
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์   รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียน     เวลา  1  ชั่วโมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
- 

 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
- 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และการวัด

และประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ (K) 
2. ชี้แจงเจตคติที่มีต่อวิทยาศาสตร์ได้ (A) 
3. สื่อสารและนำความรู้ความเข้าใจเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การปฐมนิเทศเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครูกับนักเรียน เป็นการตกลงกันในเบื้องต้น
ก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน ครูได้รู้จักนักเรียนดียิ่งขึ้น รับทราบความต้องการ ความรู้สึก และเจตคติต่อวิชา
ที่เรียน ในขณะเดียวกันนักเรียนได้ทราบความต้องการของครู แนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการวัด
และประเมินผล สิ่งต่างๆ ดังกล่าวจะนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้นักเรียนคลายความวิตกกังวล สามารถเรียนได้อย่างมีความสุข อันจะ
ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 การปฐมนิเทศ 

 - แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  - เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์           
  - การวัดและประเมินผลวิชาวทิยาศาสตร์ 
 
 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
 

8. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 - 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูแนะนำตนเองแล้วให้นักเรียนในห้องเรียนแนะนำตนเองทุกคน 
2) ครูอาจให้นักเรียนแนะนำทีละกลุ่มตัวอักษร หรือตามลำดับหมายเลขประจำตัว หรือตามแถวที่นั่ง 

ตามความเหมาะสม 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1) ครูนำผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในชุมชน (ใช้ของจริงหรือรูปภาพก็ได้) แล้วให้นักเรียนอภิปราย

ร่วมกันว่าผลงานดังกล่าวเกิดข้ึนได้อย่างไร และมีความสำคัญอย่างไร  
2) ให้นักเรียนยกตัวอย่างผลงานทางวิทยาศาสตร์คนละ 1 ตัวอย่าง พร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่า

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร  
3) ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า การเรียนด้วยวิธีการ ให้นักเรียนค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ด้วย

การศึกษาค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติจริง มีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร  
4) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาเพ่ือทาความเข้าใจร่วมกัน  
5) ครูแนะนาวิธีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่านักเรียนมีวิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบ เช่น  

– ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่บ้านและท่ีโรงเรียน  
– สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
– อภิปรายกลุ่มย่อย  
– แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

6) ครูถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้
ประสบความสำเร็จต้องมีลักษณะนิสัยอย่างไร 

7) ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น (แนวคำตอบ 1. ช่างสังเกต เพราะการ
สังเกตทำให้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่  2. อยากรู้อยากเห็น เพราะการเป็นคนอยากรู้



อยากเห็น ช่างคิดช่างสงสัย มักคิดตั้งคำถามเพ่ือค้นหำคำตอบ ลักษณะนิสัยแบบนี้นำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่
เสมอ 3. มีเหตุผลเพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอธิบายด้วยเหตุและผล เมื่อได้ความรู้ใหม่ต้องอธิบายได้ว่า
ผลที่ได้เกิดจากสำเหตุใด เมื่อทราบสำเหตุแล้วก็อธิบายได้ว่าผลเป็นอย่างไรโดยเชื่อในหลักฐานที่สนับสนุน 4. มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้ที่อยากคิดอยากทำในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่ง
นำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ได้ 5. มีความพยายามและอดทน เพราะผลของคำตอบไม่ใช่ได้มาโดยการค้นคว้า
และทดลองเพียงครั ้งเดียว แต่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการผ่านอุปสรรคต่างๆ  เพื่อให้ได้
คำตอบ)  

8) ครูแนะนำวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งมีอัตราส่วนคะแนน ดังนี้ 
 (1) การวัดและประเมินผลด้านความรู้ (K)      60 คะแนน 

    สอบกลางภาค                                 30 คะแนน 
        สอบปลายปี       30 คะแนน 

 (2) การวัดและประเมินผลด้านทักษะ/กระบวนการ (P)     30 คะแนน 
   - การประเมินการสังเกต 
    - การประเมินการสำรวจ 
    - การประเมินการทดลอง    
    - การประเมินการสืบค้นข้อมูล    
    - การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 - การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน    
 - การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 
 - การประเมินด้านสมรรถนะสำคัญของนักเรียน 

 (3) การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตวิทยาศาสตร์ (A)  10 คะแนน 
 - การประเมินด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์     10 คะแนน 

       คะแนนรวม                                     100 คะแนน 
 

ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์  แนวทางการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์  
2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า  เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้ง

ต่อไป โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช  โดยใช้ใบงาน สืบค้น
ข้อมูลก่อนเรียน 1 ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ประกอบการศึกษาค้นคว้า  

3) ครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมและมอบหมายให้นักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรม  
ที่บ้าน พร้อมทั้งให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียนครั้งต่อไป 
 
 



10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบงานสืบค้นข้อมูลก่อนเรียน 1  
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 5. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

ซักถามความรู้เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และการวัดและ
ประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล 

- 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
........................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 

 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (1)    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม                     

สารพันธุกรรม การเปลี ่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ ่งมีชีว ิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช              

กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ (ว 1.3 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ (K) 
2. จำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มจากเกณฑ์ที่กำหนดได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สิ่งมีชีวิตสามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้โดยการกำหนดเกณฑ์ที่แสดงลักษณะสำคัญเฉพาะที่เหมือนกัน 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 
 



7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 1. สังเกตก่อนเรียน 1 

 2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิต 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม
และพ้ืนฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– สิ่งมีชีวิตรอบตัวมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ แมว นก และต้นไม้) 
– นักเรียนเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งมีชีวิตเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะแมว นก และต้นไม้

ต้องการอาหาร มีการเจริญเติบโต และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้) 
2) นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ

เรียนรู้เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนนำใบงาน สังเกตก่อนเรียน 1 ที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าที่บ้านมาอภิปราย

ร่วมกันในห้องเรียน 
(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก

ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้ 
– สิ่งมีชีวิตที่สังเกตมีลักษณะใดเหมือนกันบ้าง (แนวคำตอบ พืชและสัตว์มีการหายใจ มีการ

เจริญเติบโต และตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหมือนกัน) 
  – สิ่งมีชีวิตที่สังเกตมีลักษณะใดแตกต่างกันบ้าง (แนวคำตอบ พืชมีใบและไม่เคลื่อนที่ ส่วนสัตว์ไม่
มีใบและเคลื่อนที่ได้เอง) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำกิจกรรมอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  



(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรม สังเกตก่อนเรียน 1 โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะบางประการเหมือนกันและมีลักษณะบางประการแตกต่างกัน เราจึง
สามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มได้โดยการใช้ลักษณะที่เหมือนกันเป็นเกณฑ์ 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยดำเนินการตาม

ขั้นตอนดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อการจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นหัวข้อย่อย เช่น เกณฑ์

ที่ใช้จำแนกสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม และชนิดของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
     – สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
   – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

  – เกณฑ์ท่ีใช้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่) 
  – สิ่งมีชีวิตแบ่งได้เป็นกี่กลุ่ม (แนวคำตอบ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและ
สัตว์) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การจำแนก
สิ่งมีชีวิตต้องกำหนดเกณฑ์เพ่ือให้ทุกคนสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยพิจารณาจากลักษณะที่ตรงกัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูให้นักเรียนสำรวจบริเวณบ้านและจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็น 3 กลุ่ม จากนั้นนำมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
เพ่ือนเพื่อให้เข้าใจการจำแนกสิ่งมีชีวิตตรงกัน 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
  (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
  (2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 



 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 (4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – สิ่งที่ใช้พิจารณาการจำแนกสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร 
 – สิ่งมีชีวิตที่จำแนกอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องมีสิ่งใดเหมือนกัน 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง
มโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ใบงานสังเกตก่อนเรียน 1 
3. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนก
สิ่งมีชีวิต 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 



 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................ ..................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................ .............................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................... .................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................................................. ................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 



 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (2)    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
 จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่ม
สัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ (ว 1.3 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ (K) 
2. จำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มจากเกณฑ์ที่กำหนดได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้(P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สิ่งมีชีวิตสามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้โดยการกำหนดเกณฑ์ที่แสดงลักษณะสำคัญเฉพาะที่เหมือนกัน  
 

5. สาระการเรียนรู้ 
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต 

 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์



 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

8. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
1. สังเกตการจำแนกสิ่งมีชีวิต 

2. วาดรูปสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 กลุ่ม 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูทบทวนเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยถามคำถามว่า ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตต้องมีการกำหนด
เกณฑ์เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะการกำหนดเกณฑ์ทำให้ผู้จำแนกทุกคนพิจารณาลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เหมือนกัน ทำให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่จำแนกได้เหมือนกัน) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโย งไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต  
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 
ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
 (1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามว่า ถ้านักเรียนต้องจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มจะใช้เกณฑ์ใด 
(แนวคำตอบ การสร้างอาหารเองได้และการเคลื่อนที่เองได้) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 สังเกตการจำแนกสิ่งมีชีวิต แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตาม

ขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
 – แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 – 4 คน 
 – สำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณโรงเรียน 
 – สังเกตลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตที่สำรวจได้แล้วบันทึกผล 
 – จำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มจากลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต 



 – อภิปรายและสรุปผลการสังเกต 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่สังเกตและเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
  (1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 

 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 
– สิ่งมีชีวิตที่สังเกตมีลักษณะเฉพาะอย่างไร (แนวคำตอบ พืชมีใบสีเขียว เคลื่อนที่เองไม่ได้ และ

ไม่กินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร สัตว์ไม่มีใบสีเขียว เคลื่อนที่เองได้ และกินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร และเห็ดไม่มีใบ 
เคลื่อนที่เองไม่ได้ และไม่กินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร) 
  – จากการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนใช้ลักษณะใดเป็นเกณฑ์ และจำแนกสิ ่งมีชีวิตได้กี ่กลุ่ม 
อะไรบ้าง (แนวคำตอบ ใช้ลักษณะการมีใบสีเขียว การเคลื่อนที่ และการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเป็นเกณฑ์ 
และจำแนกสิ่งมีชีวิตได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื ่อใช้
ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์ เราสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่ม
ที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูให้นักเรียนวาดรูปสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์ที่
พบเจอในชีวิตประจำวัน และเขียนอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตที่วาดนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด เพราะอะไร 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับการจำแนกสิ ่ง มีชีว ิต จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
  (2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร
บ้าง 
  (3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  (4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
  – การกำหนดเกณฑ์เมื่อต้องการจำแนกสิ่งมีชีวิตมีข้อดีอย่างไร 
  – ปลาและนกจัดเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวกันหรือไม่ เพราะอะไร 
 



 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง
มโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมที่ 1 สังเกตการจำแนกสิ่งมีชีวิต    
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนก
สิ่งมีชีวิต 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบวัด
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

 

 
 



 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 



 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  ลักษณะของสิ่งมีชีวิต (1)    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช                   
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ (ว 1.3 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ได้ (K) 
2. จำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สิ่งมีชีวิตจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
  ลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     



3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
  จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยการถามคำถามกระตุ้น เช่น   

– ถ้าต้องการแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต เราต้องกำหนดเกณฑ์ลักษณะใด (แนวคำตอบ กำหนดเกณฑ์ที่
แสดงลักษณะเฉพาะเหมือนกัน) 

– ถ้านักเรียนแต่ละกลุ่มกำหนดเกณฑ์ต่างกัน สิ่งมีชีวิตในกลุ่มจะเหมือนกันหรือไม่ เพราะอะไร 
(แนวคำตอบ สิ่งมีชีวิตในกลุ่มจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่กำหนด เพราะสิ่งมีชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จึงจำแนกสิ่งมีชีวิตได้แตกต่าง
กัน) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
  (1) ครูนำบัตรภาพสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์จำนวน 10 ใบมาให้นักเรียน
ดู แล้วให้ทุกคนช่วยกันบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด เพราะอะไร (โดยใช้การสร้างอาหารเองได้และการเคลื่อนที่
เองได้เป็นเกณฑ์) 
  (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 



          (1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อใช้เกณฑ์การสร้างอาหารเองได้และการเคลื่อนที่เองได้สามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็น 
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ 
  (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 1 การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต แต่
ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
  – สังเกตสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพที่ได้รับและสืบค้นข้อมูลลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น 
  – จำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่ม โดยใช้การสร้างอาหารเองได้และการเคลื่อนที่เองได้เป็นเกณฑ์ 
  – นำเสนอผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตหน้าห้องเรียนพร้อมให้เหตุผลของการจำแนกสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น 
  (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
  (1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
  (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 
  – กลุ่มพืชมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง (แนวคำตอบ พริก ตำแยแมว ลิ้นมังกร และสะระแหน่) 
  – กลุ่มสัตว์มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง (แนวคำตอบ กระรอก ดอกไม้ทะเล ปู ดาวทะเล และด้วง) 
  – กลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง (แนวคำตอบ แบคทีเรีย รา และเห็ด) 
  – สิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีกี่กลุ่ม และสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดมีจำนวนมากที่สุด (แนวคำตอบ สิ่งมีชีวิตทั้งหมด
มี 3 กลุ่ม และกลุ่มสัตว์มีจำนวนมากที่สุด) 
  (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตแต่ละ
กลุ่มมีลักษณะเฉพาะที่เหมือนกัน จึงจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 
  – กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ 
  – กลุ่มสัตว์ต้องกินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง 
  – กลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้ แต่จะย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์เป็นอาหาร และ
เคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูขยายความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ โดยอธิบายว่า เห็ดไม่ใช่พืชเนื่องจากไม่มีใบในการสร้าง

อาหารจึงสร้างอาหารเองไม่ได้ แต่จะย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์เป็นอาหาร และไม่ใช่สัตว์เนื่องจากไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็น
อาหารและเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ 

(2) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ พืชจับแมลง โดยให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้จะจำแนกอยู่ใน
กลุ่มพืชเสมอ แม้ว่าพืชบางชนิด เช่น กาบหอยแครงและหม้อข้าวหม้อแกงลิงสามารถดักจับแมลงเพื่อย่อยเอาแร่ธาตุจากแมลง
มาใช้ประโยชน์ได้ แต่ก็ยังคงจำแนกอยู่ในกลุ่มพืช เพราะสร้างอาหารเองได้จากใบ 

 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 



(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

  – สาหร่ายและราจำแนกอยู่ต่างกลุ่มกันเพราะอะไร 
  – กาบหอยแครงท่ีดักจับแมลงได้จำแนกอยู่ในกลุ่มพืชเพราะอะไร 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต โดยร่วมกันเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. บัตรภาพสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์   
2. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 1 การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น



รายบุคคลหรือรายกลุ่ม
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................ ..................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................ .............................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................... .................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 



 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 



 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (2)      เวลา  1  ชั่วโมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช                   
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ (ว 1.3 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ได้ (K) 
2. จำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สิ่งมีชีวิตจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
  ลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
 
 



 
 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สังเกตจุลินทรีย์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต โดยการให้นักเรียนบอกลักษณะของสิ่งมี ชีวิต
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ (แนวคำตอบ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่เอง
ไม่ได้ สิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่เองได้ ส่วนสิ่งมีชีวิตกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์สร้างอาหาร
เองไม่ได้และเคลื่อนที่เองไม่ได้) 
  2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง ลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
  (1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามนักเรียนว่า สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ไม่สามารถสร้าง
อาหารเองได้และเคลื่อนที่เองไม่ได้เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะไม่มีคลอโรฟิลล์ในการสร้างอาหารและไม่มี
อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่) 
  (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 



 
 
 
2) ขัน้สำรวจและค้นหา (Exploration) 
 (1) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน แต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยการส่องด้วย
กล้องจุลทรรศน์จากสไลด์สำเร็จรูปของจุลินทรีย์ พร้อมทั้งวาดภาพลักษณะที่สังเกตได้ (ครูเตรียมกล้อง
จุลทรรศน์และปรับกำลังขยายที่เหมาะสมให้กับนักเรียน)  
 (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
  (1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
  (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– นักเรียนมองเห็นจุลินทรีย์ด้วยตาเปล่าหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ มองไม่เห็น เพราะ
จุลินทรีย์มีขนาดเล็กมาก) 

– กล้องจุลทรรศน์ทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ ขยายภาพขนาดเล็กที่ตามองไม่เห็นให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นจนตาเรามองเห็นชัดเจน) 

 – จุลินทรีย์มีลักษณะใด (แนวคำตอบ จุลินทรีย์มีรูปร่างไม่แน่นอน ไม่มีใบและอวัยวะที่ใช้ในการ
เคลื่อนที่)  
  (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า จุลินทรีย์มีขนาด
เล็กมาก และจำแนกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เนื่องจากสร้างอาหารเองไม่ได้และไม่มีอวัยวะในการ
เคลื่อนที ่
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  นักเร ียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับลักษณะของสิ ่งมีช ีว ิต จากหนังสือเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
– ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นจุลินทรีย์ 
– แบคทีเรียไม่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เพราะอะไร 

ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ

ผังมโนทัศน ์
2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้ง

ต่อไป โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อความหลากหลายของพืช โดยใช้ใบงาน สำรวจก่อนเรียน 2 
ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ประกอบการศึกษาค้นคว้า 

3) ครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมและมอบหมายให้นักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมที่บ้าน พร้อมทั้ง
ให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกันในชั้ นเรียน
ครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. กล้องจุลทรรศน์และสไลด์สำเร็จรูปของจุลินทรีย์ 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. ใบงานสำรวจก่อนเรียน 2 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 



 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................ ..................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................ .............................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................... .................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 



 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การจำแนกพืช (1)       เวลา  1  ชั่วโมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้                   

(ว 1.3 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและสืบค้นข้อมูลลักษณะภายนอกของพืชได้ (K) 
2. จำแนกพืชเป็นกลุ่มจากเกณฑ์ที่กำหนดได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 นักวิทยาศาสตร์จำแนกพืชเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ พืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ความหลากหลายของพืช 
 
 
 



 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สังเกตการเปรียบเทียบต้นเฟินกับต้นมะลิ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– บริเวณบ้านของนักเรียนปลูกพืชชนิดใดบ้าง (แนวคำตอบ มะม่วง มะกรูด และพริก) 
– พืชในบริเวณบ้านของนักเรียนมีลักษณะภายนอกที่เหมือนหรือแตกต่างกันในลักษณะใด (แนว

คำตอบ ลักษณะภายนอกที่เหมือนกัน เช่น ต้นมะกรูดและต้นมะม่วงมีใบสีเขียวเหมือนกัน ลักษณะภายนอกที่
แตกต่างกัน เช่น ลำต้นมะกรูดมีหนาม แต่ลำต้นมะม่วงไม่มีหนาม) 

2) นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบจากคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้เรื่อง การจำแนกพืช 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนนำใบงาน สำรวจก่อนเรียน 2 ที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าที่บ้านมาอภิปราย

ร่วมกันในชั้นเรียน 
(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก

ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้ 



– พืชที่สังเกตมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน (แนวคำตอบ พืชบางชนิดมีลักษณะเหมือนกัน 
และพืชบางชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน) 

– ถ้านักเรียนต้องจำแนกพืชที่สังเกต นักเรียนจะใช้เกณฑ์อะไร และแบ่งเป็นกี่กลุ่ม (แนวคำตอบ   
ใช้เกณฑ์ลักษณะลำต้น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ลำต้นตั้งตรงและลำต้นเลื้อย) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำกิจกรรมอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรม สำรวจก่อนเรียน 2 โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่า พืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางประการเหมือนกันและมีลักษณะบางประการแตกต่างกัน เราจึงสามารถ
จำแนกพืชเป็นกลุ่มได้โดยการใช้ลักษณะที่เหมือนกันเป็นเกณฑ์ 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 สังเกตการเปรียบเทียบต้นเฟินกับต้นมะลิ แต่ละกลุ่มปฏิบัติ

กิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้  ดังนี้ 
   – แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–6 คน  
   – แต่ละกลุ่มนำกระถางที่ปลูกต้นเฟินและต้นมะลิมาสังเกตลักษณะของราก ลำต้น ใบ และดอก 
บันทึกผล 
   – เปรียบเทียบลักษณะของต้นเฟินกับต้นมะลิ  
   หมายเหตุ อาจใช้ต้นผักแว่น บัวบก หรือย่านลิเภา แทนต้นเฟิน 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม 

ต่อไปนี้ 
   – ต้นเฟินกับต้นมะลิมีลักษณะใดที่แตกต่างกัน (แนวคำตอบ ลักษณะที่แตกต่างกัน คือ การมีด
อก โดยต้นเฟินไม่มีดอก แต่ต้นมะลิมีดอก) 
   – ถ้าต้องการจำแนกประเภทของต้นเฟินกับต้นมะลิจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ (แนวคำตอบ ใช้การมี
ดอกเป็นเกณฑ์) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชแต่ละชนิด
มีลักษณะภายนอกเหมือนและแตกต่างกัน เราจึงจำแนกพืชโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ได้ โดยถ้าใช้การ
มีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ พืชดอกและพืชไม่มีดอก 
 

 



4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูอธิบายเพิ่มเติมกับนักเรียนว่า ลักษณะภายนอกที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืช

เป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ การมีดอกของพืช โดยแบ่งเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– เราสามารถใช้ลักษณะภายนอกของพืชในการจำแนกพืชเป็นกลุ่มได้เพราะอะไร 
– เมื่อใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกพืชได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจำแนกพืช โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบงานสำรวจก่อนเรียน 2 
2. ใบกิจกรรมที ่2 สังเกตการเปรียบเทียบต้นเฟินกับต้นมะลิ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนก
พืช 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................... ............................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (2)      เวลา  1  ชั่วโมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้                
(ว 1.3 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จำแนกพืชเป็นกลุ่มจากเกณฑ์ที่กำหนดได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
นักวิทยาศาสตร์จำแนกพืชเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ พืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์  

 

5. สาระการเรียนรู้ 
ความหลากหลายของพืช 

 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 



1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 จำแนกพืชบริเวณโรงเรียน 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการจำแนกพืช โดยให้นักเรียนบอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกพืช และ
จำแนกเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง (แนวคำตอบ เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกพืช คือ การมีดอก จำแนกพืชเป็น 2 กลุ่ม 
คือ พืชดอกและพืชไม่มีดอก) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง การจำแนกพืช 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ 2 ว่า ต้นเฟินกับต้นมะลิจำแนก

อยู่ต่างกลุ่มเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะต้นเฟินไม่มีดอก ส่วนต้นมะลิมีดอก) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนสำรวจบริเวณโรงเรียนแล้วบันทึกลักษณะต่าง ๆ ของพืชที่สำรวจได้ พร้อมนับ

จำนวนพืชที่สำรวจได้ จากนั้น นำมาจำแนกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ และนำเสนอผลการสำรวจ
ด้วยกราฟแท่ง 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่สำรวจและ
เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– พืชไม่มีดอกท่ีสำรวจได้มีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ เฟินและมอสส์) 
– พืชมีดอกท่ีสำรวจได้มีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ บัว กุหลาบ และเข็ม) 
– พืชกลุ่มใดมีจำนวนมากกว่า (แนวคำตอบ พืชดอก) 



(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อใช้การมีดอก
เป็นเกณฑ์สามารถจำแนกพืชได้เป็น 2 กลุ่ม คือ พืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยบริเวณโรงเรียนพบพืชดอก
มากกว่า 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ ไม้ดอกและไม้ใบ โดยให้นักเรียนเข้าใจว่า ในการจัดสวน พืชที่นำมาใช้ปลูก

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม้ดอกและไม้ใบ โดยไม้ดอก คือ พืชที่ปลูกไว้ดูดอก มีประโยชน์จากลักษณะดอกที่โดด
เด่น เช่น กุหลาบและชบา ส่วนไม้ใบ คือ พืชที่ปลูกไว้ดูใบ มีประโยชน์จากลักษณะใบที่โดดเด่น  เช่น โกสนและ
วาสนา โดยไม้ใบบางชนิดนั้นเป็นพืชดอก แต่ดอกมีลักษณะไม่โดดเด่นและสวยงามเหมือนไม้ดอก ดังนั้น ไม้ใบ
จึงไม่ได้จำแนกอยู่ในพืชไม่มีดอก เพียงแต่ใบมีความโดดเด่นและสวยงามมากกว่าดอกเท่านั้น 

(2) น ักเร ียนค้นคว ้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเก ี ่ยวกับการจำแนกพืช จากหนังส ือเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

 – เราสามารถใช้ลักษณะภายนอกของพืชในการจำแนกพืชเป็นกลุ่มได้เพราะอะไร 
  – เมื่อใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกพืชได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง 
ขั้นสรุป 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจำแนกพืช โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
3. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนก
พืช 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................... ............................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................... .................. 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................ .........................................................................
............................................................................................................................. ........................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................ ............................................................. 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  พืชไม่มีดอก        เวลา  1  ชั่วโมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้                

(ว 1.3 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายลักษณะของพืชไม่มีดอกได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องพืชไม่มีดอกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
พืชไม่มีดอก คือ พืชที่ไม่สามารถสร้างดอกได้ตลอดการดำรงชีวิต จึงขยายพันธุ์โดยการใช้สปอร์ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
ความหลากหลายของพืช 

– พืชไม่มีดอก           
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 



7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สำรวจพืชไม่มีดอก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยการถามคำถามกระตุ้น เช่น   
– ลักษณะภายนอกของพืชใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืชได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ได้) 
– ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกพืชได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 2 กลุ่ม  คือ พืช

ดอกและพืชไม่มีดอก) 
2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง พืชไม่มีดอก 

 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูเขียนคำว่า “พืชไม่มีดอก” บนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบายถึงลักษณะของพืชไม่มี

ดอกตามความรู้ที่มี (แนวคำตอบ พืชไม่มีดอกมีใบสีเขียวและไม่มีดอกตลอดการดำรงชีวิต) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องพืชไม่มีดอกจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจว่า พืชไม่มีดอก คือ พืชที่ไม่สามารถสร้างดอกได้ตลอดการดำรงชีวิต เช่น เฟิน  มอสส์ หวายทะนอย  
ตีนตุ๊กแก และหญ้าถอดปล้อง 

 (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สำรวจพืชไม่มีดอกตามขั้นตอน ดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของพืชไม่มีดอก 

   – สำรวจบริเวณโรงเรียนว่ามีพืชไม่มีดอกชนิดใดบ้าง และใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะต่างๆ ของ
พืชไม่มีดอก  
   – บันทึกลักษณะของพืชไม่มีดอกที่สังเกต พร้อมทั้งวาดรูปประกอบ 
 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่สำรวจและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 



 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม เช่น 

  – บริเวณโรงเรียนมีพืชไม่มีดอกชนิดใดบ้าง  (แนวคำตอบ มอสส์และเฟิน) 
  – พืชไม่มีดอกท่ีสำรวจพบมีลักษณะใด (แนวคำตอบ มีใบสีเขียว ต้นมีขนาดเล็ก และไม่มีดอก) 
  – บริเวณท่ีพบพืชไม่มีดอกมีลักษณะใด (แนวคำตอบ บริเวณท่ีพบมีความชื้นและอากาศค่อนข้าง
เย็น) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชไม่มีดอกมี
ส่วนประกอบหลัก คือ ราก ลำต้น และใบ แต่ไม่มีการสร้างดอกตลอดการดำรงชีวิต 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 

(1) ครูนำรูปสปอร์ของเฟินมาให้นักเรียนดู แล้วถาม
นักเรียนว่า ขณะที่สำรวจพืชไม่มีดอก นักเรียนพบลักษณะที่
เหมือนในรูปตัวอย่างบนหลังใบเฟินหรือไม่ 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชไม่มีดอกว่า พืชไม่มี
ดอกส่วนใหญ่สืบพันธุ์และขยายพันธุ์โดยการสร้างสปอร์  ซึ่งมี
จำนวนมากอยู่ในอับสปอร์  เมื่ออับสปอร์แก่จะแตกออกและ
ปล่อยสปอร์ที ่อยู ่ภายในให้ปลิวไปตามลม ถ้าปลิวไปตกใน
บริเวณที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตจะสามารถเจริญเติบโต
เป็นพืชต้นใหม่ได ้

(3) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับ
พืชไม่มีดอก จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัด
คำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

  – พืชไม่มีดอกมีลักษณะสำคัญอย่างไร 

อับสปอร์ 

อับสปอร์บนหลังใบเฟิน 



  – ยกตัวอย่างพืชไม่มีดอกท่ีนักเรียนรู้จัก 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพืชไม่มีดอกโดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. แว่นขยาย 
2.  รูปสปอร์ของเฟิน 
3.  หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องพืชไม่มีดอก 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................  

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  พืชดอก (1)        เวลา  1  ชั่วโมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้             
(ว 1.3 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายลักษณะของพืชดอกได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องพืชดอกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตเต็มที่จะมีดอกสำหรับสืบพันธุ์  

 

5. สาระการเรียนรู้ 
ความหลากหลายของพืช 

– พืชดอก 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 



7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สำรวจพืชดอก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับพืชไม่มีดอกโดยการถามคำถามกระตุ้น เช่น   
– ลักษณะสำคัญของพืชไม่มีดอกคืออะไร (แนวคำตอบ ไม่มีการสร้างดอกตลอดการดำรงชีวิต) 
– พืชไม่มีดอกสืบพันธุ์โดยใช้อะไร (แนวคำตอบ สปอร์) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง พืชดอก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูเขียนคำว่า “พืชดอก” บนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบายถึงลักษณะของพืชดอกตาม

ความรู้ที่มี (แนวคำตอบ มีดอก ใบ และราก) 
          (2) ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อพืชดอกที่นักเรียนรู้จัก และร่วมกันอภิปรายว่าพืชดอกแต่ละชนิดมี
ลักษณะใดเหมือนหรือแตกต่างกันบ้าง (แนวคำตอบ พืชดอกท่ีรู้จัก เช่น ดอกกุหลาบและดอกชบา โดยพืชดอก
แต่ละชนิดมีดอกเหมือนกัน แต่มีลักษณะของดอกแตกต่างกัน) 

(3) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องพืชดอกจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจว่า พืชดอก คือ พืชที่โตเต็มที่แล้วจะผลิตดอกออกมาเพ่ือทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ ดอกของพืชแต่ละชนิด
มีรูปร่าง สี และลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของพันธุ์พืช  

(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สำรวจพืชดอก ตามข้ันตอนดังนี้ 
   – สำรวจบริเวณโรงเรียนว่ามีพืชดอกชนิดใดบ้าง และใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะต่างๆ ของพืช
ดอก  
   – บันทึกลักษณะของพืชดอกท่ีสังเกต พร้อมทั้งวาดรูปประกอบ 
   – บันทึกจำนวนชนิดของพืชดอกท่ีพบ และสร้างแผนภูมิแท่งเพ่ือเปรียบเทียบจำนวนของพืชดอก
แต่ละชนิด 



(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่สำรวจและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม เช่น 

 – บริเวณโรงเรียนมีพืชดอกชนิดใดบ้าง  (แนวคำตอบ กุหลาบ ชบา พริก และกล้วย) 
   – แผนภูมิแท่งที่ใช้ในการนำเสนอผลการสำรวจมีลักษณะใด (แนวคำตอบ แผนภูมิแท่งมีแกน
นอนเป็นชนิดของพืชดอกและแกนตั้งเป็นจำนวนพืชดอก) 
   – พืชดอกที่สำรวจพบมีลักษณะใดที่แตกต่างกัน (แนวคำตอบ บางชนิดมีเส้นใบแตกต่างกัน
และบางชนิดมีจำนวนกลีบดอกแตกต่างกัน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชดอกเป็นพืชที่
สร้างดอกเพ่ือใช้ในการสืบพันธุ์ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูให้นักเรียนนำดอกของพืชที่สำรวจมาเปรียบเทียบกัน จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชแต่
ละชนิดมีลักษณะของดอกแตกต่างกัน แต่ดอกทำหน้าที่เดียวกัน คือ สืบพันธุ์ 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– พืชดอกท่ีนักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง 
– พืชดอกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพืชดอก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 
 
 
 
 



10. สื่อการเรียนรู้ 
1. แว่นขยาย 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องพืชดอก 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

5. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
................................................................................................................................ .....................
.............................................................................................................. ....................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 



 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10 

 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  พืชดอก (2)        เวลา  1  ชั่วโมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 
1.3 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายลักษณะของพืชดอกได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องพืชดอกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตเต็มที่จะมีดอกสำหรับสืบพันธุ์  
 

5. สาระการเรียนรู้ 
ความหลากหลายของพืช 
 – พืชดอก 

 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 



 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
  สร้างผลงานศิลปะจากดอกของพืช 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมโดยถามนักเรียนว่า พืชดอกแตกต่างจากพืชไม่มีดอกลักษณะใด (แนวคำตอบ 
พืชดอกมีดอกท่ีใช้ในการสืบพันธุ์ ส่วนพืชไม่มีดอกใช้สปอร์ในการสืบพันธุ์) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง พืชดอก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนบอกชื ่อดอกของพืชที่ชอบพร้อมเหตุผล (แนวคำตอบ ดอกชบา เพราะมีสีสัน

สวยงาม) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนสร้างผลงานศิลปะจากดอกของพืช โดยให้นักเรียนสำรวจบริเวณโรงเรียนและ

รวบรวมดอกของพืชที่สำรวจได้ จากนั้นออกแบบผลงานศิลปะจากดอกของพืชที่รวบรวมได้และลงมือทำ แล้ว
นำผลงานของแต่ละคนมาจัดแสดง 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– นักเรียนสร้างผลงานศิลปะท่ีมีชื่อว่าอะไร (แนวคำตอบ โลกใต้น้ำ) 



– ดอกของพืชที่ใช้มีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ดอกอัญชัน ดอกกุหลาบ ดอกเฟื่องฟ้า และดอก
ชวนชม) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ดอกของพืชแต่
ละชนิดมีรูปร่างและสีสันแตกต่างกัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูนำรูปพืชดอกชนิดต่างๆ มาให้นักเรียนดูและอธิบายเพิ่มเติมกับนักเรียนว่า ดอกของพืชบางชนิด

พบเห็นยาก เช่น อ้อย ตะไคร้ และไผ่ ดอกของพืชบางชนิดพบได้ 1 ครั้งต่อปี เช่น ทุเรียน พลับพลึงธาร และ
พญาเสือโคร่ง และดอกของพืชบางชนิดพบได้ตลอดทั้งปี เช่น เข็ม ชบา และชวนชม 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเก่ียวกับพืชดอก จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรือ
อินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

  – พืชดอกมีลักษณะสำคัญอะไร 
  – ยกตัวอย่างพืชดอกท่ีนักเรียนพบปีละ 1 ครั้ง 
 

ขั้นสรุป 
 ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพืชดอก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. กาว 
2. ปากกาสีเมจิก 
3. รูปพืชดอกชนิดต่าง ๆ  
4. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
5. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
6. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
7. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 



 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องพืชดอก 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
........................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................................................................................ .............
...................................................................................................................... ............................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 



 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ (1)     เวลา  1  ชั่วโมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้                

(ว 1.3 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและจำแนกพืชดอกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
พืชดอกมีลักษณะภายนอกบางประการที่แตกต่างกัน เมื่อใช้ลักษณะภายนอกที่สำคัญเป็นเกณฑ์

สามารถจำแนกพืชดอกเป็น 2 กลุ่ม คือ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่  
 

5. สาระการเรียนรู้ 
ความหลากหลายของพืช 

– พืชดอก 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
เปรียบเทียบจำนวนใบเลี้ยงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยถามคำถามกับนักเรียนว่า ถ้านักเรียนต้องการแบ่งกลุ่มพืช
ดอก นักเรียนสามารถใช้เกณฑ์ใดได้บ้าง (แนวคำตอบ ลักษณะเส้นใบ ลักษณะราก และลักษณะลำต้น) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น  เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง พืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำรูปหรือต้นถั่วเขียวและต้นข้าวโพดมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกลักษณะที่

แตกต่างกันของพืช 2 ชนิดนี้ 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
 (1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครู
ช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อใช้ลักษณะภายนอกของพืชดอกเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งกลุ่มพืชดอกเป็น
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้ โดยลักษณะที่ใช้เป็นเกณฑ์สังเกตได้จากใบเลี้ยง เส้นใบ การแตกกิ่ง และ



ราก (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 2 เปรียบเทียบจำนวนใบเลี้ยงของพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
  – แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน  
  – แต่ละกลุ่มสังเกตลักษณะของเมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดข้าวโพด 
  – นำเมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดข้าวโพดแช่น้ำไว้ 1 คืน 
  – นำเมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดข้าวโพดปลูกลงในกระถางใบที่ 1 และใบที่ 2 ตามลำดับ รดน้ำทั้ง 2 
กระถางทุกวัน 
  – สังเกตจำนวนใบเลี้ยงและรากที่งอกจากเมล็ดของพืชทั้ง 2 ชนิด บันทึกผล 
 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม เช่น 

  – เมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดข้าวโพดแตกต่างกันลักษณะใด (แนวคำตอบ เมล็ดถั่วเขียวแบ่งได้เป็น 
2 ซีก ส่วนเมล็ดข้าวโพดเป็นเมล็ดเดี่ยว) 
  – ใบเลี้ยงที่งอกจากเมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดข้าวโพดมีลักษณะใด (แนวคำตอบ ใบเลี้ยงของเมล็ด
ถั่วเขียวมี 2 ใบ ส่วนใบเลี้ยงของเมล็ดข้าวโพดมี 1 ใบ) 
  – รากที่งอกจากเมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดข้าวโพดมีลักษณะใด (แนวคำตอบ รากของเมล็ดถั่ว
เขียวมีขนาดใหญ่และมีรากขนาดเล็กแตกออกจากรากขนาดใหญ่ ส่วนรากของเมล็ดข้าวโพดมีขนาดเล็กจำนวน
มากงอกจากเมล็ด) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชใบเลี้ยงคู่มีใบ
เลี้ยง 2 ใบ และมีรากแก้วงอกจากเมล็ด ส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเลี้ยง 1 ใบ และมีรากฝอยงอกจากเมล็ด 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูให้นักเรียนสร้างผลงานศิลปะจากการพิมพ์ลายเส้นใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จากนั้นนำ
ผลงานมานำเสนอหน้าห้องเรียน 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
  – พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะสำคัญอะไร 
  – พืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะสำคัญอะไร 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปหรือต้นถ่ัวเขียวและต้นข้าวโพด 
2. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 2 เปรียบเทียบจำนวนใบเลี้ยงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 
3. สีน้ำ จานสี และพู่กัน 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องพืชใบเลี้ยงคู่
และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 



 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................ ..................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 



 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ (2)   เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้                 
(ว 1.3 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและจำแนกพืชดอกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
พืชดอกมีลักษณะภายนอกบางประการที่แตกต่างกัน เมื่อใช้ลักษณะภายนอกที่สำคัญเป็นเกณฑ์

สามารถจำแนกพืชดอกเป็น 2 กลุ่ม คือ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่  
 

5. สาระการเรียนรู้ 
ความหลากหลายของพืช 

– พืชดอก 
 

 
 



 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สำรวจพืชใกล้ตัว 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว โดยการให้นักเรียนยกตัวอย่างพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ที่รู้จัก พร้อมกับให้เหตุผลประกอบว่า พืชชนิดนั้นเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบ
เลี้ยงคู่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ มะม่วงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เพราะเส้นใบเป็นแบบร่างแห และพุทธรักษาเป็นพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะเส้นใบเป็นแบบขนาน) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามว่า ถ้านักเรียนจะจำแนกพืชเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบ

เลี้ยงคู่จะสังเกตจากส่วนใด เพราะอะไร (แนวคำตอบ สังเกตจากใบ เพราะมองเห็นได้ชัดเจนและง่ายต่อการ
สังเกต) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 



 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 สำรวจพืชใกล้ตัว แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้
วางแผนไว้ ดังนี้ 
   – แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน 
   – ออกสำรวจใบของพืชบริเวณโรงเรียน 
   – บันทึกผลการสำรวจและวาดรูปใบของพืชที่สำรวจได้ ระบุชื่อต้นไม้ จำแนกเป็นพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่ 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่สำรวจและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– นักเรียนใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืชเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ (แนวคำตอบ 
การเรียงตัวของเส้นใบ)         

– พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะใบแตกต่างกันอย่างไร (แนวคำตอบ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
มีเส้นใบขนาน ส่วนพืชใบเลี้ยงคู่มีเส้นใบแบบร่างแห)   

– ยกตัวอย่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่มาอย่างละ 3 ชนิด (แนวคำตอบ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
เช่น พุทธรักษา ไผ่ และกล้วย พืชใบเลี้ยงคู่ เช่น ตำลึง โพ และมะนาว)     
 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
และพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะการเรียงของเส้นใบแตกต่างกัน โดยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีเส้นใบเรียงขนานกัน ส่วนพืช
ใบเลี้ยงคู่มีเส้นใบเรียงเป็นร่างแห 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูเชื่อมโยงความรู้อาเซียน โดยครูยกตัวอย่างพืชที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และถาม
นักเรียนว่าทราบหรือไม่ว่าพืชชนิดนี้เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับประเทศใดบ้าง เช่น 



 
• ข้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งข้าวเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย 

มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

 
• ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์จากต้นยางพารา ซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ และเป็น

สินค้าส่งออกสำคัญของไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม 

 
• พริกไทยเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกท่ีสำคัญของมาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา 

(4) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่  จากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมคำแปลลงในสมุดส่งครู 

 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 



(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– พืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่มีสิ่งใดที่แตกต่างกัน 
  – เส้นใบเรียงขนานกัน รากเป็นระบบรากฝอย เป็นลักษณะของพืชชนิดใด  
  – แผ่นใบกว้าง เส้นใบประสานกันเป็นร่างแห ลำต้นไม่มีข้อปล้อง มีรากเป็นระบบรากแก้ว เป็น
ลักษณะของพืชชนิดใด 

 

ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้าเพ่ือจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช โดยใช้ใบงาน สังเกตก่อนเรียน 3 ที่
ครูจัดเตรียมไว้ให้ประกอบการศึกษาค้นคว้า  

3) ครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมและมอบหมายให้นักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมที่บ้าน พร้อมทั้ง
ให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน
ครั้งต่อไป 

 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมที่ 3 สำรวจพืชใกล้ตัว 
2. ใบงานสังเกตก่อนเรียน 3 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................  

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..........................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
......................................................................................................................................... ............ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 
ลงชื่อ.................................................. 

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

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 



 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่13 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช (1)    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ  ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนประกอบภายนอก ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช 

 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 
 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
1. สังเกตก่อนเรียน 3 
2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– นักเรียนชอบพืชหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ชอบ เพราะใช้เป็นอาหารได้และทำให้รู้สึก

สดชื่น) 
– นักเรียนปลูกพืชชนิดใดไว้ที่บ้าน แต่ละชนิดมีลักษณะใด (แนวคำตอบ ชบาและเข็ม มีลักษณะ

คล้ายกัน คือ มีใบสีเขียว ลำต้นตั้งตรง มีดอก และมีรากแก้ว) 
2) นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบจากคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ

เรียนรู้เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) มีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนนำใบงาน สังเกตก่อนเรียน 3 ที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าที่บ้านมาอภิปราย

ร่วมกันในชั้นเรียน 
(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก

ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับกิจกรรม ดังนี้ 
– นักเรียนรู้จักพืชชนิดใดบ้าง (แนวคำตอบ ชบา มะลิ ตำลึง และมะพร้าว) 
– พืชมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล) 



(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำกิจกรรมอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรม สังเกตก่อนเรียน 3 โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่า พืชมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล 
 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืชจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครู
ช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อนักเรียนเพาะเมล็ด รากจะเริ่มงอกมาเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงมีใบและลำ
ต้นงอกออกมาเป็นต้นกล้าเล็กๆ และเจริญเติบโตเป็นพืชที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จนมีดอกและผล ซึ่งแต่ละส่วนของ
พืชทำหน้าที่แตกต่างกัน 

(2) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืชโดยดำเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืชเป็นหัวข้อย่อย 
เช่น หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอก ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– รากของพืชทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ ดูดซับน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปยังลำต้น) 
– ลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ ลำเลียงน้ำและอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช) 
– ใบของพืชทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ สร้างอาหาร) 
– ดอกของพืชทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ สืบพันธุ์และสร้างผลและเมล็ด) 
– ผลของพืชทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ ผลมีเมล็ดทำหน้าที่ขยายพันธุ์) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชมี
ส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล โดยแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้พืช
เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ 



 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สังเกตและบรรยายพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณโรงเรียนว่ามีส่วนประกอบ

อะไรบ้าง และแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร แล้วนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง ซึ่งครูอธิบายเพิ่มเติม โดยครูเน้นให้นักเรยีน
เข้าใจว่า พืชแต่ละชนิดมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล โดยพืชแต่ล ะชนิดอาจมี
ลักษณะของส่วนประกอบแตกต่างกัน แต่ส่วนประกอบนั้นทำหน้าที่เหมือนกัน  
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

  – พืชมีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้าง 
  – ถ้าพืชไม่มีใบจะส่งผลต่อพืชลักษณะใด 
  – ถ้าพืชไม่มีรากจะส่งผลต่อพืชลักษณะใด 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด

หรือผังมโนทัศน์    
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบงานสังเกตก่อนเรียน 3 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องหน้าที่ของ
ส่วนต่างๆ ของพืช 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 



2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................  

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................................................................... ..........................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................ .............................................................................................  

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 



ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 



 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช (2)   เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนประกอบภายนอก ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 
 
 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สร้างผลงานศิลปะจากส่วนต่างๆ ของพืช 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช โดยครูให้นักเรียนบอกหน้าที่ของส่วน
ต่างๆ ของพืชมาคนละ 1 ส่วน (แนวคำตอบ รากทำหน้าที่ดูดซับน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปยังลำต้น) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช 

 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามว่า ส่วนต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันใน

เรื่องใด (แนวคำตอบ เหมือนกันในเรื่องหน้าที่ แต่อาจมีลักษณะภายนอกแตกต่างกัน) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
 (1) ครูให้นักเรียนสร้างผลงานศิลปะจากส่วนต่างๆ ของพืช โดยให้นักเรียนสำรวจบริเวณโรงเรียนและ
รวบรวมส่วนต่างๆ ของพืชที่สำรวจได้ จากนั้นออกแบบผลงานศิลปะจากส่วนต่างๆ ของพืชที่รวบรวมได้และลง
มือทำ แล้วให้นำผลงานของแต่ละคนมาจัดแสดง 



(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– นักเรียนสร้างผลงานศิลปะท่ีมีชื่อว่าอะไร (แนวคำตอบ ป่าแสนสวย) 
– ส่วนต่างๆ ของพืชที่ใช้มีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ใบ กิ่ง เมล็ด และดอก) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชมี
ส่วนประกอบหลักเหมือนกัน แต่มีลักษณะแตกต่างกันตามชนิดของพืช 

 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช จากหนังสือเรียน

ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู

 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

  – พืชแต่ละชนิดมีลักษณะของใบเหมือนหรือแตกต่างกัน 
  – พืชแต่ละชนิดมีลักษณะของดอกเหมือนกันหรือไม่ 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด

หรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. กาว 
2. สีไม้หรือปากกาสีเมจิก 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  



5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 
 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องหน้าที่ของ
ส่วนต่างๆ ของพืช 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................. .................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
..................................................................................................... ................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................... .................. 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 
ลงชื่อ.................................................. 

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

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 



 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ (1)    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายหน้าที่ของท่อลำเลียงน้ำได้ (K) 
2. สังเกตการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้(P) 

 

4. สาระสำคัญ 
พืชมีท่อลำเลียงน้ำทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดซับจากดินไว้แล้วลำเลียงต่อไปยังส่วนต่างๆ 

ของพืช 
 



5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

– การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ 
 

 
 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 ทดลองการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืช 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนโดยการถามคำถามว่า  
– รากของพืชทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ ดูดซับน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปยังลำต้น) 
– ลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆ ของพืช) 

2) ครูถามคำถามเพิ่มเติมกับนักเรียนว่า น้ำและแร่ธาตุที่รากของพืชดูดซับจากดินถูกลำเลียงไปยังลำ
ต้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ โดยท่อลำเลียงน้ำภายในรากและลำต้น) 

3) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การลำเลียง
น้ำและแร่ธาตุ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 



(1) ครูนำแก้วใส่น้ำหวานสีแดงและแก้วเปล่ามาตั้งที่ความสูงคนละระดับ โดยวางแก้วใส่น้ำหวานสีแดง
ไว้ที่ระดับต่ำกว่า แล้วถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนต้องการนำน้ำหวานสีแดงไปใส่แก้วเปล่า โดยห้ามยกแก้ว 
นักเรียนจะทำวิธีใด (แนวคำตอบ ใช้หลอดดูดหรือใช้ที่ปั๊มน้ำที่มีลักษณะเป็นท่อ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วย
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า น้ำและแร่ธาตุที่รากของพืชดูดซับจากดินถูกลำเลียงไปยังลำต้นได้ โดยผ่านท่อ
ลำเลียงน้ำ ซึ่งมีลักษณะคล้ายการดูดน้ำผ่านหลอดเพ่ือลำเลียงน้ำจากท่ีต่ำขึ้นสู่ที่สูง 

(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 4 ทดลองการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืช 
แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
ขั้นที ่1 กำหนดปัญหา 

– พืชมีเนื้อเยื่อท่ีใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุหรือไม่ 
ขั้นที ่2 ตั้งสมมุติฐาน 

– เมื่อแช่ต้นเทียนในน้ำสีแดงน่าจะเห็นสีแดงปรากฏในต้นเทียน 
ขั้นที ่3 ทดลอง 

– ใส่น้ำสีแดง (สีผสมอาหาร) ลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ 
4

3  ของแก้ว 

– ใส่ต้นเทียนที่มีรากติดอยู่ (ซึ่งได้ล้างน้ำให้สะอาดแล้ว) ลงไปในแก้วที่มีน้ำสีแดง จากนั้นตั้งทิ้งไว้
ประมาณ 30 นาท ี

– สังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นเทียน 
– ใช้มีดตัดลำต้นของต้นเทียนตามแนวขวาง (ก) หลังจากนั้นเฉือนเป็นแผ่นบางๆ วางบนกระจกสไลด์ 

แล้วใช้แว่นขยายส่องดู สังเกตลักษณะของลำต้นและวาดรูป 
– ใช้มีดตัดลำต้นของต้นเทียนตามแนวยาว (ข) แล้วใช้แว่นขยายส่องดู สังเกตลักษณะของลำต้นและ

วาดรูป    

 
ขั้นที ่4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 



– แปลความหมายข้อมูลที่ได้จากตารางบันทึกผลการทดลอง 
– นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่ 

ขั้นที ่5 สรุปผลการทดลอง 
– นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขียนเป็นรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 

  (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา  
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ต้นเทียนเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ รากของต้นเทียนมีสีแดงก่อน จากนั้น
ลำต้น กิ่ง ก้าน และเส้นใบจึงมีสีแดงตามลำดับ) 

– นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง เมื่อใช้แว่นขยายส่องดูลำต้นที่ตัดตามแนวขวางและแนวยาว 
(แนวคำตอบ เมื่อใช้แว่นขยายส่องดูลำต้นที่ตัดตามแนวขวางจะสังเกตเห็นกลุ่มสีแดงอยู่รอบลำต้น เมื่อใช้แว่น
ขยายส่องดูลำต้นที่ตัดตามแนวยาวจะสังเกตเห็นท่อยาวสีแดงอยู่ทางด้านข้างของลำต้น) 

– นักเรียนสามารถสรุปทิศทางการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชได้หรือไม่ และสังเกตจากอะไร  
(แนวคำตอบ ได้ โดยการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชมีทิศทางจากรากไปยังลำต้นและส่วนต่างๆ ของพืช โดย
สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ำสีแดงที่เคลื่อนที่จากรากไปยังลำต้น กิ่ง ก้าน และใบ ตามลำดับ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชลำเลียงน้ำ
และแร่ธาตุจากรากไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชผ่านทางท่อลำเลียงน้ำ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูนำรูปภาพตัดขวางบริเวณลำต้นและรากของพืชที่จุ่มในน้ำสีแดงพร้อมกับภาพขยายท่อลำเลียง

น้ำมาให้นักเรียนดู แล้วอธิบายเพิ่มเติมกับนักเรียนว่า ภายในลำต้นและรากมีท่อลำเลียงน้ำอยู่เป็นกลุ่ม ทำ
หน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากรากไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยการจัดเรียงตัวของท่อลำเลียงน้ำในลำต้นและ
รากจะแตกต่างกัน ดังนี้ 

 

• ท่อลำเลียงน้ำบริเวณลำต้นจะแยกเป็นกลุ่มๆ และจัดเรียงอยู่ที่บริเวณขอบของลำต้น 

 



 
 
 
 

• ท่อลำเลียงน้ำบริเวณรากจะรวมเป็นกลุ่มเดียวกันและมีลักษณะเป็นแฉกอยู่ตรงกลางของราก 

 
 

(2) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความสำคัญของท่อลำเลียงน้ำว่า ท่อลำเลียงน้ำทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ
และแร่ธาตุเพ่ือให้พืชนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของพืช เช่น การสร้างอาหารที่ใบหรือการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

  – พืชลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากดินข้ึนสู่ลำต้นทางใด 



  – เนื้อเยื่อที่ใช้ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุในพืชมีลักษณะอย่างไร 
 

ขัน้สรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด

หรือผังมโนทัศน์    
 

 
 
 
 
 
 
10. สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบกิจกรรมที่ 4 ทดลองการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืช 
2. แก้วใส่น้ำหวานสีแดงและแก้วเปล่า 
3. หลอดดูดและปั๊มน้ำขนาดเล็ก 
4. รูปภาพตัดขวางบริเวณลำต้นและรากของพืชที่จุ่มในน้ำสีแดง 
5. รูปขยายท่อลำเลียงน้ำ 
6. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
7. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
8. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการลำเลียง
น้ำและแร่ธาตุ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 



3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
....................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 



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

............................................................................................................................. ........................ 
12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ (2)      เวลา  1  ชั่วโมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก

จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 



1. อธิบายหน้าที่ของท่อลำเลียงน้ำได้ (K) 
2. สังเกตการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
พืชมีท่อลำเลียงน้ำทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดซับจากดินไว้แล้วลำเลียงต่อไปยังส่วนต่างๆ 

ของพืช 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

– การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ 
 

 
 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตดอกไม้เปลี่ยนสี 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 



1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ โดยการให้นักเรียนอธิบายว่า น้ำและแร่
ธาตุที่รากของพืชดูดซับจากดินถูกลำเลียงไปยังลำต้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ ภายในรากและลำต้นของพืชมีท่อ
ลำเลียงน้ำ รากจึงดูดซับน้ำและแร่ธาตุจากดินและลำเลียงไปยังลำต้นผ่านท่อลำเลียงน้ำได้) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยถามคำถามว่า เราสามารถนำความรู้เรื่อง การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืช

มาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง (แนวคำตอบ การรดน้ำต้นไม้ไม่จำเป็นต้องรดที่ใบเนื่องจากใบไม่ได้ทำหน้าที่ดูดซับ
น้ำขึ้นสู่ลำต้น) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 3 ดอกไม้เปลี่ยนสี แต่ละ
กลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 

– เติมน้ำลงในขวด 3 ใบที่เตรียมไว้จนเกือบเต็ม แล้วหยดสีผสมอาหารสีแดง สีม่วง และสีฟ้า 
ขวดละ 1 สี ประมาณขวดละ 3 – 4 หยด 

– ใช้กรรไกรตัดปลายก้านดอกไม้สีขาว 3 ดอก แล้วนำไปแช่ในขวดน้ำผสมสีขวดละ 1 ดอก 
– ตั้งดอกไม้ไว้ 1 คืน สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีดอกไม้และบันทึกผล 

 (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– ถ้าไม่มีดอกไม้สีขาว นักเรียนจะใช้ดอกไม้สีใดแทน เพราะอะไร (แนวคำตอบ ดอกไม้ที่มีสีอ่อน 
เพราะจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน)     

–  ดอกไม้ของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงสีหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ เปลี่ยนแปลง เพราะ
ท่อลำเลียงน้ำในก้านดอกลำเลียงน้ำสีขึ้นสู่ส่วนของดอกท่ีอยู่ด้านบน) 



– นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการทำกิจกรรมนี้ (แนวคำตอบ นำความรู้เรื่องการลำเลียงน้ำ
และแร่ธาตุมาใช้ย้อมสีดอกไม้ตามที่ต้องการ)    

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สีจะถูกลำเลียง
ไปตามท่อลำเลียงน้ำไปยังกลีบดอก กลีบดอกจึงถูกย้อมด้วยสีที่ต้องการ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนสืบค้นวิธีรดน้ำต้นไม้ที่ถูกต้อง 

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพึ่งพาตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การรู้จักใช้น้ำในการรดน้ำ
ต้นไม้อย่างชาญฉลาดและรอบคอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน โดยคำนึงถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์
ว่า พืชลำเลียงน้ำผ่านทางท่อลำเลียงน้ำ เพ่ือนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ดังนี้ 

– ควรรดน้ำต้นไม้จากต้นที่อยู่ไกลที่สุดก่อนเพื่อดึงสายยางให้มีความยาวพอสำหรับรดน้ำทุก
บริเวณ ถ้าดึงสายยางยาวไม่พอทำให้ต้องทิ้งสายยางที่มีน้ำไหลไว้แล้วกลับไปดึงสายยางให้ยาวมากขึ้น การทำ
เช่นนี้ทำให้สูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ 
  – รดน้ำต้นไม้ในระยะต่ำ เพราะส่วนที่พืชใช้ในการดูดซับน้ำไปเลี้ยงลำต้น คือ ราก การรดน้ำ
ต้นไม้ให้ใบชุ่มน้ำมากเกินไปไม่ช่วยให้พืชดูดซับน้ำเข้าสู่ลำต้นได้ 
  – สังเกตดินบริเวณที่จะรดน้ำต้นไม้ ถ้าดินชื้นอยู่แล้วไม่ควรรดเพิ่มอีกในปริมาณมาก เพราะถ้า
พืชที่ได้รับน้ำมากเกินไปจะทำให้รากเน่าและตาย ซึ่งนอกจากจะทำให้สูญเสียน้ำแล้ว ยังต้องสูญเสียเงินในการ
ซื้อพืชต้นใหม่อีก 
  – ควรรดน้ำต้นไม้ในเวลาก่อน 9 โมงเช้า เนื่องจากเวลาเที่ยงและบ่ายแดดจะแรง น้ำระเหยออก
จากดินเร็ว พืชดูดซับน้ำไม่ทันจึงเหี่ยวเร็ว ทำให้ต้องรดน้ำต้นไม้ซ้ำ และถ้ารดน้ำต้นไม้กลางคืนก็จะไม่มีแดดที่
พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ดังนั้น เวลาก่อน 9 โมงเช้าจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมท่ีสุด 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ท่อลำเลียงน้ำมีทิศทางการลำเลียงลักษณะใด 
– การจัดเรียงตัวของท่อลำเลียงน้ำมีลักษณะใด  



– ท่อลำเลียงน้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเพราะอะไร 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด

หรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 3 ดอกไม้เปลี่ยนสี 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการลำเลียง
น้ำและแร่ธาตุ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
....................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..........................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 



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

......................................................................................................................................... ............ 
12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ไดท้ำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การคายน้ำของพืช (1)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ  ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายการคายน้ำของพืชเกิดข้ึนที่ใบได้ (K) 



2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการคายน้ำของพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
การคายน้ำของพืชเกิดขึ้นที่ใบมากที่สุด พืชคายน้ำเพื่อลดอุณหภูมิที ่ใบพืช รวมทั้งทำให้เกิดการ

ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากดินเข้าสู่ราก และจากรากไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืช 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 
– การคายน้ำของพืช 

 

 
 
 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตการคายน้ำของพืช 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักเรียน เช่น 



– นักเรียนต้องดื่มน้ำทุกวันหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ทุกวัน เพราะร่ างกายต้องการน้ำ
เพ่ือให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้เป็นปกติ) 

– ในวันที่นักเรียนดื่มน้ำมากกว่าปกติ ร่างกายของนักเรียนมีการขับน้ำส่วนเกินหรือไม่ ลักษณะ
ใด (แนวคำตอบ มีการขับน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายโดยการปัสสาวะ) 
 2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การคายน้ำ
ของพืช 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามต่อไปนี้ 

– นักเรียนรดน้ำพืชทุกวันหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ทุกวัน เพราะพืชใช้น้ำในการสร้าง
อาหารและช่วยให้พืชไม่เหี่ยว) 

– พืชมีการกำจัดน้ำส่วนเกินออกจากลำต้นหรือไม่ และกำจัดทางใด (แนวคำตอบ พืชมีการกำจัด
น้ำส่วนเกินออกจากลำต้นโดยกำจัดทางใบ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการคายน้ำของพืชจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจว่า พืชนำนํ้าที่ลำเลียงด้วยท่อลำเลียงนํ้ามาใช้สำหรับการสร้างอาหารและการดำรงชีวิตเพียงส่วน
หนึ่ง น้ำส่วนเกินที่พืชดูดซับจากดินพืชจะกำจัดออกทางใบและบางส่วนของกิ่ง 
 (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 5 สังเกตการคายน้ำของพืช แต่ละกลุ่ม
ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 

– นำต้นไม้ที่ปลูกในกระถางมา 1 ต้น แล้วทำการเด็ดใบออกจากกิ่งไม้ 1 กิ่ง 
– นำถุงพลาสติกใสที่แห้งครอบกิ่งไม้ที่มีใบ และอีกใบหนึ่งครอบกิ่งไม้ที่เด็ดใบออก และผูกรวบ

ถุงพลาสติกใสแต่ละใบด้วยเชือกบริเวณโคนให้แน่น 
– รดน้ำต้นไม้เล็กน้อยแล้วนำกระถางไว้กลางแดดเป็นเวลา 30 นาที 
– วาดรูปที่สังเกตได้เมื่อเริ่มวางกระถางไว้กลางแดด 
– สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในถุงพลาสติกใสทุกๆ  10 นาที และวาดรูป 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม เช่น 



– การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแสดงถึงการกำจัดน้ำของพืชได้หรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ 
ได้ โดยสังเกตจากการเกิดไอน้ำบนถุงที่คลุมกิ่งไม้ ซึ่งแสดงถึงการลำเลียงน้ำผ่านกิ่งไม้และถูกกำจัดออก) 

– จากการปฏิบัติกิจกรรม สรุปได้ว่าพืชกำจัดน้ำทางใด สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ พืชกำจัด
น้ำออกมากทางใบและบางส่วนของกิ่ง โดยสังเกตจากการเกิดไอน้ำบนถุงที่คลุมกิ่งไม้ที ่ไม่ได้เด็ดใบออกมี
มากกว่าไอน้ำที่เกิดขึ้นบนถุงท่ีคลุมกิ่งไม้ที่ได้เด็ดใบออก) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชมีการกำจัด
น้ำออกมากทางใบและบางส่วนของกิ่ง 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ ใบไม้เปลี่ยนสี โดยให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ

ของประเทศไทยหรือต่างประเทศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส พืชบางชนิดจะมีการผลัดใบเพื่อลดการ
สูญเสียน้ำ เนื่องจากในฤดูหนาวมีความแห้งแล้ง ปริมาณน้ำที่พืชนำมาใช้ได้มีน้อยลงมาก พืชจึงต้องลดอัตรา
การคายน้ำด้วยการผลัดใบ เช่น ใบเมเปิลบนดอยอ่างขางจะเริ่มเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิของอากาศลดลงและหลุด
ร่วงไปเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว 
 
 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– พืชมีการคายน้ำทางใด 
– พืชมีการคายน้ำเพราะอะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการคายน้ำของพืช โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง

มโนทัศน์   
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมที่ 5 สังเกตการคายน้ำของพืช  
2. รูปใบเมเปิลบนดอยอ่างขางเปลี่ยนสี 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  



4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการคายน้ำ
ของพืช 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
.............................................................................. ....................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 



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

........................................................................................................... ..........................................  
4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 

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

......................................................................................................................................... ............ 
12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การคายน้ำของพืช (2)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ  ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายการคายน้ำของพืชเกิดข้ึนที่ใบได้ (K) 



2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการคายน้ำของพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้(P) 

 

4. สาระสำคัญ 
การคายน้ำของพืชเกิดขึ้นที่ใบมากที่สุด พืชคายน้ำเพื่อลดอุณหภูมิที ่ใบพืช รวมทั้งทำให้เกิดการ

ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากดินเข้าสู่ราก และจากรากไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืช 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

– การคายน้ำของพืช  
 

 
 
 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตปากใบผ่านกล้องจุลทรรศน์ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนเรื่องการคายน้ำของพืชโดยถามคำถามว่า ใบของพืชทำหน้าที่อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 
สร้างอาหารและคายน้ำ) 



2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง การคายน้ำของพืช 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามว่า บริเวณที่เกิดการคายน้ำของพืชมีลักษณะใด  (แนว

คำตอบ เป็นช่องขนาดเล็กอยู่ระหว่างเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วประกบกัน) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการคายน้ำของพืชจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า การคายน้ำของพืชเกิดข้ึนที่ใบเป็นส่วนมาก โดยส่วนที่เกิดการคายน้ำ เรียกว่า ปากใบ  
(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน แต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตปากใบ โดยการส่องด้วยกล้อง

จุลทรรศน์จากสไลด์สำเร็จรูปของปากใบ พร้อมทั้งวาดภาพลักษณะที่สังเกตได้ (ครูเตรียมกล้องจุลทรรศน์และ
ปรับกำลังขยายที่เหมาะสมให้กับนักเรียน) 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– นักเรียนมองเห็นปากใบด้วยตาเปล่าหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ มองไม่เห็น เพราะปาก
ใบมีขนาดเล็กมาก) 

– กล้องจุลทรรศน์ทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ ขยายภาพขนาดเล็กที่ตามองไม่เห็นให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นจนตาเรามองเห็นชัดเจน) 

 – ปากใบมีลักษณะใด และพบบริเวณใด (แนวคำตอบ ปากใบมีลักษณะเป็นรูเล็กๆ ระหว่าง
เซลล์ที่เหมือนเมล็ดถั่วประกบกัน และพบกระจายทั่วทั้งใบ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ปากใบมีขนาด
เล็กมาก มีลักษณะเป็นรูเล็กๆ กระจายทั่วทั้งใบ เพ่ือควบคุมการคายน้ำของพืช 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 



(1) ครูให้นักเรียนดูรูปการทำงานของปากใบขณะเกิดการคายน้ำของพืช แล้วอธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อ
พืชมีน้ำส่วนเกิน ปากใบจะเปิดและคายน้ำออกในรูปของไอน้ำ และถ้าพืชมีน้ำในลำต้นน้อยเกินไป ปากใบจะ
ปิดเพื่อลดการสูญเสียน้ำ 
 

 
 

การคายน้ำทำให้พืชดูดซับน้ำเข้ามาใหม่และลำเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของพืชเพ่ือทดแทนน้ำที่สูญเสียไป 
พืชจึงได้รับน้ำเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตตลอดเวลา การคายน้ำ การดูดซับน้ำ และการลำเลียงน้ำจึงมี
ความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ ปากใบยังเป็นบริเวณท่ีอากาศสามารถเข้าสู่พืชหรือออกจากพืชได้อีกด้วย  

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับการคายน้ำของพืช จากหนังสือเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– การเปิด – ปิดของปากใบมีความสัมพันธ์กับการคายน้ำลักษณะใด 
– การคายน้ำของพืชสัมพันธ์กับการลำเลียงน้ำเพราะอะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการคายน้ำของพืช โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง

มโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 



1. กล้องจุลทรรศน์และสไลด์สำเร็จรูปของปากใบ 
2. รูปการทำงานของปากใบขณะเกิดการคายน้ำของพืช 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการคายน้ำ
ของพืช 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   



4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การสร้างอาหารของพืช    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการสร้างอาหารของพืชได้ (K) 



2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการสร้างอาหารของพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
พืชสร้างอาหารเองได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยสารสำคัญที่ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ 

คลอโรฟิลล์ ซึ่งมีสีเขียวและพบมากที่ใบ  
 

5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

– การสร้างอาหารของพืช 
 

 
 
 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างอาหารของพืช 

 
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามนักเรียนเกี่ยวกับการกินอาหารของนักเรียนหรือสัตว์เลี้ยง เช่น   



– นักเรียนกินอาหารทุกวันหรือไม่ และอาหารที่ชอบคืออะไร (แนวคำตอบ กินอาหารทุกวัน 
อาหารที่ชอบ คือ ข้าวผัด) 

– นักเรียนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือไม่ นักเรียนให้สัตว์เลี้ยงกินอะไร (แนวคำตอบ เลี้ยง ให้แมวกินปลา
ทูต้ม) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การสร้าง
อาหารของพืช 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยถามคำถาม เช่น 

– พืชต้องได้รับอาหารเหมือนกับคนและสัตว์หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ พืชต้องได้รับ
อาหาร เพราะพืชต้องใช้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆ เหมือนกับคนและสัตว์) 

– ถ้าพืชไม่ได้รับอาหารจะส่งผลกระทบต่อพืชลักษณะใด (แนวคำตอบ พืชจะเจริญเติบโตช้าลง
และตายในท่ีสุด) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการสร้างอาหารของพืชจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบาย
ให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชมีใบท่ีใช้ในการสร้างอาหาร พืชจึงไม่ต้องได้รับอาหารจากการกินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร
เหมือนคนและสัตว์ โดยใบทำหน้าที่สร้างอาหารให้กับพืช 

(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างอาหารของพืชโดยดำเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อการสร้างอาหารของพืชเป็นหัวข้อย่อย เช่น 
สารที่ช่วยในการสร้างอาหารของพืช สารเริ่มต้นที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืช และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
สร้างอาหารของพืช ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื ่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกัน
อภิปรายซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 



3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– สารที่ช่วยในการสร้างอาหารของพืชคืออะไร พบมากที่ใด (แนวคำตอบ สารสีเขียว เรียกว่า 
คลอโรฟิลล์ พบมากที่บริเวณใบ) 

– สารเร ิ ่ มต ้นท ี ่ ใช ้ ในการสร ้ างอาหารของพ ืชค ืออะไร (แนวคำตอบ น ้ำและแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์) 

– ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสร้างอาหารของพืชคืออะไร (แนวคำตอบ น้ำตาลและแก๊สออกซิเจน) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การสร้างอาหาร

ของพืช เรียกว่า การสังเคราะห์ด้วยแสง เกิดขึ้นเมื่อพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ช่วยให้น้ำสามารถจับกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นน้ำตาล แก๊สออกซิเจน และน้ำ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูให้นักเรียนดูรูปการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในหนังสือเรียน พร้อมกับอธิบายถึงความสัมพันธ์

ของการคายน้ำ การดูดซับน้ำ และการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุว่ามีผลต่อการนำน้ำไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วย
แสง 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการสร้างอาหารของพืช จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– พืชสร้างอาหารเองได้เพราะอะไร  
– อาหารที่พืชสร้างได้คืออะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการสร้างอาหารของพืช โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ

ผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 



1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการสร้าง
อาหารของพืช 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................ ..................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 



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

.....................................................................................................................................................   
4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 

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

........................................................................................................... .......................................... 
12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (1)    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุหน้าที่ของคลอโรฟิลล์ได้ (K) 



2. ทดลองและตรวจสอบได้ว่าพืชสร้างอาหารในส่วนของใบท่ีมีคลอโรฟิลล์ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องคลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวในใบพืช ทำหน้าที่ช่วยให้พืชเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

– การสร้างอาหารของพืช 
 

 
 
 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
ทดลองคลอโรฟลิล์จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาหารของพืช โดยการถามคำถาม เช่น   
– ส่วนของพืชที่ทำหน้าที่สร้างอาหารคืออะไร (แนวคำตอบ ใบ) 



– พืชสามารถสร้างอาหารเองได้เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะพืชมีคลอโรฟิลล์ที่ใช้ในการสร้าง
อาหาร) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง คลอโรฟิลล์
กับการสร้างอาหารของพืช 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยถามคำถามว่า นักเรียนมีวิธีใดที่ใช้พิสูจน์ว่า คลอโรฟิลล์มี

ส่วนสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสง (แนวคำตอบ ทำการทดลองว่าใบส่วนที่มีสีเขียวมีแป้งสะสมอยู่หรือไม่) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องคลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืชจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดย

ครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า คลอโรฟิลล์ในใบมีส่วนสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
(2) แบ่งกลุ ่มนักเรียน กลุ ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 6 ทดลองคลอโรฟิลล์จำเป็นต่อการ

สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
ขั้นที ่1 กำหนดปัญหา 

– บริเวณใบที่ไม่มีคลอโรฟิลล์จะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่ 
ขั้นที ่2 ตั้งสมมุติฐาน 

– เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนส่วนของใบที่มีสีเขียว สีของใบน่าจะเปลี่ยนแปลง แต่ส่วนที่เป็น
รอยด่างไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง 
ขั้นที ่3 ทดลอง 

– ใส่แป้งจำนวนเล็กน้อยลงในจานหลุม 3 ช่อง แล้วหยดสารละลายไอโอดีน สังเกตและบันทึกผล 
– นำใบด่างมาวาดรูปและระบายสีตามที่เห็นจริง  

– เทน้ำกลั่นลงในบีกเกอร์ที่เตรียมไว้ประมาณ  
1

2
  ของบีกเกอร์ ต้มจนเดือดแล้วจึงใส่ใบด่าง ต้มต่อ

ประมาณ 3–4 นาที 
– นำใบที่ต้มแล้วใส่ในหลอดทดลองที่บรรจุเอทานอล จากนั้นนำไปใส่ในบีกเกอร์อีกใบที่บรรจุน้ำเดือด 

ต้มจนกว่าใบจะซีดเป็นสีขาว 
– นำใบที ่ต ้มจนซีดขาวแล้วมาล้างน้ำสะอาดและวางบนจานแก้ว คลี ่ใบออก ใช้หลอดหยดดูด

สารละลายไอโอดีน แล้วหยดลงบนใบให้ทั่ว ทิ้งไว้สักครู่ วาดรูปและระบายสีการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นที ่4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 

– แปลความหมายข้อมูลที่ได้จากตารางบันทึกผลการทดลอง 



– นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่ 
ขั้นที ่5 สรุปผลการทดลอง 

– นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขียนเป็นรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– เมื ่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนแป้งเกิดการเปลี ่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ 
สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงิน) 

– เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบด่างเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ บริเวณ
ใบที่เคยมีสีเขียว สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงิน) 

– คลอโรฟิลล์เป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ 
คลอโรฟิลล์เป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีน เมื่อหยด
สารละลายไอโอดีนลงบนแป้ง สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเหมือนกับการหยด
สารละลายไอโอดีนลงบนใบ ซึ่งสารละลายไอโอดีนก็เปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินในส่วนของ ใบที่มี
คลอโรฟิลล์) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า คลอโรฟิลล์ทำ
หน้าที่ช่วยให้พืชเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น คือ น้ำตาลที่เปลี่ยนไปเป็นแป้งและสะสมที่
ใบ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า น้ำตาลที่พืชสร้างขึ้นจะถูกลำเลียงไปตามส่วนต่าง  ๆ หรือเปลี่ยนไปเป็นแป้ง

เพื่อนำไปสะสมไว้ตามส่วนต่างๆ ของพืชในภายหลัง เมื่อพืชต้องการนำน้ำตาลมาใช้จึงเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
อีกครั้ง 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า พืชไม่ได้มีการสังเคราะห์ด้วยแสงที่บริเวณใบเท่านั้น ที่ลำต้นหรือรากที่มีสี
เขียวก็สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ เนื่องจากมีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียว แต่การสังเคราะห์ด้วยแส งส่วน
ใหญ่เกิดข้ึนที่ใบซึ่งพบคลอโรฟิลล์มากที่สุด 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 



(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
– การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะไร 
– การทดสอบใดแสดงได้ว่าบริเวณท่ีมีสีเขียวของใบเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับคลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืช โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์  
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมที่ 6 ทดลองคลอโรฟิลล์จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
3. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องคลอโรฟิลล์
กับการสร้างอาหารของพืช 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
........................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................................................................................ .............
...................................................................................................................... ............................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..........................................  



4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
......................................................................................................................................... ............ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  คลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืช (2)  เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ  ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายและสรุปได้ว่าพืชมีการเก็บสะสมอาหารไว้ตามส่วนต่างๆ ของพืช (K) 



2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องคลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
พืชเก็บสะสมอาหารไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของพืชทั้งในรูปของน้ำตาลและแป้ง 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

– การสร้างอาหารของพืช 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
ทดสอบการสะสมแป้งในพืช 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับคลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืช โดยการให้นักเรียนบอก
หน้าที่ของคลอโรฟิลล์และการตรวจสอบหาแป้งที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสง (แนวคำตอบ คลอโรฟิลล์ช่วย
ให้พืชเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง และสามารถตรวจสอบหาแป้งที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ด้วยการ
ทดสอบกับไอโอดีน ถ้ามีแป้ง ไอโอดีนจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงิน) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง คลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืช 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 



จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามว่า นอกจากที่ใบแล้ว เราสามารถพบแป้งได้ที่ส่วนใดของพืช

อีกบ้าง (แนวคำตอบ รากและผล) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนเล่าถึงผักและผลไม้ที่ปลูกไว้ที่บ้านหรือในชุมชนของนักเรียนว่า มีพืชชนิดใดที่มีการ

เก็บสะสมอาหารและเก็บสะสมไว้ในส่วนใด หรือเล่าถึงผักและผลไม้ที่ขายตามตลาดในชุมชนของนักเรียนว่า
ขายพืชที่มีการเก็บสะสมอาหารบ้างหรือไม่ โดยครูอธิบายเพิ่มเติมถึงพืชที่มีการเก็บสะสมอาหารซึ่งมีทั้งในรูป
ของแป้งและน้ำตาล (แนวคำตอบ แครอทสะสมอาหารในราก) 

(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 – 4 คน แต่ละกลุ่มสังเกตการสะสมแป้งในพืชตามขั้นตอนดังนี้ 
– นักเรียนเตรียมพืชที่มีการสะสมอาหารในรูปของแป้งมากลุ่มละ 1 ชนิด เช่น แครอท มันฝรั่ง 

และหัวไชเท้า 
– ผ่าพืชที่เตรียมมาออกเป็นชิ้นๆ 
– หยดสารละลายไอโอดีนลงบนพืช 
– สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– สารละลายไอโอดีนใช้ทดสอบอะไร (แนวคำตอบ ทดสอบแป้งที่สะสมในพืช) 
– เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนบนพืชเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ สารละลาย

ไอโอดีนเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงิน) 
 – พืชที่นำมาทดสอบมีการสะสมแป้งที่ใด (แนวคำตอบ แครอทและหัวไชเท้าสะสมแป้งที่ราก 

ส่วนมันฝรั่งสะสมแป้งที่ลำต้น) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สีน้ำเงินที่

ปรากฏบนเนื้อของพืช แสดงให้เห็นถึงการสะสมของแป้งในพืช 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 



นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับคลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืช จากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– พืชสะสมอาหารไว้ตามส่วนต่าง ๆ เพ่ืออะไร 
– นักเรียนมีวิธีทดสอบการสะสมอาหารของพืชวิธีใดบ้าง 

 

 
 
 
 
 
ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับคลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืช โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. แครอท มันฝรั่ง และหัวไชเท้า 
2. สารละลายไอโอดีน 
3. หลอดหยด 
4. มีดและเขียง 
5. จาน 
6. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศและอินเทอร์เน็ต 
7. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
8. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
9. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
10. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  



 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องคลอโรฟิลล์
กับการสร้างอาหารของพืช 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น 

3. รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................... ............................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 



3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 



4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  22  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  แสงกับการสร้างอาหารของพืช (1)   เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ  ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 



1. ทดลองและตรวจสอบได้ว่าพืชใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสง (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแสงกับการสร้างอาหารของพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
แสงช่วยให้พืชเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

– การสร้างอาหารของพืช 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
ทดลองแสงจำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามเกี่ยวกับการปลูกพืชของนักเรียน เช่น  
– สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการปลูกพืชมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ พืช ดิน กระถาง และบัวรดน้ำ) 
– เราควรวางกระถางพืชไว้บริเวณใดของบ้าน เพราะอะไร (แนวคำตอบ บริเวณที่มีแสงส่องถึง 

เพราะพืชใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสง) 
 2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง แสงกับการ
สร้างอาหารของพืช 



 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยถามคำถามว่า ถ้าพืชไม่ได้รับแสงแดด พืชจะมีลักษณะใด 

(แนวคำตอบ พืชจะมีใบเหลืองและสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้ พืชก็จะไม่เจริญเติบโต) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องแสงกับการสร้างอาหารของพืชจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วย

อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า แสงมีส่วนสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 7 ทดลองแสงจำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วย

แสงของพืช แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
ขั้นที ่1 กำหนดปัญหา 
     – พืชจะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่ ถ้าไม่ได้รับแสง 
ขั้นที ่2 ตั้งสมมุติฐาน 

– เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบ ส่วนที่ถูกปิดด้วยกระดาษสีดำน่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และส่วนที่ไม่ได้ถูกปิดด้วยกระดาษสีดำน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นที ่3 ทดลอง 

– ใส่แป้งจำนวนเล็กน้อยลงในจานหลุม 3 ช่อง แล้วหยดสารละลายไอโอดีน สังเกตและบันทึกผล 
– นำใบมาวาดรูปและระบายสีตามท่ีเห็นจริง  
– ตัดกระดาษสีดำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 แผ่น กว้าง 1.5 เซนติเมตร และความยาวให้พันรอบใบได้  
– ติดกระดาษสีดำเข้ากับใบ 3 ใบ ให้กระดาษแนบกับใบให้สนิท รดน้ำ แล้วจึงนำต้นไม้ไปรับแสงแดด

เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

– เทน้ำกลั่นลงในบีกเกอร์ที่เตรียมไว้ประมาณ 
1

2
  ของบีกเกอร์ ต้มจนเดือดแล้วจึงใส่ใบที่แกะกระดาษ

สีดำออก แล้วต้มต่อประมาณ 3 – 4 นาที 
– นำใบที่ต้มแล้วใส่ในหลอดทดลองที่บรรจุเอทานอล จากนั้นนำไปใส่ในบีกเกอร์อีกใบที่บรรจุน้ำเดือด 

ต้มจนกว่าใบไม้จะซีดเป็นสีขาว 
– นำใบไม้ที่ต้มจนซีดขาวแล้วมาล้างน้ำสะอาดและวางบนจานแก้ว คลี่ใบออก ใช้หลอดหยดดูด

สารละลายไอโอดีน แล้วหยดลงบนใบให้ทั่ว ทิ้งไว้สักครู่ วาดรูปและระบายสีการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นที ่4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 

– แปลความหมายข้อมูลที่ได้จากตารางบันทึกผลการทดลอง 
– นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่ 



ขั้นที ่5 สรุปผลการทดลอง 
     – นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขียนเป็นรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

 – เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนแป้งเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ สารละลาย
ไอโอดีนเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงิน) 
 – ส่วนใดของใบที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ ส่วนที่ไม่ถูกปิดด้วย
กระดาษสีดำเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง สังเกตจากเม่ือหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบ บริเวณท่ีไม่ถูกปิดด้วย
กระดาษสีดำ สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงิน เหมือนกับการหยด 
สารละลายไอโอดีนลงบนแป้ง) 
 – แสงเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ แสงเป็นปัจจัยในการ
สังเคราะห์ด้วยแสง สังเกตจากการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีน เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนแป้ง 
สารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเหมือนกับการหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบ ซึ่ง
สารละลายไอโอดีนก็เปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเฉพาะส่วนของใบที่ไม่ถูกปิดด้วยกระดาษสีดำ) 

(3) ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชใช้แสงในการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ น้ำตาลที่เปลี่ยนไปเป็นแป้งและสะสมที่ใบ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูอธิบายเพิ่มเติมกับนักเรียนว่า พืชแต่ละชนิดต้องการความเข้มแสงที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อใช้ความ

ต้องการความเข้มแสงของพืชเป็นเกณฑ์จะจำแนกพืชได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  
– พืชในร่ม ต้องการความเข้มแสงน้อย มักปลูกพืชชนิดนี้ไว้ในร่มหรือไม้ประดับภายในอาคารสถานที่ 

เช่น เศรษฐีเรือนใน หญ้าถอดปล้อง และเฟินใบมะขาม 
– พืชกึ่งร่มกึ่งแจ้ง ต้องการความเข้มแสงปานกลาง มักปลูกใต้ร่มไม้ที่แสงบางส่วนลอดผ่านได้ หรือที่

ร่มแดดรำไร เช่น วาสนาราชินี เยอบีร่า และสาวน้อยประแป้ง 
– พืชกลางแจ้ง ต้องการความเข้มแสงสูง มักปลูกกลางแจ้ง ส่วนมากเป็นพืชดอก เช่น เข็ม ชบา และ

ข้าวโพด 
 

5) ขั้นประเมนิ (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 



(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– แสงมีความสำคัญต่อพืชลักษณะใด 
– หลักฐานที่แสดงว่าแสงช่วยให้เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแสงกับการสร้างอาหารของพืช โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน์  
 

 
 
 
 
 
 
10. สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบกิจกรรมที่ 7 ทดลองแสงจำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องแสงกับการ
สร้างอาหารของพืช 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 



โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................... ............................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................... .................. 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 



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

............................................................................................................................. ........................  
4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 

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

........................................................................................ ............................................................. 
12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  23 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  แสงกับการสร้างอาหารของพืช (2)   เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ทดลองและตรวจสอบได้ว่าพืชใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสง (K) 



2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแสงกับการสร้างอาหารของพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
แสงช่วยให้พืชเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

– การสร้างอาหารของพืช 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตแสงมีความสำคัญต่อพืช 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับแสงกับการสร้างอาหารของพืช โดยการให้นักเรียนบอกความสำคัญ
ของแสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการตรวจสอบหาแป้งที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสง  (แนวคำตอบ 
แสงช่วยให้น้ำจับกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้และเปลี่ยนไปเป็นอาหารของพืช และสามารถตรวจสอบหาแป้ง
ที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ด้วยการทดสอบกับไอโอดีน ถ้ามีแป้ง ไอโอดีนจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็น
สีน้ำเงิน) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง แสงกับการสร้างอาหารของพืช 
 



ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามว่า บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่มักมีพืชขึ้นน้อยกว่าบริเวณรอบ

ต้นไม้ใหญ่เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้าน บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่จึงมีแสงแดดส่องถึงพ้ืน
น้อย จึงมีพืชเจริญเติบโตใต้ต้นไม้ใหญ่น้อยกว่าบริเวณรอบนอกท่ีได้รับแสงเต็มที่) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 – 4 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตว่า แสงมีความสำคัญต่อพืชโดยให้

นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
 – นักเรียนตัดฝากล่องด้านยาวของกล่องนมหรือกล่องน้ำผลไม้ขนาดใหญ่ หรือประดิษฐ์กล่องที่มี
ขนาดเท่ากล่องนมหรือกล่องน้ำผลไม้ขนาดใหญ่โดยให้มีฝาเปิดทางด้านยาว 1 ด้าน 

– นำกล่องไปครอบหญ้าบริเวณที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน โดยคว่ำด้านที่เป็นฝาเปิดลงและใช้
หินที่หนักพอสมควรทับเพ่ือไม่ให้กล่องปลิวเมื่อโดนลม 

– ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ 
– นักเรียนสังเกตความแตกต่างของหญ้าภายในกล่องกับบริเวณข้างเคียง 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณท่ีสังเกตและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– หญ้าภายนอกและภายในกล่องแตกต่างกันหรือไม่ ลักษณะใด (แนวคำตอบ แตกต่างกัน โดย
หญ้าที่อยู่นอกกล่องมสีีเขียว ส่วนหญ้าภายในกล่องเหี่ยวและใบมีสีเหลือง) 

– แสงมีความสำคัญต่อพืชหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ แสงมีความสำคัญต่อพืช สังเกต
จากหญ้าที่ได้รับแสงเจริญเติบโตตามปกติ ส่วนหญ้าที่ไม่ได้รับแสงเหี่ยวและใบมีสีเหลือง) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แสงมี
ความสำคัญต่อพืช พืชที่ไม่ได้รับแสงจะไม่สามารถสร้างอาหารเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตได้ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปลูกพืช โดยอธิบายว่าปัจจุบันทีมวิจัย

จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและมูลนิธิโครงการหลวง
พัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มคัดกรองแสงทางการเกษตรชื่อ ฟิล์มโพลีเทคพลาสติก (Poly Tech Plastic) ซึ่งเป็นฟิล์ม



ที่ใช้คลุมโรงเรือนการเกษตรเพ่ือกรองเฉพาะแสงที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และสะท้อนรังสีความร้อนทำให้ช่วยลด
อุณหภูมิในโรงเรือนการเกษตร นอกจากนี้ยังสะท้อนรังสียูวีซึ่งเป็นอันตรายต่อพืชได้ ทำให้พืชเจริญเติบโตไดด้ี
และผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแสงกับการสร้างอาหารของพืช จากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ถ้าพืชไม่ได้รับแสงจะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือไม่ เพราะอะไร 
– คนที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงหรือห้องแถวมักปลูกพืชไว้ข้างหน้าต่างหรือบนดาดฟ้าเพราะอะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแสงกับการสร้างอาหารของพืช โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. กล่องนมหรือกล่องน้ำผลไม้ขนาดใหญ่ 
2. กรรไกร 
3. หิน 
4. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศและอินเทอร์เน็ต 
5. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
6. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
7. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 



1. ซักถามความรู้เรื่องแสงกับการ
สร้างอาหารของพืช 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................ .............................................................................................  

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 



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

........................................................................................................... ..........................................  
4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 

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

......................................................................................................................................... ............ 
12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  24  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  ส่วนประกอบของดอก (1)    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุส่วนประกอบของดอกได้ (K) 



2. อธิบายส่วนประกอบของดอกท่ีทำหน้าที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องส่วนประกอบของดอกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
ดอกของพืชโดยทั่วไปประกอบด้วยกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ส่วนประกอบที่

ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ คือ เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

– การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 
 
 
 
 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตส่วนประกอบของดอก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 



1) ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเล่าเกี่ยวกับพืชที่ปลูกที่บ้านหรือในหมู่บ้าน แล้วถามคำถามนักเรียน
ว่า  

– นักเรียนรู้จักพืชที่เพื่อนเล่าหรือไม่ พืชที่เพื่อนเล่าคือพืชชนิดใด (แนวคำตอบ รู้จัก พืชที่เพื่อน
เล่า คือ ชบา) 

– พืชที่เพ่ือนเล่าเป็นพืชดอกหรือไม่ และนักเรียนเคยเห็นดอกของพืชชนิดนี้หรือไม่ (แนวคำตอบ 
ชบาเป็นพืชดอก เคยเห็นดอกของชบาเป็นสีแดง) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง ส่วนประกอบ
ของดอก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
 (1) ครูนำดอกชบาหรือรูปจากอินเทอร์เน็ตมาให้นักเรียนดูแล้วถามคำถามนักเรียนว่า 
  – ดอกชนิดนี้เป็นดอกของพืชใด (แนวคำตอบ ชบา) 
  – ดอกชนิดนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง (แนวคำตอบ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสร
เพศเมีย) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบาย
ให้นักเรียนเข้าใจว่า ดอกของพืชนอกจากจะทำให้พืชสวยงามแล้ว ยังเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำ  หน้าที่ในการ
สืบพันธุ์อีกด้วย โดยส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกทำหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนประกอบทั่วไปของดอก คือ 
กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย 

(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 8 สังเกตส่วนประกอบของดอก แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
   – สมาชิกแต่ละคนช่วยกันนำดอกของพืชมาสังเกตส่วนประกอบ 
   – สังเกตลักษณะของกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียของแต่ละดอก บันทึก
ข้อมูล 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 



   – พืชที่นำมาสังเกตมีส่วนประกอบของดอกครบทุกส่วนหรือไม่ (แนวคำตอบ พืชที่นำมาสังเกตมี
ส่วนประกอบของดอกไม่ครบทุกส่วน โดยดอกมะละกอไม่มีเกสรเพศผู้และดอกตำลึงไม่มีเกสรเพศเมีย) 
   – ดอกของพืชทุกชนิดมีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วนหรือไม่ (แนวคำตอบ ดอกของพืชทุกชนิดมี
ส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ดอกมี
ส่วนประกอบหลัก คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งพืชบางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบ
ทั้ง 4 ส่วน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของดอก เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปได้ว่าดอกของพืช

แต่ละชนิดมีสีสัน รูปร่าง และจำนวนของกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียแตกต่างกัน  
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

  – ส่วนประกอบหลักของดอกมีอะไรบ้าง 
  – ส่วนประกอบของดอกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์คืออะไร 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง

มโนทัศน์    
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมที่ 8 สังเกตส่วนประกอบของดอก  
2. ดอกชบาหรือรูปจากอินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 



ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องส่วนประกอบ
ของดอก 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 



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

.....................................................................................................................................................   
4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 

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

........................................................................................................... .......................................... 
12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  25  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  ส่วนประกอบของดอก (2)    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุส่วนประกอบของดอกได้ (K) 



2. อธิบายส่วนประกอบของดอกท่ีทำหน้าที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องส่วนประกอบของดอกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
ดอกของพืชโดยทั่วไปประกอบด้วยกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ส่วนประกอบที่

ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ คือ เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

– การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 

 
 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สำรวจดอกของพืชบริเวณโรงเรียน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอก โดยนำรูปดอกพู่ระหงมาให้นักเรียนดูแล้วให้
นักเรียนอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก (แนวคำตอบ ดอกพู่ระหงมีส่วนประกอบของดอกครบ 4 ส่วน 
คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย) 



2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง ส่วนประกอบของดอก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามว่า นักเรียนพบดอกของพืชชนิดใดบ้างระหว่างทางมา

โรงเรียน (แนวคำตอบ ดอกเข็ม ดอกชบา และดอกมะม่วง) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน แต่ละกลุ่มสำรวจดอกของพืชบริเวณโรงเรียน แล้ววาดรูป

ส่วนประกอบของดอก พร้อมกับจำแนกดอกเป็นกลุ่มตามส่วนประกอบของดอกที่บันทึกได้และบันทึกจำนวน
ดอกในแต่ละกลุ่ม นำเสนอผลการสำรวจด้วยแผนภูมิแท่ง 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ บริเวณท่ีสำรวจและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– พืชที่สำรวจมีส่วนประกอบของดอกครบทุกส่วนหรือไม่ (แนวคำตอบ บางชนิดมีส่วนประกอบ
ครบทุกส่วน บางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบทุกส่วน) 

– ส่วนประกอบของพืชที่พบมากที่สุดคืออะไร (แนวคำตอบ กลีบดอก) 
– ส่วนประกอบของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ (แนวคำตอบ ส่วนประกอบของพืช

แต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ส่วนประกอบ

หลักของดอก คือ กลีบเลี ้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู ้ และเกสรเพศเมีย โดยพืชแต่ละชนิดมีลักษณะของ
ส่วนประกอบของดอกแตกต่างกัน   
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของ

ดอก ดังนี้ 



– เกสรเพศผู้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ก้านชูอับเรณูและอับ
เรณู ภายในอับเรณูมีละอองเรณู ซึ่งมีลักษณะคล้ายฝุ่นแป้ง แต่เมื่อ
นำมาสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเป็นรูปร่าง 

ต่าง ๆ กันไปตามชนิดของดอกไม้ 
– เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ รังไข่ ก้านเกสรเพศ

เมีย และยอดเกสรเพศเมีย โดยยอดเกสรเพศเมีย มีน้ำเหนียวหรือขน
อ่อนๆ จำนวนมากทำหน้าที่จับละอองเกสรเพศผู้ ดอกไม้แต่ละชนิดมี
ลักษณะของยอดเกสรเพศเมียแตกต่างกันได้หลายแบบ   

     

 
ตัวอย่างยอดเกสรเพศเมีย 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับส่วนประกอบของดอก จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต นำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

  – พืชต่างชนิดกันมีส่วนประกอบของดอกเหมือนกันหรือไม่ 
  – ส่วนประกอบของดอกท่ีมีความสำคัญต่อการสืบพันธุ์มากที่สุดคือส่วนใด 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง

มโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปดอกพู่ระหง 

อับเรณู 

ก้านชูอับเรณู 

เกสรเพศผู้ 



2. รูปเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศและอินเทอร์เน็ต 
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องส่วนประกอบ
ของดอก 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................... ............................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................... .................. 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 



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

............................................................................................................................. ........................  
4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 

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

........................................................................................ ............................................................. 
12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  26 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การจำแนกชนิดของดอก    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จำแนกดอกเป็นกลุ่มจากเกณฑ์ท่ีกำหนดได้ (K) 



2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกชนิดของดอกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
ดอกสามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้โดยการกำหนดเกณฑ์ที่แสดงลักษณะเฉพาะที่เหมือนกัน  

– เมื่อใช้ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ แบ่งเป็นดอกครบส่วนกับดอกไม่ครบส่วน 
– เมื่อใช้เพศของดอกเป็นเกณฑ์ แบ่งเป็นดอกสมบูรณ์เพศกับดอกไม่สมบูรณ์เพศ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

– การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 

 
 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกชนิดของดอก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกโดยถามคำถามดังนี้  
– ดอกมีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้าง (แนวคำตอบ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสร

เพศเมีย) 



– ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์คือส่วนใด (แนวคำตอบ เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย) 
2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การจำแนก

ชนิดของดอก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกมะละกอ และดอกฟักทอง หรือรูปที่แสดงส่วนประกอบชัดเจน

ของดอกเหล่านี้มาให้นักเรียนสังเกต แล้วให้นักเรียนบันทึกส่วนประกอบของดอก จากนั้นถามคำถามนักเรียน
ว่า ถ้าต้องการจำแนกดอกเหล่านี ้เป็นกลุ ่มจะใช้เกณฑ์ใด และแบ่งกลุ ่มได้ลักษณะใด (แนวคำตอบ ใช้
ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ แบ่งเป็นดอกครบส่วน คือ ดอกกุหลาบและดอกชบา และดอกไม่ครบส่วน 
คือ ดอกมะละกอและดอกฟักทอง) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการจำแนกชนิดของดอกจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วย
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เราสามารถจำแนกชนิดของดอกเป็นกลุ่มได้โดยกำหนดเกณฑ์ที่ต้องการ เช่น การ
ใช้ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ แบ่งเป็นดอกครบส่วนและดอกไม่ครบส่วน หรือการใช้เพศของดอกเป็น
เกณฑ์ แบ่งเป็นดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศ 

(2) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกชนิดของดอกโดยดำเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
    – แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อดอกครบส่วน ดอกไม่ครบส่วน ดอกสมบูรณ์
เพศ และดอกไม่สมบูรณ์เพศ และความสัมพันธ์ระหว่างดอกทั้ง 4 ชนิดให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตาม
หัวข้อที่กำหนด  
    – สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
    – สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื ่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกัน
อภิปรายซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
    – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 



3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

   – ดอกครบส่วนและดอกไม่ครบส่วนแตกต่างกันลักษณะใด (แนวคำตอบ ดอกครบส่วน คือ ดอก
ที่มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ส่วนดอกไม่ครบส่วน คือ ดอกที่ขาดส่วนประกอบสำคัญ

ของดอกส่วนใดส่วนหนึ่งไป) 
   – ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์
เพศแตกต่างกันลักษณะใด (แนวคำตอบ ดอกสมบูรณ์เพศ คือ 
ดอกที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียภายในดอกเดียวกัน ส่วน
ดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่มีเฉพาะเกสรเพศผู้หรือเกสรเพศ
เมียอย่างใดอย่างหนึ่งภายในดอก) 
   – ดอกสมบูรณ์เพศจัดเป็นดอกครบส่วน
เสมอหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่ เพราะดอกครบส่วน

ต้องพิจารณาว่าดอกมีส่วนประกอบสำคัญครบทั้ง 4 ส่วน ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะการมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศ
เมียครบภายในดอกเดียวกัน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ดอกสามารถ
จำแนกเป็นกลุ่มได้เมื่อกำหนดเกณฑ์ในการจำแนก 
 
 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 

(1) ครูเชื่อมโยงความรู้อาเซียน โดยถามนักเรียนว่า ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจำชาติของประเทศ
สมาชิกอาเซียนคือดอกอะไร จากนั้นครูนำรูปดอกไม้ประจำชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมาให้นักเรียนดู
พร้อมกับให้ดูส่วนประกอบของดอกไม้ประจำชาติว่ามีลักษณะใดเหมือนหรือแตกต่างกันบ้าง  

 

• มาเลเซีย มีดอกบุหงารายา (Bunga raya) หรือที่คนไทย

เรียกว่า ดอกชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติ ดอกบุหงารายาใช้

เพ่ือแสดงความเป็นปึกแผ่นและความอดทนของคนในชาติ 

ดอกบุหงารายาเป็นทั้งดอกครบส่วนและดอกสมบูรณ์เพศ 

คือ มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และ เกสรเพศเมีย ซ่ึง

ดอกบุหงารายาแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น 

กลีบดอกมีสีแตกต่างกัน หรือกลีบดอกมีการซ้อนเรียงชั้นที่

ต่างกัน 



 

• เวียดนามมีดอกบัว (Lotus) เป็นดอกไม้ประจำชาติ ดอกบัว

ใช้แสดงถึงความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่

ดี ดอกบัวเป็นทั้งดอกครบส่วนและดอกสมบูรณ์เพศเหมือน

ชบา คือ มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และ เกสรเพศ

เมีย ซึ่งดอกบัวแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ดอก

มีขนาดต่างกัน หรือกลีบดอกมีสีแตกต่างกัน 

 

• ลาว มีดอกจำปาลาว (Dok Champa) หรือที่คนไทยเรียกว่า 

ดอกลีลาวดี เป็นดอกไม้ประจำชาติ ดอกจาปาลาว เป็น

ตัวแทนของความสุขและความจริงใจ ดอกจาปาลาวเป็น

ดอกสมบูรณ์เพศ แต่เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ลึกเข้า

ไปภายในดอก เราจึงสังเกตไม่เห็นจากภายนอก และดอกจา

ปาลาวเป็นดอกไม่ครบส่วนเพราะไม่มีกลีบเลี้ยง 

 
 

• สิงคโปร์มีดอกกล้วยไม้แวนดา (Vanda Miss Joaquim) 

เป็นดอกไม้ประจำชาติ ดอกกล้วยไม้แวนดาเป็นดอกไม้ที่

รู้จักกันมากท่ีสุดในสิงคโปร์ และถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจำ

ชาติเมื่อปี พ.ศ. 2524 ดอกกล้วยไม้เป็นดอกสมบูรณ์เพศ

เช่นเดียวกับดอกจาปาลาว คือ มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศ

เมียอยู่ในดอกเดียวกัน ดอกกล้วยไม้แวนดาเป็นดอกไม่ครบ

ส่วนเพราะไม่มีกลีบเลี้ยง 

  (2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศ
เก ี ่ ย วก ับ การจำแนกชน ิ ดของดอก  จากหน ั งส ื อ เ ร ี ยน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้อง

ฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 



(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ดอกสมบูรณ์เพศไม่จัดอยู่ในกลุ่มดอกครบส่วนเพราะอะไร 
– ดอกไม่สมบูรณ์เพศจัดเป็นดอกไม่ครบส่วนเพราะอะไร 

 

 
 
 
 
ขั้นสรุป 

1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการจำแนกชนิดของดอก โดยร่วมกันเขียนสรุปเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์

2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความ ก้าวหน้า/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ของนักเรียน 

3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ
เรียนชั่วโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 

– สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นและเคลื่อนที่เองได้ ถ้านักเรียนต้องการจำแนกสัตว์เป็นกลุ่ม
จะมีลักษณะเฉพาะใดที่สามารถจำแนกสัตว์ได้บ้าง (แนวคำตอบ การมีกระดูกสันหลัง) 

4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้าเพ่ือจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป  
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อการจำแนกสัตว์ 

5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามท่ีสงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพ่ือนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกมะละกอ และดอกฟักทอง หรือรูปที่แสดงส่วนประกอบของดอกเหล่านี้ 
2. รูปดอกไม้ประจำชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. หนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และ

อินเทอร์เน็ต 
4. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
5. แบบทดสอบหลังเรียน 



6. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
7. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
8. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนก
ชนิดของดอก 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมใน 
3. การปฏิบัติกิจกรรมเป็น 
4. รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย

การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................ ..................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................ .............................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................... .................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 



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

........................................................................................................... .......................................... 
12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 


