
1.2 เปลือกเมล็ดชั้นใน (tegment) เจริญมาจากผนังชั้นในของออวุล (entegument) ส่วนมากมีลักษณะเป็น
เยื่อบาง ๆ สีขาว อ่อนนุ่มเปลือกเมล็ดบางชนิดอาจเชื่อมติดกันเป็นชั้นเดียว เช่น            ถัว่ชนิดต่าง ๆ เปลือก
เมล็ดบางชนิดเปลี่ยนสภาพไปหลายรูปแบบ เช่น เป็นใยสีขาวทำให้เมล็ดปลิวไปตามลมได้ เช่น ฝ้าย หรือผนัง
ชั้นนอกของออวุลของเมล็ดบางชนิด เปลี่ยนเป็นเนื้อนุ่ม ๆ รับประทานได้ เช่น เงาะ ลำไย เป็นต้น ซึ่งเรียกผล
ชนิดนี้ว่า ผลแบบมีปุยหุ้มเมล็ด (aril fruit)บริเวณเปลือกด้านหนึ่งจะพบรอยแผลเป็นเล็ก ๆ อยู่ เรียกบริเวณนี้
ว่า ขั้วเมล็ด (hilum) ใกล้ ๆ กันจะพบรูเล็ก ๆ เรียกรูไมโครไพล์ (micropyle) ซึ่งเป็นรูที่หลอดละอองเรณูงอก
เข้าไปเพื่อให้สเปิร์มเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่และโพลาร์นิวเคลียส 
2. เอ็มบริโอ (embryo) เป็นส่วนที่จะเจริญไปเป็นต้นพืชเอ็มบริโอเกิดจากการผสมกันระหว่างเซลล์ไข่และเซลล์
สเปิร์ม เอ็มบริโอประกอบด้วยส่วนประกอบ ดังนี้ 
2.1 ใบเลี้ยง (cotyledon) พืชใบเลี้ยงคู่ มีใบเลี้ยงสองใบ ส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมี ใบเลี้ยงหนึ่งใบ ใบเลี้ยงของพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว จะมีลักษณะเป็นแผ่นขาว ๆ บาง ๆ เรียกว่าใบเลี้ยงธัญพืช (scutellum) 
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ภาพผลไม้รวม 

    
 
 
 
   
   
 
 

ภาพเมล็ด 
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ใบงานที่  2   
ลักษณะภายในของเมล็ดพืช 

 
วันที่……..…เดือน……………………..พ.ศ.  ………. 

 
สมาชิก   1.   ………………………………เลขท่ี…………     2. …………………………......เลขที ่…………      
               3. ……………………………… เลขท่ี…………      4.  ……………………………. เลขที ่…………      

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
………………………………………………. 

คำชี้แจง  : 1. ให้นักเรียนสังเกตลักษณะภายในของเมล็ดถั่วแดง   
   เมล็ดที่ 1 เมล็ดที่แช่น้ำ เมล็ดที่ 2 ไม่ได้แช่น้ำ โดยใช้แว่นขยายส่องดู 
              2. บันทึกและวาดภาพสิ่งที่พบเห็น  
    3. ลอกเปลือกเมล็ดที่ไม่ได้แช่น้ำ และแช่น้ำ บันทึกและวาดภาพสิ่งที่เห็นให้ละเอียดที่สุด 
 

ที ่ ชื่อเมล็ดพืช ลักษณะที่สังเกตเห็น วาดภาพ 
1 เมล็ดที่ไม่ได้แช่น้ำ 

 
  

2 เมล็ดที่แช่น้ำ  1  คืน 
 

  

 
สรุปผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เมล็ดพืชที่แช่น้ำ กับไม่ได้แช่น้ำ     
 2. ผลไม้รวม 
 3. ใบงานลักษณะภายในของเมล็ดพืช 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุลักษณะภายใน
เมล็ดพืชได้ (K)    
2. สำรวจลักษณะ
ภายในเมล็ดพืชได้ (P) 
4. ใฝ่เรียนรู้ (A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
จำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และสำรวจลักษณะ
ภายในเมล็ดพืชได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบของ
ลักษณะภายในได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………..……………  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำผลไม้ต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาตอบคำถาม
เกี่ยวกับผลไม้ 
2. ครูถามคำถามดังนี้ 
    - ในผลไม้มีอะไรอยู่บ้าง  
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ 
วิจารณ์ และตอบคำถามได้ตรง
ความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่า
ลักษณะภายในเมล็ดพืช 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
เป็นภาวะผู้นำ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆละ 4 คน แบบ PLC 
(เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูนำเมล็ดพืชถั่วแดงที่แช่น้ำ 1 คืน และไม่แช่น้ำ มาให้
นักเรียนดู 
3. สังเกตลักษณะภายในของเมล็ด วาดภาพระบายสีให้
สวยงาม 
4. ลอกเปลือกเมล็ดทั้ง 2 ออกแล้วสังเกตด้วยแว่นขยายวาด
ภาพสิ่งที่เห็นให้ละเอียดที่สุด 
5. บันทึกลงใบงาน 

     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่ม
และสมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธี การ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ 
ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อ
บทบาท และหน้าที่ได้รับมอบหมาย  
ใส่ใจในการทำงาน  
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ 
ช่วยเหลือเพ่ือน   เมื่อการทำงานกลุ่ม
เกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนใน
กลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและ
สำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
มติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
-งนักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะ
ความเหมือนความแตกต่างลักษณะ
ภายในของเมล็ดพืช 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน  
2. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ภายในของเมล็ดพืชที่สังเกตได้ 
3. สรุปโดยคลิป มีอะไรในเมล็ด   
https://www.youtube.com/watch?v=69VM1CPJwyA 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอลักษณะภายในของ
เมล็ดพืช เป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ครูสอบถามเกี่ยวกับลักษณะภายใน
ของเมล็ดพืชอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 

https://www.youtube.com/watch?v=69VM1CPJwyA
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม 
เปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ วิพากษ์ วิจารณ์ สรุป
ข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนเมล็ดที่นักเรียนศึกษาเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร 
2.  ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดพืช 1 ชนิดที่นักเรียนชอบมาก
ที่สุด เขียนชื่อเมล็ด พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม 
3.  นำมาเล่าให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในชั่วโมงต่อไป 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - นักเรียนสรุปความรู ้ที ่ได้จากการ
เรียนเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของ
เมล็ดพืชใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ วาดภาพเมล็ดพืช
ที่สนใจ  1  ชนิด 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                   ตำแหน่ง     …………………………………..      
 
 

หมายเหตุ  :  แผนการจัดการเรียนรู้นี้ใช้  2  ชัว่โมง 
                 ชั่วโมงท่ี 1 ใช้สอนตั้งแต่ขั้นที่  1-2 
                 ชั่วโมงท่ี 2 ใช้สอนตั้งแต่ขั้นที่  3-5 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์           ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช         เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง มีอะไรในเมล็ดพืช (2)           เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สัปดาห์ที.่.............................วันที.่............................เดือน........................................พ.ศ.  ………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด  ว 1.2 ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญ เติบโต  โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
2. สาระสำคัญ 
  เมล็ดมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 
  1. เปลือกเมล็ด ส่วนมากมี 2 ชั้น ได้แก่ เปลือกเมล็ดชั้นนอก เปลือกเมล็ดชั้นใน  
  2. เอ็มบริโอ ได้แก่ใบเลี้ยง มี 2 ชนิดคือ พืชใบเลี้ยงคู่ ใบเลี้ยงเดี่ยว  
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะภายในของเมล็ดพืช 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุลักษณะภายในเมล็ดพืชได้ (K)    
2. สำรวจลักษณะภายในเมล็ดพืชได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 

5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
  1. ครูนำผลไม้ต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาตอบคำถามเก่ียวกับผลไม้ 
  2. ครูถามคำถามดังนี้ 
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 -ในผลไม้มีอะไรอยู่บ้าง  
  3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
  1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
  2. ครูนำเมล็ดพืชถั่วแดงที่แช่น้ำ 1 คืน และไม่แช่น้ำ มาให้นักเรียนดู 
 3. สังเกตลักษณะภายในของเมล็ด วาดภาพระบายสีให้สวยงาม 
 4. ลอกเปลือกเมล็ดทั้ง 2 ออกแล้วสังเกตด้วยแว่นขยายวาดภาพสิ่งที่เห็นให้ละเอียดที่สุด 
 5. บันทึกลงใบงาน  
  
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
 2. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะภายในของเมล็ดพืชที่สังเกตได้ 
 3. สรุปโดยคลิป มีอะไรในเมล็ด https://www.youtube.com/watch?v=69VM1CPJwyA 
   
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
  1. ครูให้นักเรียนเมล็ดที่นักเรียนศึกษาเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
  2. ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดพืช 1 ชนิดที่นักเรียนชอบมากท่ีสุด เขียนชื่อเมล็ด พร้อมทั้งระบายสีให้
สวยงาม 
  3. นำมาเล่าให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในชั่วโมงต่อไป 
   
ขั้นที ่5 ประเมิน  
  ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
   - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
   - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  

https://www.youtube.com/watch?v=69VM1CPJwyA
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ใบงานที่  2   

ลักษณะภายในของเมล็ดพืช 
 

วันที่……เดือน……………………..พ.ศ.  ………. 
สมาชิก     1.   ………………………………เลขที…่………     2. …………………………......เลขที…่………      
              3. ……………………………… เลขที…่………      4.  …………………………….เลขที…่………      

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

………………………………………………. 
คำชี้แจง  :  1. ให้นักเรียนสังเกตลักษณะภายในของเมล็ดถั่วแดง   
   เมล็ดที่ 1 เมล็ดที่แช่น้ำ  
   เมล็ดที่ 2 ไม่ได้แช่น้ำ 
                 โดยใช้แว่นขยายส่องดู 
               2. บันทึกและวาดภาพสิ่งที่พบเห็นวาดภาพ 
      3. ลอกเปลือกเมล็ดที่ไม่ได้แช่น้ำ  และแช่น้ำ  บันทึกและวาดภาพสิ่งที่เห็นให้ละเอียดที่สุด 
 

ที ่ ชื่อเมล็ดพืช ลักษณะที่สังเกตเห็น วาดภาพ 
1 เมล็ดที่ไม่ได้แช่น้ำ 

 
 

  

2 เมล็ดที่แช่น้ำ  1  คืน 
 
 

  

 
สรุปผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
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ใบความรู้ 

ส่วนประกอบของเมล็ดพืช 
 
เมล็ดมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 
  1. เปลือกเมล็ด (seed coat หรือ Testa) เป็นส่วนประกอบชั้นนอกสุดของเมล็ด เปลี่ยนแปลงมาจาก
ผนังออวุล (integument) ส่วนมากมี 2 ชั้น 
  1.1 เปลือกเมล็ดชั้นนอก (testa) เจริญมาจากผนังชั้นนอกของออวุล (outer integument) จะแข็ง
หรือเหนียว ทำหน้าที่ป้องกันการระเหยของน้ำ และป้องกันอันตรายต่าง ๆ เช่น แมลง เชื้อโรค และป้องกัน
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ลมฟ้าอากาศ เป็นต้น 
  1.2 เปลือกเมล็ดชั้นใน (tegment) เจริญมาจากผนังชั้นในของออวุล (entegument) ส่วนมาก มี
ลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ สีขาว อ่อนนุ่มเปลือกเมล็ดบางชนิดอาจเชื่อมติดกันเป็นชั้นเดียว เช่น ถั่วชนิดต่าง ๆ  
เปลือกเมล็ดบางชนิดเปลี่ยนสภาพไปหลายรูปแบบ เช่น เป็นใยสีขาวทำให้เมล็ดปลิวไปตามลมได้ เช่น ฝ้าย หรือ
ผนังชั้นนอกของออวุลของเมล็ดบางชนิด เปลี่ยนเป็นเนื้อนุ่ม ๆ รับประทานได้ เช่น เงาะ ลำไย เป็นต้น ซึ่งเรียกผล
ชนิดนี้ว่า ผลแบบมีปุยหุ้มเมล็ด (aril fruit) บริเวณเปลือกด้านหนึ่งจะพบรอยแผลเป็นเล็ก ๆ อยู่ เรียกบริเวณนี้
ว่า ขั้วเมล็ด (hilum) ใกล้ ๆ กันจะพบรูเล็ก ๆ เรียกรูไมโครไพล์ (micropyle) ซึ่งเป็นรูที่หลอดละอองเรณูงอก
เข้าไปเพื่อให้สเปิร์มเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่และโพลาร์นิวเคลียส 
  2. เอ็มบริโอ (embryo) เป็นส่วนที่จะเจริญไปเป็นต้นพืชเอ็มบริโอเกิดจากการผสมกันระหว่างเซลล์ไข่
และเซลล์สเปิร์ม เอ็มบริโอประกอบด้วยส่วนประกอบ ดังนี้ 
  2.1 ใบเลี้ยง (cotyledon) พืชใบเลี้ยงคู่ มีใบเลี้ยงสองใบ ส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมี ใบเลี้ยงหนึ่งใบ ใบ
เลี้ยงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว จะมีลักษณะเป็นแผ่นขาว ๆ บาง ๆ เรียกว่าใบเลี้ยงธัญพืช (scutellum) 
 
 

                      ภาพผลไม้รวม       ภาพเมล็ด 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เมล็ดพืชที่แช่น้ำ กับไม่ได้แช่น้ำ     
 2. ผลไม้รวม 
 3. ใบงานลักษณะภายในของเมล็ดพืช 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุลักษณะ
ภายในเมล็ดพืช
ได้ (K)    
2. สำรวจ
ลักษณะภายใน
เมล็ดพืชได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
จำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และสำรวจลักษณะภายใน
เมล็ดพืชได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบของลักษณะ
ภายในได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………  
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำผลไม้ต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูแล้ว
สนทนาตอบคำถามเก่ียวกับผลไม้ 
2. ครูถามคำถามดังนี้ 
- ในผลไม้มีอะไรอยู่บ้าง  
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเร ื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มี
เหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าลักษณะ
ภายในเมล็ดพืช 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูนำเมล็ดพืชถั่วแดงที่แช่น้ำ 1 คืน และไม่
แช่น้ำ มาให้นักเรียนดู 
3. สังเกตลักษณะภายในของเมล็ด วาดภาพ
ระบายสีให้สวยงาม 
4. ลอกเปลือกเมล็ดทั้ง 2 ออกแล้วสังเกตด้วย
แว่นขยายวาดภาพสิ่งที่เห็นให้ละเอียดที่สุด 
5. บันทึกลงใบงาน 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็น
ภาวะผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและ
สมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน
หรือวิธี การทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  สนับสนุน หรือ 
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่น อย่างมีเหตุผล 
ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท และ
หน้าที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจในการทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือ
เพ่ือน เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา 
ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และ
ช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนใน
กลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึก
สากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติ
ของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่างลักษณะภายในของ
เมล็ดพืช 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน  
2. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะภายในของเมล็ดพืชที่สังเกตได้ 
3. สรุปโดยคลิป มีอะไรในเมล็ด  
https://www.youtube.com/watch?v=69
VM1CPJwyA 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอลักษณะภายในของเมล็ดพืช 
เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มี
ความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับลักษณะภายในของเมล็ด
พืชอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนเมล็ดที่นักเรียนศึกษาเหมือน
หรือต่างกันอย่างไร 
2.  ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดพืช 1 ชนิดที่
นักเรียนชอบมากท่ีสุด เขียนชื่อเมล็ด พร้อมทั้ง
ระบายสีให้สวยงาม 
3.  นำมาเล่าให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
ในชั่วโมงต่อไป 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของเมล็ดพืชใช้
เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอใน
รูปแบบ วาดภาพเมล็ดพืชที่สนใจ  1  ชนิด 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                   ตำแหน่ง     …………………………………..      
 

หมายเหตุ  :  แผนการจัดการเรียนรู้นี้ใช้  2 ชัว่โมง 
                ชั่วโมงท่ี  1  ใชส้อนตั้งแต่ขั้นที่  1-2 
                ชั่วโมงท่ี  2  ใชส้อนตั้งแต่ขั้นที่  3-5 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=69VM1CPJwyA
https://www.youtube.com/watch?v=69VM1CPJwyA
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................เดือน...............................................................พ.ศ.  ………………………..………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด  ว 1.2 ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 
2. สาระสำคัญ 
  เมล็ดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. เปลือกหุ้มเมล็ด  
  2. เอ็มบริโอ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะเจริญไปเป็นต้นพืช ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
                  ใบเลี้ยง (cotyledon) เมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่มีใบเลี้ยง 2 ใบ ส่วนเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเลี้ยง 
เพียง 1 ใบ ใบเลี้ยงของพืชบางชนิดทำหน้าที่สะสมอาหาร เช่น ถั่วชนิดต่าง ๆ มะขาม บัว 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว  
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุลักษณะเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวได้ (K)    
2. สำรวจลักษณะเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
 1. ครูนำเมล็ดถั่วลิสงและเมล็ดข้าวโพด มาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาตอบคำถามเกี่ยวกับเมล็ด 
 2.  ครูถามคำถาม ดังนี้ 
 - เมล็ดพืชที่นักเรียนเห็นเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
 - ลักษณะภายในจะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร  
 3.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
  1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
  2. ครูนำเมล็ดพืชถั่วลิสง เมล็ดข้าวโพด มาให้นักเรียนดู 
  3. นักเรียนลองแกะเมล็ดถั่วลิลงและเมล็ดข้าวโพด สังเกต วาดภาพและบันทึกผล 
สังเกต วาดภาพและบันทึกผลลงใบงาน  
 
 
 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
 2. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวที่สังเกตได้ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
  1. ครูให้นักเรียนไปสืบค้นเมล็ดมีลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวมีอะไรอีกบ้าง 
  2. ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดที่นักเรียนศึกษามาเขียนชื่อเมล็ด พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม 
  3. นำมาเล่าให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในชั่วโมงต่อไป 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
  ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
  - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
  - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
  - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
  
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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ใบความรู้ 

เมล็ด (seed) 
 
การเกิดเมล็ด 
    การปฏิสนธิของพืชดอกเกิดขึ้นภายในรังไข่ทำให้เกิดไซโกต และเอนโดสเปิร์ม จากนั้นไซโก
ตก็จะแบ่งเซลล์เพ่ิมจำนวนมากข้ึน เพ่ือพัฒนาเป็นเอ็มบริโอต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเอ็มบริโอ และ
อัตราการแบ่งเซลล์รวมทั้งขนาดของเซลล์ที่ได้จากการแบ่งแต่ละบริเวณของเอ็มบริโอไม่เท่ากัน 
  ส่วนประกอบของเมล็ด 
   เมล็ด คือ ออวุลที่เจริญเติบโตเต็มที่ประกอบด้วยเอ็มบริโอที่อยู่ภายในเปลือกหุ้มเมล็ดอาจมี
เนื้อเยื่อสะสมอาหารอยู่ภายในเมล็ดด้วย 
      เมล็ดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
 
  1. เปลือกหุ้มเมล็ด เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของเมล็ดเจริญเติบโตมาจากเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของออวุล  
ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้แก่เอ็มบริโอที่อยู่ภายในเมล็ด เช่น ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์เข้าไปในเมล็ด  
ซึ่งจะทำให้เมล็ดไม่สามารถงอกได้ นอกจากนั้นเปลือกหุ้มเมล็ดยังมีสารพวกไขเคลือบอยู่ ทำให้ลดการสูญเสีย
น้ำได้ด้วย 
  2. เอ็มบริโอ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะเจริญไปเป็นต้นพืช ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
             ใบเลี้ยง (cotyledon) เมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่มีใบเลี้ยง 2 ใบ ส่วนเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเลี้ยง 
เพียง 1 ใบ ใบเลี้ยงของพืชบางชนิดทำหน้าที่สะสมอาหาร เช่น ถั่วชนิดต่าง ๆ มะขาม บัว เป็นต้น 
                 เอพิคอทิล (epicotyl) เป ็นส ่วนของเอ็มบริโอที ่อยู ่ เหน ือตำแหน่งที ่ต ิดก ับใบเลี ้ยง 
ส่วนนี้จะเจริญเติบโตไปเป็นลำต้น ใบและดอกของพืช 
                 ไฮโพคอทิล (hypocotyl) เป็นส่วนเอ็มบริโอที่อยู่ใต้ตำแหน่งที่ติดกับใบเลี้ยงในระหว่าง 
การงอกของเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่หลายชนิดไฮโพคอทิลจะเจริญดึงใบเลี้ยงให้ขึ้นเหนือดิน  
   แรดิเคิล (radicle) เป็นส่วนล่างสุดของเอ็มบริโออยู่ต่อจากไฮโพคอทิลลงมา ต่อไปจะเจริญ
เป็นราก 
   3. เอนโดสเปิร์ม เป็นเนื้อเยื่อที่มีอาหารสะสมไว้สำหรับการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ อาหารส่วนใหญ่ 
เป็นประเภทแป้ง โปรตีน และไขมัน เมล็ดละหุ่ง เมล็ดละมุด มีเอนโดสเปิร์มหนามาก ส่วนใบเลี้ยงมีลักษณะ
แบนบางมี 2 ใบ สำหรับพืชพวกข้าว หญ้า จะมีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว อาหารสะสมอยู่ในเอนโดสเปิร์ม เมล็ดพืช
บางชนิดไม่มี 
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ใบงานที่  3   

ลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว  
 

วันที่……เดือน……………………..พ.ศ.  ………. 
 
  สมาชิก  1.   ………………………………เลขที่…………     2. …………………………......เลขที…่………      
              3. …………………………….…..เลขท่ี…………     4.  …………………………….เลขที…่………      

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
………………………………………………. 

คำชี้แจง  :  1. ให้นักเรียนสังเกตเมล็ดถั่งสิลงและเมล็ดข้าวโพด  
               2. บันทึกและวาดภาพสิ่งที่พบเห็น 
 

ที ่ ชื่อเมล็ดพืช ลักษณะที่สังเกตเห็น วาดภาพ 
1 เมล็ดถั่วลิสง 

 
 

  

2 เมล็ดข้าวโพด 
 
 

  

 
สรุปผล 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว  
 2. ภาพลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว 
 3. ใบงานลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุลักษณะเมล็ดพืชใบ
เลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวได้ (K)    
2. สำรวจลักษณะเมล็ดพืชใบ
เลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มีความ
กระตือรือร้น (A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ  และสำรวจลักษณะ
ภายในเมล็ดพืชได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบของ
ลักษณะภาในได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………….………………………………………… 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำเมล็ดถั่วลิสง และเมล็ดข้าวโพด มาให้
นักเรียนดูแล้วสนทนาตอบคำถามเกี่ยวกับเมล็ด 
2.  ครูถามคำถามดังนี้ 
-เมล็ดพืชที่นักเรียนเห็นเหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไร 
-ลักษณะภายในจะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร  
3.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าเมล็ดถั่ว
ลิสง  และเมล็ดข้าวโพด 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1.แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2.ครูนำเมล็ดพืชถั่วลิสง เมล็ดข้าวโพด มาให้
นักเรียนดู 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ ่มที ่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธ ีการ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็น 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
3. นักเรียนลองแกะเมล็ดถั่วลิลงและเมล็ดข้าวโพด 
สังเกต วาดภาพและบันทึกผล 
4. สังเกต วาดภาพและบันทึกผลลงใบงาน 

 ของผู้อ่ืน  สนับสนุนหรือโต้แย้งความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับ
เพ่ือน ให้ความร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบ
ต่อบทบาทและหน้าที่ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจใน
การทำงาน พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ
ช่วยเหลือเพ่ือน เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมี
ปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
และช่วยกลุ่มแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ช่วยสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่างเมล็ดถั่วลิสง  และเมล็ด
ข้าวโพด 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน  
2. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวที่สังเกตได้ 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอลักษณะภายในของเมล็ดพืช 
เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มี
ความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับเมล็ดถั่วลิสง และเมล็ด
ข้าวโพดอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนไปสืบค้นเมล็ดมีลักษณะเมล็ดใบ
เลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวมีอะไรอีกบ้าง 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับเมล็ดถั่วลิสง  และเมล็ดข้าวโพดใช้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
2. ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดที่นักเรียนศึกษามา 
เขียนชื่อเมล็ด พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม 
3.  นำมาเล่าให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนใน
ชั่วโมงต่อไป 

 เป็นความคิดรวบยอดเพื่อนำเสนอในรูปแบบ 
วาดภาพเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวที่สนใจ  
มาอย่างละชนิด 

 

 
ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                      ตำแหน่ง  …………………………………..      

 
 

หมายเหตุ  :  แผนการจัดการเรียนรู้นี้ใช้  2  ชัว่โมง 
                 ชั่วโมงท่ี  1   ใช้สอนตั้งแต่ขั้นที่  1-2 
                 ชั่วโมงท่ี  2   ใช้สอนตั้งแต่ขั้นที่  3-5 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นำเสนอลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่...............................เดือน.................................................................พ.ศ. ………….………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์  
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
2. สาระสำคัญ 
  เมล็ดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. เปลือกหุ้มเมล็ด  
  2. เอ็มบริโอ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะเจริญไปเป็นต้นพืช ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
               ใบเลี้ยง (cotyledon) เมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่มีใบเลี้ยง 2 ใบ ส่วนเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเลี้ยง 
เพียง 1 ใบ ใบเลี้ยงของพืชบางชนิดทำหน้าที่สะสมอาหาร เช่น ถั่วชนิดต่าง ๆ มะขาม บัว 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว  
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุลักษณะเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวได้ (K)    
2. สำรวจลักษณะเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
 1. ครูนำเมล็ดถั่วลิสงและเมล็ดข้าวโพด มาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาตอบคำถามเกี่ยวกับเมล็ด 
 2. ครูถามคำถามดังนี้ 
  -เมล็ดพืชที่นักเรียนเห็นเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
  -ลักษณะภายในจะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร  
 
 
 
 
 3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
   1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
  2. ครูนำเมล็ดพืชถั่วลิสง เมล็ดข้าวโพด มาให้นักเรียนดู 
  3. นักเรียนลองแกะเมล็ดถั่วลิลงและเมล็ดข้าวโพด สังเกต วาดภาพและบันทึกผล 
สังเกต วาดภาพและบันทึกผลลงใบงาน  
 
 
 
 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
 2. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวที่สังเกตได้ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
  1. ครูให้นักเรียนไปสืบค้นเมล็ดมีลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวมีอะไรอีกบ้าง 
  2. ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดที่นักเรียนศึกษามา เขียนชื่อเมล็ด พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม 
  3. นำมาเล่าให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในชั่วโมงต่อไป 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
  ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
  - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
  - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
  - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
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ใบความรู้ 

เมล็ด (seed) 
 
การเกิดเมล็ด 
    การปฏิสนธิของพืชดอกเกิดขึ้นภายในรังไข่ทำให้เกิดไซโกต และเอนโดสเปิร์ม จากนั้นไซโกตก็จะแบ่ง
เซลล์เพ่ิมจำนวนมากขึ้น เพ่ือพัฒนาเป็นเอ็มบริโอต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเอ็มบริโอ และอัตราการ
แบ่งเซลล์รวมทั้งขนาดของเซลล์ที่ได้จากการแบ่งแต่ละบริเวณของเอ็มบริโอไม่เท่ากัน 
 ส่วนประกอบของเมล็ด 
     เมล็ด คือ ออวุล ที่เจริญเติบโตเต็มที่ประกอบด้วยเอ็มบริโอที่อยู่ภายในเปลือกหุ้มเมล็ดอาจมี
เนื้อเยื่อสะสมอาหารอยู่ภายในเมล็ดด้วย 
  เมล็ดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. เปลือกหุ้มเมล็ด เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของเมล็ดเจริญเติบโตมาจากเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของออวุล  
ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้แก่เอ็มบริโอที่อยู่ภายในเมล็ด เช่น ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์เข้าไปในเมล็ด  
ซึ่งจะทำให้เมล็ดไม่สามารถงอกได้ นอกจากนั้นเปลือกหุ้มเมล็ดยังมีสารพวกไขเคลือบอยู่ทำให้ลดการสูญเสียน้ำ
ได้ด้วย 
  2. เอ็มบริโอ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะเจริญไปเป็นต้นพืช ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
   ใบเลี้ยง (cotyledon) เมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่มีใบเลี้ยง 2 ใบ ส่วนเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเลี้ยง
เพียง 1 ใบ ใบเลี้ยงของพืชบางชนิดทำหน้าที่สะสมอาหาร เช่น ถั่วชนิดต่างๆ มะขาม บัว เป็นต้น 
   เอพิคอทิล (epicotyl) เป็นส่วนของเอ็มบริโอที่อยู่เหนือตำแหน่งที่ติดกับใบเลี้ยงส่วนนี้จะ
เจริญเติบโตไปเป็นลำต้น ใบและดอกของพืช 
   ไฮโพคอทิล (hypocotyl) เป็นส่วนเอ็มบริโอที่อยู่ใต้ตำแหน่งที่ติดกับใบเลี้ยง 
ในระหว่างการงอกของเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่หลายชนิดไฮโพคอทิลจะเจริญดึงใบเลี้ยงให้ขึ้นเหนือดิน 
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    แรดิเคิล (radicle) เป็นส่วนล่างสุดของเอ็มบริโออยู่ต่อจากไฮโพคอทิลลงมา ต่อไปจะเจริญ
เป็นราก 
  3. เอนโดสเปิร์ม เป็นเนื้อเยื่อที่มีอาหารสะสมไว้สำหรับการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ อาหารส่วนใหญ่
เป็นประเภทแป้ง โปรตีน และไขมัน เมล็ดละหุ่ง เมล็ดละมุด มีเอนโดสเปิร์มหนามาก ส่วนใบเลี้ยงมีลักษณะ
แบนบางมี 2 ใบ สำหรับพืชพวกข้าว หญ้า จะมีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว อาหารสะสมอยู่ในเอนโดสเปิร์ม เมล็ดพืช
บางชนิดไม่ม ี
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ใบงานที่  3   

ลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว 
 

วันที่…… เดือน…………………….. พ.ศ. ………. 
 
สมาชิก  1. ……………………………… เลขที…่………      2. …………………………......เลขที…่………      
                3. ……………………………… เลขที่…………      4. ……………………………….เลขที…่………      

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
………………………………………………. 

คำชี้แจง  :  1. ให้นักเรียนสังเกตเมล็ดถั่งสิลงและเมล็ดข้าวโพด  
               2. บันทึกและวาดภาพสิ่งที่พบเห็น 
 

ที ่ ชื่อเมล็ดพืช ลักษณะที่สังเกตเห็น วาดภาพ 
1 เมล็ดถั่วลิสง 

 
 

  

2 เมล็ดข้าวโพด 
 
 

  

 
สรุปผล 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว  
 2. ภาพลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว 
 3. ใบงานลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุลักษณะเมล็ดพืชใบ
เลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวได้ (K)    
2. สำรวจลักษณะเมล็ดพืช
ใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มีความ
กระตือรือร้น (A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
จำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และสำรวจลักษณะ
ภายในเมล็ดพืชได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบของ
ลักษณะภายในได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ ซักถาม 
และร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..……  
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำเมล็ดถั่วลิสง และเมล็ดข้าวโพด มาให้
นักเรียนดูแล้วสนทนาตอบคำถามเกี่ยวกับ
เมล็ด 
2.  ครูถามคำถามดังนี้ 
- เมล็ดพืชที่นักเรียนเห็นเหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไร 
- ลักษณะภายในจะเหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไร  
3.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าเมล็ดถั่วลิสง  
และเมล็ดข้าวโพด 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูนำเมล็ดพืชถั่วลิสง เมล็ดข้าวโพด มาให้
นักเรียนดู 
3. นักเรียนลองแกะเมล็ดถั่วลิลงและเมล็ด
ข้าวโพด สังเกต วาดภาพและบันทึกผล 
4.  สังเกต วาดภาพและบันทึกผลลงใบงาน 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืน
อย่างมี เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้
ความร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท 
และหน้าที่ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และช่วยเหลือเพ่ือน   
เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างเมล็ดถั่วลิสง  และเมล็ดข้าวโพด 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน  
2. ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะเมล็ดใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวที่สังเกตได้ 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอลักษณะภายในของเมล็ดพืช เป็น
การฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความ
มั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับเมล็ดถั่วลิสง  และเมล็ด
ข้าวโพดอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 

ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนไปสืบค้นเมล็ดมีลักษณะเมล็ด
ใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวมีอะไรอีกบ้าง 
2. ให้นักเรียนวาดภาพเมล็ดที่นักเรียนศึกษามา 
เขียนชื่อเมล็ด พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม 
3.  นำมาเล่าให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
ในชั่วโมงต่อไป 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
เมล็ดถั่วลิสง  และเมล็ดข้าวโพดใช้เป็นความคิด
รวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ วาดภาพเมล็ด
ใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวที่สนใจ มาอย่างละชนิด 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                   ตำแหน่ง    …………………………………..      
 
 

หมายเหตุ  :  แผนการจัดการเรียนรู้นี้ใช้  2 ชัว่โมง 
                     ชั่วโมงท่ี  1   ใช้สอนตั้งแต่ขั้นท่ี  1-2 
                     ชั่วโมงท่ี  2   ใช้สอนตั้งแต่ขั้นท่ี  3-5 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช         เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................เดือน..................................................................พ.ศ.  ………………………..…. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
  มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสาร
ผ่านเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.2  ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญ เติบโต  โดยใช้ข้อมูลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
2. สาระสำคัญ 
พืชมีการเจริญเติบโตสังเกตได้จากความสูงที่เพ่ิมขึ้น  ขนาดของใบที่ใหญ่มากขึ้นและผลิดอกออกผล 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การเจริญเติบโตของพืช  
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการเจริญเติบโตของพืชได้ (K)    
2. สืบค้นการเจริญเติบโตของพืชได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
  1. ครูถามคำถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจเช่น 
     - พืชมีการเจริญเติบโตหรือไม่ อย่างไร 
นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเพ่ือโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของพืช 
  2. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
  1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลา  อ่อน) 
  2. ครูนำแผนภาพการเจริญเติบโตของพืชแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน  ให้นักเรียนสังเกต 
  3. ครูและนักเรียนอภิปรายการเจริญเติบโตของพืชโดยสำรวจบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนสังเกตการ
เจริญเติบโต โดยนำริบบิ้นไปผูกไว้บริเวณลำต้นตรงใบที่ 5 นับจากยอดลงมา สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงทุกวัน 
เป็นเวลา 4  สัปดาห์   
  4. ครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  5. เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ซักถาม 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับพืชมีการเจริญเติบโตอย่างไร โดยตั้ง
คำถามดังนี้ 
  -นักเรียนใช้อะไรเป็นเกณฑ์บ่งชี้ว่าพืชมีการเจริญเติบโต 
  -เมื่อเวลาผ่านไป ต้นไม้ที่เราสังเกตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับพืชมีการเจริญเติบโตหรือไม่ อย่างไรที่สังเกตได้ 
  (ครูอภิปรายว่าพืชมีการเจริญเติบโตทางปลายยอด สังเกตจากการสูงขึ้น จำนวนใบเพ่ิมมากขึ้น 
และมีขนาดใหญ่ขึ้น) 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 1. ครูให้นักเรียนสังเกตต้นไม้ตามบริเวณโรงเรียนที่นักเรียนเดินผ่านหรือบริเวณท่ีบ้าน 
  -ให้นักเรียนเปรียบเทียบพ้ืนที่ใบ วัดความสูงของลำต้น จำนวนดอก และผลแล้วบ่งชี้การ 
เจริญเติบโต 
  2. ให้นักเรียนสืบค้นคำศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชดอก พร้อมคำแปล
ลงสมุดจดงาน แล้วนำมาเสนอให้เพ่ือนฟังในชั่วโมงต่อไป 
  3. ในสัปดาห์ที่ 4 ครูนำภาพการเจริญเติบโตแจกให้นักเรียนกันว่าในแต่ละกลุ่มแผนภูมิภาพการ
เจริญเติบโตของพืชเหมือหรือต่างกันอย่างไร 
  4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเจริญเติบโตของพืช 
 ขั้นที ่5 ประเมิน  
  ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
  - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
  - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 
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ใบความรู้ 

  การเจริญเติบโตของพืช คือ การเพิ่มจำนวนเซลล์และการขยายขนาดของเซลล์พืช นอกจากนี้การ
เจริญเติบโตของพืช ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ ซึ่งเซลล์แต่ละชนิดจะ
ร่วมกันทำงานในระบบต่าง ๆ ของต้นพืช กระบวนการเจริญเติบโตของพืช 
 ลักษณะที่แสดงว่าพืชมีการเจริญเติบโต รากจะยาวและใหญ่ขึ้น มีรากงอกเพ่ิมขึ้น มีการแตกแขนงของ
รากมากขึ้น ลำต้นจะสูงและใหญ่ขึ้น มีการผลิตทั้งตากิ่ง ตาใบ และตาดอก  ใบจะมีขนาดใหญ่ขึ้น จำนวนใบ
เพ่ิมข้ึนดอกจะใหญ่ขึ้น หรือดอกเปลี่ยนแปลงเป็นผล  เมล็ดจะมีการงอกต้นอ่อน 
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ใบงานที่  4   

การเจริญเติบโตของพืช 
 

วันที่……เดือน……………………..พ.ศ.  ………. 
 
  สมาชิก  1…..………………..……………เลขที่…………     2……………………………......เลขที…่………      
               3………………………………… เลขที่…………     4…..…………………………….เลขที…่………      

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

………………………………………………. 
 
คำชี้แจง  :  1. ให้นักเรียนสังเกตภาพการเจริญเติบโตของพืชที่กำหนดให้  
               2. โดยนำริบบิ้นไปผูกไว้บริเวณลำต้นตรงใบที่ 5 นับจากยอดลงมาสังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกวัน 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์   
 
ตารางบันทึกผลการสังเกตการณ์เจริญเติบโตของพืชในเวลา 5 วัน 

สัปดาห์ที่ ชื่อพืช ลักษณะที่สังเกตเห็น วาดภาพ 
1 
 
 

   

2 
 
 

   

3 
 
 

   

4 
 
 

   

5 
 
 

   

สรุปผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………… 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………… 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพการเจริญเติบโตพืชชนิดอื่น ๆ 
 2. ใบงานพืชมีการเจริญเติบโตหรือไม่ อย่างไร 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุการเจริญเติบโต
ของพืชได้ (K)    
2. สืบค้นการเจริญเติบโต
ของพืชได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มี
ความกระตือรือร้น (A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสืบค้น 
   -ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
2. ประเมินทักษะการ
เจริญเติบโตของพืชชนิด
ต่าง ๆ 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์พืชมีการ
เจริญเติบโตหรือไม่ อย่างไรได้
ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบของพืชมีการ
เจริญเติบโตหรือไม่ อย่างไรได้
ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………  
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูถามคำถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจเช่น 
-พืชมีการเจริญเติบโตหรือไม่ อย่างไร 
นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเพื่อโยงไปสู่การเรียนรู้
เรื่องการเจริญเติบโตของพืช 
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได ้ตรงความหมายช ัดเจน มีเหต ุผล            
ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    -  ค ิ ดพ ิ จารณาจากประสบการณ์ ก า ร
เจริญเติบโตของพืชชนิดต่าง ๆ เหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร 
 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ ่มนักเรียนออกเป็นกลุ ่ม ๆ ละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูนำแผนภาพการเจริญเติบโตของพืชแต่ละ
กลุ่มไม่เหมือนกัน ให้นักเรียนสังเกต 
3. ครูและนักเรียนอภิปรายการเจริญเติบโตของ
พืชโดยสำรวจบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนสังเกต
การเจริญเติบโต โดยนำริบบิ้นไปผูกไว้บริเวณลำ
ต้นตรงใบที ่ 5 นับจากยอดลงมา สังเกต การ
เปลี่ยนแปลงทุกวัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์   
4. ครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือขณะปฏิบ ัติ
กิจกรรม 
5. เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ซักถาม 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน หรือวิธี การ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของ
ผู ้อื ่น สนับสนุน หรือโต้แย้งความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผลร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้
ความ ร ่วมมือในการทำงาน ร ับผ ิดชอบต่อ
บทบาท และหน้าที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจในการ
ทำงาน พยายามทำงานให้ดีที่สุด และช่วยเหลือ
เพื่อน   เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกัน
ระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติว ิธ ี ช ่วยสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชทุกวัน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
หน้าชั ้นเรียน เกี ่ยวกับพืชมีการเจริญเติบโต
อย่างไร โดยตั้งคำถามดังนี้ 
-นักเรียนใช้อะไรเป็นเกณฑ์บ่งชี ้ว ่าพืชมีการ
เจริญเติบโต 
-เม ื ่อเวลาผ ่านไป ต ้นไม ้ท ี ่ เราส ังเกตม ีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับพชืมี
การเจริญเติบโตหรือไม่ อย่างไรที ่สังเกตได้ (ครู
อภิปรายว่าพืชมีการเจริญเติบโตทางปลายยอด 
สังเกตจากการสูงขึ้น จำนวนใบเพิ่มมากขึ้น และมี
ขนาดใหญ่ข้ึน) 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่
ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับพืชมีการเจริญเติบโตอย่างไร 
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
เกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าพืชมีการเจริญเติบโตได้
อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี 
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนสังเกตต้นไม้ตามบริเวณโรงเรียนที่
นักเรียนเดินผ่านหรือบริเวณท่ีบ้าน 
-ให้นักเรียนเปรียบเทียบพื้นที่ใบวัดความสูงของลำ
ต้น จำนวนดอก และผลแล้วบ่งชี้การเจริญเติบโต 
2. ให้นักเรียนสืบค้นคำศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชดอก พร้อมคำแปล
ลงสมุดจดงาน แล้วนำมาเสนอให้เพ่ือนฟังในชั่วโมง
ต่อไป 
3. ในสัปดาห์ที่ 4 ครูนำภาพการเจริญเติบโตแจก
ให้นักเรียนกันว่าในแต่ละกลุ ่มแผนภูมิภาพการ
เจริญเติบโตของพืชเหมือหรือต่างกันอย่างไร 
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเจริญเติบโตของ
พืช 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
เกณฑ์บ่งชี้ว่าพืชมีการเจริญเติบโตแต่ละชนิดใช้
เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ 
Mind Mapping 

 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                     ตำแหน่ง     …………………………………..      
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช              เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ)         เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................เดือน................................................................พ.ศ. ……………..………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญ เติบโต  โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
2.  สาระสำคัญ 
 น้ำช่วยละลายแร่ธาตุที่อยู่ในดินให้รากพืชดูดซับขึ้นสู่ลำต้น  และลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ  ถ้าพืชขาด
น้ำจะเหี่ยวและเฉาตายในที่สุด น้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ)  
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช(น้ำ)ได้ (K)    
2. ทดลองปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช(น้ำ)ได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
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    1. ครูนำภาพการเจริญเติบโตของพืช มาให้นักเรียนสังเกต ถามคำถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจเช่น 
ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าพืชขาดน้ำจะมีลักษณะอย่างไร 
นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเพ่ือโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ)  
 2.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
 2. ครูให้นักเรียนศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช(น้ำ)  
 3. นักเรียนทำการทดลอง 
  3.1 กำหนดปัญหา 
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ)  
  3.2 คาดคะเน 
   น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
  3.3 ทดลอง 
   นำพืชที่ปลูกในกระถางมา 2 ต้น (เป็นพืชชนิดเดียวกัน มีความสูงเท่าและจำนวนใบใกล้เคียง
กัน) วางไว้ในที่มีแสงแดดที่ 2 ต้น 
   -ต้นที่ 1 รดน้ำตามปกติ ต้นที่ 2 ไม่รดน้ำ 
   -สังเกตและบันทึกผล เป็นเวลา 10 วัน 
  4. วิเคราะห์ผลการทดลอง 
  4.1 แปลความหมายข้อมูลที่ได้ จากตารางบันทึกผลการทดลอง 
  4.2 นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพ่ืออธิบายว่าเป็นไปตามคาดคะเน 
  5.  สรุปผลการทดลอง 
  นักเรียนช่วยกันสรุปผลการทดลองโดยครูคอยให้คำช่วยเหลือ 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
(น้ำ)   
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ) โดยมี
คำถามดังนี้ 
  - สิ่งที่พืชทั้งสองต้นได้รับแตกต่างกันคืออะไร 
  - เมื่อเวลาผ่านไป 10 วัน พืชทั้งสองต้นมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
  (พืชเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าพืชไม่ได้รับน้ำจะไม่เจริญเติบโตและตายในที่สุด) 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 1. ครูให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเช่นการทดลองการงอกของเมล็ดพืชโดยนำเมล็ดถั่วแดง แช่น้ำ 1 คืน แล้ว
นำมาเพาะในกระถาง 2 กระถาง กระถางละ 10 เมล็ด กระถางที่ 1 รดน้ำทุกวัน กระถางที่ 2 ไม่รดน้ำ ส่วน
ปัจจัยอื่น ๆ เหมือนกัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห ์
 2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
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  - เมล็ดถั่วแดงที่รดน้ำทุกวันจะงอกเป็นต้นอ่อน ส่วนเมล็ดถั่วแดงที่ไม่ได้รดน้ำจะไม่งอก แสดงว่าน้ำ
ช่วยในการงอกของเมล็ดถั่วแดง 
           - ในฤดูฝนทำไมต้นพืชจึงแตกยอดมากกว่าฤดูอ่ืน ๆ 
           - ถ้าพืชได้รับน้ำมากเกินไป พืชจะเป็นอย่างไร 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
  1. ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
   - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
   - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
  2. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
   - สิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง 
   - น้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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ใบความรู้ 

 
ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช 
การเจริญเติบโตของพืช ต้องการปัจจัยหลายประการที่สำคัญ คือ น้ำ แสง ธาตุอาหารต่าง ๆ 
  พืชเป็นสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ย่อมต้องการ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สภาพของ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ 
  1. ดิน เป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรก ดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ต้องเป็นดินที่อุ้มน้ำได้ดี 
ร่วนซุย มีอินทรีย์วัตถุมาก แต่เมื่อใช้ดินปลูกไปนาน ๆ ดินอาจเสื่อมสภาพ เช่น หมดแร่ธาตุ จำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ การไถพรวน การใส่ปุ๋ย การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น   
ชนิดของดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืช 
  ดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชได้แก่ 
       1.1. ฮิวมัส คือ ซากพืชซากสัตว์ที่ตายและเน่าเปื่อยแล้ว อาจได้จากใบหญ้า ใบไม้ซึ่งกองทับถมกันอยู่
นาน ๆ จนเน่าเปื่อย มูลสัตว์ เช่น มูลวัว ควาย เป็ด ไก่ และหมู เมื่อใส่ไปในดินก็ทำให้ดินดีขึ้น เพราะมูลสัตว์  
เมื่อปนอยู่ในดินก็เน่าเปื่อยกลายเป็นฮิวมัส ดินอุดมมักมีสีดำ เมื่อแห้งไม่แข็งเหมือนดินเหนียว น้ำซึมผ่านได้พอ 
สมควร เป็นดินที่พืชส่วนมากชอบ 
  1.2. ดินอุดม เป็นดินที่อุ้มน้ำไว้ได้ดีพอสมควร พอเหมาะที่จะทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามดี 
         1.3. ดินร่วน เป็นดินที่มีลักษณะซุยมีสีต่าง ๆ กัน บางชนิดมีสีค่อนข้างดำมีน้ำหนักเบาเนื่องจากมี
อินทรียวัตถุผสมอยู่มาก มีอาหารบริบูรณ์ การอุ้มน้ำของดินพอเหมาะแก่พืชอุ้มความร้อนไว้พอเพียงอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก การระบายน้ำดี เวลาฝนตกก็ไม่ชื้น 
         1.4 ดินเหนียว เป็นดินที่มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดมาก เวลาแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งแตกระแหง  
เวลาถูกน้ำจะเป็นโคลนตม ทำให้สมบัติของดินเปลี ่ยนไป เวลาน้ำตกน้ำซึมลงช้า เพราะเม็ ดดินละเอียด 
สามารถอุ้มน้ำได้ดีกว่าชนิดอื่น ๆ อากาศถ่ายเท หรือผ่านเข้าออกระหว่างเม็ดดินไม่ได้ดี มีอาหารพืชบ้าง
เล็กน้อยแล้วแต่ชนิดของดิน ดินเหนียวมีหลายชนิด มีสีต่าง ๆ กัน 
         1.5 ดินทราย เป็นดินที่มีทรายอยู่เป็นส่วนใหญ่ ดินชนิดนี้มีเนื้อหยาบร่วน ไม่จับกันเป็นก้อน น้ำซึม
ผ่านไปได้ง่ายอุ้มน้ำไว้ได้น้อย 
 

 

 
  ความชื้นของดิน 
  ความชื้นของดินประกอบด้วย 2 สถานะ คือ สถานะที่เป็นของเหลว เราเรียกว่า น้ำในดิน และสถานะ
ที่เป็นก๊าซ เราเรียกว่า ไอน้ำในดิน ในประเทศท่ีมีอากาศหนาวจัด ความชื้นของดินอาจจะอยู่ในรูปของน้ำแข็ง 
ส่วนประเทศในเขตร้อน ส่วนใหญ่น้ำในดินจะอยู่ในรูปของของเหลว  
         ดังนั้น ความชื้นของดิน กับน้ำในดิน จึงมีความหมายเดียวกัน คือ ส่วนที่อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลว 
ถ้าในส่วนของช่องว่างในดินมีน้ำอยู่เต็มไม่มีก๊าซอยู่เลยเรียกว่า ดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำ (saturated soil) แต่ถ้าใน
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ช่องว่างของดินมีทั้งน้ำและก๊าซอยู่ด้วยเรียกว่า ดินที่ไม่อิ่มตัว (unsaturated soil) ดังนั้น ดินที่ใช้ในการทำ
การเกษตรส่วนใหญ่ คือดินที่ไม่อิ่มตัว ความชื้นในดินมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตในดิ น ได้แก่ 
สัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ เนื่องจากน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพืชและสัตว์ เพ่ือใช้ในขบวนการเมทาบอลิซึม 
(metabolism) ต่าง ๆ เช่น ขบวนการสังเคราะห์แสงของพืชและจุลินทรีย์ในดินบางชนิด พืชสามารถที่จะ
นำเอาธาตุอาหารไปใช้ได้ ธาตุอาหารเหล่านั้นจะต้องอยู่ในรูปของสารละลาย น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีและมี
ปริมาณมาก หาได้ง่ายและสะดวก น้ำเป็นตัวกลางที่ดีในการเคลื่ 
อนย้ายไอออนจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง 
ความชื้นของดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชไว้ 3 ประเภท คือ 
  1. ความชื้นที่เป็นประโยชน์ (available moisture) หมายถึงความชื้นส่วนที่อยู่ภายใต้อำนาจดูดยึด
ของดิน ที่พืชดูดไปจากดิน ในอัตราส่วนที่ทัดเทียมกับอัตราการระเหยน้ำของพืช 
          2. ความชื้นที่ไม่เป็นประโยชน์ (unavailable moisture) หมายถึงความชื้นส่วนที่ดินดูดยึดไว้ด้วย
พลังงานที่มากกว่าที่จะให้พืชดูดไปใช้ในอัตราที่ทัดเทียมกับอัตราการระเหยน้ำของพืชได้ 
          3. ความชื้นเกินจำเป็น (superfluous moisture) หมายถึงความชื้นส่วนที่เกินอำนาจดูดยึด
ตามปกติของดิน ซึ่งโดยปกติขังอยู่ในที่ว่างขนาดใหญ่ที่เป็นที่อยู่ของอากาศ และเมื่อมีโอกาสจะเคลื่อนพ้น
บริเวณท่ีรากพืชลึกลงไปในหน้าตัดดิน โดยอิทธิพลแรงดึงดูดของโลก 
แรงดูดยึดความชื้นของดิน 
         หลังจากฝนตก น้ำส่วนหนึ่งระบายออกไปจากดินแล้ว ดินนั้นยังเป็นดินชื้นอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง การที่
น้ำบางส่วนยังคงสามารถอยู่ในช่องว่างของดินโดยไม่ระบายออกไปจนหมด แสดงว่าดินมีแรงดูดยึดต่อน้ ำ
จำนวนนั้น แรงดูดยึดนี้อาจแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 
         1. การดูดซับ (adsorption) การดูดซับโมเลกุลของน้ำบนผิวอนุภาคดินโดยเฉพาะผิวของอนุภาคที่มี
ประจุเกิดจากสมบัติมีขั้วของโมเลกุลของน้ำ การดูดซับนี้มักจะเกิดขึ้นในขณะที่ดินมีระดับความชื้นค่อนข้างต่ำ 
และอาจเกิดขึ้นได้ในอีกกรณี คือเมื่ออนุภาคดินมีไอออนบวกถูกดูดซับอยู่ และไอออนเหล่านั้นดูดซับโมเลกุล
ของน้ำเอาไว้ล้อมรอบตัวมันเอง (water of hydration) 
  2. การดูดผ่านช่องเล็ก ๆ (osmotic suction) น้ำในดินมีสารละลายอยู ่หลายชนิด ละลายหรือ
แขวนลอยอยู่ไอออนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอออนบวกจะถูกดูดซับอยู่ที่ผิวนอกของดินเหนียวที่มีประจุเป็น
ลบ และทำให้ความเข้มข้นของไอออนในชั ้นของไอออนบวกที่ถูกดูดซับสูงกว่าในสารละลายรวม  (bulk 
solution) ถ้าความชื้นของดินค่อนข้างต่ำ ซึ่งไม่ถึงกับแห้ง อนุภาคดินเหนียว มีโอกาสสัมพันธ์ (overlap)           
ซึ่งกันและกัน และทำให้สารละลายในระหว่างชั้นทั้งสอง นั้นเข้มข้นยิ่งขึ้น เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า สารละลายที่
เข้มข้นจะมีการดูดแบบออสโมติกสูงถ้านำมาสัมผัสกับน้ำบริสุทธิ์ผ่านเมนเบรนกึ่งซึมได้ ( semipermeable 
membrane) น้ำจะเคลื่อนตัวผ่านเมนเบรน 
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ประเภทต่าง ๆ ของน้ำในดิน โดยประมาณที่ระดับความชื้นต่าง ๆ  
        1. (membrane) ไปหาสารละลายนั้น ๆ ปรากฏการณ์นี้ก็ใช้ได้กับดินนั่นคือ ถ้าสารละลายในบริเวณ
การดูดซับ นั่นคือ ถ้าสารละลายในบริเวณการดูดซับ (adsorption zone) ของอนุภาคดินเหนียวเข้มข้นมาก 
ดินนั้นจะมีแรงดึงดูดน้ำที่เพ่ิมขึ้น และน้ำที่ถูกดึงดูดเข้าไปในระหว่าง ดินเหนียว  
        2. แผ่นที่เรียงซ้อนกันจะดันให้ดินเหนียวพองตัว 
       3. แคพิลลารีตี้ (capillarity) เป็นแรงดึงน้ำซึ่งเกิดเนื่องจากแรงตึงผิวของน้ำ ซึ่งเป็นผลรวมระหว่าง
ความเชื่อมแน่น (cohesion) ของน้ำและการประสาน (adhesion) ระหว่างน้ำกับผิวของอนุภาคดินตรงผิว               
ของน้ำ (air - water interface) ปรากฏการณ์นี้อาจเห็นได้ท่ัวไป คือ เมื่อจุ่มหลอดเล็ก ๆ ที่ผนังด้านในเปียกน้ำ            
ลงไปในน้ำผิวเรียบ จะมีน้ำบางส่วนดึงดูดขึ้นไปขังอยู่ในหลอด และถ้าสังเกตจะเห็นว่าผิวของน้ำ ในหลอดจะเว้า
ลงไปในน้ำ และความโค้งของผิวน้ำจะเพิ่มขึ้น เมื่อขนาดของหลอดเล็กลง และในขณะเดียวกันความสูงของน้ำ        
ที ่ขังอยู ่ในหลอดจะเพิ ่มขึ ้นเมื ่อรัศมีของหลอดเล็กลง ด้วยการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์แสดงให้เราทราบว่า                          
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างความสูงของน้ำในหลอด แคพิลลารีกับรัศมีของหลอด หรือความโค้งของผิว
น้ำในหลอดปรากฏการณ์นี้สามารถใช้ได้กับดิน โดยที่ดินมีรูพรุน ซึ่งเป็นช่องแทรกตัวอยู่ทั่วไปทั้งในเม็ดดิน              
และระหว่างเม็ดดิน ถึงแม้ช่องในดินจะมีรูปร่างและความต่อเนื่องที่แตกต่างจากหลอดแคพิลลารีตี้มาก แต่เรา
สามารถดัดแปลงปรากฎการณ์แคพิลลารี (capillarity phenomenon) ใช้กับดินได ้
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  2. น้ำ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก น้ำช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน เพื่อให้รากดูด
อาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของลำต้นได้ และยังช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้น พืชสดชื่นและการทำงานของกระบวนการ
ต่าง ๆ ในพืชเป็นไปอย่างปกติ 

 

 

  3. ธาตุอาหาร หรือปุ๋ย เป็นสิ่งที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตดียิ่งขึ้น ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชมี 16 ธาตุ แต่ธาตุที่พืชต้องการมากและในดินมักมีไม่เพียงพอ คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ธาตุอาหารเหล่านี้จะต้องอยู่ในรูปสารละลายที่พืชนำไปใช้ได้และต้องมีปริมาณที่ พอเหมาะจึงจะ
ทำให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปด้วยดี แต่ถ้ามีไม่เพียงพอต้องเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืชในรูปของปุ๋ย 
 

 

 

ธาตุอาหารพืช (Plant Nutrients) 
ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพืชมี 16 ธาตุ แบ่งเป็น 4  กลุ่ม 
      1. คาร ์บอน  (C) ไฮโดรเจน  (H) และออกซ ิเจน  (O) เป ็นส ่วนประกอบประมาณ  94- 
99.5% ของน้ำหนักสดของพืช และพืชได้รับจากอากาศและน้ำ 
      2. ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโปตัสเซียม (K) มักเรียกธาตุอาหารหลักหรือปุ๋ย เพราะ
พืชต้องการใช้มาก และดินมักจะขาดธาตุเหล่านี้ จึงมักใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชในไร่นาทั่วไป 
      3. แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S) เรียกว่าธาตุรอง เพราะพืชต้องการใช้
มากรองจาก N, P, K  
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 4. เหล็ก (Fe) แมงการนีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โบรอน (B) โมลิบดีนัม (Mo) คลอรีน (Cl)   
พืชต้องการในปริมาณน้อยมากแต่ก็ขาดไม่ได้ จึงเรียกกลุ่มนี้ว่า จุลธาตุ 
   - จุลธาตุมักขาดในดินทราย, ดินมี pH สูง หรือมีอินทรีย์วัตถุมาก 
   - N, P มักขาดในดินทั่วไป K มีมากยกเว้นในดินทราย 
  4. อากาศ ในอากาศมีแก๊สหลายชนิด แต่แก๊สที่พืชต้องการมากคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊ส
ออกซิเจน ซึ่งใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารและหายใจ แก๊สทั้งสองชนิดนี้มีอยู่ในดินด้วย ในการ
ปลูกพืชเราจึงควรทำให้ดินโปร่งร่วนซุยอยู่เสมอ เพ่ือให้อาหารที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีถ่ายเทได้ 
 

 

  5. แสงสว่างหรือแดด พืชต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร ถ้าขาดแสงแดด พืชจะแคระแกรน 
ใบจะมีสีเหลืองหรือขาวซีดและตายในที่สุด พืชแต่ละชนิดต้องการแสงไม่เท่ากันพืชบางชนิดต้องการแสงแดดจัด 
แต่พืชบางชนิดก็ต้องการแสงรำไร 
 

 

  ความเข้มแสง ช่วงแสง และคุณภาพแสง 
  ความเข้มแสง (Light intensity) มีปัจจัยโดยตรงต่อการสังเคราะห์แสงของพืช เช่นในช่วงที่
ฟ้าหลัวหรือในฤดูฝนที่มีกลุ่มเมฆหรือไอน้ำในอากาศมาบดบังแสง จากดวงอาทิตย์ พืชอาจแสดงอาการเครียด 
ชะงักการเจริญเติบโต ผลฝ่อหรือร่วง พืชแต่ละชนิดต้องการความเข้มแสงที่แตกต่างกัน เ ช่นกระบองเพชร
ต้องการความเข้มแสงสูง กล้วยไม้ในสกุลหวาย แวนด้า และแคทลียา ต้องการความเข้มแสงกว่าพืชในสกุล
รองเท้านารีเป็นต้น 
   ช่วงแสง (Light duration) ความยาวของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน เช่น
เบญจมาศจะพัฒนาตาดอกต่อเมื่อได้รับช่วงแสงไม่เกิน 13 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน หรือถ้าปลูกข้าวพันธุ์ไวแสงในฤดู
ร้อน ข้าวจะไม่ออกดอกและติดรวง พืชมีค่าความยาวแสงวิกฤต (Critical day length) ตัวอย่างที่ยกไปแล้วเช่น
เบญจมาศมีค่าความยาวแสงวิกฤติที่ 13.5 ชั่วโมง หากเบญจมาศได้รับแสงน้อยกว่านี้จะออกดอก เราจึงจัด
เบญจมาศเป็นพืชวันสั้น นี่เองคือสาเหตุที่ทำไมเราจึงเห็นเรือนเพาะชำเบญจมาศมีทั้งโคมไฟและม่านพราง แสง

https://sites.google.com/site/projectphysics122/--paccay-kar-ceriy-teibto-khxng-phuch/oooo.jpg?attredirects=0
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อยู่ในโรงเรือน หลอดไฟมีไว้ใช้เพิ่มช่วงแสงในกรณีที่ในช่วงการปลูกนั้นอยู่ ในช่วงพัฒนาต้น หากสภาพแสงไม่
เหมาะสมเช่นฤดูหนาวมืดเร็ว จำเป็นต้องเปิดไฟเพื่อควบคุมไม่ให้เบญจมาศออกดอก ในทางกลับกันม่านพราง
แสงจะใช้เพื่อลดช่วงแสงและช่วยกระตุ้นให้เบญจมาศหยุด การเติบโตและออกดอก 
   คุณภาพแสง แสงที่มาจากแหล่งกำเนิดต่างกันย่อมทำให้มีคุณภาพต่างกัน โดยมากแล้วพืชมัก
ต้องการแสงสีน้ำเงินและแดงเป็นหลัก แต่สัดส่วนของแสงสีน้ำเงินต่อแดงที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับชนิดพืชเป็น
หลัก ตัวอย่างง่ายๆ เช่นการปลูกพืชโดยใช้ตาข่ายพรางแสงสีดำและสีฟ้าก็จะมีอัตราการเจริญเติบ โต ต่างกัน 
เพราะแสงที่ผ่านตาข่ายพรางแสงสีดำจะให้คลื่นแสงสีน้ำเงินและแดงมากกว่าแสง ที่ถูกกรองผ่านตาข่ายสีฟ้า  
โดยทั่วไปพืชจะใช้แสงสีน้ำเงินและแสงสีแดงในการสังเคราะห์แสงในปริมาณที่พอๆกัน แต่เนื่องจากแสงสีแดง
ถูกดูดซับจากน้ำได้ง่ายกว่าสีน้ำเงิน ช่วงของแสงสีแดงที่พืชใช้มากท่ีสุดคือช่วง 650-675 nm 
                ช่วงแสงที่สำคัญในการสังเคราะห์แสงจากรูปคือ 
                Chlorophyll-a: 430nm/662nm  
                Chlorophyll-b: 453nm/642nm  
                Carotenoids: 449nm/475nm  

  6. อุณหภูมิ มีส่วนช่วยในการงอกและเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน จะเห็นได้ว่าพืชบางชนิดชอบขึ้นในที่
มีอากาศหนาวเย็น แต่พืชบางชนิดก็ชอบข้ึนในที่มีอากาศร้อน การนำพืชมาปลูกจึงควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ในแต่ละท้องถิ่นด้วย 
 

 

ปัจจัยที่ไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโต ได้แก่ โรค แมลง วัชพืช สารพิษ (ชะลอการเจริญเติบโต) 
ปัจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 
  1. พันธุกรรม(พันธุ์พืช) สามารถกำหนดเลือกได้ 
  2. สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ส่วนประกอบของอากาศ โรค แมลง ธาตุอาหารไม่สามารถ
ควบคุมได้ แต่สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ 
  3.การปฏิบัติดูแลรักษา เช่น การกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย การป้องกันศัตรูพืช 
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ใบงานที่  5   

การทดลอง  เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช(น้ำ) 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามข้ันตอนดังนี้ 
 
อุปกรณ์ 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 
1. เมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดพืชอ่ืนที่งอกได้ง่าย 20 เมล็ด 
2. กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่หาได้ง่าย เจาะที่ก้นภาชนะ 2 กระป๋อง 
3. ดิน 2 กระป๋อง 
4. น้ำ 1 กระป๋อง 
5. ช้อนโต๊ะ 1 คัน 

 
วิธีทดลอง 
 ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้งสองกระป๋องไปตั้งไว้ในที่เดียวกันและมีแสงแดดส่องถึง 
ขั้นที่ 2 รดน้ำต้นถั่ว กระป๋องที่ 1 ประมาณ 10 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3-5 ช้อน ส่วนต้นถั่ว 
    กระป๋องที่ 2 ไม่ต้องรดน้ำ สังเกตและบันทึกผลการทดลอง 
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ใบงานที่  5   

แบบบันทึกผลการทดลองปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช(น้ำ)   
วันที่  ……..  เดือน………………………………….พ.ศ.  ………………. 

กลุ่ม  ……………………………………………..   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ชื่อผู้ทดลอง 

1.  …………………………………………..….………   2. ……………………………………………………………….. 
3 ………………………………………………..………   4. ……………………………………………………………... 

จุดประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
ภาพประกอบการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทดลอง 
 ขั้นที่ 1  นำต้นถั่วทั้งสองกระป๋องไปตั้งไว้ในที่เดียวกันและมีแสงแดดส่องถึง 
ขั้นที่ 2  รดน้ำต้นถั่ว  กระป๋องที่ 1 ประมาณ 10 วัน วันละ 1 ครั้ง  ครั้งละ 3-5 ช้อน ส่วนต้นถั่ว 
      กระป๋องที่ 2 ไม่ต้องรดน้ำ สังเกตและบันทึกผลการทดลอง 
คำถามก่อนการทดลอง 
1.  กำหนดปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
2. สมมุติฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
บันทึกผลการทดลอง 
 ให้นักเรียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นถั่วทั้ง  2  กระป๋อง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
โดยสังเกตการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของต้นถั่วทุก 2 วัน ในเวลาเดียวกันแล้วบันทึกใน
ตารางเป็นระยะเวลา 10 วัน 
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ตารางบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของต้นถั่ว 

 
 

วันที่
สังเกต 

การเปลี่ยนแปลงของต้นถั่ว  
หมาย
เหตุ 

กระป๋องท่ี  1 กระป๋องท่ี  2 
ใบ ลำต้น ใบ ลำต้น 

ลักษณะ จำนวน ลักษณะ จำนวน ลักษณะ จำนวน ลักษณะ จำนวน 
วันเริ่มการ
ทดลอง 

         

วันที่ 2          
วันที่ 4          
วันที่ 6          
วันที่ 8          
วันที่ 10          

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
คำถามหลังการทดลอง 

1. พืชที่มีใบเหี่ยว แสดงว่าพืชนั้นขาด ………….………………….. (น้ำ แสงแดด อากาศ) 
2. ถ้าปล่อยให้พืชเหี่ยวไว้ต่อไป  พืชจะ …………………………… (ไม่โต ตาย ใบร่วง) 
3. การปลูกพืชจำเป็นต้อง …………………………………………. ทุกวัน (ใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน) 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภูมิปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 2. ใบงานพืชต้องการน้ำจริงหรือไม่ 
3. อุปกรณ์ 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช
(น้ำ)ได้ (K)    
2. ทดลองปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช
(น้ำ)ได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มีความ
กระตือรือร้น (A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสืบค้น 
    -ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
2. ประเมินทักษะปัจจัย
ที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช(น้ำ) 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช(น้ำ)  
อย่างไรได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช(น้ำ)อย่างไรได้
ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..….…………………………………………………  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพการเจริญเติบโตของพืชมาให้
นักเรียนสังเกตถามคำถามเพ่ือกระตุ้นความ
สนใจเช่น 
-ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
-ถ้าพืชขาดน้ำจะมีลักษณะอย่างไร 
นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเพ่ือโยงไปสู่การ
เรียนรู้เรื่องน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
2.  ครแูจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ปัจจัยอะไรที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
การเจริญเติบโตของพืช 
3. นักเรียนทำการทดลอง 
    3.1 กำหนดปัญหาน้ำมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร 
    3.2 คาดคะเนน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช 
    3.3 ทดลอง 
          นำพืชที่ปลูกในกระถางมา 2 ต้น  
(เป็นพืชชนิดเดียวกัน  มีความสูงเท่าและ
จำนวนใบใกล้เคียงกัน)วางไว้ในที่มีแสงแดดที่ 
2 ต้น 
         - ต้นที่ 1 รดน้ำตามปกติ   
         - ต้นที่ 2 ไม่รดน้ำ 
         - สังเกตและบันทึกผลเป็นเวลา 10 วัน 
4. วิเคราะห์ผลการทดลอง 
    4.1 แปลความหมายข้อมูลที่ได้ จากตาราง
บันทึกผลการทดลอง 
    4.2 นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพ่ืออธิบาย
ว่าเป็นไปตามคาดคะเน 
5.  สรุปผลการทดลอง 
นักเรียนช่วยกันสรุปผลการทดลองโดยครูคอย
ให้คำช่วยเหลือ 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน 
 หรือวิธี การทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื ่น  สนับสนนุ หรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี เหตุผล 
ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือในการ
ทำงาน   รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย  ใส่ใจในการ ทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน   
เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชทุก
วันเป็นเวลา 5 วัน 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับน้ำมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป
ความรู้เกี่ยวกับ น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืชโดยมีคำถามดังนี้ 
- สิ่งที่พืชทั้งสองต้นได้รับแตกต่างกันคืออะไร 
- เมื่อเวลาผ่านไป 10 วัน พืชทั้งสองต้นมี
ลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับ อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าพืชมีการ
เจริญเติบโตได้อย่างถูกต้อง  
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

3.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
(พืชเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
ถ้าพืชไม่ได้รับน้ำจะไม่เจริญเติบโตและตายใน
ที่สุด) 

 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี 
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเช่นการ
ทดลองการงอกของเมล็ดพืชโดยนำเมล็ดถั่ว
แดงแช่น้ำ 1 คืน แล้วนำมาเพาะในกระถาง  
2. กระถาง กระถางละ 10 เมล็ด กระถางที่ 1 
รดน้ำทุกวัน กระถางที่ 2 ไม่รดน้ำ ส่วนปัจจัย
อ่ืน ๆ เหมือนกัน สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงทุก
วัน เป็นเวลา 2 สัปดาห ์
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
- เมล็ดถั่วแดงที่รดน้ำทุกวันจะงอกเป็นต้นอ่อน 
ส่วนเมล็ดถั่วแดงท่ีไม่ได้รดน้ำจะไม่งอก แสดง
ว่าน้ำช่วยในการงอกของเมล็ดถั่วแดง 
- ในฤดูฝนทำไมต้นพืชจึงแตกยอดมากกว่าฤดู
อ่ืน ๆ 
- ถ้าพืชได้รับน้ำมากเกินไป พืชจะเป็นอย่างไร 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าพืชมีการเจริญเติบโตแต่
ละชนิดใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอ
ในรูปแบบ Mind  Mapping 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                      ตำแหน่ง     ………………………………….. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                       เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง นำเสนอปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ)     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................เดือน.................................................................พ.ศ.  ………………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์  
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป 2/1 ระบุวา่พืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญ เติบโต  โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
2.  สาระสำคัญ 
 น้ำช่วยละลายแร่ธาตุที่อยู่ในดินให้รากพืชดูดซับขึ้นสู่ลำต้น และลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ถ้าพืชขาด
น้ำจะเหี่ยวและเฉาตายในที่สุด น้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ)  
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ) ได้ (K)    
         2. ทดลองปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ) ได้ (P) 
         3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
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 1. ครูนำภาพการเจริญเติบโตของพืชมาให้นักเรียนสังเกตถามคำถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น   

    - ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
    - ถ้าพืชขาดน้ำจะมีลักษณะอย่างไร 
      นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเพ่ือโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ)  
 2. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
  1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
 2. ครูให้นักเรียนศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช(น้ำ)  
 3. นักเรียนทำการทดลอง 
  3.1 กำหนดปัญหา 
         ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ)  
  3.2 คาดคะเน 
       น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
  3.3 ทดลอง 
       นำพืชที่ปลูกในกระถางมา 2 ต้น (เป็นพืชชนิดเดียวกัน มีความสูงเท่าและจำนวนใบใกล้เคียงกัน) 
วางไว้ในที่มีแสงแดดที่ 2 ต้น 
       - ต้นที่ 1 รดน้ำตามปกติ ต้นที่ 2 ไม่รดน้ำ 
       - สังเกตและบันทึกผล เป็นเวลา 10 วัน 
  4. วิเคราะห์ผลการทดลอง 
      4.1 แปลความหมายข้อมูลที่ได้ จากตารางบันทึกผลการทดลอง 
      4.2 นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพ่ืออธิบายว่าเป็นไปตามคาดคะเน 
  5. สรุปผลการทดลอง 
     นักเรียนช่วยกันสรุปผลการทดลองโดยครูคอยให้คำช่วยเหลือ 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
          1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช (น้ำ)   
          2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
(น้ำ) โดยมีคำถามดังนี้ 
  - สิ่งที่พืชทั้งสองต้นได้รับแตกต่างกันคืออะไร 
  - เมื่อเวลาผ่านไป 10 วัน พืชทั้งสองต้นมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
          3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
  (พืชเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าพืชไม่ได้รับน้ำจะไม่เจริญเติบโตและตายในที่สุด) 
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ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
           1. ครูให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเช่นการทดลองการงอกของเมล็ดพืชโดยนำเมล็ดถั่วแดงแช่น้ำ 1 
คืน แล้วนำมาเพาะในกระถาง 2 กระถาง กระถางละ 10 เมล็ด กระถางที่ 1 รดน้ำทุกวัน กระถางที่ 2 ไม่รด
น้ำ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ เหมือนกัน สังเกต การเปลี่ยนแปลงทุกวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห ์
           2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
      - เมล็ดถั่วแดงที่รดน้ำทุกวันจะงอกเป็นต้นอ่อน ส่วนเมล็ดถั่วแดงท่ีไม่ได้รดน้ำจะไม่งอก แสดงว่า
น้ำช่วยในการงอกของเมล็ดถั่วแดง 
       - ในฤดูฝนทำไมต้นพืชจึงแตกยอดมากกว่าฤดูอ่ืน ๆ 
       - ถ้าพืชได้รับน้ำมากเกินไป พืชจะเป็นอย่างไร 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
  1. ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
      - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
      - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
      - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 2. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
     - สิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง 
     - น้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร 
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
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ใบความรู้ 

ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช 
การเจริญเติบโตของพืช ต้องการปัจจัยหลายประการที่สำคัญ คือ น้ำ แสง ธาตุอาหารต่าง ๆ พืชเป็นสิ่งมีชีวิต
มีการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ย่อมต้องการ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สภาพของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ 
  1. ดิน เป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรก ดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ต้องเป็นดินที่อุ้มน้ำได้ดี 
ร่วนซุย มีอินทรีย์วัตถุมาก แต่เมื่อใช้ดินปลูกไปนาน ๆ ดินอาจเสื่อมสภาพ เช่น หมดแร่ธาตุ จำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ การไถพรวน การใส่ปุ๋ย การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น   
  ชนิดของดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืช ดินทีเ่หมาะสมกับการเพาะปลูกพืชได้แก่ 
         1.1 ฮิวมัส คือ ซากพืชซากสัตว์ที่ตายและเน่าเปื่อยแล้ว อาจได้จากใบหญ้า ใบไม้  ซึ่งกองทับ
ถมกันอยู่นาน ๆ จนเน่าเปื่อย มูลสัตว์ เช่น มูลวัว ควาย เป็ด ไก่ และหมู เมื่อใส่ไปในดินก็ทำให้ดินดีขึ้น เพราะ
มูลสัตว์เมื่อปนอยู่ในดินก็เน่าเปื่อยกลายเป็นฮิวมัส ดินอุดมมักมีสีดำ เมื่อแห้งไม่แข็งเหมือนดินเหนียว น้ำซึม
ผ่านได้พอสมควร เป็นดินที่พืชส่วนมากชอบ 
   1.2 ดินอุดม เป็นดินที่อุ้มน้ำไว้ได้ดีพอสมควร พอเหมาะที่จะทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามดี 
         1.3 ดินร่วน เป็นดินที ่มีลักษณะซุยมีสีต่าง ๆ กัน บางชนิดมีสีค่อนข้างดำมีน้ำหนักเบา
เนื่องจากมีอินทรียวัตถุผสมอยู่มาก มีอาหารบริบูรณ์ การอุ้มน้ำของดินพอเหมาะแก่พืชอุ้มความร้อนไว้พอเพียง
อากาศถ่ายเทได้สะดวก การระบายน้ำดี เวลาฝนตกก็ไม่ชื้น 
          1.4 ดินเหนียว เป็นดินที่มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดมาก เวลาแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็ง
แตกระแหง เวลาถูกน้ำจะเป็นโคลนตม ทำให้สมบัติของดินเปลี่ยนไป เวลานตกน้ำซึมลงช้า เพราะเม็ดดิน
ละเอียดสามารถอุ้มน้ำได้ดีกว่าชนิดอื่น ๆ อากาศถ่ายเท หรือผ่านเข้าออกระหว่างเม็ดดิ นไม่ได้ดี มีอาหารพืช
บ้างเล็กน้อยแล้วแต่ชนิดของดิน ดินเหนียวมีหลายชนิด มีสีต่าง ๆ กัน 
         1.5 ดินทราย เป็นดินที่มีทรายอยู่เป็นส่วนใหญ่ ดินชนิดนี้มีเนื้อหยาบร่วน ไม่จับกันเป็นก้อน 
น้ำซึมผ่านไปได้ง่าย อุ้มน้ำไว้ได้น้อย 

 
 
  ความชื้นของดิน 
  ความชื้นของดินประกอบด้วย 2 สถานะ คือ สถานะท่ีเป็นของเหลว เราเรียกว่า น้ำในดิน และสถานะ
ที่เป็นก๊าซ เราเรียกว่า ไอน้ำในดิน ในประเทศที่มีอากาศหนาวจัด ความชื้นของดินอาจจะอยู่ในรูปของน้ำแข็ง 
ส่วนประเทศในเขตร้อน ส่วนใหญ่น้ำในดินจะอยู่ในรูปของของเหลว ดังนั้นความชื้นของดิน กับน้ำในดิน จึงมี
ความหมายเดียวกัน คือ ส่วนที่อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลว ถ้าในส่วนของช่องว่างในดินมีน้ำอยู่เต็มไม่มีก๊าซอยู่
เลยเรียกว่า ดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำ (saturated soil) แต่ถ้าในช่องว่างของดินมีทั้งน้ำและก๊าซอยู่ด้วยเรียกว่า ดินที่
ไม่อิ่มตัว (unsaturated soil) ดังนั้น ดินที่ใช้ในการทำการเกษตรส่วนใหญ่ คือดินที่ไม่อิ่มตัว ความชื้นในดินมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตในดิน ได้แก่ สัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ เนื่องจากน้ำเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญของพืชและสัตว์ เพื่อใช้ในขบวนการเมทาบอลิซึม (metabolism) ต่าง ๆ เช่น ขบวนการสังเคราะห์แสง
ของพืชและจุลินทรีย์ในดินบางชนิด พืชสามารถที่จะนำเอาธาตุอาหารไปใช้ได้ ธาตุอาหารเหล่านั้นจะต้องอยู่ใน
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รูปของสารละลาย น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีและมีปริมาณมาก หาได้ง่ายและสะดวก น้ำเป็นตัวกลางที่ดีในการ
เคลื่อนย้ายไอออนจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง 
   ความชื้นของดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชไว้ 3 ประเภท คือ 
           1. ความชื้นที่เป็นประโยชน์ (available moisture) หมายถึงความชื้นส่วนที่อยู่ภายใต้
อำนาจดูดยึดของดิน ที่พืชดูดไปจากดิน ในอัตราส่วนที่ทัดเทียมกับอัตราการระเหยน้ำของพืช 
            2. ความชื้นที่ไม่เป็นประโยชน์ (unavailable moisture) หมายถึงความชื้นส่วนที่ดินดูด
ยึดไว้ด้วยพลังงานที่มากกว่าที่จะให้พืชดูดไปใช้ในอัตราที่ทัดเทียมกับอัตราการระเหยน้ำของพืชได้ 
   3. ความชื้นเกินจำเป็น (superfluous moisture) หมายถึงความชื้นส่วนที่เกินอำนาจดูด
ยึดตามปกติของดิน ซึ่งโดยปกติขังอยู่ในที่ว่างขนาดใหญ่ที่เป็นที่อยู่ของอากาศ และเมื่อมีโอกาสจะเคลื่อนพ้น
บริเวณท่ีรากพืชลึกลงไปในหน้าตัดดิน โดยอิทธิพลแรงดึงดูดของโลก 
  แรงดูดยึดความชื้นของดิน 
          หลังจากฝนตก น้ำส่วนหนึ่งระบายออกไปจากดินแล้ว ดินนั้นยังเป็นดินชื้นอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง การที่
น้ำบางส่วนยังคงสามารถอยู่ในช่องว่างของดินโดยไม่ระบายออกไปจนหมด แสดงว่าดินมีแรงดูดยึดต่อน้ำ
จำนวนนั้น แรงดูดยึดนี้อาจแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 
   1. การดูดซับ (adsorption) การดูดซับโมเลกุลของน้ำบนผิวอนุภาคดินโดยเฉพาะผิวของ
อนุภาค ที่มีประจุเกิดจากสมบัติมีขั้วของโมเลกุลของน้ำ การดูดซับนี้มักจะเกิดขึ้นในขณะที่ดินมีระดับความชื้น
ค่อนข้างต่ำ และอาจเกิดขึ้นได้ในอีกกรณีคือเมื่ออนุภาคดินมีไอออนบวกถูกดูดซับอยู่ และไอออนเหล่ านั้น        
ดูดซับโมเลกุลของน้ำเอาไว้ล้อมรอบตัวมันเอง (water of hydration) 
   2. การดูดผ่านช่องเล็ก ๆ (osmotic suction) น้ำในดินมีสารละลายอยู่หลายชนิดละลายหรือ
แขวนลอยอยู่ไอออนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอออนบวกจะถูกดูดซับอยู่ที่ผิวนอกของดินเหนียวที่มีประจุ           
เป็นลบ และทำให้ความเข้มข้นของไอออนในชั้นของไอออนบวกที่ถูกดูดซับ สูงกว่าในสารละลายรวม( bulk 
solution ) ถ้าความชื้นของดินค่อนข้างต่ำ ซึ่งไม่ถึงกับแห้ง อนุภาคดินเหนียว มีโอกาสสัมพันธ์ (overlap) ซึ่ง
กันและกัน และทำให้สารละลายในระหว่างชั้นทั้งสองนั้นเข้มข้นยิ่งขึ้น เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสารละลายที่
เข้มข้นจะมีการดูดแบบออสโมติกสูงถ้านำมาสัมผัสกับน้ำบริสุทธิ์ผ่านเมนเบรนกึ่งซึมได้ ( semipermeable 
membrane) น้ำจะเคลื่อนตัวผ่านเมนเบรน 
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  ประเภทต่าง ๆ ของน้ำในดิน โดยประมาณที่ระดับความชื้นต่าง ๆ  
         1. (membrane) ไปหาสารละลายนั้น ๆ ปรากฏการณ์นี้ก็ใช้ได้กับดินนั่นคือ ถ้าสารละลายในบริเวณ
การดูดซับ นั่นคือถ้าสารละลายในบริเวณการดูดซับ (adsorption zone) ของอนุภาคดินเหนียวเข้มข้นมาก    
ดินนั้นจะมีแรงดึงดูดน้ำที่เพ่ิมข้ึน และน้ำที่ถูกดึงดูดเข้าไปในระหว่างดินเหนียว  
        2. แผ่นที่เรียงซ้อนกันจะดันให้ดินเหนียวพองตัว 
  3. แคพิลลารีตี้ (capillarity) เป็นแรงดึงน้ำซึ่งเกิดเนื่องจากแรงตึงผิวของน้ำ ซึ่งเป็นผลรวมระหว่าง
ความเชื่อมแน่น (cohesion) ของน้ำและการประสาน (adhesion) ระหว่างน้ำกับผิวของอนุภาคดินตรงผิวของน้ำ 
(air - water interface) ปรากฏการณ์นี้อาจเห็นได้ท่ัวไป คือ เมื่อจุ่มหลอดเล็ก ๆ ที่ผนังด้านในเปียกน้ำลงไปใน
น้ำผิวเรียบ จะมีน้ำบางส่วนดึงดูดขึ้นไปขังอยู่ในหลอด และถ้าสังเกตจะเห็นว่าผิวของน้ำในหลอดจะเว้าลงไปใน
น้ำ และความโค้งของผิวน้ำจะเพ่ิมข้ึน เมื่อขนาดของหลอดเล็กลง และในขณะเดียวกันความสูงของน้ำที่ขังอยู่ใน
หลอดจะเพ่ิมข้ึนเมื่อรัศมีของหลอดเล็กลง ด้วยการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์แสดงให้เราทราบว่ามีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดระหว่างความสูงของน้ำในหลอดแคพิลลารีกับรัศมีของหลอด หรือความโค้งของผิวน้ำในหลอด 
ปรากฏการณ์นี้สามารถใช้ได้กับดิน โดยที่ดินมีรูพรุนซึ่งเป็นช่องแทรกตัวอยู่ทั่วไปทั้งในเม็ดดินและระหว่างเม็ด
ดิน ถึงแม้ช่องในดินจะมีรูปร่างและความต่อเนื่องที่แตกต่างจากหลอดแคพิลลารีตี้มาก แต่เราสามารถดัดแปลง
ปรากฎการณ์แคพิลลารี (capillarity phenomenon) ใช้กับดินได ้
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  2. น้ำ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก น้ำช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน เพื่อให้รากดูด
อาหารไปเลี ้ยงส่วนต่าง ๆ ของลำต้นได้ และยังช่วยให้ดินมีความชุ ่มชื ้น พืชสดชื ่นและการทำงานของ
กระบวนการต่าง ๆ ในพืชเป็นไปอย่างปกต ิ

 
 
  3. ธาตุอาหารหรือปุ๋ย เป็นสิ่งที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตดียิ่งขึ้น ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชมี 16 ธาตุ แต่ธาตุที่พืชต้องการมากและในดินมักมีไม่เพียงพอ คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ธาตุอาหารเหล่านี้จะต้องอยู่ในรูปสารละลายที่พืชนำไปใช้ได้และต้องมีปริมาณที่ พอเหมาะจึงจะ
ทำให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปด้วยดี แต่ถ้ามีไม่เพียงพอต้องเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืชในรูปของปุ๋ย 
 

 
 
ธาตุอาหารพืช (Plant Nutrients) 
ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพืชมี 16 ธาตุ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
      1. คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) เป็นส่วนประกอบประมาณ 94-99.5% ของ
น้ำหนักสดของพืช และพืชได้รับจากอากาศและน้ำ 
      2. ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโปตัสเซียม (K) มักเรียกธาตุอาหารหลักหรือปุ๋ยเพราะพืช
ต้องการใช้มาก และดินมักจะขาดธาตุเหล่านี้ จึงมักใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชในไร่นาทั่วไป 
      3. แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S) เรียกว่าธาตุรองเพราะพืชต้องการใช้มากรอง
จาก N, P, K 
  4. เหล็ก (Fe) แมงการนีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง(Cu) โบรอน(B) โมลิบดีนัม (Mo) คลอรีน (Cl) พืช
ต้องการในปริมาณน้อยมากแต่ก็ขาดไม่ได้ จึงเรียกกลุ่มนี้ว่า จุลธาตุ 
   - จุลธาตุมักขาดในดินทราย, ดินมี pH สูง หรือมีอินทรีย์วัตถุมาก 
   - N, P มักขาดในดินทั่วไป K มีมากยกเว้นในดินทราย 
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  4. อากาศ ในอากาศมีแก๊สหลายชนิด แต่แก๊สที่พืชต้องการมากคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊ส
ออกซิเจน ซึ่งใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารและหายใจ แก๊สทั้งสองชนิดนี้มีอยู่ในดินด้วย ในการ
ปลูกพืชเราจึงควรทำให้ดินโปร่งร่วนซุยอยู่เสมอ เพ่ือให้อาหารที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีถ่ายเทได้ 

 
 
  5. แสงสว่างหรือแสงแดด พืชต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร ถ้าขาดแสงแดด พืชจะ           
แคระแกรน ใบจะมีสีเหลืองหรือขาวซีดและตายในที่สุด พืชแต่ละชนิดต้องการแสงไม่เท่ากันพืชบางชนิด
ต้องการแสงแดดจัด แต่พืชบางชนิดก็ต้องการแสงรำไร 

 
 
  ความเข้มแสง ช่วงแสง และคุณภาพแสง 
  ความเข้มแสง (Light intensity) มีปัจจัยโดยตรงต่อการสังเคราะห์แสงของพืช เช่นในช่วงที่ฟ้าหลัว
หรือในฤดูฝนที่มีกลุ่มเมฆหรือไอน้ำในอากาศมาบดบังแสง จากดวงอาทิตย์ พืชอาจแสดงอาการเครียด ชะงัก
การเจริญเติบโต ผลฝ่อหรือร่วง พืชแต่ละชนิดต้องการความเข้มแสงที่แตกต่างกัน เช่นกระบองเพชรต้องการ
ความเข้มแสงสูง กล้วยไม้ในสกุลหวาย แวนด้า และแคทลียา ต้องการความเข้มแสงกว่าพืชในสกุลรองเท้านารี
เป็นต้น 
  ช่วงแสง (Light duration) ความยาวของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน เช่นเบญจมาศจะ
พัฒนาตาดอกต่อเมื่อได้รับช่วงแสงไม่เกิน 13 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน หรือถ้าปลูกข้าวพันธุ์ไวแสงในฤดูร้อนข้าวจะ        
ไม่ออกดอกและติดรวง พืชมีค่าความยาวแสงวิกฤต (Critical day length) ตัวอย่างที่ยกไปแล้วเช่นเบญจมาศมี
ค่าความยาวแสงวิกฤติที่ 13.5 ชั่วโมง หากเบญจมาศได้รับแสงน้อยกว่านี้จะออกดอก เราจึงจัดเบญจมาศเป็น
พืชวันสั้น นี่เองคือสาเหตุที่ทำไมเราจึงเห็นเรือนเพาะชำเบญจมาศมีทั้งโคมไฟและม่านพราง แสงอยู่ในโรงเรือน 
หลอดไฟมีไว้ใช้เพิ่มช่วงแสงในกรณีที่ในช่วงการปลูกนั้นอยู่ในช่วงพัฒนาต้น หากสภาพแสงไม่เหมาะสมเช่นฤดู
หนาวมืดเร็ว จำเป็นต้องเปิดไฟเพื่อควบคุมไม่ให้เบญจมาศออกดอก ในทางกลับกันม่านพรางแสงจะใช้เพื่อลด
ช่วงแสงและช่วยกระตุ้นให้เบญจมาศหยุด การเติบโตและออกดอก 
  คุณภาพแสง แสงที่มาจากแหล่งกำเนิดต่างกันย่อมทำให้มีคุณภาพต่างกัน โดยมากแล้วพืชมักต้องการ
แสงสีน้ำเงินและแดงเป็นหลัก แต่สัดส่วนของแสงสีน้ำเงินต่อแดงที่เหมาะสมก็ขึ ้นอยู่กับชนิดพืชเป็นหลัก                      

https://sites.google.com/site/projectphysics122/--paccay-kar-ceriy-teibto-khxng-phuch/oooo.jpg?attredirects=0
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ตัวอย่างง่าย ๆ เช่นการปลูกพืชโดยใช้ตาข่ายพรางแสงสีดำและสีฟ้าก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตต่างกัน เพราะ
แสงที ่ผ่านตาข่ายพรางแสงสีดำจะให้คลื ่นแสงสีน้ำเงินและแดงมากกว่าแสง ที ่ถูกกรองผ่านตาข่ายสีฟ้า  
โดยทั่วไปพืชจะใช้แสงสีน้ำเงินและแสงสีแดงในการสังเคราะห์แสงในปริมาณที่พอ ๆ กัน แต่เนื่องจากแสงสีแดง
ถูกดูดซับจากน้ำได้ง่ายกว่าสีน้ำเงิน ช่วงของแสงสีแดงที่พืชใช้มากท่ีสุดคือช่วง 650-675 nm 
                ช่วงแสงที่สำคัญในการสังเคราะห์แสงจากรูปคือ 
                Chlorophyll-a: 430nm/662nm  
                Chlorophyll-b: 453nm/642nm  
                Carotenoids: 449nm/475nm  
 
  6. อุณหภูมิ มีส่วนช่วยในการงอกและเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน จะเห็นได้ว่าพืชบางชนิดชอบขึ้นในที่
มีอากาศหนาวเย็น แต่พืชบางชนิดก็ชอบข้ึนในที่มีอากาศร้อน การนำพืชมาปลูกจึงควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ในแต่ละท้องถิ่นด้วย 

 
 
ปัจจัยที่ไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโต ได้แก่ โรค แมลง วัชพืช สารพิษ (ชะลอการเจริญเติบโต) 
 
  ปัจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 
  1. พันธุกรรม (พันธุ์พืช) สามารถกำหนดเลือกได้ 
  2. สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ส่วนประกอบของอากาศ โรค แมลง ธาตุอาหารไม่สามารถ
ควบคุมได้ แต่สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ 
  3. การปฏิบัติดูแลรักษา เช่น การกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย การป้องกันศัตรูพืช 
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ใบงานที่  5   

การทดลอง  เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ) 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามข้ันตอนดังนี้ 
 
อุปกรณ์ 
 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 
1. เมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดพืชอ่ืนที่งอกได้ง่าย 20 เมล็ด 
2. กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่หาได้ง่าย เจาะที่ก้นภาชนะ 2 กระป๋อง 
3. ดิน 2 กระป๋อง 
4. น้ำ 1 กระป๋อง 
5. ช้อนโต๊ะ 1 คัน 

 
วิธีทดลอง 
 ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้งสองกระป๋องไปตั้งไว้ในที่เดียวกันและมีแสงแดดส่องถึง 
ขั้นที่ 2 รดน้ำต้นถั่วกระป๋องที่ 1 ประมาณ 10 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3-5 ช้อน  
           สว่นต้นถั่วกระป๋องที่ 2 ไม่ต้องรดน้ำ สังเกตและบันทึกผลการทดลอง 
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ใบงานที่  5   

แบบบันทึกผลการทดลองปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ)   
วันที่  ……..  เดือน………………………………….พ.ศ.  ………………. 

กลุ่ม ……………………………………………..  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ชื่อผู้ทดลอง 

2.  ………………………………………………………………   2. …………………………..……………..………………….. 
4 …………………………………………….……………….…   4. ………………..………………………………..………….. 

 
จุดประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
 
ภาพประกอบการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทดลอง 
 ขั้นที่  1  นำต้นถั่วทั้งสองกระป๋องไปตั้งไว้ในที่เดียวกันและมีแสงแดดส่องถึง 
ขั้นที่  2  รดน้ำต้นถั่วกระป๋องที่ 1 ประมาณ 10 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3-5 ช้อน   
             ส่วนต้นถั่วกระป๋องที่ 2 ไม่ต้องรดน้ำ สังเกตและบันทึกผลการทดลอง 
 
คำถามก่อนการทดลอง 
1. กำหนดปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
 
2. สมมุติฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
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บันทึกผลการทดลอง 
 ให้นักเรียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นถั่วทั้ง  2  กระป๋อง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
โดยสังเกตการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของต้นถั่วทุก 2 วัน ในเวลาเดียวกันแล้วบันทึกใน
ตารางเป็นระยะเวลา 10 วัน 

 
ตารางบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของต้นถั่ว 

วันที่สังเกต การเปลี่ยนแปลงของต้นถั่ว หมาย
เหตุ กระป๋องท่ี  1 กระป๋องท่ี  2 

ใบ ลำต้น ใบ ลำต้น 
ลักษณะ จำนวน ลักษณะ จำนวน ลักษณะ จำนวน ลักษณะ จำนวน 

วันเริ่มการ
ทดลอง 

         

วันที่ 2          
วันที่ 4          
วันที่ 6          
วันที่ 8          
วันที่ 10          

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
คำถามหลังการทดลอง 
  1. พืชที่มีใบเหี่ยว แสดงว่าพืชนั้นขาด ………………………….. (น้ำ  แสงแดด  อากาศ) 
  2. ถ้าปล่อยให้พืชเหี่ยวไว้ต่อไป  พืชจะ   ………………………… (ไม่โต  ตาย   ใบร่วง) 
          3. การปลูกพืชจำเป็นต้อง …………………………………………. ทุกวัน (ใส่ปุ๋ย  รดน้ำ  พรวนดิน) 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 1. แผนภูมิปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 2.  ใบงานพืชต้องการน้ำจริงหรือไม่ 
3.  อุปกรณ์ 
  

รายการ จำนวน/กลุ่ม 
1. เมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดพืชอ่ืนที่งอกได้ง่าย 20 เมล็ด 
2. กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่หาได้ง่าย เจาะที่ก้นภาชนะ 2 กระป๋อง 
3. ดิน 2 กระป๋อง 
4. น้ำ 1 กระป๋อง 
5. ช้อนโต๊ะ 1 คัน 

 
9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช 
(น้ำ) ได้ (K)    
2. ทดลองปัจจัยที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของ
พืช(น้ำ)ได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มีความ
กระตือรือร้น (A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสืบค้น 
    - ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
2. ประเมินทักษะปัจจัย
ที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช (น้ำ)
  
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
(น้ำ) อย่างไรได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบปัจจัยที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ) 
อย่างไรได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถามและร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………… 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพการเจริญเติบโตของพืชมาให้
นักเรียนสังเกตถามคำถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ
เช่น 
- ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
- ถ้าพืชขาดน้ำจะมีลักษณะอย่างไร 
นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเพ่ือโยงไปสู่การ
เรียนรู้เรื่องน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน 
มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ ทักษะการคิดขั ้นสูง 
และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ปัจจัย
อะไรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
   

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
การเจริญเติบโตของพืช 
3. นักเรียนทำการทดลอง 
    3.1 กำหนดปัญหาน้ำมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร 
    3.2 คาดคะเนน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืช 
    3.3 ทดลองนำพืชที่ปลูกในกระถางมา 2 ต้น 
(เป็นพืชชนิดเดียวกัน มีความสูงเท่าและจำนวน
ใบใกล้เคียงกัน) วางไว้ในที่มีแสงแดดที่ 2 ต้น 
    - ต้นที่ 1 รดน้ำตามปกติ   
      ต้นที่ 2 ไม่รดน้ำ 
    - สังเกตและบันทึกผลเป็นเวลา 10 วัน 
4. วิเคราะห์ผลการทดลอง 
    4.1 แปลความหมายข้อมูลที่ได้ จากตาราง
บันทึกผลการทดลอง 
    4.2 นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพ่ืออธิบายว่า
เป็นไปตามคาดคะเน 
5. สรุปผลการทดลอง 
นักเรียนช่วยกันสรุปผลการทดลองโดยครูคอยให้
คำช่วยเหลือ 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็น
ภาวะผู้นำ 
     นักเร ียนทำหน้าที ่ เป ็นผ ู ้นำกลุ ่มและ
สมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน 
 หรือวิธี การทำงานที่ดีและเหมาะสม รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุน หรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย ใส่ใจในการ ทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที ่ส ุด และ ช่วยเหลือ
เพื ่อน เม ื ่อการทำงานกลุ ่มเก ิดมีป ัญหา 
ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และ
ช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มสี่วนร่วมและสำนึกสากล 
     น ักเร ียนยอมร ับและปฏ ิบ ัต ิตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของ
กลุ่ม 
การส ืบสอบทางว ิทยาศาสตร ์  และจิต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืช
ทุกวันเป็นเวลา   10  วัน 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอ เป ็นการฝ ึกความกล้ า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
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ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                     ตำแหน่ง     …………………………………..      
หมายเหตุ  การทดลองนี้ใช้เวลา  2  ชัว่โมง ชั่วโมงท่ี  1  จดัการเรียนรู้ในขั้นที่ 1-2ชั่วโมงที่  2  จัดการเรียนรู้  
              ในขั้นที่ 3-5 

 

   
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป
ความรู้เกี่ยวกับ น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืชโดยมีคำถามดังนี้ 
-สิ่งที่พืชทั้งสองต้นได้รับแตกต่างกันคืออะไร 
-เมื่อเวลาผ่านไป 10 วัน พืชทั้งสองต้นมีลักษณะ
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
3.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
(พืชเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
ถ้าพืชไม่ได้รับน้ำจะไม่เจริญเติบโตและตายใน
ที่สุด) 

  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
-นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี ่ยวกับสิ ่งที ่ครู
สอบถามเกี่ยวกับ อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
-แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าพืชมีการ
เจริญเติบโตได้อย่างถูกต้อง  
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี 
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเช่นการ
ทดลองการงอกของเมล็ดพืชโดยนำเมล็ดถั่วแดง
แช่น้ำ 1 คืน แล้วนำมาเพาะในกระถาง 2 
กระถาง กระถางละ 10 เมล็ด กระถางที่ 1 รด
น้ำทุกวัน กระถางที่ 2 ไม่รดน้ำ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ
เหมือนกัน สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงทุกวัน เป็น
เวลา 2 สัปดาห ์
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
- เมล็ดถั่วแดงที่รดน้ำทุกวันจะงอกเป็นต้นอ่อน 
ส่วนเมล็ดถั่วแดงท่ีไม่ได้รดน้ำจะไม่งอก แสดงว่า
น้ำช่วยในการงอกของเมล็ดถั่วแดง 
- ในฤดูฝนทำไมต้นพืชจึงแตกยอดมากกว่า            
ฤดูอ่ืน ๆ 
-ถ้าพืชได้รับน้ำมากเกินไป พืชจะเป็นอย่างไร 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าพืชมีการ
เจริญเติบโตแต่ละชนิดใช้เป็นความคิดรวบ
ยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ Mind  
Mapping 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                        เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่................................ เดือน ...............................................................พ.ศ. .……………….…………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.2  ป 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโต  โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
2.  สาระสำคัญ 
 พืชใช้แสงแดดในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและนำไปใช้ในการเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 แสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ (K)    
2. ทดลองแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูให้นักเรียนหลับตาไว้ 2 นาท ีแล้วถามนักเรียนว่ามีความรู้สึกอย่างไร นักเรียนช่วยกันตอบ 
2. ครูถามนักเรียนต่อว่า ถ้าโลกไม่มีแสงสว่างจะส่งผลกระทบต่อพืชอย่างไร 
3. ครูนำอภิปราย แสงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าพืชไม่ได้รับแสงจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 
นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเพ่ือโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
4.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ  4  คน  แบบ PLC  (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
3. นักเรียนทำการทดลอง 

3.1 กำหนดปัญหา 
3.2 คาดคะเน 
3.3 ทดลอง 
  เตรียมการทดลอง 
  1. เพาะเมล็ดพืชที่ข้ีนง่าย ๆ เช่น ถั่วเขียวในกระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่เจาะรูโดยบรรจุดินชนิดเดียวกัน
และจำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 2 กระป๋อง รดน้ำปริมาณเท่ากัน จนเจริญงอกงามดี (ประมาณ 1 สัปดาห์) 
  2. ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
  วิธีทดลอง 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋อง แช่ในจานพลาสติกท่ีใส่น้ำสูงขึ้นจากก้นจาน ประมาณ 2-3  
เซนติเมตร 
    ขั้นที่ 2 นำต้นถั่งกระป๋องที่ 1 ไปตั้งไว้ที่มีแสงแดดส่องถึง ส่วนต้นถั่วกระป๋องที่ 2 ใช้กล่องกระดาษ 
ครอบให้มิด ไม่ให้แสงเข้าได้เลย ตั้งทิ้งไว้ที่มุมห้อง ทิ้งไว้ 10 วัน สังเกตและบันทึกผล 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช(น้ำ)โดยมี
คำถามดังนี้ 
- สิ่งที่พืชทั้งสองต้นได้รับแตกต่างกันคืออะไร 
- เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ และ 2 สัปดาห์ พืชทั้งสองต้นมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
3.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
(พืชต้องการแสงแดดในการสร้างอาหารหรือที่นักเรียกว่าการสังเคราะห์แสงของพืช) 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเช่นการทดลองเกี่ยวกับพืชชนิดอื่น ที่ต้องการแสงมากน้อยแตกต่างกันโดย
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
- ให้นักเรียนดูคลิป  https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk 
- แสดงละคร  https://www.youtube.com/watch?v=gRnnILNHueQ 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk
https://www.youtube.com/watch?v=gRnnILNHueQ
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 1. ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
   - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
   - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 2.  ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
  -สิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง 
  -น้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร 
 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 
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ใบความรู้ 

ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช 

การเจริญเติบโตของพืช ต้องการปัจจัยหลายประการที่สำคัญ คือ น้ำ แสง ธาตุอาหารต่าง ๆ พืชเป็นสิ่งมีชีวิตมี
การเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ย่อมต้องการ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สภาพของสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ ที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ 
แสงสว่างและแสดงแดด พืชต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร ถ้าขาดแสงแดด พืชจะแคระแกรน ใบจะ
มีสีเหลืองหรือขาวซีดและตายในที่สุด พืชแต่ละชนิดต้องการแสงไม่เท่ากันพืชบางชนิดต้องการแสงแดดจัด แต่พืช
บางชนิดก็ต้องการแสงรำไร 

 
ความเข้มแสง ช่วงแสง และคุณภาพแสง 
ความเข้มแสง (Light intensity) มีปัจจัยโดยตรงต่อการสังเคราะห์แสงของพืช เช่นในช่วงที่ฟ้าหลัวหรือในฤดูฝน
ที่มีกลุ่มเมฆหรือไอน้ำในอากาศมาบดบังแสง จากดวงอาทิตย์ พืชอาจแสดงอาการเครียด ชะงักการเจริญเติบโต 
ผลฝ่อหรือร่วง พืชแต่ละชนิดต้องการความเข้มแสงที่ แตกต่างกัน เช่นกระบองเพชรต้องการความเข้มแสงสูง 
กล้วยไม้ในสกุลหวาย แวนด้า และแคทลียา ต้องการความเข้มแสงกว่าพืชในสกุลรองเท้านารีเป็นต้น  
ช่วงแสง (Light duration) ความยาวของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน เช่นเบญจมาศจะพัฒนาตา
ดอกต่อเมื่อได้รับช่วงแสงไม่เกิน 13 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน หรือถ้าปลูกข้าวพันธุ์ไวแสงในฤดูร้อน ข้าวจะไม่ออกดอก
และติดรวง พืชมีค่าความยาวแสงวิกฤต (Critical day length) ตัวอย่างที่ยกไปแล้วเช่นเบญจมาศมีค่าความยาว
แสงวิกฤติที่ 13.5 ชั่วโมง หากเบญจมาศได้รับแสงน้อยกว่านี้จะออกดอก เราจึงจัดเบญจมาศเป็นพืชวันสั้น นี่เอง
คือสาเหตุที่ทำไมเราจึงเห็นเรือนเพาะชำเบญจมาศมีทั้งโคมไฟและม่านพราง แสงอยู่ในโรงเรือน หลอดไฟมีไว้ใช้
เพิ่มช่วงแสงในกรณีที่ในช่วงการปลูกนั้นอยู่ในช่วงพัฒนาต้น หากสภาพแสงไม่เหมาะสมเช่นฤดูหนาวมืดเร็ว 
จำเป็นต้องเปิดไฟเพ่ือควบคุมไม่ให้เบญจมาศออกดอก ในทางกลับกันม่านพรางแสงจะใช้เพ่ือลดช่วงแสงและช่วย
กระตุ้นให้เบญจมาศหยุด การเติบโตและออกดอก 
คุณภาพแสง แสงที่มาจากแหล่งกำเนิดต่างกันย่อมทำให้มีคุณภาพต่างกัน โดยมากแล้วพืชมักต้องการแสงสีน้ำ
เงินและแดงเป็นหลัก แต่สัดส่วนของแสงสีน้ำเงินต่อแดงที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับชนิดพืชเป็นหลัก ตัวอย่างง่าย ๆ 
เช่นการปลูกพืชโดยใช้ตาข่ายพรางแสงสีดำและสีฟ้าก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตต่างกัน เพราะแสงที่ผ่านตาข่าย
พรางแสงสีดำจะให้คลื่นแสงสีน้ำเงินและแดงมากกว่าแสง ที่ถูกกรองผ่านตาข่ายสีฟ้า 
โดยทั่วไปพืชจะใช้แสงสีน้ำเงินและแสงสีแดงในการสังเคราะห์แสงในปริมาณท่ีพอๆกัน แต่เนื่องจากแสงสีแดงถูก
ดูดซับจากน้ำได้ง่ายกว่าสีน้ำเงิน ช่วงของแสงสีแดงที่พืชใช้มากท่ีสุดคือช่วง 650-675 nm 
                ช่วงแสงที่สำคัญในการสังเคราะห์แสงจากรูปคือ 
                Chlorophyll-a: 430nm/662nm  
                Chlorophyll-b: 453nm/642nm  
                Carotenoids: 449nm/475nm  

 

https://sites.google.com/site/projectphysics122/--paccay-kar-ceriy-teibto-khxng-phuch/oooo.jpg?attredirects=0
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ใบงานที่  6 

แบบบันทึกผลการทดลองแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
วันที่  ……..  เดือน………………………………….พ.ศ.  ………………. 

กลุ่ม  ……………………………………………..   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ชื่อผู้ทดลอง 

3.  ………………………………………………………   2. ……………………………………………….. 
5 …………………………………………………….…   4. …………………………….………………….. 

 
จุดประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 
 
ภาพประกอบการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
เตรียมการทดลอง 
  1. เพาะเมล็ดพืชที่ข้ีนง่าย ๆ เช่น ถั่วเขียวในกระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่เจาะรูโดยบรรจุดินชนิดเดียวกัน
และจำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 2 กระป๋อง รดน้ำปริมาณเท่ากัน จนเจริญงอกงามดี (ประมาณ 1 สัปดาห์) 
  2. ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
 
วิธีทดลอง 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เกง่ ปานกลาง อ่อน) 
2. ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋อง แช่ในจานพลาสติกท่ีใส่น้ำสูงขึ้นจากก้นจาน ประมาณ 2-3  
เซนติเมตร 
    ขั้นที่ 2 นำต้นถัว่กระป๋องที่ 1 ไปตั้งไว้ที่มีแสงแดดส่องถึง ส่วนต้นถั่วกระป๋องที่ 2 ใช้กล่อง 
กระดาษครอบให้มิด ไม่ให้แสงเข้าได้เลย ตั้งทิ้งไว้ที่มุมห้อง ทิ้งไว้ 10 วัน สังเกตและบันทึกผล 
 
คำถามก่อนการทดลอง 
1.  กำหนดปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………..  
2. สมมุติฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บันทึกผลการทดลอง 

วันที ่ กระป๋องที่  1 กระป๋องที่  2 หมาย
เหตุ 

ลักษณะ
ของใบ 

สีของ
ใบ 

ลักษณะ
ของ 

ลำต้น 

สีของ
ลำต้น 

ลักษณะ
ของใบ 

สีของ
ใบ 

ลักษณะ
ของ 

ลำต้น 

สีของ
ลำต้น 

ต้นถั่ว
กระป๋อง
ที่  2
บันทึก
เฉพาะ
วัน
เริ่มต้น
และวันที่ 
10 

วันเริ่มการ
ทดลอง 

        

วันที่ 2  
 

       

วันที่ 4  
 

       

วันที่ 6  
 

       

วันที่ 8  
 

       

วันที่ 10  
 

       

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 
คำถามหลังการทดลอง 

4. พืชที่มีใบเหี่ยว แสดงว่าพืชนั้นขาด ………………………….. (น้ำ  แสงแดด  อากาศ) 
5. ถ้าปล่อยให้พืชเหี่ยวไว้ต่อไป  พืชจะ ………………………… (ไม่โต  ตาย  ใบร่วง) 
6. การปลูกพืชจำเป็นต้อง …………………………………………. ทุกวัน (ใส่ปุ๋ย  รดน้ำ  พรวนดิน) 

 
หมายเหตุ  ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
     ชั่วโมงท่ี 1 จัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 1-2 
    ชั่วโมงท่ี 2 จัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 3-5 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 1. แผนภาพแสงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 2.  ใบงานแสงเป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 3. อุปกรณ์การทดลองแสงเป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุแสงเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืชได้ (K)    
2. ทดลองแสงเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มี
ความกระตือรือร้น (A) 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสืบค้น 
    -ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
2. ประเมินทักษะปัจจัยที่
มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช(น้ำ)  
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช(น้ำ)  
อย่างไรได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช(น้ำ)อย่างไร
ได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูให้นักเรียนหลับตาไว้ 2 นาทีแล้วถาม
นักเรียนว่ามีความรู้สึกอย่างไร นักเรียนช่วยกัน
ตอบ 
2. ครูถามนักเรียนต่อว่า ถ้าโลกไม่มีแสงสว่าง
จะส่งผลกระทบต่อพืชอย่างไร 
3. ครูนำอภิปราย แสงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ถ้าพืชไม่ได้รับแสงจะไม่
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ นักเรียนช่วยกันตอบ
คำถามเพ่ือโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องแสงเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
4.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน   

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์แสงเป็นปัจจัยที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
เตรียมการทดลอง 
1. เพาะเมล็ดพืชที่ข้ึนง่าย ๆ เช่น ถั่วเขียวใน
กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่เจาะรูโดยบรรจุดิน
ชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 2 
กระป๋อง รดน้ำปริมาณเท่ากัน จนเจริญงอก
งามดี (ประมาณ 1 สัปดาห์) 
2. ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
วิธีทดลอง 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋อง แช่ในจาน
พลาสติกท่ีใส่น้ำสูงขึ้นจากก้นจาน ประมาณ 2-
3 เซนติเมตร 
ขั้นที่ 2 นำต้นถั่งกระป๋องที่ 1 ไปตั้งไว้ที่มี
แสงแดดส่องถึง ส่วนต้นถั่วกระป๋องที่ 2 ใช้
กล่องกระดาษครอบให้มิด ไม่ให้แสงเข้าได้เลย  
ตั้งทิ้งไว้ที่มุมห้อง ทิ้งไว้ 10 วนั สังเกตและ
บันทึกผล 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที ่เป็นผู ้นำกลุ ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน หรือวิธีการ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื ่น  สนับสนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างมี เหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้
ความ ร ่วมมือในการทำงาน ร ับผ ิดชอบต่อ
บทบาท และหน้าที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจในการ 
ทำงาน พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือ
เพื่อน เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกัน
ระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติว ิธ ี ช ่วยสร้างและร ักษา
ความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชทุกวัน
เป็นเวลา   10  วัน 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับแสงเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป
ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช(น้ำ)โดยมีคำถามดังนี้ 
-สิ่งที่พืชทั้งสองต้นได้รับแตกต่างกันคืออะไร 
-เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ และ 2 สัปดาห์ 
พืชทั้งสองต้นมีลักษณะเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร 
3.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
(พืชต้องการแสงแดดในการสร้างอาหารหรือที่
นักเรียกว่าการสังเคราะห์แสงของพืช) 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่
ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับ อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
 - แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าแสงเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างถูกต้อง  
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ      
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเช่นการ
ทดลองเกี่ยวกับพืชชนิดอ่ืน ที่ต้องการแสงมาก
น้อยแตกต่างกันโดยสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือน 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
- ให้นักเรียนดูคลิป  
https://www.youtube.com/watch?v=PI-
0hj6cjZk 
- แสดงละคร  
https://www.youtube.com/watch?v=gR
nnILNHueQ 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืชใช้เป็นความคิดรวบ
ยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ Mind  Mapping 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                   ตำแหน่ง     ………………………………….. 
 

หมายเหตุ  การทดลองนี้ใช้เวลา  2  ชัว่โมง 
     ชั่วโมงท่ี 1 จัดการเรียนรู้ในขั้นที่  1-2 
     ชั่วโมงท่ี 2 จัดการเรียนรู้ในขั้นที่  3-5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk
https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk
https://www.youtube.com/watch?v=gRnnILNHueQ
https://www.youtube.com/watch?v=gRnnILNHueQ
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                         เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 11 เร่ือง นำเสนอแสงเป็นปจัจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช          เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................เดือน..............................................................พ.ศ.  …………………………..……. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์  
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญเติบโต  โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
2. สาระสำคัญ 
 พืชใช้แสงแดดในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและนำไปใช้ในการเจริญเติบโต 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 แสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ (K)    
2. ทดลองแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 

5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูให้นักเรียนหลับตาไว้ 2 นาท ีแล้วถามนักเรียนว่ามีความรู้สึกอย่างไร นักเรียนช่วยกันตอบ 
2. ครูถามนักเรียนต่อว่า ถ้าโลกไม่มีแสงสว่างจะส่งผลกระทบต่อพืชอย่างไร 
3. ครูนำอภิปราย แสงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าพืชไม่ได้รับแสงจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 
นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเพ่ือโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
4. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
3. นักเรียนทำการทดลอง 

                 3.1 กำหนดปัญหา 
                 3.2 คาดคะเน 
                 3.3 ทดลอง 
เตรียมการทดลอง 
  1. เพาะเมล็ดพืชที่ข้ีนง่ายๆ เช่น ถั่วเขียวในกระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่เจาะรูโดยบรรจุดินชนิดเดียวกัน
และจำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 2 กระป๋อง รดน้ำปริมาณเท่ากัน จนเจริญงอกงามดี (ประมาณ 1 สัปดาห์) 
  2. ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
วิธีทดลอง 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋อง แช่ในจานพลาสติกท่ีใส่น้ำสูงขึ้นจากก้นจาน ประมาณ 2-3   

เซนติเมตร 
         ขั้นที่ 2 นำต้นถั่งกระป๋องที่ 1 ไปตั้งไว้ที่มีแสงแดดส่องถึง ส่วนต้นถั่วกระป๋องที่ 2 ใช้กล่องกระดาษ 
ครอบให้มิด ไม่ให้แสงเข้าได้เลย ตั้งทิ้งไว้ที่มุมห้อง ทิ้งไว้ 10 วัน สังเกตและบันทึกผล 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
          1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช  
          2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
(น้ำ) โดยมีคำถามดังนี้ 
          - สิ่งที่พืชทั้งสองต้นได้รับแตกต่างกันคืออะไร 
          - เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ และ 2 สัปดาห์ พืชทั้งสองต้นมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
          3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป (พืชต้องการแสงแดดในการสร้างอาหารหรือที่นักเรียกว่าการสังเคราะห์
แสงของพืช) 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
         1. ครูให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเช่นการทดลองเกี่ยวกับพืชชนิดอื่น ที่ต้องการแสงมากน้อยแตกต่าง
กันโดยสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน 
        2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
            - ให้นักเรียนดูคลิป  https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk 
            - แสดงละคร  https://www.youtube.com/watch?v=gRnnILNHueQ 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk
https://www.youtube.com/watch?v=gRnnILNHueQ
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 1. ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
  - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
  - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
  - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 2. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
  - สิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง 
  - น้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร 
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
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ใบความรู้ 

ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช 

การเจริญเติบโตของพืช ต้องการปัจจัยหลายประการที่สำคัญ คือ น้ำ แสง ธาตุอาหารต่าง ๆ พืชเป็นสิ่งมีชีวิต
มีการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ย่อมต้องการ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สภาพของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ 
แสงสว่างหรือแสดแดด พืชต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร ถ้าขาดแสงแดด พืชจะแคระแกรน ใบจะ
มีสีเหลืองหรือขาวซีดและตายในที่สุด พืชแต่ละชนิดต้องการแสงไม่เท่ากันพืชบางชนิดต้องการแสงแดดจัด แต่
พืชบางชนิดก็ต้องการแสงรำไร 

 
ความเข้มแสง ช่วงแสง และคุณภาพแสง 
ความเข้มแสง (Light intensity) มีปัจจัยโดยตรงต่อการสังเคราะห์แสงของพืช เช่นในช่วงที่ฟ้าหลัวหรือในฤดู
ฝนที่มีกลุ ่มเมฆหรือไอน้ำในอากาศมาบดบังแสง จากดวงอาทิตย์ พืชอาจแสดงอาการเครียด ชะงักการ
เจริญเติบโต ผลฝ่อหรือร่วง พืชแต่ละชนิดต้องการความเข้มแสงที่แตกต่างกัน เช่นกระบองเพชรต้องการความ
เข้มแสงสูง กล้วยไม้ในสกุลหวาย แวนด้า และแคทลียา ต้องการความเข้มแสงกว่าพืชในสกุลรองเท้านารีเป็นต้น 
ช่วงแสง (Light duration) ความยาวของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน เช่นเบญจมาศจะพัฒนา
ตาดอกต่อเมื่อได้รับช่วงแสงไม่เกิน 13 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน หรือถ้าปลูกข้าวพันธุ์ไวแสงในฤดูร้อน ข้าวจะไม่ออก
ดอกและติดรวง พืชมีค่าความยาวแสงวิกฤต (Critical day length) ตัวอย่างที่ยกไปแล้วเช่นเบญจมาศมีค่า
ความยาวแสงวิกฤติที่ 13.5 ชั่วโมง หากเบญจมาศได้รับแสงน้อยกว่านี้จะออกดอก เราจึงจัดเบญจมาศเป็นพืช
วันสั้น นี่เองคือสาเหตุที่ทำไมเราจึงเห็นเรือนเพาะชำเบญจมาศมีทั้งโคมไฟและม่านพราง แสงอยู่ในโรงเรือน 
หลอดไฟมีไว้ใช้เพิ่มช่วงแสงในกรณีที่ในช่วงการปลูกนั้นอยู่ในช่วงพัฒนาต้น หากสภาพแสงไม่เหมาะสมเช่นฤดู
หนาวมืดเร็ว จำเป็นต้องเปิดไฟเพื่อควบคุมไม่ให้เบญจมาศออกดอก ในทางกลับกันม่านพรางแสงจะใช้เพื่อลด
ช่วงแสงและช่วยกระตุ้นให้เบญจมาศหยุด การเติบโตและออกดอก 
คุณภาพแสง แสงที่มาจากแหล่งกำเนิดต่างกันย่อมทำให้มีคุณภาพต่างกัน โดยมากแล้วพืชมักต้องการแสงสีน้ำ
เงินและแดงเป็นหลัก แต่สัดส่วนของแสงสีน้ำเงินต่อแดงที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับชนิดพืชเป็นหลัก ตัวอย่างง่ายๆ 
เช่นการปลูกพืชโดยใช้ตาข่ายพรางแสงสีดำและสีฟ้าก็จะมีอัตราการเจริญเติบโต ต่างกัน เพราะแสงที่ผ่านตา
ข่ายพรางแสงสีดำจะให้คลื่นแสงสีน้ำเงินและแดงมากกว่าแสง ที่ถูกกรองผ่านตาข่ายสีฟ้า  โดยทั่วไปพืชจะใช้
แสงสีน้ำเงินและแสงสีแดงในการสังเคราะห์แสงในปริมาณที่พอๆกัน แต่เนื่องจากแสงสีแดงถูกดูดซับจากน้ำได้
ง่ายกว่าสีน้ำเงิน ช่วงของแสงสีแดงที่พืชใช้มากท่ีสุดคือช่วง 650-675 nm 
                ช่วงแสงที่สำคัญในการสังเคราะห์แสงจากรูปคือ 
                Chlorophyll-a: 430nm/662nm  
                Chlorophyll-b: 453nm/642nm  
                Carotenoids: 449nm/475nm  

 
  

https://sites.google.com/site/projectphysics122/--paccay-kar-ceriy-teibto-khxng-phuch/oooo.jpg?attredirects=0
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ใบงานที่  6 

แบบบันทึกผลการทดลองแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
วันที่  ……..  เดือน………………………………….พ.ศ.  ………………. 

กลุ่ม  ……………………………………………..   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ชื่อผู้ทดลอง 

1..………………………………………………………   2. ……………..…….…………………………….. 
         3.………………………………………………………    4. ………………………………………………….. 
จุดประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
ภาพประกอบการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เตรียมการทดลอง 
1. เพาะเมล็ดพืชที่ข้ีนง่ายๆ เช่นถั่วเขียวในกระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่เจาะรูโดยบรรจุดินชนิดเดียวกันและ
จำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 2 กระป๋อง รดน้ำปริมาณเท่ากัน จนเจริญงอกงามดี (ประมาณ 1 สัปดาห์) 
2. ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
วิธีทดลอง 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋อง แช่ในจานพลาสติกท่ีใส่น้ำสูงขึ้นจากก้นจาน ประมาณ 2-3   
เซนติเมตร 
ขั้นที่  2  นำต้นถัว่กระป๋องที่ 1 ไปตั้งไว้ที่มีแสงแดดส่องถึง ส่วนต้นถั่วกระป๋องที่ 2 ใช้กล่อง 
กระดาษครอบให้มิด ไม่ให้แสงเข้าได้เลย ตั้งทิ้งไว้ที่มุมห้อง ทิ้งไว้ 10 วัน สังเกตและบันทึกผล 
 
คำถามก่อนการทดลอง 
1.  กำหนดปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. สมมุติฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บันทึกผลการทดลอง 

วันที่ กระป๋องที่  1 กระป๋องที่  2 หมาย
เหตุ 

ลักษณะ
ของใบ 

สีของ
ใบ 

ลักษณะ
ของ 

ลำต้น 

สีของ
ลำต้น 

ลักษณะ
ของใบ 

สีของ
ใบ 

ลักษณะ
ของ 

ลำต้น 

สีของ
ลำต้น 

ต้นถั่ว
กระป๋อง
ที่  2
บันทึก
เฉพาะ
วัน
เริ่มต้น
และวันที่ 
10 

วันเริ่มการ
ทดลอง 

        

วันที่ 2  
 

       

วันที่ 4  
 

       

วันที่ 6  
 

       

วันที่ 8  
 

       

วันที่ 10  
 

       

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
คำถามหลังการทดลอง 

4. พืชที่มีใบเหี่ยว แสดงว่าพืชนั้นขาด…………………………..(น้ำ  แสงแดด  อากาศ) 
5. ถ้าปล่อยให้พืชเหี่ยวไว้ต่อไป พืชจะ …………………………(ไม่โต  ตาย   ใบร่วง) 
6. การปลูกพืชจำเป็นต้อง………………………………………….ทุกวนั(ใส่ปุ๋ย  รดน้ำ  พรวนดิน) 

 
หมายเหตุ  ใช้เวลา  2  ชั่วโมง 
     ชั่วโมงท่ี  1  จัดการเรียนรู้ในขั้นที่  1-2 
    ชั่วโมงท่ี  2  จัดการเรียนรู้ในขั้นที่  3-5 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภาพแสงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 2.  ใบงานแสงเป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 3. อุปกรณ์การทดลองแสงเป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช 
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9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุแสงเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืชได้ (K)    
2. ทดลองแสงเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มี
ความกระตือรือร้น (A) 
 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสืบค้น 
    -ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
2. ประเมินทักษะปัจจัย
ที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช(น้ำ)  
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช(น้ำ)  
อย่างไรได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช(น้ำ)อย่างไรได้
ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..….…………………………………………………  
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูให้นักเรียนหลับตาไว้ 2 นาทีแล้วถาม
นักเรียนว่ามีความรู้สึกอย่างไร นักเรียนช่วยกัน
ตอบ 
2. ครูถามนักเรียนต่อว่า ถ้าโลกไม่มีแสงสว่างจะ
ส่งผลกระทบต่อพืชอย่างไร 
3. ครูนำอภิปราย แสงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ถ้าพืชไม่ได้รับแสงจะไม่
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ นักเรียนช่วยกันตอบ
คำถามเพ่ือโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องแสงเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
4. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน   

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มี
เหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์แสงเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
เตรียมการทดลอง 
1. เพาะเมล็ดพืชที่ข้ึนง่ายๆ เช่น ถั่วเขียวใน
กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่เจาะรูโดยบรรจุดินชนิด
เดียวกันและจำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 2 กระป๋อง 
รดน้ำปริมาณเท่ากัน จนเจริญงอกงามดี 
(ประมาณ 1 สัปดาห์) 
2.  ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
วิธีทดลอง 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน)  
2. ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋อง แช่ในจาน
พลาสติกท่ีใส่น้ำสูงขึ้นจากก้นจาน ประมาณ 2-3 
เซนติเมตร  
    ขั้นที่ 2 นำต้นถั่งกระป๋องที่ 1 ไปตั้งไว้ที่มี
แสงแดดส่องถึง ส่วนต้นถั่วกระป๋องที่ 2 ใช้กล่อง
กระดาษครอบให้มิด ไม่ให้แสงเข้าได้เลย ตั้งทิ้งไว้
ที่มุมห้อง ทิ้งไว้ 10 วัน สังเกตและบันทึกผล 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็น
ภาวะผู้นำ 
     นักเร ียนทำหน้าที ่ เป ็นผู ้นำกลุ ่มและ
สมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน 
หรือวิธีการทำงานที่ดีและเหมาะสม รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุน หรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และช่วยเหลือเพ่ือน   
เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกัน
ระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของ
กลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืช
ทุกวันเป็นเวลา 10 วัน 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป
ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช(น้ำ) โดยมีคำถามดังนี้ 
    -สิ่งที่พืชทั้งสองต้นได้รับแตกต่างกันคืออะไร 
    -เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ และ 2 สัปดาห์ 
พืชทั้งสองต้นมีลักษณะเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่
ครูสอบถามเกี่ยวกับ อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม 
เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่า
แสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชได้อย่างถูกต้อง  
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(พืชต้องการแสงแดดในการสร้างอาหารหรือที่มัก
เรียกว่าการสังเคราะห์แสงของพืช) 
   

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
  ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

-นักเรียนใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ วิพากษ์ วิจารณ์ สรุป
ข้อความรู้ที่ได้อย่างมี 
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่าง
มั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเช่นการทดลองเกี่ยวกับ
พืชชนิดอื่น ที่ต้องการแสงมากน้อยแตกต่างกันโดยสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
- ให้นักเรียนดูคลิป  
https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk 
- แสดงละคร  
https://www.youtube.com/watch?v=gRnnILNHueQ 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จาก
การเรียนเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าแสง
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ Mind  
Mapping 

 
ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                 ตำแหน่ง     …………………………………..      

 
 

หมายเหตุ  การทดลองนี้ใช้เวลา  2  ชัว่โมง 
    ชั่วโมงท่ี  1  จัดการเรียนรู้ในขั้นที่  1-2 
    ชั่วโมงท่ี  2  จัดการเรียนรู้ในขั้นที่  3-5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk
https://www.youtube.com/watch?v=gRnnILNHueQ
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่องพืชต้องการอากาศ             เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................เดือน..............................................................พ.ศ. ........................………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
2.  สาระสำคัญ 
 อากาศเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้พืชดำรงอยู่ได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 แสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุพืชต้องการอากาศได้ (K)    
2. ทดลองพืชต้องการอากาศได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
  
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วตอบคำถาม  
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2. ครูนำอภิปราย อากาศเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเพ่ือโยงไปสู่การ
เรียนรู้เรื่องอากาศเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาแสงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
3. นักเรียนทำการทดลอง 
3.1 กำหนดปัญหา 
3.2 คาดคะเน 
3.3 ทดลอง 
  เตรียมการทดลอง 
  1. เพาะเมล็ดพืชที่ข้ึนง่ายๆ เช่น ถั่วเขียวในกระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่เจาะรูโดยบรรจุดินชนิดเดียวกัน
และจำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 2 กระป๋อง รดน้ำปริมาณเท่ากัน จนเจริญงอกงามดี (ประมาณ 1 สัปดาห์) 
  2. ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
  2. ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋อง แช่ในจานพลาสติกท่ีใส่น้ำสูงขึ้นจากก้นจาน ประมาณ 2-3 
เซนติเมตร   
     ขั้นที่ 2 นำต้นถั่วกระป๋องที่ 1 พร้อมจานรองใส่ลงถุงพลาสติก ใช้ยางรัดให้แน่น ไม่ให้อากาศผ่าน
เข้าออกได้ ต้นถั่วอีกกระป๋องหนึ่งปล่อยตามปกติ นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋องมาตั้งไว้ในห้องที่มีแสงสว่าง สังเกต
การเปลี่ยนแปลง 10 วัน สังเกตและบันทึกผล 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับพืชต้องการอากาศ  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับพืชต้องการอากาศ โดยมีคำถามดังนี้ 
-สิ่งที่พืชทั้งสองต้นได้รับแตกต่างกันคืออะไร 
-เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ และ 2 สัปดาห์ พืชทั้งสองต้นมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
3.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
 (อากาศเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้พืชดำรงอยู่ได้) 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเช่นการทดลองเกี่ยวกับพืชชนิดอื่น ที่ต้องการแสงมากน้อยแตกต่างกันโดย
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
    - ให้นักเรียนดูคลิป  https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 1. ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
  - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
  - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 2.  ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
  - สิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง 
  - น้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร 
 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
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ใบงานที่  7 

แบบบันทึกผลการทดลองพืชต้องการอากาศ  
วันที่  ……..  เดือน………………………………….พ.ศ.  ………………. 

กลุ่ม  ……………………………………………..   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ชื่อผู้ทดลอง 

1.……………………………………………………………   2. …………………………..……………..…………………….. 
          3. ……………………………………………………………  4. ……………………………………………….……………….. 
จุดประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
ภาพประกอบการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เตรียมการทดลอง 
1. เพาะเมล็ดพืชที่ข้ีนง่ายๆ เช่น ถั่วเขียวในกระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่เจาะรูโดยบรรจุดินชนิดเดียวกันและ
จำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 2 กระป๋อง รดน้ำปริมาณเท่ากัน จนเจริญงอกงามดี (ประมาณ 1 สัปดาห์) 
2. ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
วิธีทดลอง 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋อง แช่ในจานพลาสติกท่ีใส่น้ำสูงขึ้นจากก้นจาน ประมาณ 2-3 เซนติเมตร 
    ขั้นที่ 2 นำต้นถัว่กระป๋องที่ 1 พร้อมจานรองใส่ลงถุงพลาสติก ใช้ยางรัดให้แน่นไม่ให้อากาศผ่านเข้าออก 
ได้ ต้นถั่วอีกกระป๋องหนึ่งปล่อยตามปกติ นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋องมาตั้งไว้ในห้องที่มีแสงสว่าง สังเกตการ
เปลี่ยนแปลง  10 วัน สังเกตและบันทึกผล 
 
คำถามก่อนการทดลอง 
1.  กำหนดปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. สมมุติฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บันทึกผลการทดลอง 

วันที่ กระป๋องที่  1 กระป๋องที่  2 หมาย
เหตุ 

ลักษณะ
ของใบ 

สีของ
ใบ 

ลักษณะ
ของ 

ลำต้น 

สีของ 
ลำต้น 

ลักษณะ
ของใบ 

สีของ
ใบ 

ลักษณะ
ของ 

ลำต้น 

สีของ 
ลำต้น 

ต้นถั่ว
กระป๋อง
ที่  2
บันทึก
เฉพาะ
วัน
เริ่มต้น
และวันที่ 
10 

วันเริ่ม
การ

ทดลอง 

        

วันที่ 2  
 

       

วันที่ 4  
 

       

วันที่ 6  
 

       

วันที่ 8  
 

       

วันที่ 
10 

 
 

       

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
คำถามหลังการทดลอง 

1. พืชที่มีใบเหี่ยว  แสดงว่าพืชนั้นขาด…………………………..(น้ำ  แสงแดด  อากาศ) 
           2. ถ้าปล่อยให้พืชเหี่ยวไว้ต่อไป  พืชจะ   …………………………(ไม่โต  ตาย   ใบร่วง) 
           3. การปลูกพืชจำเป็นต้อง………………………………………….ทุกวัน (ใส่ปุ๋ย  รดน้ำ  พรวนดิน) 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภาพอากาศปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 2. ใบงานอากาศเป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 3. ต้นถั่วเขียวที่เพาะไว้แล้ว 2 กระป๋อง 
 4. ถุงพลาสติก     1 ใบ 
 5. จานพลาสติก            2 ใบ 
 6. น้ำ      1 กระป๋อง 
 7. ยางรัดของ     2 เส้น 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุพืชต้องการอากาศ
ได้ (K)    
2. ทดลองพืชต้องการ
อากาศได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มีความ
กระตือรือร้น (A) 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสืบค้น 
    - ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
2. ประเมินทักษะปัจจัยที่
มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช (น้ำ)  
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2ประเมิน 
 
 
 
 
3.แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช (อากาศ) ได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช(อากาศ)ได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ 
ซักถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วตอบคำถาม  
2.  ครูนำอภิปราย อากาศเป็นสิ่งจำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช   นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
เพ่ือโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องอากาศเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช 
3.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์พืชต้องการ
อากาศ 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
เตรียมการทดลอง 
1. เพาะเมล็ดพืชที่ข้ึนง่ายๆ เช่น ถั่วเขียวใน
กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่เจาะรูโดยบรรจุดินชนิด
เดียวกันและจำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 2 กระป๋อง รด
น้ำปริมาณเท่ากัน จนเจริญงอกงามดี (ประมาณ 1 
สัปดาห์) 
2. ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
4. ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋อง แช่ในจาน
พลาสติกท่ีใส่น้ำสูงขึ้นจากก้นจาน ประมาณ 2-3 
เซนติเมตร  
   ขั้นที่ 2 นำต้นถั่งกระป๋องที่ 1 พร้อมจานรองใส่
ลงถุงพลาสติกใช้ยางรัดให้แน่น ไม่ให้อากาศผ่าน
เข้าออกได้ ต้นถั่วอีกกระป๋องหนึ่งปล่อยตามปกติ  
นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋องมาตั้งไว้ในห้องที่มีแสง
สว่าง สังเกตการเปลี่ยนแปลง 10 วัน สังเกตและ
บันทึกผล 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
      นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู ้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ ่มที ่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน  หรือวิธีการ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  สนับสนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืน
อย่างมีเหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความ 
ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท และ
หน้าที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจในการ ทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และช่วยเหลือเพ่ือน   
เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหาโดย
สันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ อันดี
ของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชทุกวัน
เป็นเวลา   10  วัน 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับพืชต้องการอากาศ  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้
เกี่ยวกับพืชต้องการอากาศโดยมีคำถามดังนี้ 
-สิ่งที่พืชทั้งสองต้นได้รับแตกต่างกันคืออะไร 
-เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ และ 2 สัปดาห์ พืช
ทั้งสองต้นมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
3.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้าแสดงออก
ที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับ อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าพืชต้องการอากาศ
ได้อย่างถูกต้อง  
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

(อากาศเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้พืชดำรงอยู่ได้)  ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
-นักเรียนใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ วิพากษ์ วิจารณ์ สรุป
ข้อความรู้ที่ได้อย่างมี 
หลักการและเหตุผลด้วยตนเอง
อย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1.ครูให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเช่นการทดลองเกี่ยวกับ
พืชต้องการอากาศโดยสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้ว
นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน 
2.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
-ให้นักเรียนดูคลิป  
https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk 
-แสดงละคร  
https://www.youtube.com/watch?v=gRnnILNHueQ 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จาก
การเรียนเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าแสง
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ Mind  Mapping 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                  ตำแหน่ง     ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk
https://www.youtube.com/watch?v=gRnnILNHueQ
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                         เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง พืชต้องการอาหาร (ปุ๋ย)             เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..............................เดือน..............................................................พ.ศ. ………………….………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญ เติบโต  โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
2.  สาระสำคัญ 
 อาหาร (ปุ๋ย) เป็นปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 พืชต้องการอาหาร(ปุ๋ย) 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุพืชต้องการอาหาร(ปุ๋ย)ได้ (K)    
2. ทดลองพืชต้องการอาหาร(ปุ๋ย)ได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วตอบคำถาม  
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2. ครูนำอภิปราย พืชต้องการอาหาร(ปุ๋ย)นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเพ่ือโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องพืชต้องการ
อาหาร(ปุ๋ย)  

3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูให้นักเรียนศึกษา 
3. นักเรียนทำการทดลอง 
     3.1 กำหนดปัญหา 
     3.2 คาดคะเน 
     3.3 ทดลอง 
  เตรียมการทดลอง 
  1. เพาะเมล็ดพืชที่ข้ึนง่ายๆ เช่น ถั่วเขียวในกระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่เจาะรูโดยบรรจุดินชนิดเดียวกัน
และจำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 2 กระป๋อง รดน้ำปริมาณเท่ากัน จนเจริญงอกงามดี (ประมาณ 1 สัปดาห์) 
  2. ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
       1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
       2. วิธีทดลอง 
   ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋อง  
    กระป๋องที่ 1 โรยปุ๋ยคอกประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ   
                   กระป๋องที่ 2 ไม่ต้องโรยปุ๋ย  
    นำต้นไม้ทั้ง 2 กระป๋อง ไปตั้งไว้ที่กลางแดด 
   ขั้นที่ 2 รดน้ำประมาณ 5 ช้อนโต๊ะทุกวัน ในเวลาเดียวกัน สังเกตผลการทดลอง  10 วัน  
สังเกตและบันทึกผล 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับพืชต้องการอาหาร(ปุ๋ย)  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับพืชต้องการอาหาร(ปุ๋ย)โดยมีคำถามดังนี้ 
    - สิ่งที่พืชทั้งสองต้นได้รับแตกต่างกันคืออะไร 
    - เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ และ 2 สัปดาห์ พืชทั้งสองต้นมีลักษณะเหมือนหรือต่างกัน 
อย่างไร 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
    (อาหารหรือปุ๋ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการเจริญเติบโต) 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเช่นการทดลองเกี่ยวกับนักเรียนคิดว่า   
    - ปุ๋ยมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร 
    - ถ้าขาดปุ๋ยพืชจะเป็นอย่างไร 
โดยสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
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    - ให้นักเรียนดูคลิป  https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 1. ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
     - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
     - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
     - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 2.  ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
      - สิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง 
      - น้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร 
 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk
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ใบงานที่ 8 
แบบบันทึกผลการทดลองพืชต้องการอาหาร (ปุ๋ย)  

วันที่  ……..  เดือน………………………………….พ.ศ.  ………………. 
กลุ่ม  ……………………………………………..   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

ชื่อผู้ทดลอง 
4. ……..……………………………………………………   2. ……………………………………………………………….. 

6 …..………………………………………………………   4. ……………………………………………………………….. 
จุดประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
ภาพประกอบการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
เตรียมการทดลอง 
1. เพาะเมล็ดพืชที่ข้ึนง่ายๆ เช่นถั่วเขียวในกระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่เจาะรูโดยบรรจุดินชนิดเดียวกันและ
จำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 2 กระป๋อง รดน้ำปริมาณเท่ากัน จนเจริญงอกงามดี (ประมาณ 1 สัปดาห์) 
2. ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
 
วิธีทดลอง 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. วิธีทดลอง 
  ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้ง  2  กระป๋อง   
   กระป๋องที่ 1 โรยปุ๋ยคอกประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ   
                 กระป๋องที่ 2 ไม่ต้องโรยปุ๋ย นำต้นไม้ทั้ง 2 กระป๋อง ไปตั้งไว้ที่กลางแดด 
  ขั้นที่ 2 รดน้ำประมาณ 5 ช้อนโต๊ะทุกวัน ในเวลาเดียวกัน สังเกตผลการทดลอง 10 วัน  สังเกตและ
บันทึกผล 
คำถามก่อนการทดลอง 
1. กำหนดปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สมมุติฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………….….. 
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บันทึกผลการทดลอง 
 

วันที่ กระป๋องที่  1 กระป๋องที่  2 หมาย
เหตุ 

ลักษณะ
ของใบ 

สีของ
ใบ 

ลักษณะ
ของ 

ลำต้น 

สีของ
ลำต้น 

ลักษณะ
ของใบ 

สีของ
ใบ 

ลักษณะ
ของ 

ลำต้น 

สีของ
ลำต้น 

 

วันเริ่มการ
ทดลอง 

        

วันที่ 2         
วันที่ 4         
วันที่ 6         
วันที่ 8         
วันที่ 10         
วันที่ 12         
วันที่ 14         
วันที่ 16         
วันที่ 18         
วันที่ 20         

 
สรุปผลการทดลอง 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
คำถามหลังการทดลอง 

7. ต้นถั่วได้รับปุ๋ยจะ…………………………..กว่าตันถั่วที่ไม่ได้รับปุ๋ย  (เจริญเติบโต   อ่อนแอ) 
8. อาหารของพืชเรียกว่า   …………………………(ปุ๋ย  อากาศ  แสงแดด) 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภาพอากาศปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 2. ใบงานอากาศเป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 3. ต้นถั่วเขียว ที่เพาะไว้แล้ว   2 กระป๋อง 
 4. ดิน           1 กระป๋อง 
 5. ช้อน                           1 คัน 
 6. น้ำ        1 กระป๋อง 
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 7. ปุ๋ยคอก       2 ช้อนโต๊ะ 
9. การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุพืชต้องการอาหาร
(ปุ๋ย)ได้ (K)    
2. ทดลองพืชต้องการ
อาหาร(ปุ๋ย)ได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มี
ความกระตือรือร้น (A) 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสืบค้น 
    - ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
2. ประเมินทักษะพืช
ต้องการอาหาร(ปุ๋ย) 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ  และวิเคราะห์พืชต้องการ
อาหาร(ปุ๋ย) อย่างไรได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบพืชต้องการอาหาร
(ปุ๋ย) ได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ 
ซักถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………  
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วตอบคำถาม  
2. ครูนำอภิปราย พืชต้องการอาหาร(ปุ๋ย)นักเรียน
ช่วยกันตอบคำถามเพ่ือโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องพืช
ต้องการอาหาร(ปุ๋ย)  
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์พืชต้องการ
อาหาร(ปุ๋ย) 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
เตรียมการทดลอง 
1. เพาะเมล็ดพืชที่ข้ึนง่ายๆ เช่นถั่วเขียวใน
กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนที่เจาะรูโดยบรรจุดินชนิด
เดียวกันและจำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 2 กระป๋อง รด
น้ำปริมาณเท่ากัน จนเจริญงอกงามดี (ประมาณ 1 
สัปดาห์) 
2. ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
4. ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากบัตรงาน 
วิธีทดลอง 
     ขั้นที่ 1 นำต้นถั่วทั้ง 2 กระป๋อง กระป๋องที่ 1  
โรยปุ๋ยคอกประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ กระป๋องที่ 2  ไม่
ต้องโรยปุ๋ย นำต้นไม้ทั้ง 2 กระป๋อง ไปตั้งไว้ที่
กลางแดด 
     ขั้นที่  2  รดน้ำประมาณ  5  ช้อนโต๊ะทุกวัน  
ในเวลาเดียวกัน สังเกต ผลการทดลอง 10 วัน  
สังเกตและบันทึกผล 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน 
 หรือวิธี การทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  สนับสนนุ หรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู ้อื ่นอย่างมี เหตุผล ร่วม
ทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความ ร่วมมือในการ
ทำงาน  รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน พยายามทำงาน
ให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพื่อนเมื่อการทำงาน
กลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ อันดีของ
เพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 

การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชทุก
วันเป็นเวลา   10  วัน 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับพืชต้องการอาหาร(ปุ๋ย)  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้
เกี่ยวกับพืชต้องการอาหาร(ปุ๋ย)โดยมีคำถามดังนี้ 
-สิ่งที่พืชทั้งสองต้นได้รับแตกต่างกันคืออะไร 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้าแสดงออก
ที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับ อย่างมีเหตุผล 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

-เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ และ 2 สัปดาห์ พืช
ทั้งสองต้นมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
(อาหารหรือปุ๋ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยใน
การเจริญเติบโต) 

   การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าพืชต้องการ
อากาศได้อย่างถูกต้อง  
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ      

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเช่นการทดลอง
เกี่ยวกับพืชต้องการอาหาร(ปุ๋ย)โดยสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือน 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
- ให้นักเรียนดูคลิป  
https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk 
- แสดงละคร  
https://www.youtube.com/watch?v=gRnnILNHueQ 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าพืชต้องการอาหาร
(ปุ๋ย)ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอใน
รูปแบบ Mind Mapping 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                  ตำแหน่ง     ………………………………….. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PI-0hj6cjZk
https://www.youtube.com/watch?v=gRnnILNHueQ
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 14 เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช (แสง)          เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................เดือน.....................................................................พ.ศ.  …………….……………. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว  1.2 ป 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญ เติบโต  โดยใช้ข้อมูลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
2.  สาระสำคัญ 
 พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัวเรา เพ่ือช่วยให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ พืชบางชนิดมีการตอบสนอง
ต่อแสง เช่น ดอกทานตะวัน คุณนายตื่นสาย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1. ระบุการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง)ได้ (K)    
          2. ทดลองการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง)ได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูถามนักเรียนว่าใครเคยไปเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบ้าง ให้คนไปออกมาเล่าประสบการณ์ให้เพ่ือนฟัง ถ้าเคย
นักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่าดอกทานตะวันส่วนใหญ่หันเข้าหาดวงอาทิตย์หรือหนีดวงอาทิตย์ 
2. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพพืชที่มีการตอบสนองต่อพืช(แสง)แล้วตอบคำถาม  
    - ภาพที่เห็นมีลักษณะอย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น 
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายสิ่งเร้า การตอบสนองและการตอบสนองต่อแสงของพืชใน 
ลักษณะต่าง ๆ 
3. นักเรียนทำการทดลอง 
     3.1 กำหนดปัญหา 
   (ทิศทางของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของยอดพืชหรือไม่) 
     3.2 คาดคะเน 
   (ทิศทางของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของยอดพืชโดยยอดพืชจะเบนเข้าหาแสง) 
     3.3 ทดลอง 
   1. นำต้นถั่วเขียวที่เพาะในกระถางอายุได้ 1 สัปดาห์ มา 2 กระถาง 
   2.  นำกล่องกระดาษแข็งมา 1 ใบ เจาะด้านข้างกล่อง ด้านหนึ่งให้เป็นช่องขนาด 8X20 
เซนติเมตร (ให้ความสูงของช่องอยู่ระหว่างใบและยอดของต้นถั่ว) 
   3. นำต้นถั่ว กระถางที่ 1 ไปวางไว้บริเวณท่ีมีแสงแดด และวางต้นถั่วกระถางที่ 2 ไว้ในกล่อง
โดยให้ช่องไว้ด้านหน้ารับแสง 
   4. รถน้ำต้นถั่วเขียวทั้ง 2 กระถางทุกวัน (ต้นถ่ัวเขียวที่อยู่ในกล่องให้เปิดด้านบนกล่องรดน้ำ
แล้วปิดไว้) 
   5. สังเกต การเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
   6. บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง   
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง)  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) โดยมีคำถาม
ดังนี้ 
    - เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ พืชทั้ง 2 กระถางมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
    - นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการทดลองนี้บ้าง 
(ถ้าต้องการปลูกพืชให้มีลำต้น และยอดตั้งตรงไม่โค้งไปมาให้ปลูกท่ีมีแสงแดดเพียงพอ) 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนสำรวจพืชบริเวณโรงเรียนที่มีพืชที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) เช่น ตามชายคา 
บ้านหรือพืชที่อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่พยายามเบนเข้าหาแสง วาดภาพพืชที่สำรวจพบและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันกับเพ่ือน  
    - พืชที่การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น ดอกบัว คุณนายตื่นสาย ผักบุ้ง 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
     - ให้นักเรียนดูคลิป  https://www.youtube.com/watch?v=b24d5NIikGY การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ของพืช 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b24d5NIikGY
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 1. ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
   - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
   - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
   - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 2. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
  - สิ่งเร้าคืออะไร 
  - พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพราะเหตุใด 
  - พืชมีการตอบสนองต่อแสงในลักษณะใดบ้าง 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเป็น Mind Mapping 
 4. นักเรียนร่วมกันจัดป้ายนิเทศการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
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ใบงานที่  9 

แบบบันทึกผลการตอบสนองต่อสิ่งเร้า(แสง)  
วันที่  ……..  เดือน………………………………….พ.ศ.  ………………. 

กลุ่ม  ……………………………………………..   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ชื่อผู้ทดลอง 

1. ………………………………………………………   2. ……………………….…………….…………………….. 
3. ……………………………………………………..…   4. ………………………………..………………………….. 

จุดประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 
ภาพประกอบการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทดลอง 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. วิธีทดลอง 
    1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
    2. ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายสิ่งเร้า การตอบสนองและการตอบสนองต่อแสงของพืชในลักษณะต่าง ๆ 
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  3. นักเรียนทำการทดลอง 
      3.1 กำหนดปัญหา ……………………………………………………………………………………………………. 
      3.2 คาดคะเน …………………….……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
      3.3 ทดลอง 
     1. นำต้นถั่วเขียวที่เพาะในกระถางอายุได้ 1 สัปดาห์ มา 2 กระถาง 
     2. นำกล่องกระดาษแข็งมา 1 ใบ เจาะด้านขา้งกล่อง ด้านหนึ่งให้เป็นช่องขนาด 8X20 เซนติเมตร 
(ให้ความสูงของช่องอยู่ระหว่างใบและยอดของต้นถั่ว) 
     3. นำต้นถั่วกระถางที่ 1 ไปวางไว้บริเวณท่ีมีแสงแดด และวางต้นถั่วกระถางที่ 2 ไว้ในกล่องโดยให้
ช่องไว้ด้านหน้ารับแสง 
     4. รถน้ำต้นถั่วเขียวทั้ง 2 กระถางทุกวัน (ต้นถั่วเขียวที่อยู่ในกล่องให้เปิดด้านบนกล่องรดน้ำแล้วปิดไว้) 
     5. สังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
     6. บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง   
 
คำถามก่อนการทดลอง 
1.  กำหนดปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สมมุติฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
บันทึกผลการทดลอง 

วันที่ ผลการสังเกต กระป๋องที่  1   
ลักษณะของลำต้น 

ผลการสังเกต กระป๋องที่  2   
ลักษณะของลำต้น 

หมายเหตุ 

วันเริ่มการ
ทดลอง 

   

วันที่ 2    
วันที่ 3    
วันที่ 4    
วันที่ 5    

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภาพการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
 2. ใบงานการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
 3. ต้นถั่วเขียวที่เพาะไว้แล้ว      2 กระป๋อง 
 4. ดิน             1 กระป๋อง 
 5. กล่องกระดาษแข็งเจาะรูขนาด 8X12 เซนติเมตร          1 กล่อง 
 6. น้ำ          1 กระป๋อง 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าของพืช(แสง) ได้ (K)    
2. ทดลองการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง)ได้ 
(P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มี
ความกระตือรือร้น (A) 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และ
สืบค้น ทดลอง 
    - ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
2. ประเมินทักษะการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ของพืช(แสง) 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์การ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) ได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูถามนักเรียนว่าใครเคยไปเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบ้าง 
ให้คนไปออกมาเล่าประสบการณ์ให้เพ่ือนฟัง ถ้าเคย
นักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่าดอกทานตะวันส่วนใหญ่หัน
เข้าหาดวงอาทิตย์หรือหนีดวงอาทิตย์ 
2. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพพืชที่มีการตอบสนองต่อพืช
(แสง) แล้วตอบคำถาม  
- ภาพที่เห็นมีลักษณะอย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น 
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู ้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ 
ว ิ จารณ ์  และตอบคำถามได ้ ตรง
ความหมายช ัดเจน ม ี เหต ุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - คิดพิจารณาจากประสบการณก์าร
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

3. นักเรียนทำการทดลอง 
    3.1 กำหนดปัญหา 
(ทิศทางของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของยอดพืช
หรือไม่) 
    3.2 คาดคะเน 
(ทิศทางของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของยอดพืชโดย
ยอดพืชจะเบนเข้าหาแสง) 
    3.3 ทดลอง 
       1. นำต้นถั่วเขียวที่เพาะในกระถางอายุได้ 1 สัปดาห์ 
มา 2 กระถาง 
       2. นำกล่องกระดาษแข็งมา 1 ใบ เจาะด้านข้าง
กล่อง ด้านหนึ่งให้เป็นช่องขนาด 8X20 เซนติเมตร (ให้
ความสูงของช่องอยู่ระหว่างใบและยอดของต้นถั่ว) 
       3. นำต้นถั่ว กระถางที่ 1 ไปวางไว้บริเวณท่ีมี
แสงแดด และวาง ต้นถั่วกระถางที่ 2 ไว้ในกล่องโดยให้ช่อง
ไว้ด้านหน้ารับแสง 
       4. รถน้ำต้นถั่วเขียวทั้ง 2 กระถางทุกวัน (ต้นถั่วเขียว
ที่อยู่ในกล่องให้เปิดด้านบนกล่องรดน้ำแล้วปิดไว้) 
       5. สังเกต การเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ 
       6. บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
เป็นภาวะผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและ
สมาชิก กลุ ่มที ่ด ีโดยมีกระบวนการ
ทำงาน หรือว ิธ ีการทำงานที ่ด ีและ
เหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
สนับสนุน หรือโต้แย้งความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างมีเหตุผลร่วมทำงานกลุ่มกับ
เพื ่อน ให้ความร่วมมือในการทำงาน 
รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย ใส ่ ใจในการ ทำงาน 
พยายามทำงานให ้ ด ี ท ี ่ ส ุ ด  และ
ช่วยเหลือเพื่อน เมื่อการทำงานกลุ่ม
เกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยส ันต ิว ิธ ี  ช ่วยสร ้างและร ักษา
ความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึก
สากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายตาม
มติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนสังเกต  การตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าของพืช(แสง) 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง)  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับ
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) โดยมีคำถามดังนี้ 
-เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ พืชทั้ง 2 กระถางมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 
-นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการทดลองนี้บ้าง 
(ถ้าต้องการปลูกพืชให้มีลำต้น  และยอดตั้งตรงไม่โค้งไปมา
ให้ปลูกท่ีมีแสงแดดเพียงพอ) 
3.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ของพืช(แสง) 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 - การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่
ครูสอบถามเกี่ยวกับอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม 
เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

บ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของ
พืช(แสง)ได้อย่างถูกต้อง  
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ วิพากษ์ วิจารณ์ สรุป
ข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ      

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ 
1. ครูให้นักเรียนสำรวจพืชบริเวณโรงเรียนที่มีพืชที่มีการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) เช่น ตามชายคา บ้าน
หรือพืชที่อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่พยายามเบนเข้าหาแสง วาด
ภาพพืชที่สำรวจพบและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับ
เพ่ือน  
- พืชที่การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น ดอกบัว คุณนายต่ืน
สาย ผักบุ้ง 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
- ให้นักเรียนดูคลิป 
https://www.youtube.com/watch?v=b24d5NIikGY 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการ
เรียนเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ Mind Mapping 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                  ตำแหน่ง     ………………………………….. 
 
 
 
 

หมายเหตุ  การจัดการเรียนรู้ใช้เวลา  2  ชั่วโมง 
     การจัดการเรียนรู้  ชั่วโมงที่  1  จัดการเรียนการสอนข้ันที่  1-2 
         ชั่วโมงท่ี  2 จัดการเรียนการสอนข้ันที่  3-4 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b24d5NIikGY
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 15 เรื่องนำเสนอการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช (แสง)  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่..........................เดือน…................................................................พ.ศ. ……………….………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญเติบโต  โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
2.  สาระสำคัญ 
 พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัวเรา เพ่ือช่วยให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ พืชบางชนิดมีการตอบสนอง
ต่อแสง เช่น ดอกทานตะวัน คุณนายตื่นสาย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1. ระบุการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง)ได้ (K)    
          2. ทดลองการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง)ได้ (P) 
          3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูถามนักเรียนว่าใครเคยไปเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบ้าง ให้คนไปออกมาเล่าประสบการณ์ให้เพ่ือนฟัง ถ้าเคย
นักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่าดอกทานตะวันส่วนใหญ่หันเข้าหาดวงอาทิตย์หรือหนีดวงอาทิตย์ 
2. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพพืชที่มีการตอบสนองต่อพืช(แสง) แล้วตอบคำถาม  
   - ภาพที่เห็นมีลักษณะอย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น 
3.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายสิ่งเร้า การตอบสนองและการตอบสนองต่อแสงของพืชในลักษณะ 
    ต่าง ๆ 
3.  นักเรียนทำการทดลอง 
     3.1 กำหนดปัญหา 
  (ทิศทางของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของยอดพืชหรือไม่) 
    3.2 คาดคะเน 
  (ทิศทางของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของยอดพืชโดยยอดพืชจะเบนเข้าหาแสง) 
    3.3 ทดลอง 
  1. นำต้นถั่วเขียวที่เพาะในกระถางอายุได้ 1 สัปดาห์ มา 2 กระถาง 
  2. นำกล่องกระดาษแข็งมา 1 ใบ เจาะด้านข้างกล่อง ด้านหนึ่งให้เป็นช่องขนาด 8X20 เซนติเมตร 
(ให้ความสูงของช่องอยู่ระหว่างใบและยอดของต้นถั่ว) 
  3. นำต้นถั่ว กระถางที่ 1 ไปวางไว้บริเวณท่ีมีแสงแดด และวาง ต้นถั่วกระถางที่ 2 ไว้ในกล่องโดยให้
ช่องไว้ด้านหน้ารับแสง 
  4. รถน้ำต้นถั่วเขียวทั้ง 2 กระถางทุกวัน (ต้นถ่ัวเขียวที่อยู่ในกล่องให้เปิดด้านบนกล่องรดน้ำแล้วปิดไว้) 
  5. สังเกต การเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
  6. บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง   
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
          1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
(แสง)  
          2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) โดยมี
คำถามดังนี ้
             - เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ พืชทั้ง 2 กระถางมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
             - นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการทดลองนี้บ้าง 
               (ถ้าต้องการปลูกพืชให้มีลำต้น และยอดตั้งตรงไม่โค้งไปมาให้ปลูกที่มีแสงแดดเพียงพอ) 
          3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
          1. ครูให้นักเรียนสำรวจพืชบริเวณโรงเรียนที่มีพืชที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช (แสง) เช่น ตาม
ชายคา บ้านหรือพืชที่อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่พยายามเบนเข้าหาแสง วาดภาพพืชที่สำรวจพบและนำมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันกับเพ่ือน  
     - พืชที่การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น ดอกบัว คุณนายตื่นสาย ผักบุ้ง 
          2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
      - ให้นักเรียนดูคลิป https://www.youtube.com/watch?v=b24d5NiikGY การตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าของพืช 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b24d5NIikGY
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 1.  ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
      - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
      - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
      - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 2. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
      - สิ่งเร้าคืออะไร 
      - พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพราะเหตุใด 
      - พืชมีการตอบสนองต่อแสงในลักษณะใดบ้าง 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเป็น Mind Mapping 
 4. นักเรียนร่วมกันจัดป้ายนิเทศการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช (แสง) 
 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 

 
ใบงานที่  9 

แบบบันทึกผลการตอบสนองต่อสิ่งเร้า(แสง)  
วันที่  ……..  เดือน………………………………….พ.ศ.  ………………. 

กลุ่ม  ……………………………………………..   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ชื่อผู้ทดลอง 
          1. ...………………………………………….……………   2. ………………………………………..………………………….. 

          3. …………………………………………………………    4. ………………………………………………..………………….. 
จุดประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ภาพประกอบการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทดลอง 
1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  วธิีทดลอง 
     1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
     2. ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายสิ่งเร้า การตอบสนองและการตอบสนองต่อแสงของพืชในลักษณะต่าง ๆ 
3. นักเรียนทำการทดลอง 
     3.1 กำหนดปัญหา 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
    3.2 คาดคะเน 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
    3.3 ทดลอง 
   1. นำต้นถั่วเขียวที่เพาะในกระถางอายุได้ 1 สัปดาห์ มา 2 กระถาง 
   2. นำกล่องกระดาษแข็งมา 1 ใบ เจาะด้านข้างกล่อง ด้านหนึ่งให้เป็นช่องขนาด 8X20 
เซนติเมตร (ให้ความสูงของช่องอยู่ระหว่างใบและยอดของต้นถั่ว) 
   3. นำต้นถั่ว กระถางที่ 1 ไปวางไว้บริเวณท่ีมีแสงแดด และวางต้นถั่วกระถางที่ 2 ไว้ในกล่อง
โดยให้ช่องไว้ด้านหน้ารับแสง 
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   4. รถน้ำต้นถั่วเขียวทั้ง 2 กระถางทุกวัน (ต้นถ่ัวเขียวที่อยู่ในกล่องให้เปิดด้านบนกล่องรดน้ำ
แล้วปิดไว้) 
   5. สังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์เป็นเวลา 2 สัปดาห ์
   6. บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง   
คำถามก่อนการทดลอง 
1.  กำหนดปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สมมุติฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
บันทึกผลการทดลอง 

วันที่ ผลการสังเกต กระป๋องที่  1   
ลักษณะของลำต้น 

ผลการสังเกต กระป๋องที่  2   
ลักษณะของลำต้น 

หมายเหตุ 

วันเริ่มการ
ทดลอง 

   

วันที่ 2    
วันที่ 3    
วันที่ 4    
วันที่ 5    

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภาพการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
 2. ใบงานการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
 3. ต้นถั่วเขียวที่เพาะไว้แล้ว       2 กระป๋อง 
 4. ดิน              1 กระป๋อง 
 5. กล่องกระดาษแข็งเจาะรูขนาด 8X12 เซนติเมตร                 1 กล่อง 
 6. น้ำ           1 กระป๋อง 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าของพืช(แสง)ได้ (K)    
2. ทดลองการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง)ได้ 
(P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มี
ความกระตือรือร้น (A) 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสืบค้น 
ทดลอง 
- ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
2. ประเมินทักษะการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของ
พืช(แสง) 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์การตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าของพืช (แสง) ได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าของพืช (แสง) ได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
10.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..….…………………………………………………  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูถามนักเรียนว่าใครเคยไปเที่ยวทุ่งดอก
ทานตะวันบ้าง ให้คนไปออกมาเล่า
ประสบการณ์ให้เพ่ือนฟัง ถ้าเคยนักเรียนเคย
สังเกตหรือไม่ว่าดอกทานตะวันส่วนใหญ่หันเข้า
หาดวงอาทิตย์หรือหนีดวงอาทิตย์ 
2. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพพืชที่มีการตอบสนอง
ต่อพืช(แสง)แล้วตอบคำถาม  
- ภาพที่เห็นมีลักษณะอย่างไร ทำไมจึงเป็น
เช่นนั้น 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์การตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าของพืช(แสง) 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

3.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายสิ่งเร้า การ
ตอบสนองและการตอบสนองต่อแสงของพืชใน
ลักษณะต่าง ๆ 
3. นักเรียนทำการทดลอง 
    3.1 กำหนดปัญหา 
          (ทิศทางของแสงมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของยอดพืชหรือไม่) 
   3.2 คาดคะเน 
       (ทิศทางของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของยอดพืชโดยยอดพืชจะเบนเข้าหาแสง) 
   3.3 ทดลอง 
         1. นำต้นถั่วเขียวที่เพาะในกระถางอายุ
ได้ 1 สัปดาห์ มา 2 กระถาง 
         2. นำกล่องกระดาษแข็งมา 1 ใบ เจาะ
ด้านข้างกล่อง ด้านหนึ่งให้เป็นช่องขนาด 
8X20 เซนติเมตร (ให้ความสูงของช่องอยู่
ระหว่างใบและยอดของต้นถั่ว) 
          3. นำต้นถั่ว กระถางที่ 1 ไปวางไว้
บริเวณท่ีมีแสงแดด และวางต้นถั่วกระถางที่ 2 
ไว้ในกล่องโดยให้ช่องไว้ด้านหน้ารับแสง 
          4. รถน้ำต้นถั่วเขียวทั้ง 2 กระถางทุก
วัน (ต้นถ่ัวเขียวที่อยู่ในกล่องให้เปิดด้านบน
กลอ่งรดน้ำแล้วปิดไว้)  
          5. สังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์
เป็น เวลา 2 สัปดาห ์
          6. บันทึกผลการทดลองและสรุปผล
การทดลอง 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่ม
ที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน หรือวิธี การทำงานที่
ด ีและเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของผู ้ อ่ืน  
สนับสนุน หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่าง
มีเหตุผล ร่วมทำงาน กลุ ่มกับเพื ่อน ให้ความ
ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท และ
หน้าท ี ่ ได ้ร ับมอบหมาย ใส ่ใจในการทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และช่วยเหลือเพ่ือน เมื่อ
การทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดย
สันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ อันดี
ของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
 - นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 - นักเรียนสังเกต การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
(แสง) 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง)  

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 - การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่
ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับ อย่างมีเหตุผล 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป
ความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
(แสง) โดยมีคำถามดังนี้ 
- เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ พืชทั้ง 2 กระถาง
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
- นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการทดลองนี้
บ้าง (ถ้าต้องการปลูกพืชให้มีลำต้น และยอดตั้ง
ตรงไม่โค้งไปมาให้ปลูกท่ีมีแสงแดดเพียงพอ) 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 

การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 - แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าของพืช(แสง)ได้อย่างถูกต้อง  
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี 
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ      

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ 
1. ครูให้นักเรียนสำรวจพืชบริเวณโรงเรียนที่มี
พืชที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) เช่น
ตามชายคา บ้านหรือพืชที่อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่
พยายามเบนเข้าหาแสง วาดภาพพืชที่สำรวจ
พบและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับเพ่ือน  
-พืชที่การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่นดอกบัว 
คุณนายตื่นสาย ผักบุ้ง 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
- ให้นักเรียนดูคลิป 
https://www.youtube.com/watch?v=b24d5NiikGY  
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ของพืช(แสง) ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ Mind  Mapping 

 
 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                  ตำแหน่ง     …………………………………..      
 
 

หมายเหตุ  การจัดการเรียนรู้ใช้เวลา  2  ชั่วโมง 
     การจัดการเรียนรู้  ชั่วโมงที่  1 จัดการเรียนการสอนขั้นที่  1-2 
        ชัว่โมงท่ี  2  จัดการเรียนการสอนข้ันที่  3-4 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b24d5NIikGY
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช (อุณหภูมิและการสัมผัส) เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.............................เดือน.................................................................พ.ศ. ………………………...………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป 2/1 ระบุวา่พืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญ เติบโต  โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
2.  สาระสำคัญ 
 พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัวเรา  เพ่ือช่วยให้มีชีวิตรอดอยู่ได้  พืชบางชนิดมีการตอบสนอง
ต่ออุณหภูมิ  เช่น  ดอกราตรี  กาบหอยแครง  หม้อข้าวหม้อแกงลิง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(อุณหภูมิและการสัมผัส) 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(อุณหภูมิและการสัมผัส)ได้ (K)    
2. ทดลองการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(อุณหภูมิและการสัมผัส)ได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ ดังนี้ 
  - ดอกทิวลิปมีการตอบสนองต่ออุณหภูมิอย่างไร 
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  - นักเรียนเคยสัมผัสใบของต้นไมยราบ หรือไม่ เมื่อใบของต้นไมยราบถูกสัมผัส จะมีการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะใด 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม  
3.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง  ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูให้นักเรียนสังเกตการตอบสนองต่อความชื้นของราก 
3. นักเรียนทำการทดลอง 
     1.  ตัดฟลอรัลโฟมให้เป็นรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ชุบน้ำให้ชุ่มแล้วใส่ลงตรง
กลางกระป๋องพลาสติก นำสำลีใส่โดยรอบฟลอรัลโฟม 
     2.  นำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำไว้แล้ว 1 คืน มาโรยลงบนสำลี 
     3.  หยดน้ำใส่ฟลอรัลโฟมให้ชุบน้ำตลอดเวลา เป็นเวลา 5 วัน 
     4.  สังเกตทิศทางการเจริญเติบโตของรากถ่ัวเขียว บันทึกผล 
     5.  ครูคอยให้คำแนะนำขณะปฏิบัติ 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(อุณหภูมิ
และการสัมผัส)  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(อุณหภูมิและการ
สัมผัส) โดยมีคำถามดังนี้ 
- ฟลอรัลโฟมมีลักษณะอย่างไร(ดูดซับน้ำให้มีความชื้นตลอดเวลา) 
- เมื่อเวลาผ่านไป 5 วัน รากพืชมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด(เจริญเข้าหาความชื้น) 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(อุณหภูมิและการสัมผัส) 
    (รากถั่งเขียวจะงอกและเจริญเข้าหาฟลอรัลโฟมที่ชุ่มน้ำ  นั่นแสดงว่ารากพืชตอบสนองต่อความชื้นโดยการ
เจริญเข้าหาความชื้น 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนสำรวจไปสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช กลุ่มละหัวข้อ 
นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับเพ่ือน  
- การตอบสนองต่ออุณหภูมิ 
- การตอบสนองต่อการสัมผัส 
- การตอบสนองต่อสิ่งเร้าอ่ืน ๆ 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
- ให้นักเรียนดูคลิป https://www.youtube.com/watch?v=b24d5NIikGY การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
-  https://www.youtube.com/watch?v=iKy2L9k2uH4 
- https://www.youtube.com/watch?v=ji-MtMgHyxQ นิทาน 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b24d5NIikGY
https://www.youtube.com/watch?v=iKy2L9k2uH4
https://www.youtube.com/watch?v=ji-MtMgHyxQ
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 1. ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
     - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
     - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
     - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 2. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
     - สิ่งเร้าคืออะไร 
     - พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพราะเหตุใด 
     - พืชมีการตอบสนองต่อแสงในลักษณะใดบ้าง 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเป็น Mind Mapping 
 4. นักเรียนร่วมกันจัดป้ายนิเทศการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(แสง) 
 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 
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ใบงานที่  10 

แบบบันทึกผลการตอบสนองต่อสิ่งเร้า(อุณหภูมิและการสัมผัส)  
วันที่  ……..  เดือน………………………………….พ.ศ.  ………………. 

กลุ่ม  ……………………………………………..   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ชื่อผู้ทดลอง 
     1 .……………………………………….…………………   2. …………………………………………….………………….. 
     3. ……………………………………….…………………   4. ………………………………………….…………………….. 
จุดประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อุปกรณ์ 
1. ฟลอรัลโฟมให้เป็นรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 5 นิว้   1 ชิ้น 
2. กระป๋องพลาสติก         1 ใบ 
3. ลำสี          1 ก้อน 
4. เมล็ดถั่วเขียว  แช่น้ำ  1  คืน      20 เมล็ด 
5. น้ำ         1 กระป๋อง 
วิธีทดลอง 
1. ตัดฟลอรัลโฟมให้เป็นรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ชุบน้ำให้ชุม่ แล้วใส่ลงตรงกลาง 
กระป๋องพลาสติก นำสำลีใส่โดยรอบฟลอรัลโฟม 
2. นำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำไว้แล้ว 1 คืน มาโรยลงบนสำล ี
3. หยดน้ำใส่ฟลอรัลโฟมให้ชุบน้ำตลอดเวลา เป็นเวลา 5 วนั 
4. สังเกตทิศทางการเจริญเติบโตของรากถ่ัวเขียว บันทึกผล 
 
บันทึกผลการทดลอง 

วันที่ ผลการสังเกต หมายเหตุ 
วันที่  1   
วันที่  2   
วันที่  3   

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภาพการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(อุณหภูมิและการสัมผัส) 
 2. ใบงานการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(อุณหภูมิและการสัมผัส) 
 3. ต้นถั่วเขียวที่เพาะไว้แล้ว       1 คืน 
 4. ฟลอรัลโฟม             1 ก้อน 
 5. สำลี                      1 ก้อน 
 6. น้ำ           1 กระป๋อง 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ครูถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้น
ความสนใจ ดังนี้ 
    -ดอกทิวลิปมีการตอบสนอง
ต่ออุณหภูมิอย่างไร 
    -นักเรียนเคยสัมผัสใบของต้น
ไมยราบหรือไม่ เมื่อใบของต้น
ไมยราบถูกสัมผัส จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะใด 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบ
คำถาม  
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสืบค้น ทดลอง 
     -ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
2. ประเมินทักษะ
การตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าของพืช(แสง) 
3. สังเกต
พฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์การ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
(แสง) ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
(อุณหภูมิและการสัมผัส) ได้
ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..….…………………………………………………  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ ดังนี้ 
- ดอกทิวลิปมีการตอบสนองต่ออุณหภูมิอย่างไร 
- นักเรียนเคยสัมผัสใบของต้นไมยราบ หรือไม่ เมื่อ
ใบของต้นไมยราบถูกสัมผัส จะมีการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะใด 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม  
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์การตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าของพืช (อุณหภูมิและการสัมผัส) 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูให้นักเรียนสังเกตการตอบสนองต่อความชื้น
ของราก 
3. นักเรียนทำการทดลอง 
   1. ตัดฟลอรัลโฟมให้เป็นรูปทรงกระบอกเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ชุบน้ำให้ชุ่ม แล้ว
ใส่ลงตรงกลางกระป๋องพลาสติก นำสำลีใส่
โดยรอบฟลอรัลโฟม 
   2. นำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำไว้แล้ว 1 คืน มาโรย
ลงบนสำลี 
   3. หยดน้ำใส่ฟลอรัลโฟมให้ชุบน้ำตลอดเวลา 
เป็นเวลา 5 วัน 
   4. สังเกตทิศทางการเจริญเติบโตของรากถ่ัว
เขียว บันทึกผล 
   5. ครูคอยให้คำแนะนำขณะปฏิบัติ 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน หรือวิธีการ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื ่น สนับสนุนหรือโต้แย้งความคิดเห็น
ของผู ้อื ่นอย่างมีเหตุผล ร่วมทำงานกลุ ่มกับ
เพ ื ่ อน ให ้ ความ ร ่ วมม ื อในการทำงาน 
ร ับผ ิดชอบต ่อบทบาท และหน ้าท ี ่ ได ้รับ
มอบหมาย ใส่ใจในการทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และช่วยเหลือเพ่ือน   
เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดม
คิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
 - นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
 - นักเรียนสังเกต  การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ของพืช(อุณหภูมิและการสัมผัส) 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ของพืช(อุณหภูมิและการสัมผัส)  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้
เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(อุณหภูมิ
และการสัมผัส) โดยมีคำถามดังนี้ 
- ฟลอรัลโฟมมีลักษณะอย่างไร (ดูดซับน้ำให้มี
ความชื้นตลอดเวลา) 
- เมื่อเวลาผ่านไป 5 วัน รากพืชมีการเปลี่ยนแปลง ใน
ลักษณะใด (เจริญเข้าหาความชื้น) 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าของพืช (อุณหภูมิและการสัมผัส) (รากถั่งเขียว

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 - การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้าแสดงออก
ที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับ อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
 - แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าของพืช(อุณหภูมิและการสัมผัส)ได้
อย่างถูกต้อง  
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

จะงอกและเจริญเข้าหาฟลอรัลโฟมที่ชุ่มน้ำ นั่น
แสดงว่ารากพืชตอบสนองต่อความชื้นโดยการ
เจริญเข้าหาความชื้น 

- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี 
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ      

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ 
1. ครูให้นักเรียนสำรวจไปสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของ
พืช กลุ่มละหัวข้อ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับ
เพ่ือน  
- การตอบสนองต่ออุณหภูมิ 
- การตอบสนองต่อการสัมผัส 
- การตอบสนองต่อสิ่งเร้าอ่ืนๆ 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ 
- ใหน้ักเรียนดูคลิป  
https://www.youtube.com/watch?v=b24d5NIikGY   
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
- https://www.youtube.com/watch?v=iKy2L9k2uH4 
- https://www.youtube.com/watch?v=ji-MtMgHyxQ  
นิทาน 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าของพืช(อุณหภูมิและการสัมผัส) ใช้เป็น
ความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ 
Mind  Mapping 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                  ตำแหน่ง     …………………………………..      
 

หมายเหตุ  การจัดการเรียนรู้ใช้เวลา  2  ชั่วโมง 
    การจัดการเรียนรู้  ชั่วโมงท่ี  1  จัดการเรียนการสอนข้ันที่  1-2 
        ชั่วโมงท่ี  2  จัดการเรียนการสอนข้ันที่  3-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b24d5NIikGY
https://www.youtube.com/watch?v=iKy2L9k2uH4
https://www.youtube.com/watch?v=ji-MtMgHyxQ
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช         เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ประโยชน์ของพืช       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่......................................เดือน..................................................................พ.ศ. ……….………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวชี้วัด ว 1.2 ป 2/2 ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำ และแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดย
ดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
 
2.  สาระสำคัญ 
 พืชมีประโยชน์มากมายทั้งต่อคน และสัตว์ เช่น เป็นอาหารเป็นที่อยู่อาศัย เป็นยารักษาโรค พืชบาง
ชนิดให้ทำเครื่องนุ่งห่ม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ประโยชน์ของพืช 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุประโยชน์ของพืชได้ (K)    
2. สำรวจประโยชน์ของพืชได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของพืช 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม  
 -พืชรักษาโรคได้หรือไม่ 
 -เราใช้ประโยชน์จากพืชได้อีกบ้าง 
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
          1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
           2. ให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ของพืชตามหัวข้อที่กำหนดให้ 
  - อาหาร 
  - เครื่องนุ่งห่ม 
  - ที่อยู่อาศัย 
  - ยารักษาโรค 
          3. ครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือขณะปฏิบัติกิจกรรม 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
         1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับประโยชน์ของพืช  
         2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพืช 
   - พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นอาหาร 
             - พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม 
    - พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
    - พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นยารักษาโรค 
    - ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช 
    - ถ้าโลกนี้ไม่มีพืช คน สัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่เพราะเหตุใด 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
          1. ครูนำภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์และป่าไม้ถูกทำลายมาให้นักเรียนดูแล้วร่วมกันอภิปราย   
              - ผลกระทำที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า 
 2. ครูเชื่อมโยงความรู้สู่อาเซียน 
    - ดอกไม้ประจำชาติไทย (ดอกชัยพฤกษ์) 
     - ดอกไม้ในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนดูแล้วทายว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอะไร 
     - ดอกราตรี (Moon Orchid) ประเทศอินโดนีเซีย 
     - ดอกจำปา (Champa) ประเทศลาว 
     - ดอกบุหงารายา (Bunaga Raya) หรือดอกชบา หรือดอกชบาเป็นดอกไม้ประเทศมาเลเซีย 
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 1. ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
     - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
     - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
     - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 2. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเป็น Mind Mapping 
 4. นักเรียนร่วมกันจัดป้ายนิเทศเก่ียวกับประโยชน์ของพืช 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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ใบงานที่  11 

แบบบันทึกประโยชน์ของพืช 
 วันที่ ……….…..  เดือน…………………………………. พ.ศ.  ………………. 
กลุ่ม  ……………………………………………..   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

 
ชื่อผู้ทดลอง 

1. …………………………….………….……….………   2. ………………………………………….……………….. 
          3. …………………………………………………………   4. ….……………………………………………………….. 
 
จุดประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันสำรวจประโยชน์ของพืช  แล้วนำมาบันทึกลงกระดาษที่แจกให้  โดยออกแบบ  
พร้อมระบายสีสวยงาม   
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของพืช 
 2.  ใบงานประโยชน์ของพืช 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุประโยชน์ของ
พืชได้ (K)    
2. สำรวจประโยชน์
ของพืชได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต         
มีความกระตือรือร้น 
(A) 
 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสืบค้น 
ทดลอง 
    - ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
2. ประเมินทักษะการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
(แสง) 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์ประโยชน์
ของพืช ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบประโยชน์
ของพืชได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………  
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของพืช 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม  
-พืชรักษาโรคได้หรือไม่ 
-เราใช้ประโยชน์จากพืชได้อีกบ้าง 
3.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - คิดพิจารณาจากประสบการณ์การประโยชน์
ของพืช 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน แบบ 
PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ของพืช
ตามหัวข้อที่กำหนดให้ 
-อาหาร 
-เครื่องนุ่งห่ม 
-ที่อยู่อาศัย 
-ยารักษาโรค 
3. ครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือขณะปฏิบัติ
กิจกรรม 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่
ดี โดยมีกระบวนการทำงาน หรือวิธีการทำงานที่ดี
และเหมาะสม ร ับฟ ังความค ิดเห ็นของผ ู ้ อ่ืน 
สนับสนุนหรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ  
 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับประโยชน์ของพืช  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้
เกี่ยวกับประโยชน์ของพืช 
-พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นอาหาร 
-พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม 
-พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
-พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นยารักษาโรค 
-ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช 
-ถ้าโลกนี้ไม่มีพืช คน สัตว์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
หรือไม่เพราะเหตุใด 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่
ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับ อย่างมีเหตุผล  
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าประโยชน์ของพืช  
ได้อย่างถูกต้อง  
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ      
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ 
1. ครูนำภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์และป่าไม้ถูกทำลายมา
ให้นักเรียนดูแล้วร่วมกันอภิปราย   
-ผลกระทำท่ีเกิดข้ึนจากการตัดไม้ทำลายป่า 
2. ครูเชื่อมโยงความรู้สู่อาเซียน 
-ดอกไม้ประจำชาติไทย (ดอกชัยพฤกษ์) 
ดอกไม้ในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนดูแล้วทายว่า
เป็นดอกไม้ประจำชาติอะไร 
- ดอกราตรี (Moon Orchid) ประเทศอินโดนีเซีย 
- ดอกจำปา (Champa) ประเทศลาว 
- ดอกบุหงารายา (Bunaga Raya) หรือดอกชบา 
หรือดอกชบาเป็นดอกไม้ประเทศมาเลเซีย 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าประโยชน์ของพืช ใช้
เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ 
Mind  Mapping 

 

 
ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                   ตำแหน่ง     …………………………………..      

 
หมายเหตุ  การจัดการเรียนรู้ใช้เวลา  2  ชั่วโมง 
    การจัดการเรียนรู้  ชั่วโมงท่ี  1  จัดการเรียนการสอนข้ันที่  1-2 
        ชั่วโมงท่ี  2  จัดการเรียนการสอนข้ันที่  3-4 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 18 เรื่องนำเสนอประโยชน์ของพืช            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................เดือน...................................................................พ.ศ.……………..………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์  
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป 2/2 ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและ แสงเพ่ือการเจริญเติบโต โดย
ดูแล  พืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
 
2.  สาระสำคัญ 
 พืชมีประโยชน์มากมายทั้งต่อคน และสัตว์เช่นเป็นอาหารเป็นที่อยู่อาศัย เป็นยารักษาโรคพืชบางชนิด
ให้ทำเครื่องนุ่งห่ม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ประโยชน์ของพืช 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุประโยชน์ของพืชได้ (K)    
2. สำรวจประโยชน์ของพืชได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของพืช 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม  
 - พืชรักษาโรคได้หรือไม่ 
 - เราใช้ประโยชน์จากพืชได้อีกบ้าง 
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
        2. ให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ของพืชตามหัวข้อที่กำหนดให้ 
  - อาหาร 
  - เครื่องนุ่งห่ม 
  - ที่อยู่อาศัย 
           - ยารักษาโรค 
3. ครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือขณะปฏิบัติกิจกรรม 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับประโยชน์ของพืช  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพืช 
           - พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นอาหาร 
                     - พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม 
  - พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
  - พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นยารักษาโรค 
  - ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช 
  - ถ้าโลกนี้ไม่มีพืช คน สัตว์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่เพราะเหตุใด 
  - นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาประโยชน์ที่ได้จากพืชอย่างไรบ้าง 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูนำภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์และป่าไม้ถูกทำลายมาให้นักเรียนดูแล้วร่วมกันอภิปราย   
    - ผลกระทำที่เกิดข้ึนจากการตัดไม้ทำลายป่า 
2. ครูเชื่อมโยงความรู้สู่อาเซียน 
    - ดอกไม้ประจำชาติไทย (ดอกชัยพฤกษ์) 
     ดอกไม้ในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนดูแล้วทายว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอะไร 
     - ดอกราตรี (Moon Orchid) ประเทศอินโดนีเซีย 
     - ดอกจำปา (Champa) ประเทศลาว 
     - ดอกบุหงารายา (Bunaga Raya) หรือดอกชบา หรือดอกชบาเป็นดอกไม้ประเทศมาเลเซีย 
3. ให้นักเรียนสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับพืชที่นำมาใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตแล้วนำมาเล่าให้
เพ่ือนฟัง คัดคำศัพท์ลงสมุดจดงานส่งครู 
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4.  ครูทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     - ยกตัวอย่างการนำพืชมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
     - สัตว์ป่ากับป่าไม้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร   
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 1. ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
     - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
     - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
     - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 2. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเป็น Mind Mapping 
 4.  นักเรียนร่วมกันจัดป้ายนิเทศเก่ียวกับประโยชน์ของพืช 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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ใบงานที่  11 

แบบบันทึกประโยชน์ของพืช 
 วันที่  ……..  เดือน ………………………………….พ.ศ.  ………………. 

กลุ่ม  ……………………………………………..   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ชื่อผู้ทดลอง 
    1. ………………………………………………………………  2. ……………………………………………………..……….. 
            3. ………………………………………….…………………    4. …………………………………………………..……………. 
จุดประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คำชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันสำรวจประโยชน์ของพืช แล้วนำมาบันทึกลงกระดาษที่แจกให้ โดยออกแบบ พร้อม
ระบายสีสวยงาม   
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของพืช 
 2. ใบงานประโยชน์ของพืช 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุประโยชน์
ของพืชได้ (K)    
2. สำรวจประโยชน์
ของพืชได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต 
มีความกระตือรือร้น 
(A) 
 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสืบค้น 
ทดลอง 
   -ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
2. ประเมินทักษะการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
(แสง) 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์ประโยชน์
ของพืช ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบประโยชน์
ของพืชได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………...........................................………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………  
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์          
ของพืช 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม  
   - พืชรักษาโรคได้หรือไม่ 
   - เราใช้ประโยชน์จากพืชได้อีกบ้าง 
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได ้ตรงความหมายช ัดเจน ม ี เหต ุผล              
ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์การประโยชน์
ของพืช 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
 2. ให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ของ
พืชตามหัวข้อที่กำหนดให้ 
    - อาหาร 
    - เครื่องนุ่งห่ม 
    - ที่อยู่อาศัย 
    - ยารักษาโรค 
3. ครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือขณะปฏิบัติ
กิจกรรม 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที ่เป็นผู ้นำกลุ ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน หรือวิธีการ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืน
อย่างมีเหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ
ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท และ
หน้าที ่ ได ้ร ับมอบหมาย ใส ่ใจในการทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที ่สุด และช่วยเหลือเพื ่อน   
เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
 - นักเรียนตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากพืช 
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ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                        ตำแหน่ง     …………………………………..      

 
หมายเหตุ  การจัดการเรียนรู้ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
     การจัดการเรียนรู้  ชั่วโมงที่  1  จัดการเรียนการสอนข้ันที่  1-2 
         ชั่วโมงท่ี  2  จัดการเรียนการสอนข้ันที่  3-4 

 
 

 
 

 

  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับประโยชน์ของ
พืช  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพืช 
- พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นอาหาร 
- พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม 
- พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
- พืชชนิดใดบ้างที่ใช้เป็นยารักษาโรค 
- ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช 
- ถ้าโลกนี้ไม่มีพืช คน สัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่
ได้หรือไม่เพราะเหตุใด 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 - การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับ อย่างมีเหตุผล  
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
 - แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม 
เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่า
ประโยชน์ของพืช ได้อย่างถูกต้อง  
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี 
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ    

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ 
1. ครูนำภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์และป่าไม้ถูก
ทำลายมาให้นักเรียนดูแล้วร่วมกันอภิปราย   
- ผลกระทำท่ีเกิดข้ึนจากการตัดไม้ทำลายป่า 
2. ครูเชื่อมโยงความรู้สู่อาเซียน 
- ดอกไม้ประจำชาติไทย (ดอกชัยพฤกษ์) 
ดอกไม้ในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนดูแล้วทาย 
ว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอะไร 
- ดอกราตรี (Moon Orchid) ประเทศ
อินโดนีเซีย 
- ดอกจำปา (Champa) ประเทศลาว 
- ดอกบุหงารายา (Bunaga Raya) หรือดอก
ชบา หรือดอกชบาเป็นดอกไม้ประเทศมาเลเซีย 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าประโยชน์ของพืช 
ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอใน
รูปแบบ Mind  Mapping 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                       เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 19 เรื่องการดูแลพืช                 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................เดือน......................................................................พ.ศ. ……………………………. 
 
1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์  
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวชี้วัด ว 1.2 ป 2/2 ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและ แสงเพื่อการเจริญเติบโต โดย
ดูแล  พืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
 
2.  สาระสำคัญ 
 การดูแลรักษา หมายถึงการปฏิบัติต่อพืชที่ปลูกให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเป็นปกติและปราศจากการ
รบกวนจากศัตรูต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกไปจนพืชให้ผลผลิตได้ ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องทำดังนี้ การใหน้้ำ 
(watering) พรวนดิน ใส่ปุ๋ย การกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การดูแลพืช 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการดูแลพืชได้ (K)    
2. สำรวจการดูแลพืชได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการดูแลพืช 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม  
 - นักเรียนเคยได้รับมอบหมายให้ดูแลต้นไม้ในบ้านหรือไม่ และได้รับหน้าที่อะไร 
 - พืชที่ได้รับการดูแลจะมีลักษณะอย่างไร 
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการดูแลรักษาพืช 
  - การรดน้ำ 
  - การพรวนดิน 
  - การกำจัดศัตรูพืชและการป้องกัน 
3. ครูให้นักเรียนลงไปสำรวจบริเวณโรงเรียนโดยสังเกตดังนี้ 
 - ความสมบูรณ์ของลำต้น ใบ ดอก และผลว่ามีร่องรอยการทำลายของพืชหรือไม่ บันทึกผล 
 - หาแมลง สัตว์ ต้นหญ้าและศัตรูพืชอ่ืน ๆ ที่ปรากฏตามลำต้น และพ้ืนที่โดยรอบ บันทึกผลและวาด
ภาพสิ่งที่พบ 
 - ใช้แว่นขยายส่องที่เปลือกของลำต้นและด้านหลังใบ บันทึกผลและวาดภาพสิ่งที่พบ 
4. ครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือขณะปฏิบัติกิจกรรม 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับประโยชน์ของพืช  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายดังนี้ 
 -ใบที่สมบูรณ์ควรมีลักษณะอย่างไร (สีเขียวสด เป็นมัน ไม่มีรอยที่ถูกทำลาย 
 -สิ่งที่รบกวนพืชมีอะไรบ้าง (หญ้า แมลง หนอน นก หนู และกระรอก) 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้นักเรียนไปสัมภาษณ์เกษตรกรในท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืช การดูแลพืช ทำเป็นรายงานส่งครู 
2. ครูนำอภิปราย เคยมีคนทดสอบเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังปรากฏว่าต้นไม้เจริญเติบโตดีกว่าต้นไม้ที่ไม่ได้เปิดเพลง 
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ ครูชี้แนะให้นักเรียนลองทำดู 
3. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยตั้งคำถามดังนี้ 
  - การใช้ยาฆ่าแมลง กำจัดศัตรูพืชควรทำหรือไม่ อย่างไร 
  - ถ้าดินที่เราปลูกพืชไว้แน่นและแข็ง ควรทำอย่างไร 
  - ทำไมเราจึงต้องพรวนดินให้แปลงพืชเป็นระยะ ๆ 
  - หลังจากการปลูกพืชเราควรดูแลพืชอย่างไร 
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 1. ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
  - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
  - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
  - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 2. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเป็น Mind Mapping 
 4. นักเรียนร่วมกันจัดป้ายนิเทศเก่ียวกับประโยชน์ของพืช 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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ใบงานที่  12 

แบบบันทึกการดูแลพืช 
 วันที่  ……..  เดือน………………………………….พ.ศ.  ………………. 

กลุ่ม  ……………………………………………..   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ชื่อผู้ทดลอง 
  1.  ……………………………………………….…………   2. ………………………………………………………..………….. 
  3.  ……………………………………………..……………   4. ………………………………………………………………….. 
จุดประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันสำรวจชื่อพืชบริเวณโรงเรียน แล้วนำมาบันทึกผลการสังเกตให้ละเอียดที่สุด 
 
ตาราง  บันทึกการดูแลพืช  

ที ่ ชื่อพืช สีของใบ ลักษณะใบ แมลงที่พบ/วาดภาพประกอบ 
1  

 
   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

สรุปผลการสำรวจ 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภาพเกี่ยวกับการดูแลพืช 
 2.  ใบงานการดูแลพืช 
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9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการดูแลได้ (K)    
2. สำรวจการดูแลพืชได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มีความ
กระตือรือร้น (A) 
 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสืบค้น 
ทดลอง 
    -ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
2. ประเมินทักษะการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของ
พืช(แสง) 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์ประโยชน์ของ
พืช ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบประโยชน์ของพืช
ได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการ         
ดูแลพืช 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม  
-นักเรียนเคยได้รับมอบหมายให้ดูแลต้นไม้        
ในบ้านหรือไม่ และได้รับหน้าที่อะไร 
-พืชที่ได้รับการดูแลจะมีลักษณะอย่างไร 
3.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์การประโยชน์ของ
พืช 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 
คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและ 
สมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

2. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการดูแลรักษาพืช 
 -การรดน้ำ 
- การพรวนดิน 
- การกำจัดศัตรูพืชและการป้องกัน 
3. ครูให้นักเรียนลงไปสำรวจบริเวณโรงเรียน
โดยสังเกตดังนี้ 
- ความสมบูรณ์ของลำต้น ใบ ดอก และผลว่า
มีร่องรอยการทำลายของพืชหรือไม่ บันทึก
ผล 
- หาแมลง สัตว์ ต้นหญ้าและศัตรูพืชอ่ืน ๆ ที่
ปรากฏตามลำต้น และพ้ืนที่โดยรอบ บันทึก
ผลและวาดภาพสิ่งที่พบ 
- ใช้แว่นขยายส่องที่เปลือกของลำต้นและ
ด้านหลังใบ บันทึกผลและวาดภาพสิ่งที่พบ 
4.  ครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม 

 หรือวิธี การทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความ
คิดเห็นของผู ้อื ่น  สนับสนนุ หรือโต้แย้งความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมี เหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับ
เพื่อน ให้ความ ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบ
ต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจใน
การ ทำงาน พยายามทำงานให ้ด ีท ี ่ส ุด และ 
ช่วยเหลือเพื่อน เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา 
ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วย
กลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากพืช 
 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับประโยชน์
ของพืช  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายดังนี้ 
-ใบที่สมบูรณ์ควรมีลักษณะอย่างไร 
(สีเขียวสด  เป็นมัน  ไม่มีรอยที่ถูกทำลาย 
-สิ่งที่รบกวนพืชมีอะไรบ้าง 
(หญ้า แมลง หนอน นก หนู และกระรอก) 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่
ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับ อย่างมีเหตุผล  
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่มเปรียบเทียบข้อมูล
เกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าประโยชน์ของพืช ได้
อย่างถูกต้อง  
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี 
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ    

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ 
1. ครูให้นักเรียนไปสัมภาษณ์เกษตรกรใน
ท้องถิ่นเก่ียวกับวิธีการปลูกพืช การดูแลพืช 
ทำเป็นรายงานส่งครู 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
เกณฑ์บ่งชี้ว่าประโยชน์ของพืช ใช้เป็นความคิด
รวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ Mind  Mapping 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

2. ครูนำอภิปรายเคยมีคนทดสอบเปิดเพลง
ให้ต้นไม้ฟังปรากฏว่าต้นไม้เจริญเติบโตดีกว่า
ต้นไม้ที่ไม่ได้เปิดเพลง นักเรียนเห็นด้วย 
หรือไม่ ครูชี้แนะให้นักเรียนลองทำดู 
3. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยตั้ง
คำถามดังนี้ 
- การใช้ยาฆ่าแมลง กำจัดศัตรูพืชควรทำ
หรือไม่ อย่างไร 
- ถ้าดินที่เราปลูกพืชไว้แน่นและแข็ง ควรทำ
อย่างไร 
- ทำไมเราจึงต้องพรวนดินให้แปลงพืชเป็น
ระยะ ๆ 
- หลังจากการปลูกพืชเราควรดูแลพืชอย่างไร 

  

 
ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                    ตำแหน่ง     …………………………………..      
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตพืช                           เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 20 เรื่องเรารักต้นไม้              เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................ เดือน.....................................................................พ.ศ. ……………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว ๑.๒ : เข้าใจสมบัติของสิ ่งมีช ีว ิต หน่วยพื ้นฐานของสิ ่งมีชีว ิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์  
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวชี้วัด ว 1.2 ป2/2 ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและ แสงเพื่อการเจริญเติบโต โดย
ดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
 
2.  สาระสำคัญ 
 การดูแลรักษา  หมายถึงการปฏิบัติต่อพืชที่ปลูกให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเป็นปกติและปราศจาก
การรบกวนจากศัตรูต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกไปจนพืชให้ผลผลิตได้  ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องทำดังนี้   
  การให้น้ำ (watering)  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย  การกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 เรารักต้นไม้ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุเรารักต้นไม้ได้ (K)    
2. เขียนเรียงความเรารักต้นไม้ได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรารักต้นไม้ 
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
นักเรียนเขียนเรียงความเรารักต้นไม้ 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ครูสุ่มนักเรียน 5 คน ให้ออกมาอ่านเรียงความที่นักเรียนเขียนหน้าชั้นเรียน  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เรียงความเรารักต้นไม้อีกครั้ง 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ครูให้นักเรียนไปสืบค้นความรู้เกี่ยวกับวิธีรักต้นไม้ของนักเรียนแต่ละคนหลังจากนั้นนำผลงานไปจัดป้ายนิเทศ 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 1. ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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ใบงานที่  13 

แบบบันทึกเรารักต้นไม้ 
 วันที่  ……..  เดือน………………………………….พ.ศ.  ………………. 

ชื่อ-สกุล  ……………………………………………..   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องเรารักต้นไม้  
…………………………………………….………………………………………………….……..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนภาพเกี่ยวกับการดูแลพืช 
 2.  ใบงานเรารักต้นไม้ 
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9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุเรารักต้นไม้ได้ (K)    
2. เขียนเรียงความเรารัก
ต้นไม้ได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต มี
ความกระตือรือร้น (A) 
 

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสืบค้น ทดลอง 
- ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
2. ประเมินทักษะ
การตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าของพืช(แสง) 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1-2 ประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และวิเคราะห์ประโยชน์ของพืช 
ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
3. ระบุองค์ประกอบประโยชน์ของพืชได้
ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ 
ซักถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรารักต้นไม้ 
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ก่อนเรียน  
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถาม
ได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์เรารักต้นไม้ 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
นักเรียนเขียนเรียงความเรารักต้นไม้ 
 

20 
 

 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากพืช 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ครูสุ่มนักเรียน 5 คน ให้ออกมาอ่าน
เรียงความที่นักเรียนเขียนหน้าชั้นเรียน  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย 
เรียงความเรารักต้นไม้อีกครั้ง 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอ เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่
ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับ อย่างมีเหตุผล การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
  -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
เกี่ยวกับเกณฑ์บ่งชี้ว่าประโยชน์ของพืช ได้อย่าง
ถูกต้อง  
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
-นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี 
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ    

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ 
ครูให้นักเรียนไปสืบค้นความรู้เกี่ยวกับวิธีรัก
ต้นไม้ของนักเรียนแต่ละคนหลังจากนั้นนำ
ผลงานไปจัดป้ายนิเทศ 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
เกณฑ์บ่งชี้ว่าเรารักต้นไม้ ใช้เป็นความคิดรวบยอด
เพ่ือนำเสนอในรูปแบบ เขียนเรียงความ 

 

 
ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                      ตำแหน่ง  …………………………………..      
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสืบพันธุ์ของพืชดอก      เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  การจำแนกการสืบพันธุ์ของพืช             เวลาเรียน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที.่............................ เดือน.....................................................................พ.ศ. ……………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  
 
2. สาระสำคัญ 
 การสืบพันธุ์  คือ  การสร้างชีวิตใหม่จากสิ่งมีชีวิตเดิม  เพื่อดำรงสืบพันธุ์ไป   เป็นกระบวนการที่ทำให้
สิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง  เมื่อพืชดอกเจริญเติบโตเต็มที่ จะเริ่มผลิตดอกไม้เพื่อเป็นเซลล์สืบพันธุ์ในการ
ขยายพันธุ์ต่อไป ภายในดอกจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยเกสรตัวผู้สร้างเซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้หรือละอองเรณู
เก็บไว้ในอับละอองเรณู (Pollen) ส่วนเกสรตัวเมียจะมีรังไข่ ซึ่งภายในมีไข่ (Ovule) ทำหน้าที่เก็บเซลล์สืบพันธุ์
ตัวเมียไว้  การสืบพันธุ์โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น  2  ประเภทคือสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ             
พืชนอกจากขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดซึ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วยังสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
(asexual reproduction) เช่น การขยายพันธุ ์ด้วยลำต้น เช่น พืชที ่มีลำต้นใต้ดินทำหน้าที ่สะสมอาหาร 
ได้แก่ ขิง ข่า ขมิ้น แห้ว เผือก หอม กระเทียม มันฝรั่ง ว่านสี่ทิศการขยายพันธุ์ด้วยกิ ่งโดยการปักชำ ตอน       
ติดตา  ทาบก่ิง  หรือเสียบยอด  เช่น ชบา  พู่ระหง มะละ  โกสน  กุหลาบ  พุทรา  มะม่วง  ดาวเรือง  ฤาษีผสม  
การขยายพันธุ์ด้วยราก  มักเป็นรากชนิดที่สะสมอาหาร เช่น  มันเทศ การขยายพันธุ์ด้วยใบ  เช่นใบคว่ำตาย
หงายเป็น  ใบต้นทองสามย่าน ใบของต้นโคมญี่ปุ่น 
3. สาระการเรียนรู้ 
การจำแนกการสืบพันธุ์ของพืช  
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการจำแนกการสืบพันธุ์ของพืชได้ (K)  
2. จำแนกประเภทของการสืบพันธุ์พืชได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย  และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
 1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ ภาพ  2  ภาพ  ดังนี้แล้วตอบคำถาม 
      - นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้าง 
      - นักเรียนรู้จักหรือไม่ มีชื่อว่าอะไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 
 
ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา 
 1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คนแบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
 2.  ให้นักเรียนดูคลิป  การจำแนกการสืบพันธุ์ของพืช 
https://www.youtube.com/watch?v=BhsxPjxNigs   
 3.  ให้นักเรียนจดบันทึกสาระสำคัญในคลิปที่ดูให้ได้มากท่ีสุด 
ขั้นที่  3  อธิบายและลงข้อสรุป  
          1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการดูคลิปการจำแนกพืช        
    https://www.youtube.com/watch?v=BhsxPjxNigs   
 2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
 3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
ให้นักเรียนสรุปความรู้เกี ่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด จัดทำเป็น ใบงานหรือ
ชิ้นงาน 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 

https://www.youtube.com/watch?v=BhsxPjxNigs
https://www.youtube.com/watch?v=BhsxPjxNigs
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน  ห้องสมุด  
2. ใบความรู้ 
3. ใบงาน 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกความหมายของการ
สืบพันธุ์พืชได้ (K) 
2. จำแนกประเภทของการ
สืบพันธุ์พืชได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่าง
คิด ช่างสงสัย  และเป็นผู้ที่มี
ความกระตือรือร้นในการ
เสาะแสวงหาความรู้ (A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม  ระบุ  และ
สำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
จำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และสำรวจความหมายของ
การสืบพันธุ์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. จำแนกประเภทของการสืบพันธุ์
พืชได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบปุระเภทของการสืบพันธุ์พืช
ได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน  
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



222 

 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาพ 2 ภาพ ดังนี้
แล้วตอบคำถาม 
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้าง 
- นักเรียนรู้จักหรือไม่ มีชื่อว่าอะไร 
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู ้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ 
ว ิจารณ ์  และตอบคำถามได ้ ตรง
ความหมายช ัดเจน ม ี เหต ุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าการ
สืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช 

ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คนแบบ PLC  
(นักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ให้นักเรียนดูคลิป  การจำแนกการสืบพันธุ์ของพืช  
https://www.youtube.com/watch?v=BhsxPjxNi
gs   
3. ให้นักเรียนจดบันทึกสาระสำคัญในคลิปที่ดูให้ได้
มากที่สุด 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
เป็นภาวะผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและ
สมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการ
ทำงานหรือวิธี การทำงานที่ดีและ
เหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สนับสนนุ หรือโต้แย้งความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี เหตุผล  ร่วม
ทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือ
ในการทำงานรับผิดชอบต่อบทบาท 
และหน้าที่ได้รับมอบหมาย ใสใจใน
การ ทำงาน พยายามทำงานให้ดีที่สุด 
และ ช่วยเหลือเพ่ือน เมื่อการทำงาน
กลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและ 
รักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนใน
กลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและ
สำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
มติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะ
ความเหมือนความแตกต่าง ใช้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=BhsxPjxNigs
https://www.youtube.com/watch?v=BhsxPjxNigs
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการ
สังเกต การสืบพันธุ์และการ 

ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการดูคลิปการ
จำแนกพืช        
https://www.youtube.com/watch?v=BhsxPjxNi
gs   
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่
ละกลุ่ม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอ การจำแนกพืช       
เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่
ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ครูสอบถามเกี่ยวกับการสืบพันธุ์
และการขยายพันธุ์พืช 
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
 - แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม 
เปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - นักเรียนใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ วิพากษ์ วิจารณ์ สรุป
ข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ  

ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
ให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชแต่
ละชนิด โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด จัดทำเป็น ใบ
งานหรือชิ้นงาน 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการ
เรียนเกี่ยวกับการสืบพันธุ์และการ
ขยายพันธุ์พืชใช้เป็นความคิดรวบยอด
เพ่ือนำเสนอในรูปแบบ mind 
mapping 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                  ตำแหน่ง     ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BhsxPjxNigs
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ใบงานที่  1 

 
วันที่  ……………………….เดือน…………………………………..พ.ศ. …………………..   

ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 
สมาชิก   1. ………………………………………………….  2.  ……………………………………………… 
            3. …………………………………………………  4.  …………………………………………….… 

 
คำชี้แจง  :  ให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชแต่ละชนิดมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ภาพที่  1 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ภาพที่  2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

  

ภาพท่ี  1   ภาพท่ี  2   
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ใบความรู้ 

 
การสืบพันธุ์  
การสืบพันธุ์ คือ การสร้างชีวิตใหม่จากสิ่งมีชีวิตเดิม เพื่อดำรงสืบพันธุ์ไป เป็นกระบวนการที่ทำให้ สิ่งมีชีวิตอยู่
ได้อย่างต่อเนื่อง 
การสืบพันธุ์ทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
  1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยไม่เพศ (Asexual reproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์ 
แต่ใช่ส่วนอื่น ๆ ขยายพันธุ์แทน เช่น 
-การแตกหน่อ (budding) ได้แก่  หน่อกล้วย  ไผ่  กล้วยไม้ เป็นต้น 
-การสร้างสปอร์ (sporeformation) ได้แก่  มอส  เฟิร์น เป็นต้น 
-การตอนกิ่ง (marcotting) ได้แก่  กุหลาบ  มะม่วง ส้ม  เงาะ  เป็นต้น 
-การติดตา (budding) ได้แก ่ กุหลาบ  ยางพารา เป็นต้น 
-การทาบกิ่ง (grafting) ได้แก่  มะม่วง  ทุเรียน เป็นต้น 
-การปักชำ (cutting) ได้แก ่ ชบา  เฟ่ืองฟ้า เป็นต้น 
- การแตกต้นใหม่จากส่วนต่าง ๆ ของพืช 
  2.การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexualreproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยดอกมีการผสมกัน 
ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 
  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชมีการทำงานคล้ายกับสัตว์ กล่าวคือ ต้องมีการรวมตัวกันของเซลล์
สืบพันธุ์เพศเมียและเพศผู้ซึ่งเกิดขึ้นในดอก ดอกนั้นจึงจะพร้อมและเริ่มกระบวนการต่อไปเพื่อขยายพันธุ์ และ
แม้ว่าดอกไม้แต่ละสายพันธุ์จะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกัน แต่โครงสร้างหลัก ๆ ของดอกมีอยู่ 4 ส่วน ได้แก่ 
ภาพ : Shutterstock 
  
1) กลีบเลี้ยง (Sepals) มักเจริญมาจากใบ มีหน้าที่ป้องกันดอกจากอันตรายภายนอก ส่วนใหญ่มักมีสีเขียว แต่
สำหรับพืชบางสายพันธุ์อาจมีการเปลี่ยนสีหรือรูปร่างที่แปลกตาออกไปเพ่ือล่อแมลงให้มาผสมเกสร 
  
2) กลีบดอก (Petals) เป็นกลีบของดอกไม้ที่แท้จริง โดยจะอยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไปด้านในของดอก มีสีสัน
สดใสสะดุดตา มีหน้าที่สำคัญในการสร้างความโดดเด่นสะดุดตาแมลง และล่อให้แมลงมาช่วยในการผสมพันธุ์ให้
ได้มากที่สุด 
  
3) เกสรตัวผู้ (Stamen) ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ สำหรับพืชบางชนิดอาจจะวิวัฒนาการให้เกสรตัวผู้
มีการผลิตน้ำหวานออกมาเพื่อช่วยล่อแมลงได้เช่นกัน เกสรตัวผู้มักมีหลายอันในหนึ่งดอก และในแต่ละอันก็จะ
มีโครงสร้างที่เรียกว่า ก้านเกสรตัวผู้ (Filament) อับเรณู (Anther) ซึ่งเป็นส่วนที่มีละอองเรณู (Pollen grain) 
อยู่ภายในเป็นจำนวนมาก เพ่ือให้มั่นใจว่าเซลล์สืบพันธุ์จะติดไปกับตัวแมลงให้ได้มากที่สุด 
  
4) เกสรตัวเมีย (Pistil) มักจะอยู่ด้านในสุดของดอก ส่วนของยอดเกสรตัวเมีย (Stigma) มักมีสารเหนียวเพ่ือ
ใช้ดักจับละอองเรณู บริเวณแกนกลางของดอก หรือส่วนที่ต่ำที่สุดของเกสรตัวเมียจะมีโครงสร้างเป็นกระเปาะ
ซึ่งเรียกว่า รังไข่ (Ovary) เป็นที่อยู่ของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย โดยอาจจะมีเพียงเซลล์เดียว หรืออาจจะแบ่งเป็น
หอ้งเล็ก ๆ ย่อย ๆ โดยแต่ละห้องก็มีเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่  
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พืชที่มีโครงสร้างดอกครบทั้ง 4 ส่วนเรียกว่า ดอกสมบูรณ์ (Complete flower) หากมีไม่ครบ 4 ส่วนเรียกว่า 
ดอกไม่สมบูรณ์ (Incomplete flower) และหากพิจารณาที่โครงสร้างสืบพันธุ์ ในดอกท่ีมีครบทั้งสองเพศจะ
เรียกว่า ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect flower) และดอกท่ีมีเพียงเพศใดเพศหนึ่งจะเรียกว่า ดอกไม่สมบูรณ์เพศ 
(Imperfect flower) 
ภาพ : Pixabay 
  
การผสมพันธุ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อละอองเรณูปลิวตกจากยอดของเกสรตัวผู้ไปสัมผัสและติดเข้ากับยอดของเกสรตัว
เมียของดอกชนิดเดียวกัน การถ่ายละอองเรณูอาจจะเกิดขึ้นในดอกเดียวกัน หรือดอกของต้นเดียวกัน ซึ่งกรณีนี้
เรียกว่า Self Pollination สำหรับการผสมข้ามต้นโดยเกสรตัวผู้ของต้นหนึ่งปลิวหรือติดตัวแมลงไปสัมผัสและ
ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของอีกต้นหนึ่งจะเรียกว่า Cross Pollination 
 
จุดสำคัญของการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียและเพศผู้คือ ในขั้นต้นจะมีการแบ่งนิวเคลียสของเซลล์
สืบพันธุ์เพศผู้แบบไมโทซิส กล่าวคือจะได้สเปิร์มนิวเคลียส 2 ตัว ก่อนที่ตัวหนึ่งจะผสมเข้ากับเซลล์สืบพันธุ์เพศ
เมีย วิวัฒนาการเป็นไซโกต และเอมบริโอต่อไป ในขณะที่สเปิร์มนิวเคลียสอีกตัวจะทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงโดยการ
เข้าผสมกับโพลาร์นิวคลีอาย (Polar Nuclei) เจริญเป็นเอนโดสเปิร์ม และเป็นอาหารให้กับเซลล์เอมบริโอต่อไป 
โดยการผสมแบบนี้เรียกว่า การปฏิสนธิซ้อน ครึ่งหนึ่งได้เมล็ด อีกครึ่งได้อาหารเพื่อเมล็ดที่งอกออกมา 
ภาพ : Pixabay 
  
เมื่อปฏิสนธิเสร็จเรียบร้อยส่วนต่าง ๆ โครงสร้างต่าง ๆ ของดอกก็จะพัฒนาต่อไปเพ่ือให้พร้อมสำหรับเมล็ดพันธุ์
ได้เจริญเติบโตกระจายออกไป รังไข่จะเจริญต่อกลายเป็นผล ผนังรังไข่ (Ovary Wall) เป็นกำแผงป้องกัน
อันตรายตั้งแต่แรกเริ่มเม่ือครั้งยังเป็นดอกไม้ และมันจะค่อย ๆ เจริญไปเป็นเปลือกชั้นนอกสุดและเนื้อของผลไม้ 
ส่วนที่จะกลายเป็นเมล็ดสำหรับขยายพันธุ์ในภายหลังคือ ออวุล (Ovule) โดยจะมีไข่ซึ่งจะกลายเป็นต้นอ่อนอยู่
ในเมล็ดอีกที ส่วนเยื่อหุ้มออวุลจะกลายเป็นเปลือกหุ้มเมล็ดต่อไป และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่ไม่สำคัญต่อผลก็จะ
แห้งเหี่ยวหลุดล่วงไปตามลำดับ 
  
การสืบพันธุ์แบบอาศัยไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช 

พืชนอกจากขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดซึ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วยังสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
(asexual   reproduction)  เช่น 
                1.  การขยายพันธุ์ด้วยลำต้น  เช่นพืชที่มีลำต้นใต้ดินทำหน้าที่สะสม
อาหาร ได้แก ่  ขิง  ข่า  ขม้ิน  แห้ว  เผือก  หอม  กระเทียม  มันฝรั่ง    ว่านสี่ทิศ 
                2.  การขยายพันธุ์ด้วยกิ่ง โดยการปักชำ   ตอน  ติดตา  ทาบก่ิง  หรือเสียบยอด  เช่น 
ชบา  พู่ระหง  มะละ  โกสน  กุหลาบ  พุทรา  มะม่วง  ดาวเรือง  ฤาษีผสม 
                3.  การขยายพันธุ์ด้วยราก  มักเป็นรากชนิดที่สะสมอาหาร เช่น  มันเทศ  
                4.  การขยายพันธุ์ด้วยใบ   เช่นใบคว่ำตายหงายเป็น  ใบต้นทองสามย่าน ใบของต้นโคมญี่ปุ่น 
 
วิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ 
 1. การปักชำหรือการตัดชำ (cutting  หรือ  cottage) กิ่งหรือรากท่ีใช้ต้องไม่อ่อนหรือแก่เกินไปใช้
มีดหรือกรรไกรตัดแต่งคมๆ  ตัดกิ่งออกเป็นท่อนๆ  ยาวประมาณ  10 -20  ซม.  โดยตดัให้เป็นปากฉลามใต้

http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/65617/-scibio-sci-


227 

 

ตา  เอาใบออกหมด  แล้วนำไปชำในกระบะชำ  โดยปักให้เอียง  45 – 70 องศา  และลึก 1 ใน 3 ของก่ิง 
นำกระบะชำไปวางในเรือนเพาะชำรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ  เมื่อกิ่งชำหรือรากชำมีรากพอสมควรก็แยกไปปลูก
ต่อไป  ในการชำนั้นถ้าใช้ฮอร์โมน เช่น เซราดิกซ์ (seradix)  เร่งก็จะทำให้งอกรากได้เร็วขึ้น 
                การยายพันธุ์โดยการชำนี้ใช้ได้ทั้งไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับ ที่นิยมกัน คือ 
ส้ม  ชมพู่  กุหลาบ   เฟืองฟ้า โกสน  ชบา  มะลิ  อ้อย  สาเก  
 2.  การตอน (marcotting) การตอนไม้ผลจะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพเหมือนต้นแม่ทุก
ประการ  เพราะมียีนชุดเดียวกัน ไม่มีการกลายพันธุ์  ให้ผลเร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ด  แต่มีข้อเสียตรงที่ก่ิง
ตอนไม่มีรากแก้ว ถ้าลมแรงหรือดินอ่อน  อาจล้มโค่นง่าย  ทำให้ต้นไม้มีอายุสั้นกว่าการปลูกด้วยเมล็ด 
 3.  การติดตา (budding)  ประกอบด้วย 
                ต้นตอ  ต้นตอควรเป็นต้นที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ต้านทานสภาพดินฟ้า อากาศ และโรคได้
ดี ไม่เป็นที่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ต้องลอกเปลือกออกง่ายเมื่อผ่าเปลือกต้นตอ 
                ต้นพันธุ์  ต้นพันธุ์ดีที่มีตาสมบูรณ์  ตาดีและสมบูรณ์หาได้มากในฤดูฝน ตาดีต้องมาจากกิ่งที่ไม่
แก่หรืออ่อนเกินไปและตาต้องแตกใหม่ๆ  ใช้มีดคมๆ ปาดตาให้บางๆ ให้เนื้อไม้ติดไปกับตาน้อยท่ีสุดและเอา
เนื้อไม้ที่ติดมาด้วยทิ้งเสียก่อน 

 
 

ภาพที่  1  ขั้นตอนการติดตา 
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          4.  การทาบกิ่ง (layering หรือ layerage) ประกอบด้วย 
               ต้นตอ  ของการทาบก่ิงมีลักษณะทั่วไปคล้ายต้นตอแบบติดตา 
               กิ่งพันธุ์  ควรมีขนาดเท่าๆ กับต้นตอ กิ่งพันธุ์นี้ต้องเป็นพันธุ์ดีให้ผลดกและขนาดสม่ำเสมอ รสดี 
เมื่อเลือกก่ิงพันธุ์และต้นตอได้แล้ว  นำต้นตอและกิ่งพันธุ์มาเทียบกัน  ปาดต้นตอและกิ่งพันธุ์ให้เป็นแผล
ขนาดพอเหมาะและเท่า ๆ กัน นำแผลทั้งสองมาทาบกันให้สนิทพอดี  ใช้เชือกหรือพลาสติกมัดติดกันให้แน่น
ตลอดแผลที่ปาดเมื่อทาบติดแล้ว  ใช้มีดคมๆ หรือกรรไกรตัดยอดต้นตอทิ้งได้เลย  ถ้าหากชำนาญแล้วอาจตัด
ยอดต้นตอทิ้งตอนแรกเลยก็ได้  การที่ไม่ตัดเลยก็เพ่ือไม่ให้เสียต้นตอในกรณีทาบไม่ติด 
  5.  การต่อกิ่งหรือเสียบกิ่ง  (grafting) ซึ่งอาจต่อแบบปะ  ต่อแบบปากฉลาม ต่อแบบเสียบข้างและ
ต่อแบบลิ่ม  ในการต่อกิ่งหรือเสียบกิ่ง ประกอบด้วย 
              ต้นตอ  ของการต่อกิ่ง มีลักษณะเช่นเดียวกับต้นตอการติดตา 
              กิ่งต่อ  ควรเลือกกิ่งที่มียอดที่เจริญจวนจะผลิใบอ่อนออกมาใหม่และกิ่งต่อต้องไม่อ่อนหรือแก่
เกินไป  กิ่งต่อต้องเป็นพันธุ์ดี เช่นเดียวกับก่ิงพันธุ์ของการทาบกิ่ง  และมีขนาดเล็กกว่าต้นตอเล็กน้อย 
                  วิธีการต่อกิ่ง  โดยตัดยอดต้นตอออกใช้มีดผ่าต้นตอให้เป็นร่องลึก  1 -2 นิ้ว กิ่งต่อที่เตรียมไว้
นำมาปาดให้เป็นรูปลิ่มเสียบกิ่งต่อเข้าไปในแผลที่ผ่าไว้ให้สนิทกันพอดี เพ่ือกันไม่ให้เคลื่อนหรือโยกไปมา
ได ้ เพราะถ้าหากเคลื่อนได้จะทำให้ไม่ติดหรือไม่ประสานกันต่อจากนั้นใช้พลาสติกพันตามรอยแผลและพันให้
เลยขึ้นไปเหนือกิ่งต่อเล็กน้อย  ต้องพันให้แน่นและแข็งแรงเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในแผลที่ต่อกิ่ง 

 
รูปที่ 2  แสดงการต่อกิ่ง 

  
 

https://sites.google.com/site/suxsngserimkarreiynru/kar-subphanthu-baeb-xasay-mi-xasay-phes-khxng-phuch-dxk-laea-kar-khyay-phanthu-phuch/113480.jpg?attredirects=0


229 

 

         6. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  (tissue  culture)  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นการขยายพันธุ์ที่มีประโยชน์
มาก คือ 
    1. สามารถขยายพันธุ์พืชได้ในปริมาณมากและรวดเร็วโดยใช้พืชเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย 
    2. พืชใหม่ที่ได้มีลักษณะตรงตามพันธุ์เดิมไม่กลายพันธุ์ 
    3. ใช้ได้ดีในพืชเศรษฐกิจหรือพืชปกติท่ีขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ยาก 
        เทคนิควิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีข้อจำกัด  คือ  ต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญมากเป็นพิเศษ ต้องใช้
เครื่องมือ สารเคมี อุปกรณ์ต่าง ๆ  และวิธีการที่ยุ่งยากละเอียดอ่อนจึงยังไม่แพร่หลายมากนัก  
 
วิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
        การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้องทำในสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อหรือปราศจากจุลินทรีย์ทุกขัน้ตอน อุณหภูมิ
ที่พอเหมาะคือ  23 – 28 องศาเซลเซียส  และแสงสว่างที่ให้กับเนื้อเยื่อประมาณ  1,000 – 2,000 ลักซ์ 
โดยเลี้ยงในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิได้  ขั้นตอนในการเลี้ยงเนื้อเยื่อมีดังนี้ 
 1.นำชิ้นส่วนของพืชมาตัดแบ่งแล้วนำไปฟอกฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ผิวของพืชเสียก่อน 
 2.นำมาเลี้ยงในขวดอาหารตามสูตรที่เหมาะสมโดยอาหารจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ  ที่มี
ความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืช มีสารพวกน้ำตาล  วิตามิน  สารควบคุมการเจริญเติบโตต่าง ๆ 
เช่น ออกซิน(auxin) ไซโทไคนิน (cytokinin) เพ่ือให้เนื้อเยื่อแบ่งเซลล์และเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่
เฉพาะอย่างได้ดี 
 3.เมื่อเจริญเป็นต้น  ราก  หรือเจริญเป็นแคลลัส (callus) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเซลล์พวกพาเรงคิมาและมี
ขนาดใหญ่แล้วตัดแบ่งแคลลัสออกเป็นชิ้นเพ่ือเพ่ิมจำนวนหรือถ้าเจริญเป็นต้นแล้วก็แยกต้นไปเลี้ยงในอาหาร
ใหม่เพ่ือเพ่ิมจำนวนเรื่อย ๆ 
 4.เมื่อเป็นต้นแล้วก็ชักนำให้งอกราก  เมื่อเจริญเป็นต้นที่แข็งแรงดีแล้วก็แยกออกจากขวดเลี้ยงลง
ปลูกในดินต่อไป 
เมล็ดเทียม  (artificial  seed) คือเมล็ดที่พัฒนามาจากหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  การผลิตเมล็ดเทียมทำได้
โดยการนำเนื้อเยื่อของพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาทำเป็นเอ็มบริโอเทียม เรียกว่า 
โซมาติกเอ็มบริโอ (somatic  embryo) แทนไซโกติกเอ็มบริโอ (zygotic  embryo)  ซึ่งเกิดจากการปฏิสนธิ 
เอ็มบริโอเทียมหรือโซมาติกเอ็มบริโอจะนำมาห่อหุ้มด้วยสารอาหารเพ่ือทำหน้าที่แทน 
เอนโดสเปิร์ม  ด้านนอกสุดห่อหุ้มด้วยสารที่แข็งแรงซึ่งทำหน้าที่เป็นเปลือกหุ้มเมล็ด  ช่วยคุ้มครอง
ส่วนประกอบต่าง ๆ  ที่อยู่ข้างใน วิธีนี้ใช้ขยายพันธุ์พืชบางชนิดได้ เช่น  ข้าว  หน่อไม้ฝรั่ง ยาสูบ แครอท 
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ภาพที่ 3      ขั้นตอนการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/suxsngserimkarreiynru/kar-subphanthu-baeb-xasay-mi-xasay-phes-khxng-phuch-dxk-laea-kar-khyay-phanthu-phuch/108618.jpg?attredirects=0
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสืบพันธุ์ของพืชดอก      เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง การสืบพันธุ์พืชดอก พืชไม่มีดอก     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที.่............................ เดือน.....................................................................พ.ศ. ……………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
   ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  
 
2. สาระสำคัญ 
 พืชดอก หมายถึง พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็น พืชดอกจัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะ
ต่าง ๆ ครบสมบูรณ์ คือ ราก ลำต้น ใบ ตา ดอกและ เมล็ด มีไว้เพ่ือสำหรับขยายพันธุ์ 
 พืชไร้อดอก พืชไร้ดอก หมายถึง พืชที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่ครบ โดยเฉพาะจะไม่มีดอก พืชไร้ดอก
จะเป็นพืชชั้นต่ำ เป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบถ้วนเหมือนกับพืชดอก พืชไร้ดอกบางชนิดมีสีเขียว ได้แก่ เฟิร์น 
มอส ตะไคร่น้ำ สาหร่ายบางชนิดไม่มีสีเขียว ได้แก่ เห็ด รา ยีสต์ แบคทีเรีย และพืชไร้ดอกแต่ละชนิดจะมี
ลักษณะแตกต่างกันด้วย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
พืชดอก พืชไม่มีดอก 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุความหมาย “พืชดอก  พืชไม่มีดอก”ได้ (K)  
2. จำแนกพืชดอกพืชไม่มีดอกได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัยและเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 



232 

 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
 1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ ภาพ  2 ภาพ  พืชมีดอก  พืชไม่มีดอก  ดังนี้แล้วตอบคำถาม 
 
 
 
 
  
  -นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้าง 
 -นักเรียนรู้จักหรือไม่ มีชื่อว่าอะไร  
 2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 
 
ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา  
 1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คนแบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
 2.  ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับพืชดอก พืชไม่มีดอก 
 3.  ให้นักเรียนไปสำรวจพืชดอกบริเวณโรงเรียน 
 
ขั้นที่  3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลสำรวจพืชบริเวณโรงเรียน  
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1.  ให้นักเรียนสำรวจพืชดอกบริเวณบ้านของนักเรียนแล้วเขียนชื่อพืชให้ได้มากที่สุดและระบุว่าเป็นพืชมีดอก
หรือไม่มีดอก 
2.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
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ใบงานที่  1 

พืชมีดอก  พืชไม่มีดอก 
วันที่  ……………………….เดือน…………………………………..พ.ศ. …………………..   

ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 
สมาชิก   1. ………………………………………………….  2.  ……………………………………………… 
            3. …………………………………………………  4.  …………………………………………….… 

 
คำชี้แจง  :  1.  ให้นักเรียนสำรวจพืชมีดอก  พืชไม่มีดอก  บริเวณโรงเรียน   แล้วบันทึกผลลงตารางบันทึก 
      2.  นักเรียนนำเสนอผลการสำรวจหน้าชั้นเรียน 
ตาราง  บันทึกผลการสำรวจพืชมีดอก  พืชไม่มีดอก  บริเวณโรงเรียน    

ที ่ ชื่อพืช มีดอก ไม่มีดอก วาดภาพประกอบ 
1  

 
   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

สรุปผลการสำรวจ 

1. พืชมีดอกได้แก่……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
2.  พืชไม่มีดอก ได้แก่ …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน  ห้องสมุด  
2. ใบความรู้พืชดอก พืชไม่มีดอก 
3. ใบงานพืชดอก  พืชไม่มีดอก 
9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุความหมาย “พืชดอก  
พืชไม่มีดอก”ได้ (K)  
2. จำแนกพืชดอก  พืชไม่มีดอก
ได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด 
ช่างสงสัย  และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 

1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 

3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 

4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 

 

 

 

 

4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และสำรวจความหมาย
ของพืชดอก  พืชไม่มีดอกได้
ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. จำแนกพืชดอก พืชไม่มีดอกได้
ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามพืชดอก พืชไม่มี
ดอกได้ถูกต้อง 
4. ระบพืุชดอก พืชไม่มีดอกได้
ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี ่ยวกับภาพ   
2 ภาพ พืชมีดอก พืชไม่มีดอก ดังนี้แล้ว
ตอบคำถาม 
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้าง 
- นักเรียนรู้จักหรือไม่ มีชื่อว่าอะไร  

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 

ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 



235 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้ก่อน
เรียน 

 - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าพืชมีดอก  พืช
ไม่มีดอก 

ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา 
1.  แบ่งน ักเร ียนออกเป็นกลุ ่ม  ๆ ละ         
4 คนแบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง 
อ่อน) 
2.  คร ูและน ักเร ียนสนทนาเก ี ่ยวกับ     
พืชดอก พืชไม่มีดอก 
3.  ให ้น ักเร ียนไปสำรวจพ ืชบร ิ เวณ
โรงเรียน 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่ม
ที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การทำงานที่ดี
และเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สนับ
สนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมี 
เหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือ
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย ใสใจในการ ทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน เมื่อการ
ทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี 
ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือน
ในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
 - นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูล
จากการสังเกต พืชมีดอก พืชไม่มีดอก 

ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผล
สำรวจพืชบริเวณโรงเรียน  
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการ
นำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 - การนำเสนอพืชมีดอก  พืชไม่มีดอก เป็นการฝึก
ความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับพืชมีดอก พืชไม่มีดอก  อย่างมี
เหตุผล 
 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

 - แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 

ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ 
1.  ให้นักเรียนสำรวจพืชดอกบริเวณบ้าน
ของนักเรียนแล้วเขียนชื ่อพืชให้ได้มาก
ที่สุดและระบุว่าเป็นพืชมีดอกหรือไม่มี
ดอก 
2.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้อง
ฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับพืช
มีดอก  พืชไม่มีดอก  ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ Mind   Mapping 

 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                   ตำแหน่ง     …………………………………..      
 

หมายเหตุ  :  การจัดการเรียนรู้ใช้เวลา  2  ชั่วโมง 
       ชั่วโมงท่ี  1      ขั้นที่  1-2 
                 ชั่วโมงท่ี  2      ขั้นที่  3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



237 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสืบพันธุ์ของพืชดอก      เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่   3  เรื่อง  พืชดอก พืชไม่มีดอก      เวลาเรียน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที.่............................ เดือน.....................................................................พ.ศ. ……………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำค วามรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
    ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  
 
2. สาระสำคัญ 
 พืชดอก หมายถึง พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็น พืชดอกจัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะ
ต่างๆ ครบสมบูรณ์ คือ ราก ลำต้น ใบ ตา ดอกและ เมล็ด มีไว้เพ่ือสำหรับขยายพันธุ์ 
 พืชไร้อดอก พืชไร้ดอก หมายถึง พืชที่มีส่วนประกอบต่างๆ ไม่ครบ โดยเฉพาะจะไม่มีดอก พืชไร้ดอก
จะเป็นพืชชั้นต่ำ เป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบถ้วนเหมือนกับพืชดอก พืชไร้ดอกบางชนิดมีสีเขียว ได้แก่ เฟิร์น 
มอส ตะไคร่น้ำ สาหร่ายบางชนิดไม่มีสีเขียว ได้แก่ เห็ด รา ยีสต์ แบคทีเรีย และพืชไร้ดอกแต่ละชนิดจะมี
ลักษณะแตกต่างกันด้วย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
พืชดอก พืชไม่มีดอก 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุความหมาย “พืชดอก  พืชไม่มีดอก”ได้ (K)  
2. จำแนกพืชดอกพืชไม่มีดอกได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
 1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ ภาพ  2  ภาพ  พืชมีดอก  พืชไม่มีดอก  ดังนี้แล้วตอบคำถาม 
 -นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้าง 
 -นักเรียนรู้จักหรือไม่  มีชื่อว่าอะไร  
 2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา  
 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ  4 คนแบบ  PLC ( นักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
 2. ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับพืชดอก พืชไม่มีดอก 
 3. ให้นักเรียนไปสำรวจพืชดอกบริเวณโรงเรียน 
 
ขั้นที่  3  อธิบายและลงข้อสรุป  
  1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลสำรวจพืชบริเวณโรงเรียน  
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1.  ให้นักเรียนสำรวจพืชดอกบริเวณบ้านของนักเรียนแล้วเขียนชื่อพืชให้ได้มากที่สุดและระบุว่าเป็นพืชมีดอก
หรือไม่มีดอก 
2.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน  ห้องสมุด  
2. ใบความรู้พืชดอก พืชไม่มีดอก 
3. ใบงานพืชดอก  พืชไม่มีดอก 
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9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุความหมาย “พืชดอก  
พืชไม่มีดอก”ได้ (K)  
2. จำแนกพืชดอก  พืชไม่มี
ดอกได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด 
ช่างสงสัย  และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ  และสำรวจความหมาย
ของพืชดอก  พืชไม่มีดอกได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 
2. จำแนกพืชดอก พืชไม่มีดอกได้
ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามพืชดอก พืชไม่มี
ดอกได้ถูกต้อง 
4. ระบพืุชดอก พืชไม่มีดอกได้
ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน  
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
1. ครูสนทนากับนักเร ียนเกี ่ยวกับภาพ 2 
ภาพ พืชมีดอก พืชไม่มีดอก ดังนี ้แล้วตอบ
คำถาม 
-นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้าง 
-นักเรียนรู้จักหรือไม่ มีชื่อว่าอะไร  
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถาม
ได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าพืชมีดอก  พืชไม่
มีดอก 

ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา 
1.  แบ่งนักเร ียนออกเป็นกลุ ่มๆละ 4 คน 
แบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2.  ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับพืชดอก 
พืชไม่มีดอก 
3.  ให้นักเรียนไปสำรวจพืชบริเวณโรงเรียน 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่ม
ที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การทำงานที่ดี
และเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  สนับ
สนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมี 
เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือ
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย ใสใจในการ ทำงาน พยายามทำงาน
ให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน เมื่อการทำงานกลุ่ม
เกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจาก
การสังเกต พืชมีดอก  พืชไม่มีดอก  

ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลสำรวจพืช
บริเวณโรงเรียน  
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอ
ของแต่ละกลุ่ม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การนำเสนอพืชมีดอก  พืชไม่มีดอก เป็นการฝึก
ความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับพืชมีดอก พืชไม่มีดอก  อย่างมีเหตุผล 
 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1.  ให้นักเรียนสำรวจพืชดอกบริเวณบ้านของ
นักเรียนแล้วเขียนชื่อพืชให้ได้มากที่สุดและ
ระบุว่าเป็นพืชมีดอกหรือไม่มีดอก 
2.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับพืชมี
ดอก  พืชไม่มีดอก  ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ Mind   Mapping 

 
ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                   ตำแหน่ง     …………………………………..      
 
หมายเหตุ  :  การจัดการเรียนรู้ใช้เวลา  2  ชั่วโมง 
       ชั่วโมงท่ี  1      ขั้นที่  1-2 
                 ชั่วโมงท่ี  2      ขั้นที่  3-4 
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ใบงานที่  1 

พืชมีดอก  พืชไม่มีดอก 
วันที่  ……………………….เดือน…………………………………..พ.ศ. …………………..   

 
ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 

 
สมาชิก  1. ………………………………………………….  2.  ……………………………………………… 
              3. …………………………………………….……  4.  …………………………………………….… 

 
คำชี้แจง  :   1.  ให้นักเรียนสำรวจพืชมีดอก  พืชไม่มีดอก  บริเวณโรงเรียน   แล้วบันทึกผลลงตารางบันทึก 
      2.  นักเรียนนำเสนอผลการสำรวจหน้าชั้นเรียน 
 
ตาราง  บันทึกผลการสำรวจพืชมีดอก  พืชไม่มีดอก  บริเวณโรงเรียน    

ที ่ ชื่อพืช มีดอก ไม่มีดอก วาดภาพประกอบ 
1  

 
   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

 
สรุปผลการสำรวจ 
1. พืชมีดอก ได้แก่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  พืชไม่มีดอก ได้แก่ ……………………………………………………………….……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสืบพันธุ์ของพืชดอก      เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่   4  เรื่อง  การสืบพันธุ์พืชดอก พืชไม่มีดอก     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที.่............................ เดือน.....................................................................พ.ศ. ……………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำค วามรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
   ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  
 
2. สาระสำคัญ 
พืชดอก หมายถึง  พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็น พืชดอกจัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะต่างๆ 
ครบสมบูรณ์ คือ ราก ลำต้น ใบ ตา ดอกและ  เมล็ด มีไว้เพ่ือสำหรับขยายพันธุ์ 
พืชไร้ดอก  หมายถึงพืชที่ตลอดการดำรงชีวิตไม่สามารถออกดอกเพ่ือใช้ในการสืบพันธุ์ 
พืชไร้ดอกคือพืชชนิดหนึ่งที่ไม่มีดอก ไม่สามารถสืบพันธุ์โดยใช้เมล็ด แต่พืชไร้ดอกจะใช้การผสมพันธุ์โดยแบ่ง
เซลล์ การแตกหน่อ และการใช้ สปอร์ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ตะไคร่  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
การสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอก 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอกได้ (K)  
2. สำรวจการสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอกได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย  และเป็นผู ้ที ่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหา             
ความรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
 1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ ภาพ  3  ภาพ  พืชมีดอก  พืชไม่มีดอก  ดังนี้แล้วตอบคำถาม 
 -นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้าง 
 -นักเรียนรู้จักหรือไม่  มีชื่อว่าอะไร  
 2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา  
 1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ  4  คนแบบ  PLC ( นักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
 2.  ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอกเกี่ยวกับภาพ 
 3.  ให้นักเรียนไปสำรวจพืชบริเวณโรงเรียน 
ขั้นที่  3  อธิบายและลงข้อสรุป  
          1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลสำรวจพืชสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอกบริเวณโรงเรียน  
          2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
          3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
          1. ให้นักเรียนสำรวจการสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอกบริเวณบ้านของนักเรียนแล้วเขียนชื่อพืชให้
ได้มากที่สุดและระบุว่าเป็นสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก 
          2. ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
          1. แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน ห้องสมุด  
          2. ใบความรู้สืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก 
          3. ใบงานสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก 
          4. ภาพสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก 
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9. การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการสืบพันธุ์ของ
พืชดอก  พืชไม่มีดอก ได้ 
(K)  
2. สำรวจการสืบพันธุ์
ของพืชดอก  พืชไม่มี
ดอกได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต 
ช่างคิด ช่างสงสัย  และ
เป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
จำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ  และสำรวจการสืบพันธุ์ของ
พืชดอก  พืชไม่มีดอกได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. สำรวจการสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืช
ไม่มีดอกได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามการสืบพันธุ์ของพืชดอก 
พืชไม่มีดอกได้ถูกต้อง 
4. ระบุการสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่
มีดอกได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน  
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาพ 3 
ภาพ พืชมีดอก พืชไม่มีดอก ดังนี้แล้วตอบ
คำถาม 
-นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้าง 
-นักเรียนรู้จักหรือไม่ มีชื่อว่าอะไร  
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถาม
ได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าการสืบพันธุ์ของ
พืชดอก  พืชไม่มีดอก 

ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน แบบ 
PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูและนักเร ียนสนทนาเกี ่ยวกับการ
สืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอกเกี่ยวกับ
ภาพ 
3. ให้นักเรียนไปสำรวจพืชบริเวณโรงเรียน 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่มที่
ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การทำงานที่ดีและ
เหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  สนับสนนุ 
หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมี เหตุผล ร่วม
ทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือในการทำงาน   
รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับมอบหมาย  ใส่
ใจในการทำงาน พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ 
ช่วยเหลือเพ่ือน เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา 
ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
 - นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือนความ
แตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการ
สังเกต การสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอก  

ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลสำรวจ
พืชสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอกบริเวณ
โรงเรียน  
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการ
นำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอการสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก 
เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจ
ในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก อย่างมี
เหตุผล 
 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 - แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1. ให้นักเรียนสำรวจการสืบพันธุ ์ของพืช
ดอก พืชไม่มีดอกบริเวณบ้านของนักเรียน
แล้วเขียนชื่อพืชให้ได้มากที่สุดและระบุว่า
เป็นสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก 
2. ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับการ
สืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก ใช้เป็นความคิดรวบ
ยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ Mind Mapping 

 
                                                   ลงชื่อ………………………………ผู้สอน 

                                                (…………………………………….) 
                                                   ตำแหน่ง     …………………………………..      
หมายเหตุ  :  การจัดการเรียนรู้ใช้เวลา  2  ชั่วโมง 
       ชั่วโมงท่ี  1      ขั้นที่  1-2 
                 ชั่วโมงท่ี  2      ขั้นที่  3-4  
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ใบงานที่  3 

พืชมีดอก  พืชไม่มีดอก 

วันที่  ……………………….เดือน…………………………………..พ.ศ. …………………..   
ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 

 
สมาชิก 1. ………………………………………………….  2.  ……………………………………………… 
           3. …………………………………………………  4.  …………………………………………….… 

 
คำชี้แจง  :  1. ให้นักเรียนสำรวจการสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอก บริเวณโรงเรียน   แล้วบันทึกผลลง
ตารางบันทึก 
               2. นักเรียนนำเสนอผลการสำรวจหน้าชั้นเรียน 
 
ตาราง  บันทึกผลการสำรวจการสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอก บริเวณโรงเรียน    
ที ่ ชื่อพืช พืชมี

ดอก 
ขยายพันธุ์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช พืชไม่มี

ดอก 
การขยายพันธุ์ 

เมล็ด ราก ลำต้น ใบ แบ่ง
เซลล์ 

สร้าง
สปอร์ 

แตก
หน่อ 

1           

2           

3           

4           

5           

 
สรุปผลการสำรวจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ 

 
 พืชดอก หมายถึง พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็น พืชดอกจัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะต่างๆ 
ครบสมบูรณ์ คือ ราก ลำต้น ใบ ตา ดอกและ  เมล็ด มีไว้เพ่ือสำหรับขยายพันธุ์ 
                พืชดอกมีอยู่ทั่วไปหลายชนิด มีทั้งที่อยู่บนบกและอยู่ในน้ำ ได้แก่ 
                - พืชดอกท่ีอยู่บนบก ได้แก่ มะม่วง ชบา กุหลาบ มะเขือ มะขาม มะพร้าว ฟักทอง มะละกอ 
มะลิ มะกอก 
  พืชดอกแบ่งได้ 2 ประเภท 
1. พืชยืนต้น คือพืชที่มีอายุยืน ส่วนต่าง ๆ ของลำต้นสามารถเจริญเติบโตได้ตลอดอายุ ออกดอกออกผลได้
หลายครั้ง เช่น ยางพาราและไม้ผลต่าง ๆ พวกมะม่วงมะพร้าว มะขามกระท้อน เป็นต้น 
2. พืชล้มลุก คือพืชที่มีการเจริญเติบโตเพียงแค่ออกดอกออกผลในระยะเวลาอันสั้น แล้วก็ตาย พืชล้มลุกท่ี
จำเป็นสำหรับมนุษย์มาก ได้แก่ พืชจำพวกผักต่าง ๆ ผักกาดผักชีต้นหอม กะหล่ำปลี บวบ ฟักทอง ฯลฯ 
 
พืชไร้ดอก  หมายถึงพืชที่ตลอดการดำรงชีวิตไม่สามารถออกดอกเพ่ือใช้ในการสืบพันธุ์ 
พืชไร้ดอกคือพืชชนิดหนึ่งที่ไม่มีดอก ไม่สามารถสืบพันธุ์โดยใช้เมล็ด แต่พืชไร้ดอกจะใช้การผสมพันธุ์โดยแบ่ง
เซลล์ การแตกหน่อ และการใช้ สปอร์ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ตะไคร่ เป็นต้น 
พืชไร้ดอกจะเป็นพืชชั้นต่ำ เป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบถ้วนเหมือนกับพืชดอก 
 ลักษณะของพืชไร้ดอก 
พืชไร้ดอก หมายถึง พืชที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่ครบ โดยเฉพาะจะไม่มีดอกจัดเป็นพืชชั้นต่ำ 
                        พืชไร้ดอกบางชนิดมีสีเขียว ได้แก่ เฟิร์น  มอส  ตะไคร่น้ำ  สาหร่ายบางชนิด 
ไม่มีสีเขียว ได้แก่  เห็ด รา ยีสต์  แบคทีเรีย และพืชไร้ดอกแต่ละชนิดจะมีลักษณะ แตกต่างกันด้วย 
ประเภทของพืชไร้ดอก 
พืชไร้ดอกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1. พืชไร้ดอกที่มีคลอโรฟิลล์ 
2. พืชไร้ดอกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ 
พืชไร้ดอกท่ีมีคลอโรฟิลล์ (สารสีเขียว)  เป็นพืชที่สามารถสร้างอาหารได้เองเช่นเฟิร์นมอส ตะไคร่น้ำ  สาหร่าย 
พืชไร้ดอกท่ีไม่มีคลอโรฟิลล์  เป็นพืชที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง ต้องอาศัย 
          อาหารจากสิ่งอ่ืน เช่น  เห็ด  รา  ยีสต์  แบคทีเรีย 

 
ภาพการสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสืบพันธุ์ของพืชดอก      เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่   5  เรื่อง  การสืบพันธุ์พืชดอก พืชไม่มีดอก   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที.่............................ เดือน.....................................................................พ.ศ. ……………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
   ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  
 
2. สาระสำคัญ 
  พืชดอก หมายถึง  พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็น พืชดอกจัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะ
ต่าง ๆ ครบสมบูรณ์ คือ ราก ลำต้น ใบ ตา ดอกและ  เมล็ด มีไว้เพื่อสำหรับขยายพันธุ์ 
  พืชไร้ดอก  หมายถึงพืชที่ตลอดการดำรงชีวิตไม่สามารถออกดอกเพ่ือใช้ในการสืบพันธุ์ 
พืชไร้ดอกคือพืชชนิดหนึ่งที่ไม่มีดอก ไม่สามารถสืบพันธุ์โดยใช้เมล็ด แต่พืชไร้ดอกจะใช้การผสมพันธุ์โดยแบ่ง
เซลล์ การแตกหน่อ และการใช้ สปอร์ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ตะไคร่  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  การสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอก 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. ระบุการสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอกได้ (K)  
  2. สำรวจการสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอกได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย  และเป็นผู ้ที ่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหา               
ความรู้ (A) 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
  6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
 1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ ภาพ 3 ภาพ พืชมีดอก พืชไม่มีดอก ดังนี้แล้วตอบคำถาม 
      - นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้าง 
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             - นักเรียนรู้จักหรือไม่ มีชื่อว่าอะไร  
  
 
 
 
 
 
 
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา  
 1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คนแบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
 2.  ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอกเกี่ยวกับภาพ 
 3.  ให้นักเรียนไปสำรวจพืชบริเวณโรงเรียน 
 
ขั้นที่  3  อธิบายและลงข้อสรุป  
  1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลสำรวจพืชสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอกบริเวณโรงเรียน  
  2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
  3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
  1. ให้นักเรียนสำรวจการสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอกบริเวณบ้านของนักเรียนแล้วเขียนชื่อพืชให้
ได้มากที่สุดและระบุว่าเป็นสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก 
  2. ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน  ห้องสมุด  
  2. ใบความรู้สืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอก 
           3. ใบงานสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอก 
           4. ภาพสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการสืบพันธุ์ของพืช
ดอก  พืชไม่มีดอก ได้ (K)  
2. สำรวจการสืบพันธุ์ของพืช
ดอก พืชไม่มีดอกได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด 
ช่างสงสัย  และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ  และสำรวจการสืบพันธุ์
ของพืชดอก  พืชไม่มีดอกได้
ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. สำรวจการสืบพันธุ์ของพืช
ดอก  พืชไม่มีดอกได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามการสืบพันธุ์ของ
พืชดอก พืชไม่มีดอกได้ถูกต้อง 
4. ระบุการสืบพันธุ์ของพืชดอก 
พืชไม่มีดอกได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน  
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
1. คร ูสนทนาก ับน ักเร ียนเก ี ่ยวก ับภาพ         
3 ภาพ พืชมีดอก พืชไม่มีดอก ดังนี้แล้วตอบ
คำถาม 
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้าง 
- นักเรียนรู้จักหรือไม่ มีชื่อว่าอะไร  
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าการ
สืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก 

ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา 
1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ ่มๆ ละ 4 คน
แบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2.  ครูและนักเร ียนสนทนาเกี ่ยวกับการ
สืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอกเกี่ยวกับภาพ 
3.  ให้นักเรียนไปสำรวจพืชบริเวณโรงเรียน 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็น
ภาวะผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี 
การทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น สนับสนนุ หรือโต้แย้งความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี เหตุผล  ร่วมทำงาน
กลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือในการทำงาน   
รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน เมื่อ
การทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา 
บันทึกข้อมูลจากการสังเกต การสืบพันธุ์ของ
พืชดอก พืชไม่มีดอก  

ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลสำรวจพืช
สืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอกบริเวณ
โรงเรียน  

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอการสืบพันธุ์ของพืชดอก    
พืชไม่มีดอก เป็นการฝึกความกล้าแสดงออก
ที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอ
ของแต่ละกลุ่ม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก  
พืชไม่มีดอก อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
 - แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1. ให้นักเรียนสำรวจการสืบพันธุ์ของพืชดอก  
พืชไม่มีดอกบริเวณบ้านของนักเรียน แล้ว
เขียนชื่อพืชให้ได้มากท่ีสุดและระบุว่าเป็น
สืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก 
2.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มี
ดอก ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอใน
รูปแบบ Mind Mapping 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                   ตำแหน่ง     …………………………………..      
 

 
 
หมายเหตุ  :  การจัดการเรียนรู้ใช้เวลา  2  ชั่วโมง 
       ชั่วโมงท่ี  1      ขั้นที่  1-2 
                 ชั่วโมงท่ี  2      ขั้นที่  3-4 
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ใบงานที่  3 

พืชมีดอก  พืชไม่มีดอก 

วันที่  ……………………….เดือน…………………………………..พ.ศ. …………………..   
ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 

 
สมาชิก 1. ……………………………………………………….  2.  ……………………………………………….……… 
     3. …………………………………………………….…  4.  …………………………………………………….… 

 
คำชี้แจง  :  1.  ให้นักเรียนสำรวจการสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอกบริเวณโรงเรียน แล้วบันทึกผล            
ลงตารางบันทึก 
      2. นักเรียนนำเสนอผลการสำรวจหน้าชั้นเรียน 
 
ตาราง  บันทึกผลการสำรวจการสืบพันธุ์ของพืชดอก พืชไม่มีดอก บริเวณโรงเรียน    
ที ่ ชื่อพืช พืชมี

ดอก 
ขยายพันธุ์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช พืชไม่มี

ดอก 
การขยายพันธุ์ 

เมล็ด ราก ลำต้น ใบ แบ่ง
เซลล์ 

สร้าง
สปอร์ 

แตก
หน่อ 

1           
2           
3           
4           
5           

 
สรุปผลการสำรวจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ 

พืชดอก หมายถึง  พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็น พืชดอกจัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะต่าง ๆ 
ครบสมบูรณ์ คือ ราก ลำต้น ใบ ตา ดอกและ เมล็ดมีไว้เพื่อสำหรับขยายพันธุ์ พืชดอกมีอยู่ทั่วไปหลายชนิด             
มีทั้งที่อยู่บนบกและอยู่ในน้ำ ได้แก่ 
                - พืชดอกที ่อย ู ่บนบก ได ้แก่ มะม่วง  ชบา กุหลาบ มะเข ือ มะขาม  มะพร้าว ฟักทอง 
มะละกอ มะลิ มะกอก 
                - พืชดอกท่ีอยู่ในน้ำ ได้แก่ บัว สันตะวา ผักตบชวา ผักกระเฉด จอก แหน 
          พืชดอกแบ่งได้ 2 ประเภท 
  1. พืชยืนต้น คือ พืชที่มีอายุยืน ส่วนต่าง ๆ ของลำต้นสามารถเจริญเติบโตได้ตลอดอายุ ออกดอกออก
ผลได้หลายครั้ง เช่น ยางพาราและไม้ผลต่าง ๆ พวกมะม่วงมะพร้าว มะขามกระท้อน เป็นต้น 
  2. พืชล้มลุก คือ พืชที่มีการเจริญเติบโตเพียงแค่ออกดอกออกผลในระยะเวลาอันสั้น แล้วก็ตาย  พืช
ล้มลุกที่จำเป็นสำหรับมนุษย์มาก ได้แก่ พืชจำพวกผักต่าง ๆ ผักกาดผักชี ต้นหอม กะหล่ำปลี บวบ ฟักทอง 
ฯลฯ 
พืชไร้ดอก  หมายถึงพืชที่ตลอดการดำรงชีวิตไม่สามารถออกดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ พืชไร้ดอกคือพืชชนิด
หนึ่งที่ไม่มีดอก ไม่สามารถสืบพันธุ์โดยใช้เมล็ด แต่พืชไร้ดอกจะใช้การผสมพันธุ์โดยแบ่งเซลล์ การแตกหน่อ 
และการใช้ สปอร์ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ตะไคร่ เป็นต้น พืชไร้ดอกจะเป็นพืชชั้นต่ำ เป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่
ครบถ้วนเหมือนกับพืชดอก 
  ลักษณะของพืชไร้ดอก 
  พืชไร้ดอก หมายถึง พืชที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่ครบ โดยเฉพาะจะไม่มีดอกจัดเป็นพืชชั้นต่ำ 
  พืชไร้ดอกบางชนิดมีสีเขียว ได้แก่ เฟิร์น  มอส  ตะไคร่น้ำ  สาหร่ายบางชนิด 
ไม่มีสีเขียว ได้แก่  เห็ด รา ยีสต์  แบคทีเรีย และพืชไร้ดอกแต่ละชนิดจะมีลักษณะ แตกต่างกันด้วย 
   ประเภทของพืชไร้ดอก 
  พืชไร้ดอกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  1. พืชไร้ดอกที่มีคลอโรฟิลล์ 
  2. พืชไร้ดอกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ 
  พืชไร้ดอกที่มีคลอโรฟิลล์ (สารสีเขียว)  เป็นพืชที่สามารถสร้างอาหารได้เองเช่นเฟิร์นมอส ตะไคร่
น้ำ  สาหร่าย 
  พืชไร้ดอกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์  เป็นพืชที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง ต้องอาศัยอาหารจากสิ่งอื่น เช่น 
เห็ด รา ยีสต์ แบคทีเรีย 

ภาพการสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสืบพันธุ์ของพืชดอก      เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่  6 เรื่อง การสำรวจส่วนประกอบของพืชดอก                      เวลาเรียน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที.่............................ เดือน.....................................................................พ.ศ. ……………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  
 
2. สาระสำคัญ 
  โครงสร้างของดอกไม้ เป็นอวัยวะสำคัญในการสืบพันธุ์ของพืชดอก โครงสร้างของดอกไม้ประกอบด้วย 
ส่วนต่าง ๆ 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะเรียงตัวจากชั้นที่อยู่นอกสุดเข้าสู่ส่วนใน คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ 
และเกสรตัวเมีย ตามลำดับ โดยส่วนประกอบทั้ง 4 นี้จะอยู่บนฐานรองดอก ซึ่งอยู่ปลายสุดของก้านชูดอก  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  การสืบพันธุ์ของพืชดอก  พืชไม่มีดอก 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. ระบุส่วนประกอบของพืชดอกได้ (K)  
  2. สำรวจส่วนประกอบของพืชดอกได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย และเป็นผู ้ที ่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหา                  
ความรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
  6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
  

https://sites.google.com/site/phaencadkarkarreiynru/1-kar-subphanthu-laea-kar-khyay-phanthu-phuch-dxk/-phuch-dxk/pic_1_13.gif?attredirects=0
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 1. ครูนำโมเดลดอกไม้มาให้นักเรียนสังเกตแล้ว สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับโมเดล ดังนี้  แล้วตอบ
คำถาม 
 - ครูชูโมเดลดอกไม้ให้นักเรียนดูแล้วถามว่าสิ่งที่ครูชูขึ้นมานี้คืออะไร 
 - นักเรียนรู้จักหรือไม่ มีชื่อว่าอะไร  
 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 
 
ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา  
 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คนแบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
 2. ครูนำดอกไม้จริงมาให้นักเรียนดูแล้วสนทนากับนักเรียนแต่ละส่วนเรียกว่าอะไร ทำหน้าที่อย่างไร 
 3. ให้นักเรียนไปสำรวจพืชบริเวณโรงเรียนแล้วบันทึกลงตารางให้ถูกต้อง 
 
ขั้นที่  3  อธิบายและลงข้อสรุป  
  1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลสำรวจพืชบริเวณโรงเรียน  
  2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
  3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
  1. ให้นักเรียนสำรวจพืชบริเวณบ้านของนักเรียนแล้วเขียนชื่อพืชให้ได้มากที่สุดและระบุส่วนประกอบ
อะไรบ้าง และเรียกดอกไม้นั้นว่าอย่างไร 
          2. นักเรียนเขียนส่วนประกอบของพืชดอกเป็นแบบ Mind Mapping 
          3.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน  ห้องสมุด  
  2. ใบความรู้ส่วนประกอบของพืชดอก 
  3. ใบงานส่วนประกอบของพืชดอก 
  4.  ภาพส่วนประกอบของพืชดอก 
  5.  โมเดลส่วนประกอบของพืชดอก 
  6.  ดอกไม้ของจริง 
  7.  แยกส่วนประกอบของพืชดอก 
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9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุส่วนประกอบของพืช
ดอกได้ (K)  
2. สำรวจสว่นประกอบของ
พืชดอกได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด 
ช่างสงสัย  และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3ประเมิน 
 
 
 
 
4.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.ระบุ  และสำรวจส่วนประกอบ
ของพืชดอกได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. สำรวจสว่นประกอบของพืชดอก
ได้ตามเกณฑ์ 
3.ตอบคำถามส่วนประกอบของพืช
ดอกได้ถูกต้อง 
4.ระบุส่วนประกอบของพืชดอกได้
ถูกต้อง 
5.นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน  
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
1. ครูนำโมเดลดอกไม้มาให้นักเรียนสังเกตแล้ว  
สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับโมเดล ดังนี้       
แล้วตอบคำถาม 
    - ครูชูโมเดลดอกไม้ให้นักเรียนดูแล้วถามว่า
สิ่งที่ครูชูขึ้นมานี้คืออะไร 
    - นักเรียนรู้จักหรือไม่ มีชื่อว่าอะไร  
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่า
ส่วนประกอบของพืชดอก 

ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา 
1.  แบ ่ ง น ั ก เ ร ี ย นออก เป ็ น กล ุ ่ ม  ๆ  ล ะ                 
4 คน แบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2.  ครูนำดอกไม้จริงมาให้นักเรียนดูแล้ว
สนทนากับนักเรียนแต่ละส่วนเรียกว่าอะไร ทำ
หน้าที่อย่างไร 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็น
ภาวะผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  สนับสนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนอย่างมี เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับ
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

3. ให้นักเรียนไปสำรวจพืชบริเวณโรงเรียนแล้ว
บันทึกลงตารางให้ถูกต้อง 
 

เพ่ือน ให้ความ ร่วมมือในการทำงาน   
รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน   เมื่อ
การทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
 - นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
 - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา 
บันทึกข้อมูลจากการสังเกต การสืบพันธุ์ของ
พืชดอก  พืชไม่มีดอก  

ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลสำรวจพืช
บริเวณโรงเรียน  
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอ
ของแต่ละกลุ่ม 
3. ให้น ักเร ียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 - การนำเสนอส่วนประกอบของพืชดอกได้ 
เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มี
ความมั่นใจในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชดอก
ได้ อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1. ให ้น ักเร ียนสำรวจพ ืชบร ิ เวณบ้านของ
นักเรียนแล้วเขียนชื่อพืชให้ได้มากที่สุดและระบุ
ส่วนประกอบอะไรบ้าง และเรียกดอกไม้นั้นว่า
อย่างไร 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชดอก ใช้เป็น
ความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ 
Mind Mapping 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

2.  นักเรียนเขียนส่วนประกอบของพืชดอกเป็น
แบบ Mind   Mapping 
3.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                  ตำแหน่ง     …………………………………..      
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ใบงานที่ 4 

ส่วนประกอบของดอกไม้ 
วันที่  ……………………….เดือน…………………………………..พ.ศ. …………………..   

ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 
 
สมาชิก 1. …………………………………………….……………….  2.  ………………….……………………………………… 
           3. ………………………………………………..……………  4.  ……………………………………………………….… 
 
อุปกรณ์ 
  1. แว่นขยาย 
  2. ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ 
วิธีทำ 
  1. สังเกตดอกไม้ต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน 
แกะส่วนประกอบของดอกทีละส่วน  สังเกตลักษณะของกลีบเลี้ยง  กลีบดอก  เกสรเพศผู้  และเกสรเพศเมีย
ของแต่ละดอก 
  2. ใช้แว่นขยายส่องดู  สังเกตแล้ววาดภาพไว้ในตารางบันทึก 
 
คำถามก่อนทดลอง 
ปัญหา 
1.  ปัญหาการทดลองนี้คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
สมมุติฐาน 
2.  นักเรียนคิดว่าดอกไม้แต่ละชนิดมีส่วนประกอบเหมือนกันหรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
3.  ในการศึกษาละอองเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย นักเรียนใช้อุปกรณ์ชนิดใดช่วยในการสังเกต 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
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บันทึกผลการสำรวจ 

ตาราง  ศึกษารูปร่างลักษณะของส่วนประกอบของดอกไม้ ชนิดต่าง ๆ 
 
ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ 

รูปร่าง  ลักษณะของส่วนประกอบต่าง ๆ 
กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

 
คำถามหลังทดลอง 
1. ดอกไม้แต่ละชนิดมีส่วนประกอบเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
2. ดอกไม้ชนิดใดมีส่วนประกอบครบส่วน ชนิดใดมีส่วนประกอบไม่ครบส่วน 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
3. ละอองเรณูของดอกไม้แต่ละชนิดเหมือนกันหรือต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
4. จงสรุปผลการสำรวจ 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
การนำไปใช ้
5. ที่บ้านของนักเรียนมีดอกไม้อะไรบ้าง และมีส่วนประกอบของดอกครบส่วนหรือไม่ครบส่วน 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
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ใบความรู้ 

องค์ประกอบของพืชดอก 

องค์ประกอบของดอก 
ดอกของพืชเป็นส่วนที่พืชใช้ในการสืบพันธุ์ ดอกของพืชมีส่วนประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสร
ตัวผู้ เกสรตัวเมีย 
1. กลีบเลี้ยง  

 
  เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของดอก มักมีสีเขียวคล้ายใบทำหน้าที่ีห่อหุ้มส่วนที่อยู่ข้างในของดอกไว้ ในขณะที่ดอก
ยังอ่อนอยู่ หรือที่ยังเป็นดอกตูม เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลง และศัตรู 
 
2. กลีบดอก 

 
        เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป มักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอม ซึ่งสีสันที่สดใส และกลิ่นหอมของ
ดอกไม้จะช่วยล่อแมลงให้มาตอม เพื่อช่วยในการผสมเกสร 
 
3. เกสรตัวผู้  

 
 

 

https://sites.google.com/site/phaencadkarkarreiynru/1-kar-subphanthu-laea-kar-khyay-phanthu-phuch-dxk/-phuch-dxk/index.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/phaencadkarkarreiynru/1-kar-subphanthu-laea-kar-khyay-phanthu-phuch-dxk/-phuch-dxk/index%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%81.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/phaencadkarkarreiynru/1-kar-subphanthu-laea-kar-khyay-phanthu-phuch-dxk/-phuch-dxk/pic_1_13.gif?attredirects=0


265 

 

 
 
 เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไป เป็นอวัยวะสร้างเซลล์ สืบพันธุ์ตัวผู้ มักมีหลายอัน เกสรตัวผู้แต่ละอัน
ประกอบด้วย 
3.1 ก้านเกสรตัวผู้ หรือก้านชูอับเรณู มีลักษณะเป็นก้านยาวๆ ทำหน้าที่ชูอับ 
3.2 อับเรณูมีลักษณะเป็นกระเปาะเป็นแหล่งสร้างและเก็บ"ละอองเรณู"ซึ่งภายในละอองเรณูจะมี" เซลล์ 
สืบพันธุ์เพศผู้ " อยู่ 
 
4. เกสรตัวเมีย  

 
เป็นส่วนที่อยู่ในสุด คือตรงกลางดอก ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมีย ที่ปลายยอดเกสรตัวเมียจะมีลักษณะเป็นขน
และมีน้ำเหนียว ๆ  เคลือบอยู่ เพ่ือช่วยในการดักจับละอองเรณู และในน้ำเหนียว ๆ  นี้จะมี " น้ำตาล "เป็นองค์ประกอบ
อยู่ จะช่วยกระตุ้นให้ละอองเรณูเกิดการงอกหลอด ซึ่งเกสรตัวเมียประกอบด้วย 
4.1. ยอดเกสรตัวเมีย อยู่ตรงส่วยบนสุดของเกสรตัวเมีย เป็นส่วนรองรับละอองเรณูของเกสรตัวผู้ 
4.2. ก้านชูเกสรตัวเมีย ทำหน้าที่ชูเกสรตัวเมีย 
4.3. รังไข่ อยู่ส่วนล่างสุดของเกสรตัวเมีย มีลักษณะเป็นกระเปาะ ภายในมี " ไข่อ่อน " หรือ " ออวุล " ซึ่งมี  
" เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย " อยู่ 
  

ลักษณะดอกของพืช 

 
        ดอกไม้บางชนิดมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ส่วน แต่ดอกไม้บางชนิดมีองค์ประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วนทำให้เรา
สามารถแบ่งประเภทของพืชมีดอกได้ โดยใช้ลักษณะของดอกเป็นเกณฑ์ ได้ดังนี้ ใช้ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ 
ได้แก่ 

https://sites.google.com/site/phaencadkarkarreiynru/1-kar-subphanthu-laea-kar-khyay-phanthu-phuch-dxk/-phuch-dxk/%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%94.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/phaencadkarkarreiynru/1-kar-subphanthu-laea-kar-khyay-phanthu-phuch-dxk/-phuch-dxk/%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%9B.jpg?attredirects=0
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ดอกสมบูรณ์ 
ดอกสมบูรณ ์หมายถึง ดอกท่ีมีองค์ประกอบครบ 4 ส่วน คือ กลีบดอกกลีบเลี้ยง เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย ได้แก่ ดอก
พริก ดอกกุหลาบ ดอกชบาดอกต้อยติ่งดอกมะเขือ ดอกพู่ระหง ดอกผักบุ้ง ดอกบานบุรี ดอกมะลิดอกชงโค ดอก
อัญชัน ดอกมะแว้ง ดอกแค ดอกการเวก 
 

           
                ดอกพริก                                   ดอกแค                             ดอกผักบุ้ง 
 
ดอกไม่สมบูรณ์ 
ดอกไม่สมบูรณ ์ หมายถึง  ดอกที่มีองค์ประกอบไม่ครบ 4 ส่วน ได้แก่ดอกมะพร้าว ดอกมะระ ดอกบวบ ดอกฟักทอง ดอก
ตำลึง ดอกมะละกอ ดอกข้าวดอกข้าวโพด ดอกตำลึง ดอกฟักทอง ดอกจำปา ดอกจำปี ดอกบานเย็น ดอกเฟ่ืองฟ้าดอก
มะยม ดอกมะเดื่อ ดอกตาล ดอกบวบ ดอกหญ้า ดอกแตงกวา 
  

     
                                        ดอกจำปี                             ดอกจำปา 

 
  

https://sites.google.com/site/phaencadkarkarreiynru/1-kar-subphanthu-laea-kar-khyay-phanthu-phuch-dxk/-phuch-dxk/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/phaencadkarkarreiynru/1-kar-subphanthu-laea-kar-khyay-phanthu-phuch-dxk/-phuch-dxk/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/phaencadkarkarreiynru/1-kar-subphanthu-laea-kar-khyay-phanthu-phuch-dxk/-phuch-dxk/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/phaencadkarkarreiynru/1-kar-subphanthu-laea-kar-khyay-phanthu-phuch-dxk/-phuch-dxk/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/phaencadkarkarreiynru/1-kar-subphanthu-laea-kar-khyay-phanthu-phuch-dxk/-phuch-dxk/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2.jpg?attredirects=0
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสืบพันธุ์ของพืชดอก      เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง วัฏจักรของพืชดอก                                  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที.่............................ เดือน.....................................................................พ.ศ. ……………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
   ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  
 
2. สาระสำคัญ 
          พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อ
เมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตและออกดอกเพ่ือ
สืบพันธุ์ ซึ่งจะเกิดผลและเมล็ดต่อไปได้เป็นแบบรูปคงที่ หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
วัฏจักรของพืชดอก 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบวุัฏจักรของพืชดอกได้ (K)  
2. สืบค้นวัฏจักรของพืชดอกได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
          1. ครูนำภาพวัฏจักรของพืชมาให้นักเรียนดูแล้วถามนักเรียนว่านักเรียนเคยเห็นไหม 
              - ถ้าเคยเห็นเขาเรียกว่าภาพอะไร 
 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน  
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ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา  
 1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  4 คนแบบ  PLC ( นักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
 2.  ครคูลิป  https://www.youtube.com/watch?v=8honlo59AXM  วัฏจักรของพืชดอก 
 3.  ให้นักเรียนบันทึกสาระสำคัญของวัฏจักรของพืชดอกลงสมุดจดงาน 
 
ขั้นที่  3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลดูคลิป   
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
  1.  ผลไม้ในคลิปคืออะไร 
  2.  เมื่อเราผ่าผลไม้ 2 ชนิดแล้วพบอะไร 
  3.  เมล็ดผลไม้ 2 ชนิดสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง 
  4.  พืชดอกมีการเจริญเติบโตเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร 
  5.  วฏัจักรของพืชดอกแบ่งเป็นกี่ระยะ อะไรบ้าง 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
          “พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อ
เมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตและออกดอกเพ่ือ
สืบพันธุ์ ซึ่งจะเกิดผลและเมล็ดต่อไปได้เป็นแบบรูปคงที่ หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก” 
แบ่งได้เป็น  3  ระยะ 
ระยะที่  1  ระยะเป็นผลและเมล็ด 
ระยะที่  2  ระยะเป็นต้นอ่อน 
ระยะที่  3  ระยะที่โตเต็มที่ 
 
ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1.  ครูนำภาพเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกชนิดอื่นมาให้นักเรียนดู 
2.  นักเรียนเขียนระยะเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่ครูกำหนดกลุ่มละ 1 วัฏจักร   
ให้เป็นแบบ Mind Mapping 
3.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 

https://www.youtube.com/watch?v=8honlo59AXM
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    1. ใบความรู้เป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
    2. ใบงานเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
    3. ภาพเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
    4. คลิปเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก https://www.youtube.com/watch?v=8honlo59AXM 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8honlo59AXM
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9.  การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุวัฏจักรของพืชดอก
ได้ (K)  
2. สืบค้นวัฏจักรของพืช
ดอกได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่าง
คิด ช่างสงสัย  และเป็นผู้ที่มี
ความกระตือรือร้นในการ
เสาะแสวงหาความรู้ (A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ  
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การสืบค้น 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
4.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1 .ระบุ และสำรวจระบวุัฏจักร
ของพืชดอกได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. สำรวจระบุวัฏจักรของพืชดอก
ได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามระบุวัฏจักรของ
พืชดอกได้ถูกต้อง 
4. ระบรุะบวุัฏจักรของพืชดอกได้
ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน  
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
1.ครูนำภาพวัฏจักรของพืชมาให้นักเรียน
ดูแล้วถามนักเรียนว่านักเรียนเคยเห็นไหม 
-ถ้าเคยเห็นเขาเรียกว่าภาพอะไร 
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อน
เรียน  
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์ระบวุัฏจักรของ
พืชดอก 

ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ       
4 คนแบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง  
อ่อน) 
2.  ครคูลิป  
https://www.youtube.com/watch?v
=8honlo59AXM  วฏัจักรของพืชดอก 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สนับสนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่น
อย่างมี เหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้

https://www.youtube.com/watch?v=8honlo59AXM
https://www.youtube.com/watch?v=8honlo59AXM
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3.  ให้นักเรียนบันทึกสาระสำคัญของวัฏ
จักรของพืชดอกลงสมุดจดงาน 
 

ความร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท 
และหน้าที่ได้รับมอบหมาย ใสใจในการ ทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน   
เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
 - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูล
จากการสังเกต ระบุวัฏจักรของพืชดอก 

ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลดูคลิป   
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการ
นำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
2.1 ผลไม้ในคลิปคืออะไร 
2.2 เมื่อเราผ่าผลไม้ 2 ชนิดแล้วพบอะไร 
2.3 เมล็ดผลไม้ 2 ชนิดสามารถนำไปทำ
อะไรได้บ้าง 
2.4 พืชดอกมีการเจริญเติบโตเหมือนกัน
หรือไม่ อย่างไร 
2.5 วฏัจักรของพืชดอกแบ่งเป็นกี่ระยะ  
อะไรบ้าง 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
“พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอก
จะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล 
ภายในผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่
อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้น
ใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตและออก
ดอกเพื่อสืบพันธุ์ ซึ ่งจะเกิดผลและเมล็ด
ต ่อไปได ้ เป ็นแบบร ูปคงที่  หมุนเว ียน
ต่อเน ื ่องเป ็นว ัฏจ ักรช ีว ิตของพืชดอก     
แบ่งได้เป็น 3 ระยะ 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอวัฏจักรของพืชดอกได้ เป็นการฝึก
ความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับวัฏจักรของพืชดอกได้ อย่างมี
เหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจวิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 
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ระยะที่  1  ระยะเป็นผลและเมล็ด 
ระยะที่  2  ระยะเป็นต้นอ่อน 
ระยะที่  3  ระยะที่โตเต็มที่ 
ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1. ครูนำภาพเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
ชนิดอื่นมาให้นักเรียนดู 
2. นักเรียนเขียนระยะเป็นวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอกที่ครูกำหนดกลุ่มละ 1   
วัฏจักรให้เป็นแบบ Mind Mapping 
3. ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
เป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก” ใช้เป็นความคิด
รวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ Mind Mapping 

 
ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                 ตำแหน่ง     …………………………………..      
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ใบความรู้ 

วัฏจักรของพืชดอก 
พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก 
ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตและออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์ ซึ่ง
จะเกิดผลและเมล็ดต่อไปได้เป็นแบบรูปคงท่ี หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
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ใบงานที่  5 

วัฏจักรของพืชดอก 
 

วันที่  ……………………….เดือน…………………………………..พ.ศ. …………………..   
ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 

 
สมาชิก 1. ……………………………………….…………….  2.  ……………….…………………………………… 
          3. ……………………………………..………………  4.  ……………………..…………………………….… 
 
คำชี้แจง  :  ให้นักเรียนเขียนวัฏจักรของมะละกอหรือวัฏจักรของแตงโมจากที่ดูคลิปเลือก  1  ชนิด 
               เขียนลงกรอบ  Mind   Mapping 
 
 
 
                                 ……………………………………………………………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสืบพันธุ์ของพืชดอก      เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่   8  เรื่อง  การกระจายเมล็ดของพืช                                    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที.่............................ เดือน.....................................................................พ.ศ. ……………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
   ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  
 
2. สาระสำคัญ 
วิธีการกระจายเมล็ดของพืชแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะและชนิดของผลว่าเป็นแบบใด  พืชจำนวนมากต้อง
อาศัยสัตว์เป็นพาหะหรือตัวช่วยในการทำให้เกิดการกระจายของเมล็ด ผลของพืชเหล่านี้จึงมักจะมีเนื้อที่สัตว์กิน
ได้ มีสีสันหรือกลิ่นที่ดึงดูดให้สัตว์เข้ามา เมื่อสัตว์กินผล เมล็ดอาจถูกกระจายผ่านไปทางมูลของสัตว์ที่ขับถ่าย
ออกมา 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
การกระจายเมล็ดของพืช    
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการกระจายเมล็ดของพืชได้ (K)  
2. สืบค้นการกระจายเมล็ดของพืชได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย  และเป็นผู ้ที ่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหา             
ความรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
1. ครูนำนักเรียนร้องเพลง  ลมเพลมพัด 

เพลง ลมเพลมพัด 
     ลมเพลมพัด ๆ   โบกสะบัดพัดมาไว ๆ ๆ 
    ลมเอยลมพัดอะไร ๆ ฉันจะบอกให้พัด…………….เอย 

 

2. ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับเนื้อเพลง 
3. ครูให้นักเรียนดูคลิป ชะนีนักกระจายพันธุ์แห่งป่าเขาใหญ่  
https://www.youtube.com/watch?v=4DaTtP82O-k  
4. นอกจากชะนีแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่ช่วยกระจายพันธุ์พืช 
5. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน  
 
ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา  
 1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4  คนแบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
 2.  ครูนำภาพแจกกลุ่มละ 1 ภาพดังนี้ 
 3.  นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ 
 4.  ให้นักเรียนบันทึกสาระสำคัญเป็น Mind Mapping 
 

 
 
 
 
 
 
ขั้นที่  3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์จากภาพที่ได้  
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1.  ครูนำภาพชนิดอื่นมาให้นักเรียนดู 
2.  นักเรียนเขียน Mind  Mapping การกระจายเมล็ดของพืช    
3.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4DaTtP82O-k
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
          1. ใบความรู้การกระจายเมล็ดของพืช    
          2. ใบงานการกระจายเมล็ดของพืช    
          3.  ภาพการกระจายเมล็ดของพืช    
4.  คลิปการกระจายเมล็ดของพืช    
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการกระจายเมล็ดของ
พืชได้ (K)  
2. สืบค้นการกระจายเมล็ด
ของพืชได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด 
ช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม  ระบุ  
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การสืบค้น 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3ประเมิน 
 
 
 
 
4.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และสำรวจการกระจาย
เมล็ดของพืชได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. สำรวจการกระจายเมล็ดของ
พืชได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามการกระจายเมล็ด
ของพืชได้ถูกต้อง 
4. ระบุการกระจายเมล็ดของพืช
ได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน  
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำนักเรียนร้องเพลง ลมเพลมพัด 
                 เพลง  ลมเพลมพัด 
ลมเพลมพัด ๆ   โบกสะบัดพัดมาไว ๆ ๆ 
ลมเอยลมพัดอะไร ๆ  ฉันจะบอกให้
พัด…………….เอย 

1. 2. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง 
2. 3. ครูให้นักเรียนดูคลิป ชะนีนักกระจายพันธุ์

แห่งป่าเขาใหญ่  
https://www.youtube.com/watch?v=4
DaTtP82O-k  

3. นอกจากชะนีแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่ช่วย
กระจายพันธุ์พืช 
4.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน  

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ แสดง
ความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถามได้
ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์การกระจายเมล็ด
ของพืช 

ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา 
1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4     
คนแบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2.  ครูนำภาพแจกกลุ่มละ 1 ภาพดังนี้ 
3.  นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ 
4.  ให้นักเรียนบันทึกสาระสำคัญเป็น    
Mind Mapping 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 - นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่ม
ที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การทำงานที่ดี
และเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  สนับ
สนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมี 
เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือ
ในการทำงาน   รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน   เมื่อการ
ทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี 
ช่วยสร้างและรักษา ความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือน
ในกลุ่ม 
 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
 - นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจาก
การสังเกต การกระจายเมล็ดของพืช   

ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการ
วิเคราะห์จากภาพที่ได้  

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

https://www.youtube.com/watch?v=4DaTtP82O-k
https://www.youtube.com/watch?v=4DaTtP82O-k
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการ
นำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลประเด็นตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 - การนำเสนอการกระจายเมล็ดของพืชได้ เป็น
การฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจ
ในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับการกระจายเมล็ดของพืชได้ อย่างมี
เหตุผล  
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 - แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1.  ครูนำภาพชนิดอื่นมาให้นักเรียนดู 
2.  นักเรียนเขียน Mind Mapping การ
กระจายเมล็ดของพืช    
3.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
การกระจายเมล็ดของพืช ใช้เป็นความคิดรวบยอด
เพ่ือนำเสนอในรูปแบบ Mind   Mapping 

 
ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 

(…………………………………….) 
                                  ตำแหน่ง     ………………………………….. 
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ใบความรู้ 

           วิธีการกระจายเมล็ดของพืชแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะและชนิดของผลว่าเป็นแบบใด พืชจำนวนมาก
ต้องอาศัยสัตว์เป็นพาหะหรือตัวช่วยในการทำให้เกิดการกระจายของเมล็ด  ผลของพืชเหล่านี้จึงมักจะมีเนื้อที่
สัตว์กินได้ มีสีสันหรือกลิ่นที่ดึงดูดให้สัตว์เข้ามา เมื่อสัตว์กินผล เมล็ดอาจถูกกระจายผ่านไปทางมูลของสัตว์ที่
ขับถ่ายออกมา 
การแพร่กระจายพันธุ์ของวัชพืช 
  วัชพืชส่วนใหญ่กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้ โดยมี ลม น้ำ คน และสัตว์เป็น
เครื่องช่วยทำให้กระจายไปได้ไกล ๆ และรวดเร็ว แต่วัชพืชบางชนิดไม่ได้กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด เช่น แห้วหมู ใช้หัว
และไหลขยายพันธุ์ หญ้าขจรจบดอกใหญ่กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด สามารถเติบโต และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมาก 
 
 ลม เมล็ดวัชพืชบางชนิดมีน้ำหนักเบา บาง ชนิดมีขนหรือปีก โดยที่ผนังเมล็ดแบนแผ่ออกไปคล้ายปีก 
ลักษณะเหล่านี้ ช่วยทำให้เมล็ดปลิวไปตามลมได้รวดเร็วและไปได้ไกล เช่น เมล็ดต้นขจรหรือต้นรัก มีขนเป็นพู่
ลอยตามลมไปได ้
  
 น้ำ เมล็ดวัชพืชทั้งที่เป็นไม้น้ำ และไม้บกจะลอยไปตามน้ำ เมื่อน้ำไหลจะพาเอาเมล็ดหรือหัวและไหล
ของวัชพืชไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลอง หรือคูส่งน้ำจะพาเมล็ด และส่วนของวัชพืชไปได้ง่าย  ส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ์ของวัชพืชจำพวกหญ้า 
 
 สัตว์ พวกสัตว์ที่และเล็มหญ้าเป็นอาหารนั้นจะบริโภคเมล็ดวัชพืชเข้าไปด้วย และเมื่อสัตว์ถ่ายมูล
ออกมา เมล็ดวัชพืชยังสามารถงอกได้ เป็นการช่วยแพร่กระจายพันธุ์ และบางครั้งเมล็ดวัชพืชจะติดไปกับขน
สัตว์ หรือกีบสัตว์ 
 
 คน เป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยในการแพร่พันธุ์วัชพืช และแพร่ไปได้ในระยะไกล ๆ เสียด้วย ในสมัยโบราณ
การคมนาคมยังไม่สะดวกก็แพร่ไม่ไกลนักคงแพร่กระจายเฉพาะภายในประเทศ หรือประเทศใกล้เคียง บางครั้ง
เมล็ดวัชพืช อาจจะติดไปกับเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดี เช่น หญ้าเจ้าชู้ติดตามขากางเกง ปัจจุบันการคมนาคม
สะดวกสบาย สามารถติดต่อกันได้รอบโลก การเกษตรพัฒนาขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ เพื่อการปรับปรุง
พันธุ์พืช มีการนำพืชจากที่ต่าง ๆ เข้ามาทดลองปลูก เช่น หญ้าขจรขบ นำมาจากอินเดีย เพ่ือใช้ทดลองปลูกเป็น
อาหารสัตว์ ผักตบชวา และต้อยติ่ง ซึ่งมีดอกสวยงาม จึงนำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับ ผักตบชวานั้นมีถิ่นกำเนิด
อยู่ในบราซิล อเมริกาใต้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวัชพืชเหล่านี้ มิใช่พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของไทย แต่มาจากต่างประเทศจน
ปัจจุบันกลายเป็นไม้พื้นเมือง มีวัชพืชอีกหลายชนิดติดเมล็ดพืชปลูก และมนุษย์จงใจนำมาจากต่างประเทศได้
กลายเป็นวัชพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลหญ้าที่นำเข้ามาเป็นอาหารสัตว์ พันธุ์ไม้น้ำจะแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมาก 
ดังนั้น การนำพันธุ์ไม้เข้าประเทศควรไตร่ตรองให้ดี  บางครั้งเมล็ดวัชพืชจะติดไปกับดินที่มนุษย์ขนเคลื่อนย้าย 
เช่น หญ้าขจรจบขึ้นแถบศรีราชา เพราะเมล็ดติดมากับดินลูกรังที่ใช้ถมที่นั้น โดยนำมาจากสระบุรี ซึ่งเป็นท้องที่
ที่มีหญ้าขจรจบขึ้นหนาแน่น ปัจจุบันหญ้าขจรจบแพร่กระจายทั่วประเทศไทย บางครั้ง เมล็ดวัชพืชติดไปกับล้อ
รถไถ ล้อเกวียน รถแทรกเตอร์ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการเกษตร 
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ใบงานที่  6 
การกระจายเมล็ดของพืช    

วันที่  ……………………….เดือน…………………………………..พ.ศ. …………………..   
ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 

 
สมาชิก 1. ………………………………………….……………….  2.  ……………………………………………………………… 
    3. ……………………………………………..……………  4.  …………………………………………..……………….… 
 
คำชี้แจง  : ให้นักเรียนการกระจายเมล็ดของพืช  Mind  Mapping 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกระจายเมล็ดของพืช    
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสืบพันธุ์ของพืชดอก      เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่   9  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงจากดอกกลายเป็นเมล็ด            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที.่............................ เดือน.....................................................................พ.ศ. ……………………………. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
   ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  
 
2. สาระสำคัญ 
 การถ่ายละอองเรณู เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการสืบพันธุ์ของ
พืชดอก การสืบพันธุ์จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพืชมีการถ่ายละอองเรณู 
 การถ่ายลออเรณูคือการที่ละอองเรณูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย  ซึ่งเกิดได้  2  ลักษณะ
คือ การถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน และการถ่ายละอองเรณูข้ามดอกกัน 
 การปฏิสนธิ (Fertilization) คือกระบวนการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (ละอองเรณู) ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์
เพศเมีย (ไข่อ่อน) เมื่อเกิดการถ่ายละอองเรณู ละอองเรณูจะตกอยู่ที่บริเวณ micropyle ซึ่งจะมีสารกึ่งเหลว
คอยดักจับเรณูไว้ เมื่อมีสภาพที่เหมาะสม ละอองเรณูจะงอกและมีการเจริญของท่อเรณูเพื่อเข้าไปผ สมกับ    
เซลไข่ (egg cell) โดยภายในท่อเรณูจะมีสเปิร์มอยู่ 2 ชนิด ทำ ให้เกิดการผสม 2 ครั้ง (double fertilization) 
คือสเปิร์ม 1 อันจะผสมกับไข่ได้เป็น zygote ซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นต้นอ่อน (embryo) ส่วนสเปิร์มอีกหนึ่งชนิด
จะผสมกับ polar nuclei ได้เป็น endosperm ทำหน้าที่เป็นอาหารสะสมให้กับต้นอ่อน แต่ในพืชบางชนิด
อาหารสะสมให้ต้นอ่อนเกิดจากเนื้อเยื่อที่อยู่ในรังไข่ (nucellus) หรือ perisperm 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
การเปลี่ยนแปลงจากดอกกลายเป็นเมล็ด 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการเปลี่ยนแปลงจากดอกกลายเป็นเมล็ดได้ (K)  
2. สืบค้นการเปลี่ยนแปลงจากดอกกลายเป็นเมล็ดได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย  และเป็นผู ้ที ่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหา                
ความรู้ (A) 
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5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 

1. ครูนำภาพส่วนประกอบของดอกมาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาเก่ียวกับส่วนต่างๆของดอกไม้ 
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา  
 1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คนแบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
 2.  ครูนำภาพการถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน ข้ามดอกกัน และกระบวนการการสืบพันธุ์ของดอก 
 3.  ครูสืบค้นลักษณะละอองเรณูในเกสรเพศผู้ 
 
ขั้นที่  3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์ละอองเรณูในเกสรเพศผู้  
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลกระบวนการการสืบพันธุ์ของดอก  
 
ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1.  ครใูห้นักเรียนเขียน Mind  Mapping กระบวนการการสืบพันธุ์ของดอก 1 ชนิด 
2.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ใบความรู้การสืบพันธุ์ของดอก  
           2. ใบงานลักษณะละอองเรณูในเกสรเพศผู้  
           3. ภาพการถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน ข้ามดอกกัน และกระบวนการการสืบพันธุ์ของดอก  
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการเปลี ่ยนแปลงจาก
ดอกกลายเป็นเมล็ดได้ (K)  
2. สืบค้นการเปลี่ยนแปลงจาก
ดอกกลายเป็นเมล็ดได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด 
ช่างสงสัย และเป็นผู้ที ่มีความ
กระต ื อ ร ื อ ร ้ น ในการ เส า ะ
แสวงหาความรู้ (A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ  
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การสืบค้น 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ และสำรวจการ
เปลี่ยนแปลงจากดอกกลายเป็น
เมล็ดได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. สำรวจการเปลี่ยนแปลงจาก
ดอกกลายเป็นเมล็ดได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามการกระจายเมล็ด
ของพืชได้ถูกต้อง 
4.ระบุการเปลี่ยนแปลงจากดอก
กลายเป็นเมล็ดได้ถูกต้อง 
5.นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน  
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพส่วนประกอบของดอกมาให้
นักเรียนดูแล้วสนทนาเก่ียวกับส่วนต่าง ๆ ของ
ดอกไม ้
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์การ
เปลี่ยนแปลงจากดอกกลายเป็นเมล็ด 
 
 

ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4        คน
แบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูนำภาพการถ่ายละอองเรณูในดอก
เดียวกัน ข้ามดอกกัน และกระบวนการการ
สืบพันธุ์ของดอก 
3. ครูสืบค้นลักษณะละอองเรณูในเกสรเพศผู้ 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดี โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สนับสนุน หรือโต้แย้งความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างมี เหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน 
ให้ความ ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อ
บทบาท และหน้าที่ได้รับมอบหมาย ใสใจในการ 
ทำงาน พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือ
เพ่ือน เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกัน
ระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษา 
ความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูล
จากการสังเกต การเปลี่ยนแปลงจากดอก
กลายเป็นเมล็ด 

ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการ
วิเคราะห์ละอองเรณูในเกสรเพศผู้  

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอการกระจายเมล็ดของพืชได้ เป็น
การฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความ
มั่นใจในตนเอง 



286 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอ
ของแต่ละกลุ่ม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลกระบวนการการ
สืบพันธุ์ของดอก 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากดอก
กลายเป็นเมล็ดได้ อย่างมีเหตุผล  
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ  

ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1.  ครใูห้นักเรียนเขียน Mind Mapping  
กระบวนการการสืบพันธุ์ของดอก 1 ชนิด 
2.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงจากดอกกลายเป็นเมล็ด ใช้
เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ 
Mind Mapping 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                 ตำแหน่ง     …………………………………..      
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ใบความรู้ 

การปฏิสนธิของพืชดอก (Fertilization)  
  เป็นกระบวนการสร้างผลและเมล็ด ที่จะเจริญเป็นต้นใหม่ต่อไป เมื่อพืชดอกเจริญเติบโตเต็มที่ จะเริ่ม
ผลิตดอกไม้เพื่อเป็นเซลล์สืบพันธุ์ในการขยายพันธุ์ต่อไป ภายในดอกจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยเกสรตัว
ผู้สร้างเซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้หรือละอองเรณูเก็บไว้ในอับละอองเรณู (Pollen) ส่วนเกสรตัวเมียจะมีรังไข่ ซึ่งภายใน
มีไข่ (Ovule) ทำหน้าที่เก็บเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมียไว้ (เพิ่มเติม: โครงสร้างของดอกไม้) การปฏิสนธิของพืชดอก 
มีลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การถ่ายละอองเรณู (Pollination) คือ กระบวนการที่ละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย 
อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ละอองเรณูปลิวไปตามแรงลมแล้วไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย หรืออาจเกิด
การที่ตัวกลางในการผสมเกสร เช่น แมลงผสมเกสรชนิดต่าง ๆ สัตว์ปีก หรือเกิดจากความตั้งใจของมนุษย์ การ
ถ่ายละอองเรณูเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ การถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน (Self Pollination) และการถ่าย
ละอองเรณูข้ามดอก (Cross Pollination) 
 

                        
Advertisement 

แมลงผสมเกสรมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยถ่ายละอองเรณูของดอกไม้ 
 การถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน: การถ่ายละอองเรณูภายในต้นเดียวกัน เช่น การถ่าย ละอองเรณุ
ในดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นคล้ายผึ้งตัวเมีย ทำให้ผึ้งตัวผู้ มาดูดกินน้ำหวานและได้ถ่ายละอองเรณูให้ดอก
อ่ืนๆ แต่ถ้าไม่มีผึ้งมา เกสรตัวผู้ก็อาจจะโค้งลงมา และมีการถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกันได้ 
 การถ่ายละอองเรณูข้ามดอก: การถ่ายละอองเรณูข้ามต้นเป็นการถ่ายละออง เรณูจากพืชต้นหนึ่งไป
ยังอีกต้นหนึ่งที่ชนิดเดียวกัน ถ้าเป็นพืชต่างชนิดกันจะไม่ สร้างหลอดละอองเรณู ละอองเรณูถูกพาไปโดยลม 
หรือแมลงที่ไปกินน้ำหวาน ในดอกไม้ 
 2. การปฏิสนธิ (Fertilization) คือกระบวนการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (ละอองเรณู) ผสมกับเซลล์
สืบพันธุ์เพศเมีย (ไข่อ่อน) เมื่อเกิดการถ่ายละอองเรณู ละอองเรณูจะตกอยู่ที่บริเวณ micropyle ซึ่งจะมีสารกึ่ง
เหลวคอยดักจับเรณูไว้ เมื่อมีสภาพที่เหมาะสม ละอองเรณูจะงอกและมีการเจริญของท่อเรณูเพ่ือเข้าไปผสมกับ
เซลไข่ (egg cell) โดยภายในท่อเรณูจะมีสเปิร์มอยู่ 2 ชนิด ทำ ให้เกิดการผสม 2 ครั้ง (double fertilization) 
คือสเปิร์ม 1 อันจะผสมกับไข่ได้เป็น zygote ซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นต้นอ่อน (embryo) ส่วนสเปิร์มอีกหนึ่งชนิด
จะผสมกับ polar nuclei ได้เป็น endosperm ทำหน้าที่เป็นอาหารสะสมให้กับต้นอ่อน แต่ในพืชบางชนิด
อาหารสะสมให้ต้นอ่อนเกิดจากเนื้อเยื่อที่อยู่ในรังไข่ (nucellus) หรือ perisperm 

https://ngthai.com/science/15396/flowerstructure/
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ภาพแสดงกระบวนการปฏิสนธิของพืชดอก 

  การผสมซึ่งเกิดจากการผสม 2 ครั้งนี้เรียกว่า การปฏิสนธิซ้อน (Double Fertilization) ซึ่งพบเฉพาะ
ในพืชดอกเท่านั้น หลังจากปฏิสนธิแล้วนิวเคลียสที่ได้รับผสมจะเกิดส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืช ดังนี้ 
  รังไข่ (ovary) เจริญเป็น ผล 
  ผนังรังไข่ (ovary wall ) เจริญเป็น เปลือกและเนื้อของผลไม้ 
ออวุล (ovule) เจริญเป็น เมล็ด 
  ไข่ (egg ) เจริญเป็น ต้นอ่อนอยู่ภายในเมล็ด 
  โพลาร์นิวเคลียส (polar nucleus ) เจริญเป็น เอนโดสเปิร์ม 
  เยื่อหุ้มออวุล (integument ) เจริญเป็น เปลือกหุ้มเมล็ด 
  สำหรับส่วนประกอบอื่น ๆ ของดอกจะเหี่ยวแห้งและสลายตัวไป การปฏิสนธิซ้อนของพืชดอกมี
ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นการสร้างอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เช่น ผลไม้ที่เราใช้รับประทานก็เกิดมา
จากการปฏิสนธิ อาหารพวกข้าว ข้าวโพด ก็เป็นส่วนของเอนโดสเปิร์ม อาหารในเมล็ดถั่วหลายชนิดก็เป็น
อาหารที่สะสมอยู่ในใบเลี้ยงของเอมบริโอของถั่ว 
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ใบงานที่  7 

ลักษณะละอองเรณูในเกสรเพศผู้ 
วันที่  ……………………….เดือน…………………………………..พ.ศ. …………………..   

ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 
 
สมาชิก  1. ………………………………………………….  2.  ……………………………………………… 
       3. …………………………………………………  4.  …………………………………………….… 
อุปกรณ์ 

1.  ดอกไมช้นิดต่างๆ  ชนิดละ     1   ดอก 
2. กล้องจุลทรรศน์   1    ชนิด 
3. กรรไกร    1 เล่ม 
4. กระจกสไลด์   1 แผ่น 
5. กระจกปิดสไลด์   1 แผ่น 
6. หลอดหยด   1 หลอด 

วิธีทำ 
1.  แต่ละกลุ่มนำดอกไม้ชนิดต่าง ๆ  เลือกดอกท่ีแก่และบานเห็นเกสรเพศผู้ชัดเจนมาใช้ในการสังเกต 
2. ตัดส่วนอับละอองเรณูจากก้าน  เคาะให้ละอองเรณุออกมาอยู่บนกระจกปิดสไลด์ 
3. ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์  สังเกตและบันทึกผล  วาดภาพสิ่งที่เห็นลงสมุด 

 
บันทึกผลการทดลอง 

ชนิดของดอกไม้ รูปร่าง  ลักษณะละอองเรณู 
 
 
 
 

 

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสืบพันธุ์ของพืชดอก      เวลาเรียน 10 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  สร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกที่ฉันชอบ           เวลาเรียน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที.่............................ เดือน.....................................................................พ.ศ. ……………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
   ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  
 
2. สาระสำคัญ 
 วัฏจักรชีวิตของพืช  คือระยะต่าง ๆในช่วงชีวิตของพืช  ตั ้งแต่เมล็ดเริ ่มงอกขึ ้นเป็นพืชต้นใหม่  
จนกระทั่งเจริญเติบโตเต็มที่  ให้ดอกและผล  ภายในผลมีเมล็ดพร้อมที่จะให้ชีวิตของพืชต้นใหม่ต่อไป  วัฏจักร
ของพืชสามารถแบ่งระยะของวัฏจักรได้  4  ระยะดังนี ้  เมล็ดระยะพักตัว  การงอก  กล้าไม้  และการ
เจริญเติบโตและการถ่ายละอองเรณู 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
สร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกท่ีฉันชอบ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุสร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกท่ีฉันชอบได้ (K)  
2. สืบค้นสร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกท่ีฉันชอบได้ (P) 
 3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย และเป็นผู ้ที ่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหา              
ความรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
           6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
            1. ครูนำภาพวัฏจักรชีวิตของต้นทานตะวันมาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของต้น
ทานตะวัน ในระยะต่าง ๆ เรียกว่าอะไร 

2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา  
หมายเหตุ  การทดลองนี้ต้องนำไปจัดการเรียนรู้ก่อน 8 สัปดาห์ (เริ่มเปิดภาคเรียนต้องเพาะเมล็ดพืชเลย) 
 1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คนแบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
 2.  ครูแจกอุปกรณส์ร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกท่ีฉันชอบ   
 3.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เพื่อออกแบบสร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกที่ฉันชอบ 
 4.  แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติพร้อมทั้งวาดภาพฉบับร่างสร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกท่ีฉันชอบ 
 
ขั้นที่  3  อธิบายและลงข้อสรุป  
          1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลสร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกท่ีฉันชอบ   
          2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
          3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลสร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกท่ีฉันชอบ   
 
ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
          1.  ครูให้นักเรียนเขียน Mind Mapping จากการสร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกที่ฉันชอบ               
พืชชนิดอื่น ๆ จากพืชที่บ้านหรือระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหรือจากที่โรงเรียนมาบ้าน  
          2.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
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7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
          1. ใบความรู้สร้างแบบจำลองวัฏจักร  
           2. ใบงานสร้างแบบจำลองวัฏจักร  
           3.  ภาพสร้างแบบจำลองวัฏจักรของดอกทานตะวัน  
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุสร้างแบบจำลองวัฏจักร
ของพืชดอกท่ีฉันชอบได้ (K)  
2. สืบค้นสร้างแบบจำลองวัฏ
จักรของพืชดอกท่ีฉันชอบได้ (P) 
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด 
ช่างสงสัย  และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A)  

1. ประเมินผล
การตอบคำถาม  
ระบุ และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบ
การตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
สร้างแบบจำลอง 
4. สังเกต
พฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ  และสำรวจสร้าง
แบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกได้
ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. สำรวจสร้างแบบจำลองวัฏจักร
ของพืชดอกได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามสร้างแบบจำลองวัฏ
จักรของพืชดอกถูกต้อง 
4. ระบุสร้างแบบจำลองวัฏจักร
ของพืชดอกได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน  
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่  1  สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพวัฏจักรชีวิตของต้นทานตะวัน
มาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาเกี่ยวกับวัฏจักร
ช ีว ิตของต ้นทานตะว ันในระยะต ่าง  ๆ 
เรียกว่าอะไร 
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน  
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์สร้าง
แบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกท่ีฉันชอบ 

ขั้นที่  2  สำรวจและค้นหา 
หมายเหตุ  การทดลองนี้ต้องนำไปจัดการ
เรียนรู้ก่อน  8  สัปดาห์(เริ่มเปิดภาคเรียน
ต้องเพาะเมล็ดพืชเลย)  
1.  แบ ่งน ักเร ียนออกเป ็นกล ุ ่มๆละ 4        
คนแบบ PLC (นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2.  ครูแจกอุปกรณ์สร้างแบบจำลองวัฏจักร
ของพืชดอกท่ีฉันชอบ   
3.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือ
ออกแบบสร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืช
ดอกที่ฉันชอบ 
4.  แต่ละกลุ ่มลงมือปฏิบัติพร้อมทั ้งวาด
ภาพฉบับร่างสร้างแบบจำลองวัฏจักรของ
พืชดอกท่ีฉันชอบ 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
 - นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่ม
ที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การทำงานที่ดี
และเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  สนับ
สนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมี 
เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือ
ในการทำงาน  รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน  เมื่อการ
ทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี 
ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือน
ในกลุ่ม 
 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
 - นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจาก
การสังเกต สร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกท่ี
ฉันชอบ 

ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลสร้าง
แบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกท่ีฉันชอบ  
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการ
นำเสนอของแต่ละกลุ่ม 
3.  ให ้น ั ก เร ี ยนร ่ วมก ันสร ุปผล สร ้ า ง
แบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกท่ีฉันชอบ   

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำเสนอการกระจายเมล็ดของพืชได้ เป็น
การฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจ
ในตนเอง 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับสร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืช
ดอกที่ฉันชอบ ได้ อย่างมีเหตุผล  
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่  4  ขยายความรู้ 
1.  ครใูห้นักเรียนเขียน Mind Mapping  
จากการสร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอก
ที่ฉันชอบ พืชชนิดอื่น ๆ จากพืชที่บ้านหรือ
ระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหรือจากที่
โรงเรียนมาบ้าน  
2.  ให้นักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
สร้างแบบจำลองวัฏจักรของพืชดอกท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ Mind Mapping 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                    ตำแหน่ง     ………………………………….. 
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ใบความรู้ 

   
  วัฏจักรชีวิตของพืช  คือระยะต่าง ๆ ในช่วงชีวิตของพืช  ตั้งแต่เมล็ดเริ ่มงอกขึ ้นเป็นพืชต้นใหม่  
จนกระท่ังเจริญเติบโตเต็มที่ ให้ดอกและผล ภายในผลมีเมล็ดพร้อมที่จะให้ชีวิตของพืชต้นใหม่ต่อไป วัฏจักรของ
พืชสามารถแบ่งระยะของวัฏจักรได้ 4 ระยะดังนี้ เมล็ดระยะพักตัว การงอก กล้าไม้ และการเจริญเติบโตและ
การถ่ายละอองเรณ ู
 วัฏจักรชีวิตของพืช แบ่งได้  4 ขั้นดังนี้ 
 ขั้นที่  1  เมล็ดระยะพักตัว เมล็ดที่อยู่ในระยะพักตัวจะไม่งอก เมล็ดสามารถพักตัวได้หลายวันหรือ
หลายสัปดาห์ 
 ขั้นที่  2  การงอก  เมล็ดจะเกิดการงอกเมื่อได้รับน้ำ  อากาศ  และอุณหภูมิที่เหมาะสมเมล็ดที่ชุ่ มน้ำ
จะพองตัวและเปลือกเมล็ดหุ้มจะแตกออก  ต้นอ่อนเล็ก ๆ  ภายในเริ่มเจริญเติบโตจะพัฒนามากขึ้น  รากจะ
ค่อยๆโผล่ออกมาแล้วงอกลงไปในดิน  ต่อมาลำต้นก็จะเจริญเติบโตขึ้นเหนือพ้ืนดิน 
 ขั้นที่  3  กล้าไม้  เป็นอาหารที่เก็บสะสมในเมล็ดถูกนำมาใช้มากขึ้น  ใบไม้ใหม่จะงอกเพ่ิมขึ้นหลังจาก
ลำต้นเจริญเติบโตเป็นกล้าไม้หรือพืชอ่อนๆ  ใบไม้จะเริ่มการสังเคราะห์ด้วยแสงเพ่ือสร้างอาหารและนำไปใช้ใน
การเจริญเติบโต 
 ขั้นที่  4  การเจริญเติบโตและการถ่ายละอองเรณู  พืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีลักษณะคล้ายกับต้น
พ่อแม่  ดอกไม้จะเกิดขึ้นและเบ่งบาน  นกและแมลงจะทำหน้าที่ถ่ายละอองเรณูจากดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง
หรือภายในดอกเดียวกัน  ทำให้ดอกไม้ถูกผสมพันธุ์และเจริญไปเป็นผลที่มีเมล็ดอยู่ภายใน  เมื่อเมล็ดพันธุ์
เจริญเติบโตเต็มที่  ผลจะแห้งและร่วงหล่นลงพื้นเป็นเมล็ดระยะพักตัวอีกครั้งเพื่อรอสภาพแวดล้อมที่เกิดการ
งอกและดำเนินวัฏจักรชีวิตต่อไป 
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ใบงานที่  8 

ออกแบบสร้างวัฏจักรชีวิตพืชดอกที่ฉันชอบ 
 

วันที่  ……………………….เดือน…………………………………..พ.ศ. …………………..   
ผลงานของกลุ่ม……………………………………………..ชั้น …………………… 

 
สมาชิก 1. ………………………………………………………….  2.  …………………………………..…………………… 
  3. ………………………………………….………………  4.  …………………………………………………….… 
คำชี้แจง  :   1. ให้นักเรียนออกแบบสร้างวัฏจักรชีวิตพืชโดยครูมีอุปกรณ์การทดลองให้   
  2. นำอุปกรณ์ที่จัดให้มาจัดทำออกแบบวัฏจักรชีวิตพืช 1 ชนิด 
  3. เขียนขั้นตอนการออกแบบวัฏจักรชีวิตพืช เป็นขั้นตอนจนกระทั่งได้พืชที่กลายเป็นเมล็ด
และเมล็ดให้อยู่ในระยะพักตัว 
  4. ออกแบบวัฏจักรชีวิตพืชมีกี่ข้ันตอน อย่างไร โดยให้นักเรียนเขียนเป็น Mind Mapping 
 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพริก  20 เมล็ด 
2. เมล็ดมะเขือ  20 เมล็ด 
3. เมล็ดผักบุ้ง  20 เมล็ด 
4. เมล็ดผักบุ้ง  20 เมล็ด 
5. กระถางที่บรรจุดิน 1 กระถาง 
6. น้ำ   1 กระป๋อง 
7. บัวรดน้ำ   1 ถัง 

 
1.วิธีทำ วฏัจักรชีวิตพืช ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.วัฏจักรชวีิตพืชที่นักเรียนออกแบบมีก่ีขั้นตอน อย่างไร โดยให้นักเรียนเขียนเป็น Mind Mapping 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การแสดงลำดับการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขอย่างง่าย เวลาเรียน  7  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน              เวลาเรียน  1  ชั่วโมง 
สอนวันที…่………............……….เดือน……………......................................………….พ.ศ.  ……….........…………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 4.2 
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวช้ีวัด ว  4.2  ป.2/1  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ (K)    
2. วิเคราะห์การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 
3. สาระสำคัญ 
           ปัญหามีมากมายในชีวิตประจำวันวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนจะขึ้นกับประสบการณ์ ความรู้ และ
ทักษะที่ได้ฝึกฝน ซึ่งการแก้ปัญหาแต่ละปัญหาจะใช้กระบวนการและเวลาที่แต่งต่างกัน บางปัญหาแก้ได้โดย
ทันท ี บางปัญหาอาจต้องใช้เวลานาน ในการหาคำตอบ อย่างไรก็ตามทุกคนจะมีความต้องการหาคำตอบที่
ถูกต้องและรวดเร็ว การฝึกกระบวนการแก้ปัญหาให้เป็นระบบ เป็นขั้นตอน จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้แก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถสรุป ขั้นตอนการแก้ปัญหาประกอบ 4 ขั้นตอนดังนี้  การวิเคราะห์และ
กำหนดรายปัญหา  การวางแผนในการแก้ปัญหา  การดำเนินการแก้ปัญหา  การตรวจสอบและปรับปรุง 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 

5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 8.  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
 
 
 
 
1. ครูนำภาพสัตว์มาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพสัตว์ปัญหาเกมตัวต่อ ดังนี้ 
    - สาระสำคัญของปัญหาคืออะไร 
      (เริ่มต่อภาพจากโครงสร้างภายนอกของภาพสุนัขก่อน) 
    - วิธีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อคือ 
      (เริ่มตัวต่อท่ีมีลักษณะโครงสร้างภายนอกของสุนัขเพ่ือใช้สังเกตและเปรียบเทียบในการเริ่มต้นเกมตัวต่อ) 
2. ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
  
 
 
 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูนำภาพสัตว์ต่าง ๆ มาภาพละ 2 รูป รูปที่ 1 ไว้ทำเป็นพื้นหลัง รูปที่ 2 นำมาตัดเป็นจิ๊กซอร์ 
3. ครูแจกภาพให้นักเรียนกลุ่มละภาพซ่ึงประกอบด้วยภาพพ้ืนหลัง ภาพจิ๊กซอร์ แล้วให้นักเรียนร่วมกัน  
    วิเคราะห์ภาพที่ได้ 
4.  ลงมือต่อภาพที่ได้ให้ถูกต้อง พร้อมตอบคำถาม ดังนี้ 
    - สาระสำคัญของปัญหาคืออะไร 
    - วิธีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อคือ 
  
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการต่อจิ๊กซอร์หน้าชั้นเรียน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรุปผลการต่อจิ๊กซอร์ 
   - สาระสำคัญของปัญหาคืออะไร 
   - วธิีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อคือ 
 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B28-n-8.jpg
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ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 ให้นักเรียนลองไปคิดในหัวข้อดังนี้ 
           1.  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง 
           2.  นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 ภาพจิ๊กซอร์ 
9.  การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันได้ (K)    
2. วิเคราะห์การแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ  และ
สำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
จำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 
ประเมิน 
 
 
 
4. แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 

1.ระบุ  และสำรวจได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. วิเคราะห์การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันได้ตามเกณฑ์ 
3.ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4.ระบุองค์ประกอบของวิธีการแก้ไข
ปัญหาเกมตัวต่อได้ถูกต้อง 
5.นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ 
ซักถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
10.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……..................................................................................……………………………………………  
11. การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพสัตว์มาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกัน
สนทนาเก่ียวกับภาพสัตว์ปัญหาเกมตัวต่อ ดังนี้ 
- สาระสำคัญของปัญหาคืออะไร 
(เริ่มต่อภาพจากโครงสร้างภายนอกของภาพสุนัข
ก่อน) 
- วิธีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อคือ 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล  
ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์วิธีการแก้ไข
ปัญหาเกมตัวต่อ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

(เริ่มตัวต่อที่มีลักษณะโครงสร้างภายนอกของสุนัข
เพ่ือใช้สังเกตและเปรียบเทียบในการเริ่มต้นเกมตัว
ต่อ) 
2.  ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ 4 คน  แบบ PLC 
(เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูนำภาพสัตว์ต่าง ๆ มาภาพละ 2 รูป รูปที่ 1 
ไว้ทำเป็นพ้ืนหลัง รูปที่ 2 นำมาตัดเป็นจิ๊กซอร์ 
3. ครูแจกภาพให้นักเรียนกลุ่มละภาพซ่ึง
ประกอบด้วยภาพพ้ืนหลัง ภาพจิ๊กซอร์ แล้วให้
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพที่ได้ 
4. ลงมือต่อภาพที่ได้ให้ถูกต้อง พร้อมตอบคำถาม 
ดังนี้ 
- สาระสำคัญของปัญหาคืออะไร 
- วิธีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อคือ 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ 
เป็นภาวะผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  สนับสนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนอย่างมี เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับ
เพ่ือน ให้ความร่วมมือในการทำงาน   
รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน เมื่อ
การทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่างการแก้ไขปัญหาเกมตัว
ต่อ ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจาก
วิธีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อ 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการต่อจิ๊กซอร์
หน้าชั้นเรียน 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
วิธีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อเป็นการฝึก
ความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง  
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2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถาม
คำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรุปผลการต่อจิ๊กซอร์ 
- สาระสำคัญของปัญหาคืออะไร 
- วิธีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อคือ 
 

 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และสื่อ
ดิจิทัล 
- เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสาร
โดยคำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเกม 
ตัวต่ออย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ  

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ให้นักเรียนลองไปคิดในหัวข้อดังนี้ 
1. การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหา
อะไรบ้าง 
2. นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อใช้
เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอใน
รูปแบบ ทบทวนปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจำวัน  และแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างไร 

 
 

ลงชื่อ…............……………………………ผู้สอน 
                                                (...…………………………………….) 
                ตำแหน่ง …………………………………..      
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ใบงานที่  1  

 
สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 

1………………………………………  เลขที่  ……….    2. ……………………………………  เลขที่  ………. 
3………………………………………  เลขที่  ……….    4. ……………………………………  เลขที่  ………. 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนสังเกตภาพที่ได้แล้วช่วยกันต่อจิ๊กซอว์  พร้อมทั้งตอบคำถาม           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.  สาระสำคัญของปัญหาคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
2.  วธิีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อคือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 เป็นพื้นหลัง  สว่นที่ 2 นี้เอาไว้ตัดต่อจิ๊กซอร์ 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B28-n-8.jpg
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ใบความรู้ 

ขั้นตอนการแก้ปัญหา 

     ปัญหามีมากมายในชีวิตประจำวันวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนจะขึ้นกับประสบการณ์ ความรู้ และ
ทักษะที่ได้ฝึกฝน ซึ่งการแก้ปัญหาแต่ละปัญหาจะใช้กระบวนการและเวลาที่แต่งต่างกัน บางปัญหาแก้ได้โดย
ทันท ี บางปัญหาอาจต้องใช้เวลานาน ในการหาคำตอบ อย่างไรก็ตามทุกคนจะมีความต้องการหาคำตอบที่
ถูกต้องและรวดเร็ว การฝึกกระบวนการแก้ปัญหาให้เป็นระบบ เป็นขั้นตอน จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้แก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถสรุป ขั้นตอนการแก้ปัญหาประกอบ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การวิเคราะห์และกำหนดรายปัญหา 

      การแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของปัญหาที่ต้องการแก้ สิ่ง
แรกคือ ต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร มีข้อมูลอะไรให้บ้าง และต้องพิจารณาว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง จำเป็นต้อง
หาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือไม่ 

2. การวางแผนในการแก้ปัญหา 

      ขั้นตอนต่อมาหลังจากเข้าใจปัญหาแล้ว เป็นการวางแผนในการแก้ปัญหาด้วยการหาเทคนิควิธีการ
แก้ปัญหาและเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยเลือกจากประสบการณ์ หรือศึกษาลักษณะปัญหาที่คล้าย ๆ กัน
นำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงให้เหมาะสม เมื่อได้แนวทางในการแก้ปัญหาแล้วจึง
ถ่ายทอดความคิดหรืออธิบายออกมาเป็นขั้นตอนโดยอาศัยรหัสลำลอง (pseudo code) หรือผังงาน 
(flowchart) 

3. การดำเนินการแก้ปัญหา 

     การดำเนินการแก้ปัญหาคือขั้นตอนการนำเครื่องมือและวิธีการที่ได้วางแผนไว้ในขั้นตอนของการวางแผน
ในการแก้ปัญหามาดำเนินการแก้ปัญหา ซึ่งจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกตามการ
วางแผนของเราที่คิดไว้ 

4. การตรวจสอบและปรับปรุง 

     ขั้นตอนการตรวจสอบและปรับปรุงเป็นขั้นตอนที่ทำหลังจากดำเนินการแก้ปัญหาแล้วต้องตรวจสอบว่า
วิธีการดังกล่าวได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่มีอุปสรรคอะไรบ้างถ้าไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจะต้อง
ปรับปรุงวิธีการแก้แก้ปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
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การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา 
          การแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในขั้นตอนการวางแผนในการแก้ปัญหา จำเป็นต้องวางแผนให้เป็น
ขั้นตอน สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายมากข้ึน ซึ่งทำได้โดยการถ่ายทอดความคิดที่มีการลำดับก่อนหลังของ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่มีความชัดเจน การถ่ายทอดความคิดท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในรูปแบบข้อความที่เป็นลำดับ
เรียกว่ารหัสลำลองหรืออาจเป็นรูปแบบของผังงาน ทำให้สามารตรวจสอบความถูกต้องได้ง่าย 
 
ตัวอย่าง ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนแบบรหัสลำลอง 
เริ่มต้น            
1. ไปห้องทะเบียน  
2. เขียนใบคำร้อง 
3. ถ่ายรูปบัตร            
4. พิมพ์บัตร  
5.เซ็นชื่อรับบัตร 
จบ 
 
ตัวอย่าง การถ่ายทอดความคิดหาค่าเฉลี่ย 3 จำนวน 
เริ่มต้น        
1. รับค่าจำนวน 3 จำนวน          
2. รวมค่าทั้ง 3 จำนวน          
3. นำผลรวมมาหารด้วย 3          
4. แสดงค่าเฉลี่ย 
จบ 
 
 

https://sites.google.com/site/poxsw2/solving/solv/solv.jpg?attredirects=0
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแสดงลำดับการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขอย่างง่าย  เวลาเรียน 7 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกส่วนของปัญหา                      เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่.............………………….เดือน…………………...................................…….พ.ศ. ............…………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น  
     ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ 
   การทำงาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวช้ีวัด 
           ว  4.2  ป 2/1  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์
หรือข้อความ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการแยกส่วนของปัญหาได้ (K)    
2. วิเคราะห์การแยกส่วนของปัญหาได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
3. สาระสำคัญ 
         การแยกส่วนของปัญหา   คือ การคิดอย่างละเอียดเพ่ือมองหาปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไรบ้าง ซึ่ง
สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น การแบ่งแยกปัญหา การแบ่งภาพปัญหาออกเป็นส่วนๆ และทำการจัดเรียง
ปัญหาใหม่ เมื่อแบ่งแยกส่วนของปัญหาได้จะทำให้สามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น มากกว่า
การมองปัญหาเป็นภาพรวม 
 4. สาระการเรียนรู ้
 การแยกส่วนของปัญหา 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 6. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำลังนมแกะชิ้นส่วนแล้ว และลังนมที่ยังไม่ได้แกะ มาให้นักเรียนสังเกต ดังนี้ 
- นักเรียนจะทำให้เป็นกล่องเหมือนเดิมอย่างไร 
- ครูให้ตัวแทนมาประกอบชิ้นสาวนให้เหมือนเดิม 
2.  ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูนำภาพชิ้นส่วนจักรยาน ชิ้นส่วนไฟฉาย  ชิ้นส่วนพัดลม   
3. ครูแจกภาพให้นักเรียนกลุ่มละภาพ   
4.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โดยใส่หมายเลขชิ้นส่วนอันไหนต้องประกอบก่อน 
  
 
 
 
 
 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์ภาพที่ได้หน้าชั้นเรียน  
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการแยกส่วนของปัญหา 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ครูลองให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของพัดลมที่บ้านแล้วเขียนอธิบายขั้นตอน  แล้วนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในชั่วโมงต่อไป 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ภาพรถจักรยาน 
 2.  ภาพพัดลม 
 3.  ภาพไฟฉาย 
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9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการแยกส่วน
ของปัญหาได้ (K)    
2. วิเคราะห์การแยก
ส่วนของปัญหาได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และ
สำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
จำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3ประเมิน 
4.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.ระบุ  และสำรวจได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. วิเคราะห์การแยกส่วนของ
ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 
3.ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4.ระบุองค์ประกอบของวิธีการ
แก้ไขปัญหาเกมตัวต่อได้ถูกต้อง 
5.นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………....................................................................................  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำลังนมแกะชิ้นส่วนแล้ว และลังนมที่ยังไม่ได้
แกะ มาให้นักเรียนสังเกต ดังนี้ 
- นักเรียนจะทำให้เป็นกล่องเหมือนเดิมอย่างไร 
- ครูให้ตัวแทนมาประกอบชิ้นสาวนให้เหมือนเดิม 
 2.  ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน 
มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์วิธ ีการ
แก้ไขปัญหาเกมตัวต่อ 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  แบบ  
PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูนำภาพชิ้นส่วนจักรยาน ชิ้นส่วน 
ไฟฉาย  ชิ้นส่วนพัดลม   
3. ครูแจกภาพให้นักเรียนกลุ่มละภาพ   
4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โดยใส่หมายเลข 
หมายเลขชิ้นส่วนอันไหนต้องประกอบก่อน 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็น
ภาวะผู้นำ 
นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี 
การทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  สนับสนนุ หรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ร่วม
ทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน  รับผิดชอบต่อบทบาท และ
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

หน้าที่ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือ
เพ่ือน  เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา 
ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วย
สร้างและรักษาความสัมพันธ์ อันดีของ
เพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึก
สากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติ
ของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่างการแยกส่วนของ
ปัญหา ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูล
จากการแยกส่วนของปัญหา 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์ภาพที่
ได้หน้าชั้นเรียน  
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการแยกส่วนของปัญหา 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การแยกส่วนของปัญหาเป็นการฝึกความ
กล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสื่อดิจิทัล 
- เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสาร
โดยคำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับการแยกส่วนของปัญหา
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์
ภาพที่ได้หน้าชั้นเรียน  
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการแยกส่วนของปัญหา 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับการแยกส่วนของปัญหาใช้เป็น
ความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ
เขียนอธิบาย การแยกส่วนของปัญหา 

 
 

ลงชื่อ…………..............……………………ผู้สอน 
(………......…………………………….) 

                                    ตำแหน่ง ......………………………………….. 
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ใบงานที่  2  

สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 
1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ………. 
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ………. 

 
คำชี้แจง :  
1. ให้นักเรียนสังเกตภาพที่กำหนดให้ ช่วยกันวิเคราะห์ว่าชิ้นใดต้องประกอบก่อน แล้วใส่หมายเลขกำกับ  
2. นำผลการวิเคราะห์นำเสนอให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน 
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ใบงานที่  2 

สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 
1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ………. 
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ………. 

 
คำชี้แจง :  
1. ให้นักเรียนสังเกตภาพที่กำหนดให้ ช่วยกันวิเคราะห์ว่าชิ้นใดต้องประกอบก่อน แล้วใส่หมายเลขกำกับ  
2. นำผลการวิเคราะห์นำเสนอให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน 
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ใบงานที่  2  

สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 
1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ………. 
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ………. 

 
คำชี้แจง :  
1. ให้นักเรียนสังเกตภาพที่กำหนดให้ ช่วยกันวิเคราะห์ว่าชิ้นใดต้องประกอบก่อน แล้วใส่หมายเลขกำกับ  
2. นำผลการวิเคราะห์นำเสนอให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน 
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ใบงานที่  2  

สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 
1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ………. 
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ………. 

 
คำชี้แจง :  
1. ให้นักเรียนสังเกตภาพที่กำหนดให้ ช่วยกันวิเคราะห์ว่าชิ้นใดต้องประกอบก่อน แล้วใส่หมายเลขกำกับ  
2. นำผลการวิเคราะห์นำเสนอให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแสดงลำดับการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขอย่างง่าย     เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หารูปแบบของปัญหา                         เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่.............……………….เดือน………………....................................……….พ.ศ.  …………..........………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวช้ีวัด ว  4.2  ป2/1  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุหารูปแบบของปัญหาได้ (K)    
2. วิเคราะห์หารูปแบบของปัญหาได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
3. สาระสำคัญ 
หารูปแบบของปัญหา (Pattern Recognition) 
          ปัญหาในชีวิตประจำวันบางครั้งจะมีรูปแบบหรือความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันและต่อเนื่องกัน การหา 
รูปแบบของปัญหาจะช่วยให้สามารถเข้าใจได้ว่า ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
ง่ายขึ้น การหารูปแบบของปัญหาสามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบ จัดกลุ่ม การเรียงลำดับ หรือ ลักษณะ
เฉพาะตัวของสิ่งนั้น ตัวอย่าง 
4. สาระการเรียนรู้ 
 หารูปแบบของปัญหา 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 6.  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำนำคลิปน้องมาเรียมมาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ดูคลิป  
2. ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูนำคลิป  https://www.youtube.com/watch?v=NN7Lczd3__4  ปลาชอบกินอะไร 
3.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากในเรื่องปลาชอบกินอะไร 

https://www.youtube.com/watch?v=NN7Lczd3__4
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ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์ปลาชอบกินอะไร  
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการแยกส่วนของปัญหา 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. นำกรณีตัวอย่างภาพผลไม้แล้วร่วมกันสนทนา 
2. กรณีตัวอย่างลิปดา 
ตัวอย่างใช้รูปแบบของปัญหาในการแก้ไขปัญหา 
คุณแม่ให้เงินลิปดาค่าขนมเป็นรายอาทิตย์ หลังจากทานอาหารกลางวันทุกวัน ลิปดาจะต้องซื้อขนมที่ชอบทาน 
โดยในอาทิตย์ที่ผ่านมา วันจันทร์ลิปดาซื้อลูกอม 5 บาท วันอังคารซื้อขนมถุง 15 บาท วันพุธซื้อขนมปังเนยสด 
8 บาท วันพฤหัสบดี ซื้อกล้วยบวชชี 10 บาท วันศุกร์ซื้อ ไอศกรีม 10 บาท โดยในอาทิตย์นี้ลิปดามีเงินเหลือ
เก็บเพียง 2 บาท ปัญหา ถ้าลิปดามีเวลา 1 เดือน ในการที่จะซื้อของขวัญให้คุณแม่ในวันเกิด ลิปดาจะแก้ไข
ปัญหานี้ได้อย่างไร 

 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ภาพรถจักรยาน 
 2.  ภาพพัดลม 
 3.  ภาพไฟฉาย 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B26-n-7.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B27-n-6.jpg
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9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุหารูปแบบของ
ปัญหา 
ได้ (K)    
2. วิเคราะห์หารูปแบบ
ของปัญหาได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
วิเคราะห์ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
4.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบุ  และสำรวจได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 
2. วิเคราะห์หารูปแบบของปัญหา
ได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบุองค์ประกอบของหา
รูปแบบของปัญหาได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...................................................................................…………………………………………………  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำคลิปน้องมาเรียมมาให้นักเรียนดู  
แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ดูคลิป  
2. ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล 
ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์วิธ ีการแก้ไข
ปัญหาเกมตัวต่อ 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  
คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูนำคลิป  
https://www.youtube.com/watch?v=N
N7Lczd3__4  ปลาชอบกินอะไร 
3.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากในเรื่องปลา
ชอบกินอะไร 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สนับสนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้
ความ ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อ
บทบาท และหน้าที่ได้รับมอบหมาย ใสใจในการ

https://www.youtube.com/watch?v=NN7Lczd3__4
https://www.youtube.com/watch?v=NN7Lczd3__4
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ทำงาน พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือ
เพ่ือน   เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกัน
ระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างการแยกส่วนของปัญหา ใช้ที่
นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการแยกส่วน
ของปัญหา 
 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการ
วิเคราะห์ปลาชอบกินอะไร  
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการแยกส่วนของปัญหา 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การแยกส่วนของปัญหาเป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสื่อดิจิทัล 
- เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ สารสนเทศใน
แบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึง ผลที่
เกิดข้ึนต่อตนเองและผู้อื่น  
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับหารูปแบบของปัญหาอย่างมี
เหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1.นำกรณีตัวอย่างภาพผลไม้แล้วร่วมกัน
สนทนา 
2.กรณีตัวอย่างลิปดา 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 - นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
อภิปรายหารูปแบบของปัญหาใช้เป็นความคิด
รวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบสรุปสงสมุดงาน 

 
 

ลงชื่อ………………..........………………ผู้สอน 
(…………………………………….) 

                                    ตำแหน่ง  ..………………………………….. 
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ใบงานที่  3 

หารูปแบบของปัญหา  
 

สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 
1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ………. 
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ………. 

 
คำชี้แจง :  
1.ให้นักเรียนดูคลิปปลาชอบกินอะไร  
2.แล้วตอบคำถามดังนี้ 
คำถาม 
1.โพล่าและลิปดาไปให้อาหารปลาที่ไหน 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
2.ทำไมปลาจึงกินอาหารไม่ได้ 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
3.จากข้อ 2 มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
4.อาหารของปลามีอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
5.ลิปดาเลือกอาหารอะไรให้ปลา 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
6.ลิปดาให้อาหารปลาด้วยวิธีใด 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
7.โพล่ามีแนวคิดให้อาหารปลาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การแสดงลำดับการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขอย่างง่าย    เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  การหาสาระสำคัญของปัญหา                        เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่.............……………….เดือน………………......................................……….พ.ศ.  …………........………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและ
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวช้ีวัด ว  4.2  ป2/1  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุหาสาระสำคัญของปัญหาของลิปดาในการแต่งกายชุดอาเซียนได้ (K)    
2. วิเคราะห์หารูปแบบของปัญหาของลิปดาในการแต่งกายชุดอาเซียนได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 
3. สาระสำคัญ 
การหาสาระสำคัญของปัญหา (Abstraction) 
คือ การมองภาพปัญหาโดยการตัดรายละเอียดที่ไม่สำคัญออกไป ให้คงเหลือไว้แต่ส่วนที่สำคัญของ 
ปัญหา เพ่ือจะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงเป้าหมายมากที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่
มีปัญหาหลายๆ ปัญหา ให้แบ่งแยกปัญหาและควรเลือกท่ีจะแก้ไขปัญหาที่สำคัญ หรือเลือกปัญหาที่เป็นต้นเหตุ
ของปัญหาอ่ืน ๆ ก่อนเป็นอันดับแรก 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การหาสาระสำคัญของปัญหา 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 6. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำภาพการแต่งกายอาเซียนของลิปดาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประเทศอาเซียน  
2.  ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูนำกรณีตัวอย่างการแต่งกายอาเซียนของลิปดา มาให้นักเรียนศึกษา 
3.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากในเรื่องการแต่งกายอาเซียนของลิปดา 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์  
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการแต่งกายอาเซียนของลิปดา 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
นำกรณีตัวอย่างสาระสำคัญของเชื้อโรคโควิด 19  มาสนทนากับนักเรียนแล้วนร่วมกันตอบคำถามพร้อมทั้ง
เขียน  mind  mapping  ลงในสมุดจดงาน 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพการแต่งกายอาเซียนของลิปดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B29-n-11.jpg
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9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุหาสาระสำคัญ
ของปัญหาของลิปดาใน
การแต่งกายชุดอาเซียน
ได้ (K)    
2. วิเคราะห์หารูปแบบ
ของปัญหาของลิปดาใน
การแต่งกายชุดอาเซียน
ได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การ 
วิเคราะห์ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.ระบุ  และสำรวจสาระสำคัญของปัญหา
ของลิปดาในการแต่งกายชุดอาเซียนได้
ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. วิเคราะห์สาระสำคัญของปัญหาของ
ลิปดาในการแต่งกายชุดอาเซียนได้ตาม
เกณฑ์ 
3.ตอบคำถามสาระสำคัญของปัญหาของ
ลิปดาในการแต่งกายชุดอาเซียนได้ถูกต้อง 
4.ระบุองค์ประกอบของหารูปแบบของ
ปัญหาได้ถูกต้อง 
5.นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ 
ซักถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………..................................................................................………………………  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพการแต่งกายอาเซียนของ
ลิปดาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับประเทศอาเซียน  
 2.  ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ  ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์หาสาระสำคัญ
ของปัญหาของลิปดาในการแต่งกายชุดอาเซียน 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  
4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  
อ่อน) 
2.  ครูนำกรณีตัวอย่าง การแต่งกาย
อาเซียนของลิปดา  มาให้นักเรียนศึกษา 
3.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากในเรื่อง
การแต่งกายอาเซียนของลิปดา 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่มที่ดี
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การทำงานที่ดี
และเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
สนับสนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี 
เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือ
ในการทำงาน   รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการทำงาน พยายาม
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

 ทำงานให้ดีที่สุด และช่วยเหลือเพ่ือน   เมื่อการ
ทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี 
ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างการแยกส่วนของปัญหา 
ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการหา
สาระสำคัญของปัญหาของลิปดาในการแต่งกาย
ชุดอาเซียน 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผล
การวิเคราะห ์ 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการแต่งกาย
อาเซียนของลิปดา 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การแยกส่วนของปัญหาเป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และสื่อดิจิทัล 
เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ สารสนเทศในแบบ
ต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเองและผู้อื่น  
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับหารูปแบบของปัญหาอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
นำกรณีตัวอย่างสาระสำคัญของเชื้อโรค
โควิด 19  มาสนทนากับนักเรียนแล้วน
ร่วมกันตอบคำถามพร้อมทั้งเขียน  
mind  mapping  ลงในสมุดจดงาน 
-ปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อ 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
อภิปรายกรณีตัวอย่างสาระสำคัญของเชื้อโรคโค
วิด 19  ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอใน
รูปแบบ mind  mapping ลงในสมุดจดงาน 
-ปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

-สาเหตุสำคัญ 
-วิธีการแพร่เชื้อ 
-แนวทางแก้ไข 
-วิธีการดูแลตนเอง 

-สาเหตุสำคัญ 
-วิธีการแพร่เชื้อ 
-แนวทางแก้ไข 

 
 

ลงชื่อ……………........…………………ผู้สอน 
(…………………………………….) 

ตำแหน่ง .………………………………….. 
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ใบงานที่  4 

การแต่งกายอาเซียนของลิปดา 
 

สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 
1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ………. 
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ………. 

 
คำชี้แจง : จากภาพการแต่งกายอาเซียนของลิปดา  ช่วยกันวิเคราะห์  ตอบคำถาม  และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
ที่โรงเรียนมีงานอาเซียน คุณครูกำหนดให้เด็กๆ จับคู่ชายหญิงแต่งกายในชุดประจำชาติลิปดาต้องการ แต่งกาย
ชุดที่มีการสวมหมวก  โพล่าต้องการแต่งกายที่มีชุดคลุมลิปดาและโพล่าจึงสับสนกับการแต่งกายแต่ละประเทศ
เพราะมีความคล้ายกัน  ลิปดาและโพล่าจะเลือกใส่ชุดไหนดี 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาการแต่งตัวในชุดประจำชาติ 
1. สาระสำคัญของปัญหา  คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. วิธีการแก้ปัญหา  คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



328 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การแสดงลำดับการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขอย่างง่าย   เวลาเรียน 7 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง การหาสาระสำคัญของปัญหา                        เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่............……………….เดือน………......................................……………….พ.ศ.  …….........……………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวช้ีวัด ว  4.2  ป2/1  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ 
 
2. สาระการเรียนรู้ 
 การหาสาระสำคัญของปัญหาเมืองของลิปดา 
 
3. สาระสำคัญ 
การหาสาระสำคัญของปัญหา (Abstraction) 
คือ การมองภาพปัญหาโดยการตัดรายละเอียดที่ไม่สำคัญออกไป ให้คงเหลือไว้แต่ส่วนที่สำคัญของ 
ปัญหา เพ่ือจะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงเป้าหมายมากที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่
มีปัญหาหลายๆ ปัญหา ให้แบ่งแยกปัญหาและควรเลือกท่ีจะแก้ไขปัญหาที่สำคัญ หรือเลือกปัญหาที่เป็นต้นเหตุ
ของปัญหาอ่ืน ๆ ก่อนเป็นอันดับแรก 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุหาสาระสำคัญของปัญหาเมืองของลิปดาได้ (K)    
2. วิเคราะห์หารูปแบบของปัญหาเมืองของลิปดาได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 6.  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำภาพเมืองของลิปดา ให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางของลิปดา  
2. ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูนำกรณีตัวอย่าง แผนที่การเดินทางของลิปดา มาให้นักเรียนศึกษา 
3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากในเรื่องการเดินทางของลิปดา แล้วตอบคำถาม 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์  
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการเดินทางของลิปดา 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
นำกรณีตัวอย่างสาระสำคัญโลกร้อนของ  มาสนทนากับนักเรียนแล้วนร่วมกันตอบคำถามพร้อมทั้งเขียน  mind  
mapping ลงในสมุดจดงาน 
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ภาพรถจักรยาน 
 2.  ภาพพัดลม 
 3.  ภาพไฟฉาย 
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9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุหาสาระสำคัญ
ของปัญหาเมืองของ
ลิปดาได้ (K)    
2. วิเคราะห์หารูปแบบ
ของปัญหาเมืองของ
ลิปดาได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
วิเคราะห์ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
4.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.ระบุ  และสำรวจได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. วิเคราะห์หาสาระสำคัญของ
ปัญหาเมืองของลิปดาได้ตามเกณฑ์ 
3.ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4.ระบุองค์ประกอบของหารูปแบบ
ของปัญหาได้ถูกต้อง 
5.นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………..................................................................................………  
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การจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพเมืองของลิปดา ให้นักเรียนดู  
แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางของ
ลิปดา  
2.  ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์หาสาระสำคัญ
ของปัญหาเมืองของลิปดา 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  
แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูนำกรณีตัวอย่าง แผนที่การเดินทางของ
ลิปดา  มาให้นักเรียนศึกษา 
3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากในเรื่องการ
เดินทางของลิปดา แล้วตอบคำถาม 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นสนับสนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
อย่างมีเหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ 
ร่วมมือในการทำงาน  รับผิดชอบต่อบทบาท 
และหน้าที่ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน   
เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างการแยกส่วนของปัญหา ใช้ที่
นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการหา
สาระสำคัญของปัญหาเมืองของลิปดา 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ
ผลการวิเคราะห ์ 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการเดินทาง
ของลิปดา 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การแยกส่วนของปัญหาเป็นการฝึกความ
กล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และสื่อดิจิทัล 
- เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ สารสนเทศ
ในแบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึง ผลที่
เกิดข้ึนต่อตนเองและผู้อื่น  
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับหาสาระสำคัญของปัญหา
เมืองของลิปดาอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที ่4 ขยายความรู้  
นำกรณีตัวอย่างสาระสำคัญโลก
ร้อนของ  มาสนทนากับนักเรียน
แล้วร่วมกันตอบคำถามพร้อมทั้ง
เขียน  mind  mapping  ลงใน
สมุดจดงาน 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับอภิปรายกรณีตัวอย่างสาระสำคัญ
ของโลกร้อน ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบ mind  mapping  ลงใน
สมุดจดงาน 
- ปัญหา 
- สาเหตุสำคัญ 
- แนวทางแก้ไข 
 

 
 

ลงชื่อ………….........……………………ผู้สอน 
(…………………………………….) 

                                      ตำแหน่ง .………………………………….. 
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ใบงานที่  5 

เส้นทางการเดินทางของลิปดา 
สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 

1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ………. 
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ………. 

คำชี้แจง : จากภาพแผนที่เมืองของลิปดา ให้นักเรียนอ่าน วิเคราะห์ และตอบคำถามด้านล่างให้ถูกต้อง 
 

 
1.  ถ้าลิปดาต้องการเดินทางไปยังตลาดจะเลือกเส้นทางใดเพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
2.  หากลิปดาต้องการเดินทางไปร้านอาหารแต่การจราจรบริเวณโรงแรมและสวนลุม ติดขัดอย่างมากลิปดา
ควรจะเลือกเส้นทางการเดินทางอย่างไรเพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B210-n-9.jpg
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การแสดงลำดับการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขอย่างง่าย       เวลาเรียน 7 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การแสดงข้ันตอนการแก้ปัญหา                    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่..............……………….เดือน…………….....................................………….พ.ศ. ..........…………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวช้ีวัด ว  4.2  ป 2/1  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ 
 
2. สาระการเรียนรู้ 
 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา  
 
3. สาระสำคัญ 
แสดงลำดับขั้นการแก้ไขปัญหา (อธิบายการแก้ไขปัญหา) 
การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหา เป็นทักษะการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็น 
ระบบ โดยต้องรู้จักแยกแยะปัญหา เข้าใจความสำคัญของปัญหา รู้จักวิเคราะห์รูปแบบของปัญหา และแสดง
ลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนข้อความ วาดรูป หรือการใช้สัญลักษณ์ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ (K)    
2. วิเคราะห์การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 6.  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำภาพ ให้นักเรียนดู เล่นเกม แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางของนักเรียน 5 คน  ใครจะ
เดินทางได้ระยะทางสั้นที่สุดที่จะไปถึงกล่องมหาสมบัติ  
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 2. ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูนำกรณีตัวอย่างการถ่ายทอดความคิดเป็นข้อความ มาให้นักเรียนศึกษา 
3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากใบงาน  แสดงวิธีทำและหาคำตอบให้ถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์  
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการคำนวณหาสมุดและดินสอ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
นำกรณีตัวอย่างมาให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนๆในชั้นเรียน ในชั่วโมงต่อไป 
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 
 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ภาพมหาสมบัติ 
 2.  โจทย์การแก้ปัญหา 
 
9.  การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุการแสดงขั้นตอน
การแก้ปัญหาได้ (K)    
2. วิเคราะห์การแสดง
ขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ 
(P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
วิเคราะห์ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
4.แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

1.ระบุ  และสำรวจการแสดง
ขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 
2. วิเคราะห์การแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบุการแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………..................................................................................   
……………………………….…………………………………………………..................................................................................   
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพ ให้นักเรียนดู เล่นเกม แล้ว
ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางของ
นักเรียน 5 คน ใครจะเดินทางได้ระยะทางสั้น
ที่สุดที่จะไปถึงกล่องมหาสมบัติ  
 2. ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ ์

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2.  ครูนำกรณีตัวอย่าง มาให้นักเรียนศึกษา 
3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากใบงาน แสดง
วิธีทำและหาคำตอบให้ถูกต้อง  
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่ม
ที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การทำงานที่ดี
และเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สนับสนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่น 
อย่างมีเหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ 
ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท และ
หน้าที่ได้รับมอบหมาย ใสใจในการ ทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน   
เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดย
สันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของ
เพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างการแยกส่วนของปัญหา ใช้ที่
นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการแสดงขั้นตอน
การแก้ปัญหา 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการ
วิเคราะห์  
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการคำนวณหาสมุดและ
ดินสอ 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การแยกส่วนของปัญหาเป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และสื่อดิจิทัล 
- เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ สารสนเทศใน
แบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้น
ต่อตนเองและผู้อ่ืน  
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
นำกรณีตัวอย่างมาให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน   
แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนๆในชั้นเรียน  
ในชั่วโมงต่อไป 

 
 
 
 
 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
อภิปรายกรณีตัวอย่างสาระสำคัญของโลกร้อน 
ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ 
จดบันทึกผลการวิเคราะห์ ลงในสมุดจดงาน 
 
 

 
 

ลงชื่อ…………….............…………………ผู้สอน 
(………………………....…………….) 

                                      ตำแหน่ง ...………………………………….. 
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ใบงานที่  6 

การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา 
สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 

1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ………. 
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ………. 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษา  โดยแสดงวิธีทำ  และหาคำตอบให้ถูกต้อง  พร้อมนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การแสดงลำดับการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขอย่างง่าย       เวลาเรียน 7 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง การแสดงข้ันตอนการแก้ปัญหาใช้สัญลักษณ์         เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..........………………….เดือน………………........................................……….พ.ศ.  ………........…………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวช้ีวัด ว  4.2  ป2/1  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ 
 
2. สาระการเรียนรู้ 
 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาใช้สัญลักษณ์  
 
3. สาระสำคัญ 
การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาใช้สัญลักษณ์  
เป็นการใช้สัญลักษณ์ เพ่ือสื่อความหมายในแต่ละลำดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสัญลักษณ์แต่ละชนิด
จะต้องมีความหมายที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจำ ซึ่งมีด้วยกันหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างการ
เขียนผังงาน (Flow chart) โดยจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานในการเขียนผังงาน และแต่ละลำดับขั้นตอน
จะต้องมีลูกศรกำหนดทิศทางการทำงานในแต่ละขั้นตอน ตัวอย่างเช่น การแสดงลำดับขั้นตอนการปลูกต้นไม้
ของลิปดา 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาการปลูกต้นไม้ใช้สัญลักษณ์ได้ (K)    
2. วิเคราะห์การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาการปลูกต้นไม้ใช้สัญลักษณ์ได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 8.  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูสนทนาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ของโพล่าและลิปดาโดยการเล่าและวาดภาพ  
          2.  ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูนำกรณีตัวอย่างการปลูกต้นไม้ของโพล่าและลิปดา จะมีข้ันตอนอย่างไร  โดยทำเป็นสัญลักษณ์เป็น
ขั้นตอนให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์การปลูกต้นไม้ของโพล่าและลิปดา โดยการเขียนเป็น
สัญลักษณ์  
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการปลูกต้นไม้ของโพล่าและลิปดา เป็นสัญลักษณ์  
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ครูนำเสนอการการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นสัญลักษณ์เช่นขั้นตอนการซักผ้า 
 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B213-1-n-3.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B216-n-8.jpg
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ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ภาพการปลูกต้นไม้ 
 2.  ภาพการซักผ้า 
 
9.  การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการแสดง
ขั้นตอนการแก้ปัญหา
การปลูกต้นไมใ้ช้
สัญลักษณ์ได้ (K)    
2. วิเคราะห์การแสดง
ขั้นตอนการแก้ปัญหา
การปลูกต้นไมใ้ช้
สัญลักษณ์ได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
วิเคราะห์ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
4.แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

1. ระบุ และสำรวจการแสดง
ขั้นตอนการแก้ปัญหาการปลูกต้นไม้
ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. วิเคราะห์การแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหาการปลูกต้นไม้ได้ตาม
เกณฑ์ 
3.ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4.ระบุองค์ประกอบของหารูปแบบ
ของปัญหาได้ถูกต้อง 
5.นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..................................................................................……………………….…………………………………………………  
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การจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูสนทนาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ของโพ
ล่าและลิปดาโดยการเล่าและวาดภาพ  
2. ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ ์

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4  
คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2.  ครูนำกรณีตัวอย่างการปลูกต้นไม้ของโพ
ล่าและลิปดา จะมีขั้นตอนอย่างไร โดยทำ
เป็นสัญลักษณ์เป็นขั้นตอนให้ถูกต้อง 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่ม
ที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การทำงานที่ดี
และเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับ
สนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมี 
เหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือ
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน เมื่อการ
ทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี 
ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือน
ในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างการแยกส่วนของปัญหา ใช้ที่
นักเรียนนำมาบันทึกข้อมูลจากการแสดงขั้นตอน
การแก้ปัญหา 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการ
วิเคราะห์การปลูกต้นไม้ของโพล่าและ
ลิปดา โดยการเขียนเป็นสัญลักษณ์  

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การแยกส่วนของปัญหาเป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสื่อดิจิทัล 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน  
3. ให้นักเรียนสรุปผลการปลูกต้นไม้ของ
โพล่าและลิปดา เป็นสัญลักษณ์  
 

- เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ สารสนเทศใน
แบบต่าง ๆ แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้น
ต่อตนเองและผู้อ่ืน  
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับสรุปผลการปลูกต้นไม้ของโพ
ล่าและลิปดา เป็นสัญลักษณ์ อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ครูนำเสนอการการแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหาเป็นสัญลักษณ์เช่นขั้นตอนการ   
ซักผ้า 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
อภิปรายสรุปผลการซักผ้า เป็นสัญลักษณ์ โดย
เขียนเป็นขั้นตอนการซักผ้า ใช้เป็นความคิด
รวบยอดเพ่ือนำเสนอในรูปแบบ จดบันทึกผล
การวิเคราะห์ ลงในสมุดจดงาน 

 
 
 

ลงชื่อ…...........……………………………ผู้สอน 
(…………………………………….) 

                                       ตำแหน่ง .………………………………….. 
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ใบงานที่  7 

การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาการปลูกต้นไม้ของโพล่าและลิปดาใช้สัญลักษณ์ 
สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 

1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ………. 
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ………. 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาการปลูกต้นไม้ของโพล่าและลิปดาใช้สัญลักษณ์  เขียนเป็นขั้นตอนและวาด
ภาพประกอบ พร้อมนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์                   เวลาเรียน 3 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่............……………….เดือน……………….......................................……….พ.ศ.  ……….......…………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น 
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการ แก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวช้ีวัด ว  4.2  ป2/3  ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ (K)    
2. วิเคราะห์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 
3. สาระสำคัญ 

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภทฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซึ่งทำหน้าที่ในการรับ
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และแสดงผลข้อมูลคอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูลได้ต้องอาศัย ซอฟต์แวร์ 
(Software) และผู้ใช้หรือ พีเพิลแวร์ (Peopleware) ทำหน้าที่ในการควบคุม ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์และข้อมูล 
รวมกันทั้งหมดจึงเป็นองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 8.  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำรูปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาเก่ียวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ว่านักเรียนรู้จักอะไรบ้าง 
2.  ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูพานักเรียนเข้าห้อมคอมพิวเตอร์แล้วนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ต 
3. นักเรียนจดบันทึกลงกระดาษ A 4 วาดภาพและระบายสีให้สวยงาม  
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการสืบค้นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ จากอินเตอร์เน็ต 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
3. นักเรียนและครูสรุปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่ถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1.  ครูเพ่ิมเติมโดยให้นักเรียนช่วยระบุองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ โดยครูเขียนบนกระดานให้นักเรียน
ล้อมรอบคำสำคัญ และเขียนลูกศรโยงให้เป็น mind mapping 
2.  นักเรียนเขียนลงสมุดจดงาน   
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
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7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 2.  อุปกรณ์ของจริง 
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9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุองค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ได้ (K)    
2. วิเคราะห์
องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
วิเคราะห์ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

1. ระบุและสำรวจองค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ ได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. วิเคราะห์องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบุองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคดิเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..................................................................................….…………………………………………………  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำรูปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มา
ให้นักเรียนดูแล้วสนทนาเก่ียวกับ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ว่านักเรียน
รู้จักอะไรบ้าง 
 2. ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดพิจารณาจากประสบการณ์องค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  
คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูพานักเรียนเข้าห้อมคอมพิวเตอร์แล้ว
นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต 
3.  นักเรียนจดบันทึกลงกระดาษ A4 วาด
ภาพและระบายสีให้สวยงาม 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็น
ภาวะผู้นำ 
- นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน สนับสนุน หรือโต้แย้งความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับ
เพ่ือน ให้ความ ร่วมมือในการทำงาน  
รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย  ใสใจในการทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน   เมื่อ
การทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์
อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่างองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ 
ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจาก
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการสืบค้น
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ จาก
อินเตอร์เน็ต 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน  
3. นักเรียนและครูสรุปองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ที่ถูกต้อง 
 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การแยกส่วนของปัญหาเป็นการฝึกความ
กล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสื่อดิจิทัล 
- เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ สารสนเทศ
ในแบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึง ผล
ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น  
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับ องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์อย่างมีเหตุผล 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1.  ครูเพ่ิมเติมโดยให้นักเรียนช่วยระบุ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์    โดยครูเขียน
บนกระดานให้นักเรียนล้อมรอบคำสำคัญ  
และเขียนลูกศรโยงให้เป็น  mind  mapping 
2.  นักเรียนเขียนลงสมุดจดงาน   

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับอภิปรายสรุปผล องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ได้ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ 

 
 

ลงชื่อ……...........…………………………ผู้สอน 
(…………………………………….) 

                                       ตำแหน่ง ………………………………….. 
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ใบความรู้ 

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภทฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) ซึ่งทำหน้าที่ในการรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และแสดงผลข้อมูลคอมพิวเตอร์จะประมวลผล
ข้อมูลได้ต้องอาศัย ซอฟต์แวร์ (Software) และผู้ใช้หรือ พีเพิลแวร์ (Peopleware) ทำหน้าที่ในการควบคุม 
ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์และข้อมูล รวมกันทั้งหมดจึงเป็นองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ 
 

 
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 
1.1 หน่วยส่งข้อมูล (Input) เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น 
1.2 หน่วยประมวลผล (CPU) 
1.3 หน่วยแสดงผล (Output) เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

2. บุคลากรหรือผู้ใช้ (Peopleware) หมายถึง ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ
คอมพิวเตอร์ นำเข้าข้อมูลและสั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงผลข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และ นำเสนอข้อมูลที่
ต้องการ 

3. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์จะไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งซอฟต์แวร์ มีด้วยกัน 2 แบบ คือ
ซอฟต์แวร์ระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B22-n-8.jpg
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องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
 

 
 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B23-1-1.jpg
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ใบงานที่  1 

สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 
1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ………. 
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ………. 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนสืบค้นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ในอินเตอร์เน็ต  วาดภาพประกอบหรือจำเขียนเป็น 

   mind  mapping 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์                   เวลาเรียน 3 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที…่…………..............…….เดือน………………....................................……….พ.ศ.  …….........……………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวช้ีวัด ว  4.2  ป2/3 ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม 
วัตถุประสงค์ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ (K)    
2. วิเคราะห์การจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 
3. สาระสำคัญ 
การจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล คือ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี 
เช่น คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดระเบียบ เริ่มตั้งแต่การสร้าง-จัดเก็บ ไฟล์ข้อมูล เพ่ือสามารถค้นหาและเรียกใช้ไฟล์ได้
ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งการจัดเก็บ ไฟล์ข้อมูล (File) จะถูกจัดเก็บในแฟ้มข้อมูล หรือ โฟลเดอร์ (Folder) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 6. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำสนทนาเก่ียวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ว่านักเรียนพิมพ์งานแล้วนักเรียนมีวิธีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างไร 
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  2.  ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1.  ครูพานักเรียนเข้าห้อมคอมพิวเตอร์แล้วนักเรียนแล้วให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่สนใจ 1  เรื่อง 
2.   นักเรียนเก็บข้อมูลในไฟล์ ไดร์ D  โดย    
 
 
 
 
 
เราจะเก็บข้อมูลในไดร์ Mycom. หรือ Document  ก็ได้ 
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลการสืบค้นและเก็บข้อมูล 
2. นักเรียนและครูสรุปวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูเพ่ิมเติมโดยให้นักเรียนช่วยระบุวิธีการเก็บข้อมูล โดยครูเขียนบนกระดานนักเรียนเขียนเป็น  
mind mapping 
2.  นักเรียนเขียนลงสมุดจดงาน   
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 

แฟ้ม บันทึกเป็น หาข้อมูล ชื่อแฟ้ม เก็บไว้ไดร์อะไร 

กด save ลองเปิดในแฟ้มนั้นดูว่าพบหรือไม่ 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B25-n-9.jpg
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7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 
 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  คอมพิวเตอร์ 
 2.  อินเตอร์เน็ต 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการจัดข้อมูล
อย่างเป็นระบบได้ (K)    
2. วิเคราะห์การจัด
ข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ 
(P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
วิเคราะห์ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
4.แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

1. ระบุ  และสำรวจการจัด
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 
2. วิเคราะห์ ได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามการจัดข้อมูล
อย่างเป็นระบบได้ถูกต้อง 
4. ระบุการจัดข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………….................................................................................  
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำสนทนาเก่ียวกับองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ว่านักเรียนพิมพ์งานแล้ว
นักเรียนมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร 
2.  ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

5 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ แสดง
ความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถามได้
ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ  
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
คิดพิจารณาจากประสบการณ์การจัดข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ  

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1.  ครูพานักเรียนเข้าห้อมคอมพิวเตอร์แล้ว
นักเรียนแล้วให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่สนใจ  
1 เรื่อง 
2. นักเรียนเก็บข้อมูลในไฟล์ ไดร์ D      
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่มที่ดี
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดีและ
เหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สนับสนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ ร่วมมือ
ในการทำงาน   รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน   เมื่อการ
ทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี 
ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของเพ่ือนใน
กลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ ใช้ที่
นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ 
 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลการ
สืบค้นและเก็บข้อมูล 
2. นักเรียนและครูสรุปวิธีการเก็บข้อมูลที่
ถูกต้อง 
 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
การแยกส่วนของปัญหาเป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสื่อดิจิทัล 
เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ สารสนเทศในแบบ
ต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเองและผู้อื่น  
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับ การจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบอย่างมี
เหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1.  ครูเพ่ิมเติมโดยให้นักเรียนช่วยระบุ
วิธีการเก็บข้อมูล โดยครูเขียนบนกระดาน
นักเรียนเขียนเป็น   
mind  mapping 
2.  นักเรียนเขียนลงสมุดจดงาน  

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับการ
จัดข้อมูลอย่างเป็นระบบอภิปรายสรุปผล การจัด
ข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ใช้เป็นความคิดรวบยอด
เพ่ือนำเสนอในรูปแบบ 
mind  mapping 

 
 
 

ลงชื่อ…………........……………………ผู้สอน 
(…………………………………….) 

ตำแหน่ง ………………………………….. 
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ใบความรู้  
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 

การจัดการข้อมูล 
  ข้อมูล (Data) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล (Data 
Management) เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยี
ข่าวสาร คอมพิวเตอร์ที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การจัดการและบริหารองค์การให้ประสบความสำเร็จนั้น การ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ถือเป็นหัวใจของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ดังนั้นการจัดการข้อมูลให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องจะช่วยให้องค์การอยู่รอดได้ในการแข่งขันกับองค์การอื่น  ๆ การ
จัดการฐานข้อมูลในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ถึงแม้จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีแล้วยังต้องมี
ชุดคำสั่ง (Software) ที่จะควบคุมการทำงานของเครื่องอีกด้วย การทำงานโดยวิธีการจัดแฟ้มซึ่งเรียกวิธีนี้ว่า ระบบ
การจัดการกระทำแฟ้มข้อมูล (file handing system) อาจใช้โปรแกรมสำเร็จซึ่งทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
เป็นแฟ้มที่มีระเบียบง่ายต่อการใช้งาน และช่วยทำให้ผู้ใช้ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
โปรแกรมเหล่านี้จะใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือที่เรียกว่า ดีบีเอ็มเอส (Data Base Management System : 
DBMS) ระบบฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการใช้งานประจำวันการตัดสินใจของผู้บริหารจะกระทำได้
รวดเร็ว ถ้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ จึงมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลเพ่ือให้ได้สารสนเทศดังกล่าว แต่การ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีหลักการและวิธีการที่ทำให้ระบบมีระเบียบแบบแผนที่ดี การแบ่งประเภท
แฟ้ม การจัดการข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการใช้งานที่
รวดเร็วจึงจัดเก็บในลักษณะของฐานข้อมูล 
 
ลักษณะข้อมูล 
ข้อมูลดี คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 
 การจัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมีแผนในการดำเนินการ หรือกล่าวได้ว่าการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ประโยชน์  
องค์กรจำเป็นต้องลงทุนทั้งในด้านตัวข้อมูล เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรมารองรับระบบ 
เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการระบบข้อมูลจึงต้องคำนึงถึงปัญหาต่าง ๆ และพยายามมองปัญหา 
แบบที่เป็นจริง สามารถดำเนินการได้ ให้ประสิทธิผลคุ้มค่ากับการลงทุน ข้อมูลที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ ขั้นพื้นฐานดงันี้ 
           1. ความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ หากมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ถ้าข้อมูลที่เก็บมาเชื่อถือไม่ได้จะทำให้เกิดผลเสียอย่างมาก ผู้ใช้จะไม่กล้าอ้างอิงหรือ
นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเหตุให้การตัดสินใจของผู้บริหารขาดความแม่นยำ และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ รูปแบบ 
การจ ัด เก ็บข ้อม ูล  ต ้องคำน ึ งถ ึ งกรรมว ิธ ี การดำเน ินงานเพ ื ่ อให ้ ได ้ ความถ ูกต ้องแม ่นยำมากท ี ่ สุ ด  
           2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน (Update) ข้อมูลที่ดีจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ การได้มาของข้อมูล จำเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  
           3. ความสมบูรณ์ (Complete) ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ คือ ข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ ซึ่งจะข้ึนกับวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิธีการประมวลผล ดังนั้นในการดำเนินการรวบรวมข้อมูลต้องสำรวจและ 
สอบถามความต้องการในการใช้ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ 
           4. ตรงตามความต้องการ (Relevance) และสอดคล้องตามความต้องการเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องมี
การสำรวจ เพื่อหาความต้องการของหน่วยงานและองค์กร ดูสภาพการใช้ข้อมูล และขอบเขตข้อมูล ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
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           5. สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) ทั้งกระชับและชัดเจน แหล่งข้อมูลที ่นำมาใช้ต้องเป็นข้อมูลที่
ตรวจสอบได้ มีที ่มาน่าเชื ่อถือ เพื ่อจะได้นำข้อมูลที ่ได้ร ับมาใช้ประโยชน์องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
ระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลโดยมีซอฟแวร์ 
หรือโปรแกรมช่วยในการจัดการข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ได้ข้อมูลตามผู้ใช้ต้องการองค์ประกอบของระบบฐานข้อมู ลแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. ฮาร์ดแวร์ ( Hardware ) 
    ในระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพควรมีฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกในการ
บริหารระบบงานฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นขนาดของหน่วยความจำความเร็วของหน่วย
ประมวลผลกลาง อุปกรณ์นำเข้าและออกรายงานรวมถึงหน่วยความจำสำรองที่รองรับการประมวลผลข้อมูลในระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โปรแกรม ( Program ) 
   ในการประมวลผลฐานข้อมูลอาจจะใช้โปรแกรมที่แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ว่าเป็นแบบใด โปรแกรมท่ีทำหน้าที่การสร้างการเรียกใช้ข้อมูลการจัดทำรายงานการปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงสร้าง การ
ควบคุม หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล ( Database Management System ) คือโปรแกรม
หรือซอฟท์แวร์ ที่ทำหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูลโดยจะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในฐานข้อมูล 

3. ข้อมูล ( Data ) 
  ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูลเห ล่านี้
สามารถใช้ร่วมกันได้ ผู้ใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จะมองภาพข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ใช้บางคนมอง
ภาพของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในสื่อเก็บข้อมูลจริง ( Physical Level ) ในขณะที่ผู้ใช้บางคนมองภาพข้อมูลจากการใช้
งานของผู้ใช้ ( External Level ) 

4. บุคลากร ( People ) 
  ผู้ใช้ทั่วไป เป็นบุคลากรที่ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้งานสำเร็จลุล่วงได้เช่นในระบบข้อมูล
การจองตั๋วเครื่องบินผู้ใช้ทั่วไป คือ พนักงานจองตั๋วพนักงานปฏิบัติงาน ( Operating ) เป็นผู้ปฏิบัติการด้านการ
ประมวลผล การป้อนข้อมูลลงเครื ่องคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ( System Analyst ) เป็น
บุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล และออกแบบระบบงานที่จะนำมาใช้ผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน   
(Programmer) เป็นผู้ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ เพื่อให้การจัดเก็บการเรียกใช้ข้อมูลเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้ผู้บริหารงานฐานข้อมูล(Database Administrator :DBA ) เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารและ
ควบคุมการบริหารงานของระบบฐานข้อมูลทั้งหมด เป็นผู้ที่จะต้องตัดสินใจว่าจะรวบรวมข้อมูลอะไรเข้าสู่ระบบ 
จัดเก็บโดยวิธีใด เทคนิคการเรียกใช้ข้อมูล กำหนดระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการสร้างระบบข้อมูล
สำรอง การกู้ และประสานงานกับผู้ใช้ว่าต้องการใช้ข้อมูลอย่างไร รวมถึงนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ และ
โปรแกรมเมอร์ ประยุกต์ใช้งาน เพ่ือให้การบริหารการใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Procedures ) 
  ในระบบฐานข้อมูลควรมีการจัดทำเอกสารที่ระบุขั้นตอนการทำงานของหน้าที่การงานต่าง  ๆ ใน
ระบบฐานข้อมูล ในสภาวะปกติและในสภาวะที่ระบบเกิดปัญหา( Failure)ซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับ
บุคลากรทุกระดับขององค์กร 

 

http://somwaeng2.blogspot.com/
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องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
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ใบงานที่  2 

สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 
1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ………. 
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ………. 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลพืชมีดอก   แล้วเก็บข้อมูลในไฟล์ ไดร์ D  นักเรียนจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง  
โดยนำ 
                 ข้อมูลที่กำหนดให้ด้านล่างมาเขียนเป็น  Mind  Mapping   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แฟ้ม 

บันทึกเป็น 

หาข้อมูลพืชดอก ชื่อแฟ้ม  พืชดอก 

เก็บไว้ไดร์ D กด save 

ลองเปิดในแฟ้มนั้นดูว่าพบหรือไม่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์            เวลาเรียน 3 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ไฟล์และโฟลเดอร์           เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..........………………….เดือน………………........................................……….พ.ศ.  ………........…………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 4.2 : เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและ
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการ แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวช้ีวัด 
ว  4.2  ป2/3     ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม วัตถุประสงค์ 
 
2. สาระสำคัญ   
               ไฟล์ข้อมูล (File) คือเอกสารที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งไฟล์จะถูกสร้างขึ้นโดย โปรแกรมต่าง ๆ เช่น
โปรแกรมประมวลคำก็จะสร้างไฟล์เอกสารประมวลคำ ซึ่งไฟล์นั้นจะมีสัญลักษณ์ไฟล์เป็นรูปเอกสารและมี
นามสกุลเป็น DOC (Document) ซ่ึงแต่ละโปรแกรมท่ีสรา้งจะมีลักษณะเฉพาะตัว 
              โฟลเดอร์ (Folder) คือแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งโฟลเดอร์ที่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
Windows สร้างไว้จะมีสัญลักษณ์เฉพาะเพ่ือจะได้ให้ผู้ใช้ได้จัดเก็บให้เป็นระบบ จะได้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็ว 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ไฟล์และโฟลเดอร์ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุไฟล์และโฟลเดอร์ได้ (K)    
2. วิเคราะห์ไฟล์และโฟลเดอร์ได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 6. การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและดิจิทัล 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำสนทนาเก่ียวกับไฟล์และโฟลเดอร์ ว่านักเรียนพิมพ์งานแล้วนักเรียนมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร ให้
นักเรียนอธิบาย 
2.  ครูพานักเรียนเข้าห้อมคอมพิวเตอร์แล้วทบทวนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในไฟล์ ไดร์ D  ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
3.  นอกจากเก็บงานในไดร์ D แล้วสามารถเก็บไว้ในไฟล์อื่นได้ไหม 
4.  ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. นักเรียนเข้าห้อมคอมพิวเตอร์แล้วทบทวนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในไฟล์ ไดร์ Documents  ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนสืบค้นข้อมลเกี่ยวกับสัตว์ 1 ชนิด  แล้วเก็บงานใน Documents   
 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลการสืบค้นและเก็บข้อมูลโดยอธิบายเป็นขั้นตอน 
2. นักเรียนและครูสรุปวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูเพ่ิมเติมโดยให้นักเรียนช่วยระบุวิธีการเก็บข้อมูล โดยครูเขียนบนกระดานนักเรียนเขียนเป็น           
mind mapping ในการเก็บงาน Documents 
2. นักเรียนเขียนลงสมุดจดงาน   
 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
 ครูถามเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 

แฟ้ม บันทึกเป็น หาข้อมูล ชื่อแฟ้ม เก็บไว้ไดร์อะไร 

กด save ลองเปิดในแฟ้มนั้นดูว่าพบหรือไม่ 

แฟ้ม บันทึกเป็น หาข้อมูล ชื่อแฟ้ม เก็บไว้ไดร ์Documents 

กด save ลองเปิดในแฟ้มนั้นดูว่าพบหรือไม่ 
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7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  คอมพิวเตอร์ 
 2.  อินเตอร์เน็ต 
 3.  สืบค้นเรื่องสัตว์ 1 ชนิด 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุไฟล์และโฟลเดอร์
ได้ (K)    
2. วิเคราะห์ไฟล์และ
โฟลเดอร์ได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และ
สำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
วิเคราะห์ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

1. ระบุ และสำรวจการจัดข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. วิเคราะห์ ได้ตามเกณฑ์ 
3.ตอบคำถามการจัดข้อมูลอย่าง
เป็นระบบได้ถูกต้อง 
4. ระบุการจัดข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำสนทนาเก่ียวกับไฟล์และโฟลเดอร์ 
ว่านักเรียนพิมพ์งานแล้วนักเรียนมีวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างไร ให้นักเรียนอธิบาย 
2. ครูพานักเรียนเข้าห้อมคอมพิวเตอร์แล้ว
ทบทวนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในไฟล์  
ไดร์ D   
 

5 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ  ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ไฟล์และ
โฟลเดอร์  
 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. นักเรียนเข้าห้อมคอมพิวเตอร์แล้ว
ทบทวนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในไฟล์ ไดร์ 
Documents   
2. นักเรียนสืบค้นข้อมลเกี่ยวกับสัตว์ 1   
ชนิด แล้วเก็บงานใน Documents   
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดโีดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  สนับสนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของ 
ผู้อื่นอย่างมี เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้
ความ ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาท 
และหน้าที่ได้รับมอบหมาย ใสใจในการ ทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพ่ือน เมื่อ
การทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดย
สันติวิธี ช่วยสร้างและรักษา 
ความสัมพันธ์ อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ ใช้ที่
นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากไฟล์และโฟลเดอร์ 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลการ
สืบค้นและเก็บข้อมูลโดยอธิบายเป็นขั้นตอน 
2. นักเรียนและครูสรุปวิธีการเก็บข้อมูลที่
ถูกต้อง 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การแยกส่วนของปัญหาเป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสื่อดิจิทัล 
       เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ สารสนเทศใน
แบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดยคำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้น
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 

-นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ 
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 
 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1.  ครูเพ่ิมเติมโดยให้นักเรียนช่วยระบุ
วิธีการเก็บข้อมูล โดยครูเขียนบนกระดาน
นักเรียนเขียนเป็น Mind Mapping  ในการ
เก็บงาน  Documents 
2.  นักเรียนเขียนลงสมุดจดงาน   

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับการ
จัดข้อมูลอย่างเป็นระบบอภิปรายสรุปผล ไฟล์
และโฟลเดอร์ได้ใช้เป็นความคิดรวบยอดเพ่ือ
นำเสนอในรูปแบบMind  Mapping 
 

 
 

ลงชื่อ………………………………ผูส้อน 
(…………………………………….) 

                                     ตำแหน่ง     …………………………………..      
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ใบความรู้ 

 
ไฟล์และโฟลเดอร์ 
 
ลักษณะของไฟล์และโฟลเดอร์ 
ไฟล์ข้อมูล (File) คือเอกสารที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งไฟล์จะถูกสร้างข้ึนโดย โปรแกรมต่าง ๆ เช่นโปรแกรม
ประมวลคำก็จะสร้างไฟล์เอกสารประมวลคำ ซึ่งไฟล์นั้นจะมีสัญลักษณ์ไฟล์เป็นรูปเอกสารและมีนามสกุลเป็น 
DOC (Document) ซึ่งแต่ละโปรแกรมท่ีสร้างจะมีลักษณะเฉพาะตัว เช่น 
 

 
โฟลเดอร์ (Folder) คือแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งโฟลเดอร์ที่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 
สร้างไว้จะมีสัญลักษณ์เฉพาะเพ่ือจะได้ให้ผู้ใช้ได้จัดเก็บให้เป็นระบบ จะได้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

 

 
 
การเข้าและออกจากโปรแกรม 
การเริ่มต้นการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น ผู้ใช้งานควรเรียนรู้การเข้าและออกจากโปรแกรม เนื่องจากจะสามารถ
เรียกใช้โปรแกรมท่ีต้องการตามความเหมาะสมกับงาน และหลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้วทุกครั้งต้องจัดเก็บหรือ
บันทึกไฟล์ก่อนออกจากโปรแกรมเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยมีวิธีการเข้าและออกโปรแกรมดังนี้ 
 

 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B26-n-9.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B27-n-8.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B28-n-10.jpg
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ตัวอย่างการเข้า – ออกจากโปรแกรมของ Microsoft Word 
 

 
 
การสร้างและจัดเก็บไฟล์ 
หลังจากเข้าโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจำเป็นต้องรู้จักการสร้างไฟล์ใหม่ (New) เพ่ือเริ่มต้นทำงาน
และเรียนรู้การจัดเก็บไฟล์ (Save) ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลในขณะที่ทำงาน และหลังเสร็จสิ้นงานจะทำให้ไฟล์
งานไม่สูญหายและจะได้เรียกใช้งานไฟล์หรือแก้ไขไฟล์งานอีกครั้ง 
 

 
 
ตัวอย่างการสร้าง – จัดเก็บไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Word 

 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B29-n-13.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B210-n-11.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B211-n-7-775x1024.jpg
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การเรียกใช้ไฟล์ คือ การเปิดไฟล์งานเดิม (Open) หรือไฟล์งานที่บันทึกไว้แล้วและต้องการที่จะเปิดขึ้นมาแก้ไข
ตกแต่งไฟล์หรือทำงานต่อให้เสร็จ 

 
 

ตัวอย่างการเรียกใช้ไฟล์ในโปรแกรม Power Point 

 
 

โปรแกรมจัดการไฟล์และแฟ้มข้อมูล (File Explorer) เป็นโปรแกรมสำหรับดูแลและจัดการไฟล์ต่างๆ ใน 
Windows ซึ่งสามารถ สร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะทำ
ให้เรียกใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B212-n-8.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B213-n-7-769x1024.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B214-n-11.jpg
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การสร้างโฟลเดอร์ เป็นการสร้างแฟ้มข้อมูลเพื่อทำการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการ
จัดเก็บไฟล์ข้อมูลส่วนตัวควรสร้างโฟลเดอร์สำหรับข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น 

 
 

การคัดลอก (Copy) ไฟล์และโฟลเดอร์ 
เป็นการทำสำเนาข้อมูลจากตำแหน่งที่เก็บข้อมูลหนึ่งไปยังตำแหน่งข้อมูลอีกท่ีหนึ่ง ซึ่งเมื่อคัดลอกแล้วจะได้ไฟล์
หรือโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่โดยจะมีคุณสมบัติเหมือนเดิม 

 
 

การย้าย (Move) ไฟล์และโฟลเดอร์ 
เป็นการจัดระเบียบของไฟล์และโฟลเดอร์ โดยการย้ายจากตำแหน่ง 1 ไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่ต้องการ 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B215-n-11.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B216-n-10-782x1024.jpg
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การลบไฟล์และโฟลเดอร์ (Delete) คือการลบไฟล์ และโฟลเดอร์ข้อมูล ที่ไม่ต้องการออกจากท่ีเก็บข้อมูล 
โดยหลังจากการลบไฟล์และโฟลเดอร์จะถูกย้ายไปเก็บไว้ในถังขยะ (Recycle Bin) ซึ่งสามารถกู้โฟลเดอร์
กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง สำหรับการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์สามารถทำได้ ดังนี้ 

 
 

การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ (Rename) 
เมื่อเริ่มต้นการสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ ผู้ใช้งานจะพิจารณาตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ไว้เรียบร้อย แต่บางครั้ง
ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ ด้วยเหตุผลบางประการเช่น คัดลอกไฟล์เพ่ือนำมาแก้ไข หรือ 
แก้ไขชื่อไฟล์เพ่ือจัดเก็บไฟล์และโฟลเดอร์ 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B217-n-8.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B218-n-10.jpg
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ที่ปรึกษา 

นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 

คณะทำงาน 
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญกล่ำ  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะทำงาน 
2. นายฤทธิไกร  คำเฮียง   ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
3. นางวรางคณา  พรเกาะ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 

     โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา 

4. นางสาวธนัชพร  หะยาจันทา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
     โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย สำนักงานเขตหนองจอก 

5. นางสาวอนุตรา  จิตรเที่ยง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
     โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตบางแค 

6. นางสาวอัญชลี  สุเทว ี  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน 
     โรงเรียนวัดดวงแข สำนักงานเขตปทุมวัน 

7. นางสาวพอหทัย  ภิรมย์ศรี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ      คณะทำงาน 
     โรงเรียนประชาอุทิศ สำนักงานเขตดอนเมือง 

8. นางสาวพิไลพร  สุหา  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ     คณะทำงาน 
     โรงเรียนวัดปากบ่อ  สำนักงานเขตสวนหลวง 

9. นางสาวยุพรภรณ์  มุกดา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ     คณะทำงาน 
     โรงเรียนปลูกศรัทธา สำนักงานเขตลาดกระบัง 

10. นายมานิต  ฉลาดคิด  ครู  รับเงินเดือนอันดับ คศ.1     คณะทำงาน 
     โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ สำนักงานเขตสะพานสูง 
11. นางสาวเพลินจิตต์  อุ่นเสรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      คณะทำงาน 
    กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา           และเลขานุการ 
     ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
     สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 
     สำนักการศึกษา 
ผู้ออกแบบปก 
 นายวศิน  พิมพ์สกุลานนท์  พนักงานโรงพิมพ์  สำนักการศึกษา 

 


