
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช                                        เวลา  2  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื ่อการเจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง 
ประจักษ์ 
  ว 1.2 ป.2/2 ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสง เพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้
ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบุว่าน้ำและแสงเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ (K) 
 2. อธิบายปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ (K) 
 3. ปฏิบัติการทดลองตามข้ันตอนได้ถูกต้อง (A) 
 4. มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (A) 
 5. ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพ่ือการเจริญเติบโตได้ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโตและจะดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยแสงและน้ำในการดำรงชีวิตรวมทั้ง
อาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชคือ น้ำ แสงแดด อากาศ และแร่ธาตุต่าง ๆ
เพื่อนำไปใช้ในการสร้างอาหาร แร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชมีหลายชนิด เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม   
แร่ธาตุอาหารต่างๆ เหล่านี้ พืชได้มาจากหลายทาง ที่สำคัญคือได้จากปุ๋ย ปุ๋ยให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช       
เพ่ือใช้บำรุงลำต้นให้เจริญเติบโต และมีดอก มีผล 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชีวิตพืชน่ารู้ 
 2. ครูชวนนักเรียนสนทนาว่ามีนักเรียนคนใดเคยปลูกต้นพืชบ้าง จากนั้นครูให้นักเรียนที่เคยปลูกต้น
พืชออกมาเล่าประสบการณ์ของตนเองให้เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนฟังว่าต้นพืชที่ปลูกเป็นอย่างไร 
 3. ครูกระตุ ้นความสนใจของนักเรียนก่อนจะเริ ่มเรียนในวันนี้  โดยครูนำภาพต้นพืชที ่ไม่มีการ
เจริญเติบโต เช่น ต้นพืชแห้ง ๆ ต้นพืชเหี่ยว เป็นต้นขั้นสอน 
 4. จากนั้นครูถามคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน โดยมีแนวคำถามดังนี้ 
 - นักเรียนสังเกตเห็นอะไร (แนวตอบ: ต้นไม้เหี่ยว) 
 - นักเรียนคิดว่าที่ต้นไม้เหี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง (แนวตอบ: ขาดน้ำ ขาดสารอาหาร หรือแสง) 
 - ถ้านักเรียนเจอต้นพืชลักษณะตามที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนักเรียนต้องทำอย่างไรบ้าง  (แนวตอบ: รด
น้ำ ใส่ปุ๋ย ให้ต้นไม้โดนแสง เป็นต้น) 
 5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นแล้วตอบคำถามของครู ที่ละคน เพ่ือนในชั้นเรียนช่วยกัน
อภิปรายคำตอบของเพื่อน และสรุปคำตอบที่ถูกต้องร่วมกันโดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1. ให้นักเรียนสังเกตรูปภาพจากบัตรภาพพืชชนิดต่าง ๆ ที่ครูเตรียมมาให้ แล้วให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นว่า ภาพนี้เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของพืชหรือไม่ อย่างไร โดยครูตั้งคำถาม โดยมีแนวคำถามดังนี้ 
 - การที่ดอกกุหลาบสีแดงนี้จะสวยงามได้ดอกกุหลาบต้องการปัจจัยใดในการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโต (แนวตอบ: น้ำ แสง อากาศ ธาตุอาหาร เป็นต้น) 
 2. ให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช จากในหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตพืชหน้ารู้ โดยครูสุ่มเลือกตัวแทนหรือขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน 
ออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นผู้อ่านนำ ดังนี้ (ครูสามารถเสริมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียนได้จากหนังสือ
คู่มือครู) (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 



 3. ครูให้นักเรียนจับสลากหัวข้อพืชชนิดต่าง ๆ ที่ครูเตรียมไว้คนละ 1 ใบ ซึ่งมีชื่อพืชเขียนไว้ดังตัวอย่าง 
ต้นกุหลาบ ต้นมะลิ ต้นชบา ต้นทานตะวัน เป็นต้น 

 4. จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนดูสลากที่ตนเองจับได้ว่าได้ชื่อต้นพืชว่าอะไรแล้วครูชูภาพต้นพืชทีละ
ชนิดให้นักเรียนดูเพื่อที่จะแบ่งกลุ่มและให้นักเรียนที่จับได้พืชชนิดนั้นออกมารับภาพทีละกลุ่มซึ่งคนที่ได้ต้นพืช
ชนิดเดียวกันเข้ากลุ่มด้วยกัน 

 5. ครูแจกกระดาษให้กลุ่มละ 1 แผ่น จากนั้นให้ช่วยกันวาดต้นพืชที่กลุ่มตนเองจับฉลากได้และช่วยกัน
ระดมความคิดตามหัวข้อที่ครูกำหนด คือ พืชจะเจริญเติบโตได้ต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้าง 
 6. ครูให้เวลาในการทำกิจกรรมกลุ่มตามความเหมาะสม โดยการทำตามขั้นตอนดังนี้ 
 - วาดภาพต้นพืชตามที่จับฉลากได้ (ครูอาจจะแจกภาพต้นพืชให้แต่ละกลุ่มแล้วให้นักเรียนไปหาข้อมูล
เพ่ิมเติม) 
 - ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชแล้วนำข้อมูลที่ได้เขียนลงใน
แผนภาพของกลุ่มตนเอง 
 - ครูคอยให้คำแนะนำนักเรียนแต่ละกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนได้รายละเอียดที่ครบถ้วน 
 (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 7. จากนั้นครูให้เวลาแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานตามที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช 
 8. ครูจับฉลากชื่อพืชตามชื่อกลุ่มของนักเรียนแล้วให้กลุ่มที่ถูกเรียกชื่อออกมานำเสนอผลงานการ
ค้นคว้าของกลุ่มตนเองให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรียนจนครบทุกกลุ่ม 

 9. เมื่อทุกกลุ่มนำเสนอผลการค้นคว้าครบแล้วนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปความรู้จากการ
ค้นคว้าของแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของต้นพืชเพื่อให้ได้ความรู้ดังว่า  “พืชเป็น
สิ ่งมีชีวิตที ่มีการเจริญเติบโตและจะดำรงชีวิตอยู ่ได้ต้องอาศัยแสงและน้ำในการดำรงชีวิตรวมทั้งอาศัย
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชคือ น้ำ แสงแดด อากาศ และแร่ธาตุต่าง ๆ เพ่ือ
นำไปใช้ในการสร้างอาหาร แร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชมีหลายชนิด เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แร่ธาตุ
อาหารต่างๆ เหล่านี้ พืชได้มาจากหลายทาง ที่สำคัญคือได้จากปุ๋ย ปุ๋ยให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช เพ่ือใช้บำรุง
ลำต้นให้เจริญเติบโต และมีดอก มีผล” (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม) 
 10. คร ูอธ ิบายและยกตัวอย ่างปัจจ ัยที ่จำเป็นต ่อการดำรงช ีว ิตของพืช  เช ่น ต ้นทานตะวัน 
ดังนี้“ทานตะวันเป็นพืชที่มีการปรับตัวเข้ากับสภาพของเขตร้อน ได้ดีพอสมควรชอบแสงแดดสามารถออกดอก
ให้ผลได้ทุกสภาพช่วงแสงถ้าไม่มีแสงต้นทานตะวันจะเจริญเติบโตช้าหรือไม่เจริญเติบโตเลย” 



ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 11. ครูนำรูปภาพต้นไม้ที ่มีการเจริญเติบโตแตกต่างกันมาติดไว้บนกระดาน  (รูปภาพต้นไม้ที่
เจริญเติบโตดีกับรูปภาพต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาสีซีด) และบัตรคำเก่ียวกับปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชวางคละกัน
ไว้ ตัวอย่างภาพการเจริญเติบโตของต้นมะเขือ ตัวอย่างบัตรคำ รดน้ำ ไม่รดน้ำ รับแสง ไม่ได้รับแสง ใส่ ปุ๋ย ไม่
ใส่ปุ๋ย 
 12. จากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-4 คนตามความเหมาะสมให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับ
ฉลากว่าจะได้รูปภาพต้นไม้ลักษณะใด 
  13. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำรูปภาพกลับไปปรึกษากันที่กลุ่มของนักเรียนแล้วส่งตัวแทนออกมาเลือก
บัตรคำให้สอดคล้องกับรูปภาพมากที่สุด โดยครูกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมกลุ่มละ 10 นาท ี(หมายเหตุ: ครู
เริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายกลุ่ม) 
 14. จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมิน
นักเรียนโดยใช้แบบประเมินการ นำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
 15. ครูให้นักเรียนให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช 
 16. จากนั้นให้นักเรียน ทำแผนผังมโนทัศน์ เรื่องออกแบบการวางแผนดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตแล
แข็งแรงโดยเขียนและวาดภาพอธิบายในหัวข้อ “วิธีการดูแลต้นไม้ของฉัน” และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูตรวจสอบผลจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู ้ที ่ 3 เรื ่องชีวิตพืชน่ารู ้ครู
ประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลงานในการทำกิจกรรมที่หน้าชั้นเรียน 

2. ครูตรวจสอบผลจากการทำใบงาน เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช 
3. นักเรียนและครูสรุปเพิ่มเติมเก่ียวกับการดำรงชีวิตของพืชและปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช 

ว่า “พืชเป็นสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ย่อมต้องการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสภาพของ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ 

- ดิน เป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
- น้ำ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก น้ำช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน 
- ธาตุอาหารหรือปุ๋ย เป็นสิ่งที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตดียิ่งขึ้น ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืชมี 16 ธาตุ 
- อากาศ ในอากาศมีแก๊สหลายชนิด แต่แก๊สที่พืชต้องการมากคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊ส

ออกซิเจนซึ่งใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารและหายใจ 
- แสงสว่างหรือแสงแดดพืชต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร” 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 
         - การตอบคำถาม 

 
 
 
- สังเกตจากการตอบ
คำถามและแสดงความ
คิดเห็น  

 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) ปัจจัยที่จำเป็นต่อ
การดำรงชีวิต 

- ตรวจใบงาน เรื่อง 
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการ 
ดำรงชีวิตของพืช 
- ประเมินแผนผังมโน

ทัศน์ เรื่อง ออกแบบ
การวางแผนดูแลต้นไม้
ให้เจริญเติบโตและ
แข็งแรง 

- ประเมินชิ้นงาน เรื่อง 
วิธีการดูแลต้นไม้ของฉัน 

- ใบงาน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
- สมุดบันทึก  

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม  

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวติพืชน่ารู้ 
2) แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องชีวิตพืชน่ารู้ 
3) ใบงาน เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช 
4) บัตรภาพพืชชนิดต่าง ๆ 
5) บัตรคำเกี่ยวกับปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช 
6) สลากหัวข้อพืชชนิดต่าง ๆ 
7) ภาพต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตแตกต่างกัน 
8) ภาพต้นพืชที่ไม่มีการเจริญเติบโต 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
- 

 
 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
...................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ................................. 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  แสงกับการดำรงชีวิตของพืช                             เวลา  4  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื ่อการเจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง 
ประจักษ์ 
  ว 1.2 ป.2/2 ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสง เพ่ือการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ 
ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายว่าแสงเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ (K) 
 2. ทดลองว่าพืชต้องการแสง เพื่อการเจริญเติบโตได้ (P) 
 3. บันทึกผลการทดลองด้วยความซื่อสัตย์ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พืชต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร ถ้าขาดแสงแดด พืชจะแคระแกรนใบจะมีสีเหลืองหรือ
ขาวซีดและตายในที่สุด พืชแต่ละชนิดต้องการแสงไม่เท่ากันพืชบางชนิดอาจต้องการแสงแดดจัด แต่พืชบาง
ชนิดก็ต้องการแสงน้อย 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียนและสนทนากับนักเรียนโดยถามนักเรียนว่า  “การดำรงชีวิตของพืชมี
อะไรบ้าง” ครูขออาสาสมัครในการตอบคำถาม 3-4 คน (แนวตอบ: น้ำ แสงแดด ดิน อากาศ เป็นต้น) 
 2. ครูกระตุ้นความคิดความสนใจของนักเรียนโดยการนำกล่องกระดาษมาตั้งหน้าชั้นเรียน 1 กล่อง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - กล่องมีรูปภาพต้นพืชอยู่ 3 ลักษณะ ใบสีเขียว ใบสีเหลืองใบสีส้มแดง 
 - มีบัตรคำความหมายของรูปภาพต้นพืชทั ้ง 3 ลักษณะ 3 บัตรคำ (ติดอยู ่บนกระดาน) โดยมี
รายละเอียดของบัตรคำดังนี้ พืชเจริญเติบโตได้ดี พืชได้รับแสงแดดมากเกินไป และพืชขาดธาตุอาหารจากนั้น
ครูอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมดังนี้ 
 - ให้นักเรียนส่งตัวแทนมาหยิบรูปภาพกลุ่มละ 1 ใบ 
 - ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงรูปภาพที่หยิบมาและให้แต่ละกลุ่มเลือกบัตรคำที่ติดอยู่บน
กระดานให้สอดคล้องกับรูปภาพต้นพืชที่ได้มา 
 3. จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความหมายของรูปภาพทั้ง 3 รูปภาพว่า “พืชขาดปัจจัย
ใดในการเจริญเติบโต” โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและตัดสินว่ากลุ่มไหนตอบคำถามได้
ถูกต้อง (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1. ครูจัดวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมแสงมีความสำคัญต่อพืชหรือไม่โดยจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้
นักเรียนสามารถทดลองและระบุว่าพืชได้รับแสงเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตได้มาวางไว้หน้าชั้นเรียนโดยมีวัสดุ
อุปกรณ์ดังนี้ 
 - ดิน 1 ถุง - น้ำ 1 ถัง 
 - กล่องทึบมีฝาปิด 1 ใบ - กระถางต้นไม้ 2 ใบ 
 - ต้นถั่วเขียวอายุประมาน 7-10 วัน (ครูเตรียมให้) 



 2. ให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตอุปกรณ์ที่ครูจัดเตรียมไว้หน้าชั้นเรียนแล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ทำอะไรบ้าง 
 3.ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตเพ่ือทบทวนบทเรียนก่อนทำกิจกรรม
ที่ 1 เรื่อง แสงมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตพืชน่ารู้ 
 4. จากนั้นครูเขียนปัญหาของกิจกรรมไว้บนกระดานโดยมีแนวคำถามดังนี้  
 - แสงเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของ พืชหรือไม่ 
 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันถึงวิธีการทดลองเพ่ือหาคำตอบของปัญหากิจกรรมที่ครูเขียน
ไว้บนกระดานโดยมีครูคอยช่วยเสริมหรือเพิ่มเติมความเข้าใจของวิธีการทดลองเพื่อหาคำตอบของปัญหา
กิจกรรมและตั้งสมมติฐานว่า “แสงมีผลต่อการเจริญต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่”แล้วบันทึกลงสมุด 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนวิธีการทดลองหาคำตอบของปัญหากิจกรรมของกลุ่มตนเองไว้ ใน
สมุดของตนเองจากนั้นครูให้นักเรียนส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง 
 7. ครูเขียนวิธีการหาคำตอบเกี่ยวกับปัญหาของกิจกรรมแต่ละกลุ่มไว้บนกระดานหน้าชั้นเรียนและครู
กับนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปวิธีการทดลองแต่ละกลุ่มให้ถูกต้องเพื่อนำไปสู่กิจกรรมการทดลองใน
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง แสงมีความสำคัญกับพืชหรือไม่จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่  3 เรียนรู้
ชีวิตพืช 
 8. ครูให้นักเรียนตอบคำถามก่อนทำการทดลองเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจดังนี้ 
 - สิ่งใดที่นักเรียนต้องคอยสังเกตพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงในระหว่างทำการทดลอง  (แนวตอบ: 
การเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว) 
 - ถ้าผลการทดลองออกมาว่าถั่วเขียวทั้ง 2 มีลักษณะแตกต่างกัน สาเหตุใดที่ทำให้ (แนวตอบ:แสงแดด
ที่ส่องถึงต้นถ่ัวเขียวไม่เท่ากันทำให้ถั่วเขียว 2 ต้นมีลักษณะแตกต่างกัน) 
 
ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 9. จากนั้นครูอธิบายขั้นตอนการทดลองกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แสงมีความสำคัญกับพืชหรือไม่จากหนังสือ
เรียน วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตพืชน่ารู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 - ใช้ปากกาเมจิกเขียนเลข 1 ลงบนกระถางใบที่ 1 และเขียนหมายเลข 2 บนกระถางใบที่ 2 จากนั้น
เลือดต้นถั่วเขียวให้มีขนาดและความสูงเท่า ๆ กัน 2 ต้น 
 - นำดินใส่ถางต้นไม้ทั้ง 2 ใบ ในปริมานเท่ากันจากนั้นนำถั่วเขียวที่เลือกไว้มาปลูกในกระถางใบละ 1 
ต้นสังเกตและบันทึกผล 
 - นำต้นถั่วเขียวในกระถางใบท่ี 1 ไปตั้งบริเวณท่ีแสงแดดส่องถึง 
 - นำต้นถั่วเขียวในกระถางใบท่ี 2 ไปตั้งในกล่องทึบและปิดฝาไม่ให้แสงแดดส่องถึง 



 - รดน้ำต้นถั่วเขียวทั้ง 2 กระถางตอนเช้าและตอนเย็นในปริมานเท่าๆ กันทุกวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
จากนั้นสังเกตต้นถั่วเขียวแล้วบันทึกผลลงในตารางดังนี้ 
 (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 10. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันถึงวิธีการทดลองเพื่อหาคำตอบของปัญหากิจกรรมที่ครู
เขียนไว้บนกระดานโดยมีครูคอยช่วยเสริมหรือเพ่ิมเติมความเข้าใจของวิธีการทดลองเพ่ือหาคำตอบของปัญหา
กิจกรรมและตั้งสมมติฐานว่า “แสงมีผลต่อการเจริญต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่” แล้วบันทึกลงสมุด 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 11. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนวิธีการทดลองหาคำตอบของปัญหากิจกรรมของกลุ่มตนเองไว้ ใน
สมุดของตนเองจากนั้นครูให้นักเรียนส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง 
 12. ครูให้นักเรียนตอบคำถามก่อนทำการทดลองเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ โดยมีแนวคำถาม
ดังนี้ สิ่งใดที่นักเรียนต้องคอยสังเกตพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงในระหว่างทำการทดลอง  (แนวตอบ: การ
เจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว) 
 - ถ้าผลการทดลองออกมาว่าถั่วเขียวทั้ง 2 มีลักษณะแตกต่างกัน สาเหตุใดที่ทำให้ (แนวตอบ:แสงแดด
ที่ส่องถึงต้นถ่ัวเขียวไม่เท่ากันทำให้ถั่วเขียว 2 ต้นมีลักษณะแตกต่างกัน) 

ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

 13. ครูให้นักเรียนนำกระถางต้นไม้ทั้ง 2 ใบที่ทำการทดลองมาวางไว้ที่กลุ่มของตนเองและร่วมกัน
อภิปรายภายในกลุ่มถึงผลการทดลองที่ได้ทั้งหมดว่า แสงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชหรือไม่  แล้วสรุปผลการ
ทดลองทั้งหมดลงในแบบบันทึกการทดลอง (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกต 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 14. นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมเพ่ือออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มท่ีหน้าชั้นเรียน 
 15. เมื่อนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปผลที่แต่ละกลุ่มนำเสนอไป
เพ่ือเสนอแนะข้อบกพร่องในส่วนที่ขาดไปสำหรับกลุ่มนั้น ๆ 
 16. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
 17. นักเรียนและครูสรุปเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ แสงมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ดังนี้“พืชต้องการแสงแดดมา
ใช้ในการสร้างอาหาร ถ้าขาดแสงแดด พืชจะแคระแกรน ใบจะมีสีเหลืองหรือขาวซีดและตายในที่สุด พืชแต่ละ
ชนิดต้องการแสงไม่เท่ากันพืชบางชนิดต้องการแสงแดดจัด แต่พืชบางชนิดก็ต้องการแสงน้อย” 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 11. ครูนำรูปภาพต้นไม้ที ่มีการเจริญเติบโตแตกต่างกันมาติดไว้บนกระดาน  (รูปภาพต้นไม้ที่
เจริญเติบโตดีกับรูปภาพต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาสีซีด) และบัตรคำเก่ียวกับปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชวางคละกัน
ไว้ ตัวอย่างภาพการเจริญเติบโตของต้นมะเขือ ตัวอย่างบัตรคำ รดน้ำ ไม่รดน้ำ รับแสง ไม่ได้รับแสง ใส่ ปุ๋ย ไม่
ใส่ปุ๋ย 



 12. จากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-4 คนตามความเหมาะสมให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับ
ฉลากว่าจะได้รูปภาพต้นไม้ลักษณะใด 
  13. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำรูปภาพกลับไปปรึกษากันที่กลุ่มของนักเรียนแล้วส่งตัวแทนออกมาเลือก
บัตรคำให้สอดคล้องกับรูปภาพมากที่สุด โดยครูกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมกลุ่มละ 10 นาท ี(หมายเหตุ: ครู
เริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายกลุ่ม) 
 14. จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมิน
นักเรียนโดยใช้แบบประเมินการ นำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
 15. ครูให้นักเรียนให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช 
 16. จากนั้นให้นักเรียน ทำแผนผังมโนทัศน์ เรื่องออกแบบการวางแผนดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตแล
แข็งแรงโดยเขียนและวาดภาพอธิบายในหัวข้อ “วิธีการดูแลต้นไม้ของฉัน” และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับ เรื่อง แสงกับการดำรงชีวิตของพืชเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
อีกครั้งดังนี้ 

- แสงเป็นปัจจัยที่ใช้ในการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่อย่างไร (แนวตอบ:แสงเป็นปัจจัยสำคัญเพราะพืช
ต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร) 

- นักเรียนคิดว่าถ้าต้นไม้ขาดแสงเป็นเวลานานจะเกิดผลอย่างไร (แนวตอบ: ขาดแสงแดด พืชจะแคระ
แกรนใบจะมีสีเหลืองหรือขาวซีดและตายในที่สุด) 

- ถ้าครูให้นักเรียนต้องการปลูกต้นไม้ขนาดเล็กไว้ในบ้านจะเลือกวางไว้ริมหน้าต่าง หรือ ประตูทางออก 
เพราะอะไร(แนวตอบ:นักเรียนตอบตามความเข้าใจโดยครูคอยชี้แนะคำตอบของนักเรียน) 

2. ครูตรวจสอบแบบบันทึกกิจกรรมการทดลองที่ 1 เรื่อง แสงมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ 
ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 
         - การตอบคำถาม 

 
 
 
- สังเกตจากการตอบ
คำถามและแสดงความ
คิดเห็น  

 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) แสงกับการ
ดำรงชีวิตของพืช 

ตรวจแบบบันทึกกิจกรรม
การทดลองที่ 1 
เรื่อง แสงมีความสำคัญ
กับพืชหรือไม่ 

- ใบงาน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
- สมุดบันทึก  

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม  

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวติพืชน่ารู้ 
2) แบบบันทึกกิจกรรมการทดลองท่ี 1 เรื่อง แสงมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ 
3) วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมแสงมีความสำคัญต่อพืชหรือไม่ 
4) บัตรคำความหมายของพืช 
5) รูปภาพต้นพืช 
6) กล่องกระดาษ 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
- 

 
 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................................................. ................... 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  น้ำกับการดำรงชีวิตของพืช                             เวลา  4  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื ่อการเจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง 
ประจักษ์ 
  ว 1.2 ป.2/2 ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสง เพ่ือการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ 
ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายว่าแสงเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ (K) 
 2. ทดลองว่าพืชต้องการแสง เพื่อการเจริญเติบโตได้ (P) 
 3. บันทึกผลการทดลองด้วยความซื่อสัตย์ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 น้ำ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก น้ำช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูด
อาหารไปเลี ้ยงส่วนต่างๆ ของลำต้นได้ และยังช่วยให้ดินมีความชุ ่มชื ้น  พืชสดชื ่นและการทำงานของ
กระบวนการต่างๆ ในพืชเป็นไปอย่างปกติ 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายและสนทนากับนักเรียนโดยถามคำถามกระตุ้นความคิดว่า “ถ้าครูปลูกต้นพืชแล้วไม่ได้รด
น้ำ 5 วันนักเรียนคิดว่าต้นพืชจะเป็นอย่างไร” แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามตามความเข้าใจของนักเรียน 
 2. ครูให้นักเรียนเล่นเกมแข่งขันตอบคำถามเพ่ือกระตุ้นความคิดความสนใจของนักเรียน 
 3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตามความสมัครใจเพื่อแข่งขันตอบคำถามโดยมีวิธีการ
แข่งขันตอบคำถามดังนี ้
 - ครูอ่านคำถามเกี่ยวกับเรื่อง น้ำกับการดำรงชีวิตของพืชโดยครูจะอ่านคำถามซ้ำแค่ 2 รอบจากนั้นให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคำตอบของกลุ่มตนเองลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด โดยมีแนวคำถามดังนี้ 
 1) ถ้าเราปลูกต้นถั่วเขียวแต่ไม่มีการรดน้ำให้นักเรียนอธิบายว่า ต้นถั่วเขียวจะมีลักษณะอย่างไร  (แนว
ตอบ: ต้นถั่วเขียวจะมีลักษณะแห้งเหี่ยวและไม่มีการเจริญเติบโต) 
 2) พืชต้องการน้ำในการดำรงชีวิต เพ่ือช่วยในเรื่องใด (แนวตอบ: ละลายแร่ธาตุในดิน) 
 3) ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพืช (แนวตอบ: แสงและน้ำ) 
 4) “น้ำ” ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษสะกดว่าอย่างไร (แนวตอบ: Water) 
 - จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคำตอบของกลุ่มตนเองลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนดและให้
ตัวแทนกลุ่มออกมาส่งกระดาษคำตอบของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน 
 4. จากนั้นครูให้นักเรียนทุกคนช่วยกันอภิปรายคำตอบของเพ่ือนแต่ละกลุ่ม และสรุปคำตอบที่ถูกต้อง
ร่วมกันโดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและตัดสินว่ากลุ่มไหนตอบคำถามได้ถูกต้องแลทันเวลา
มากที่สุดตามลำดับ 
(หมายเหตุ:ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 
 
 
 



ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1. ครูจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมน้ำมีความสำคัญต่อพืชหรือไม่ มาวางไว้หน้าชั้นเรียน โดยมี
อุปกรณ์ ดังนี้ 
 - น้ำ 1 ถัง 
 - กระถางต้นไม้ 2 ใบ 
 - ดิน 1 ถุง 
 - ปากกาเมจิก 1 ด้าม 
 - ต้นถั่วเขียวอายุประมาน 7-10 วัน (ครูเตรียมให้) 
 2. ให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตอุปกรณ์ที่ครูจัดเตรียมไว้หน้าชั้นเรียนแล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ทำอะไรบ้าง 
 3. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตเพ่ือทบทวนบทเรียนก่อนทกิจกรรม 
เรื่อง น้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่โดยมีแนวคำถามดังนี้ 
 - หากพืชไม่ได้รับแสง จะส่งผลกระทบยังไงกับพืช (แนวตอบ: พืชจะสร้างอาหารไม่ได้ พืชจะขาด
สารอาหารทำให้ลำต้นพืชผอมซีด ไม่แข็งแรงใบมีสีเหลืองซีดและอาจตายในที่สุด) 
 4. จากนั้นครูเขียนปัญหาของกิจกรรมไว้บนกระดานว่า 
 - น้ำเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ 
 5. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยใช้กลุ่มเดิมจากกิจกรรมการตอบคำถามเมื่อต้นคาบและให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มอภิปรายร่วมกันถึงวิธีการทดลองเพื่อหาคำตอบของปัญหากิจกรรมที่ครูเขียนไว้บนกระดานโดยมีครูคอย
ช่วยเสริมหรือเพ่ิมเติมความเข้าใจของวิธีการวิธีการทดลองเพ่ือหาคำตอบของปัญหากิจกรรม 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนวิธีการทดลองหาคำตอบของปัญหากิจกรรมของกลุ่มตนเองไว้ในสมุด
ของตนเองจากนั้นครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มออกมาอ่านให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
 7. ครูเขียนวิธีการหาคำตอบเกี่ยวกับปัญหาของกิจกรรมแต่ละกลุ่มไว้บนกระดานหน้าชั้นเรียนแล
นักเรียนกับครูร่วมกันอภิปรายและสรุปวิธีการทดลองแต่ละกลุ่มให้ถูกต้องเพ่ือนำไปสู่กิจกรรมการทดลอง เรื่อง
น้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตพืชน่ารู้ 
 8. ครูให้นักเรียนตอบคำถามก่อนทำการทดลองเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ โดยมีแนวคำถาม
ดังนี้ 
 - สิ่งใดที่ต้องคอยสังเกต พร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงในระหว่างทำการทดลอง  (แนวตอบ: การ
เจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว) 



 - ถ้าผลการทดลองออกมาว่าถั่วเขียวทั้ง 2 มีลักษณะแตกต่างกัน สาเหตุใดที่ทำให้ต้นถั่วเขียว 2 ต้นมี
ลักษณะแตกต่างกัน (แนวตอบ: เมื่อต้นหนึ่งรดน้ำ อีกต้นหนึ่งไม่รดน้ำต้นที่รดน้ำจะมีการเจริญเติบโตมากกว่า 
ต้นที่ไม่ได้รดน้ำ) 
 9. จากนั้นครูอธิบายขั้นตอนการทดลองกิจกรรม เรื่อง น้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ หนังสือเรียน 
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตพืชน่ารู้ ดังนี้ 
ลักษณะของต้นถั่วเขียวก่อนทำการทดลอง  ลักษณะของต้นถั่วเขียวเมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์ 
กระถางใบที่ 1 
ได้รับน้ำ..................................    ................................... 
 ..................................   ................................. 
กระถางใบที่ 2 
ไม่ได้รับน้ำ..................................   .................................. 
    ................................    .................................. 
 
 10. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกวิธีการทดลองกิจกรรม เรื่องน้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ลงใน
แบบบันทึกการทดลองกิจกรรม เรื่อง น้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ 
 11. ครูสนทนาและอธิบายเพ่ิมเติมกับนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลติดตามการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว
ทั้ง 2 ต้นเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่วางแผนไว้ดังนี้ 
 - กระป๋องใบที่ 1 รดน้ำทุกวัน ส่วนกระป๋องใบที่ 2 ไม่ต้องรดน้ำเป็นเวลา 1 อาทิตย์ 
 - สังเกตและวัดความสูงของต้นถั่วเขียวทั้งสองต้น 
 12. จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่มทำการทดลองกิจกรรม เรื่อง น้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ 
และปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลองพร้อมกับสังเกตและทำการบันทึกผลทุก ๆ เมื่อเวลาผ่านไป 1 อาทิตย์ลงใน
แบบบันทึกการทดลองกิจกรรม เรื่อง น้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 13. จากนั้นครูให้นักเรียนนำกระป๋องทั้ง 2 ใบ ที่ทำการทดลองมาวางไว้ที่กลุ่มของตนเองและร่วมกัน
อภิปรายภายในกลุ่มถึงผลการทดลองที่ได้ทั้งหมดว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชหรือไม่แล้วสรุปผลการทดลอง
ทั้งหมดลงในแบบบันทึกการทดลองกิจกรรมที่ 2 

ชั่วโมงท่ี 3-4 
ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

 14. นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมเพื่อออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มที่หน้าชั้นเรียน  (หมาย
เหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
 15. เมื่อนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลที่แต่ละกลุ่มนำเสนอไป 
เพ่ือแนะนำและเสนอแนะข้อบกพร่องในส่วนที่ขาดไปสำหรับกลุ่มนั้นๆ 



 16. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
 17. นักเรียนและครูสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ดังนี้ “พืชต้องการน้ำในการ
ดำรงชีวิตน้ำเป็นปัจจัยสำคัญเพราะน้ำช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน เพื่อให้รากดูดอาหาร ไปเลี้ยงส่วนตา่งๆ 
ของลำต้นได ้ถ้าพืชไม่ได้รับน้ำเป็นเวลานาน ๆ ต้นพืชจะค่อย ๆ เหี่ยวเฉาและตายในที่สุด” 

 16. จากนั้นให้นักเรียน ทำแผนผังมโนทัศน์ เรื่องออกแบบการวางแผนดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตแล
แข็งแรงโดยเขียนและวาดภาพอธิบายในหัวข้อ “วิธีการดูแลต้นไม้ของฉัน” และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. จากนั้นครูให้นักเรียนตอบคำถามหลังจากท่ีได้ทำกิจกรรมเรื่อง น้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ 
จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตพืชน่ารู้เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรยีน
อีกครั้ง โดยมีแนวคำถาม ดังนี้ 
 - น้ำเป็นปัจจัยที่ใช้ในการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร (แนวตอบ:น้ำเป็นปัจจัยสำคัญเพราะ
น้ำช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดินเพ่ือให้รากดูดอาหาร ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของลำต้นได้) 
 - นักเรียนคิดว่าถ้าต้นไม้ขาดน้ำเป็นเวลานานจะเกิดผลอย่างไร (แนวตอบ: เฉาตายในที่สุด) 
 - ถ้าครูให้นักเรียนเลือกปลูกระหว่างพืชที่ต้องการน้ำมากเช่น ต้นข้าว และพืชที่ต้องการ น้ำ น้อย 
เช่น ต้นตะบองเพชร นักเรียนจะเลือกปลูกพืชชนิดใดเพราะอะไร (แนวตอบ:นักเรียนตอบตามความเข้าใจโดย
ครูคอยชี้แนะคำตอบของนักเรียน) 
 2. ครูตรวจสอบแบบบันทึกกิจกรรมการทดลองเรื่องน้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ 
 3. ครูตรวจสอบผลการทำใบงาน เรื่อง น้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 
         - การตอบคำถาม 

 
 
 
- สังเกตจากการตอบ
คำถามและแสดงความ
คิดเห็น  

 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) น้ำกับการดำรงชีวิต 
ของพืช 

- ตรวจใบงาน เรื่อง น้ำมี
ความสำคัญกับพืชหรือไม่ 
- ตรวจแบบบันทึก
กิจกรรมการทดลองที่ 
เรื่อง น้ำมีความสำคัญกับ
พืชหรือไม่ 

- ใบงาน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
- สมุดบันทึก  

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม  

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวติพืชน่ารู้ 
2) แบบบันทึกกิจกรรมการทดลอง เรื่อง น้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ 
3) ใบงาน เรื่อง น้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่ 
4) วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมน้ำมีความสำคัญต่อพืชหรือไม่ 
5) รูปภาพการเจริญเติบโตของพืช 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
- 

 
 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  ส่วนประกอบของดอก                                        เวลา  4  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.2/1 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฎจักรชีวิตของพืชดอก 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) สังเกตและอธิบายส่วนประกอบของดอกได้ (K) 
 2) ระบุหน้าที่ส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกได้ (K) 
 3) ปฏิบัติตามข้ันตอนของการทดลองได้ (P) 
 4) ตั้งใจทำงานอย่างสม่ำเสมอ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 - พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลภายในผลมีเมล็ดเมื่อ
เมล็ดงอกต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์
ผลต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พืชดอกมีหลายชนิดซึ่งดอกของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันโดยทั่วไปดอกของพืชประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ 4 ส่วน คือ กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูให้นักเรียนเล่นเกม แข่งขันทายชื่อดอกไม้โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ครูแจกกระดาษ
ให้แต่ละกลุ่มเริ่มเล่นโดยครูเป็นผู้ถามเกี่ยวกับลักษณะของดอกไม้แต่ละชนิดแล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทายและ
เขียนคำตอบลงในกระดาษ ครูกำหนดคำถามประมาณ 5-10 ข้อ เมื่อนักเรียนเขียนคำตอบเสร็จแล้ว ครูให้แต่
ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องโดยครูเป็นผู้เฉลยคำตอบกลุ่มใดตอบถูกมากที่สุดเป็นผู้ชนะ โดย
จะมีแนวคำถามดังนี ้
 - ดอกอะไรที่มักมอบให้กันในวันแห่งความรัก (แนวตอบ: ดอกกุหลาบ) 
 - มีสีเหลืองขนาดใหญ่ชอบแสงอาทิตย์เป็นชีวิตจิตใจ (แนวตอบ: ดอกทานตะวัน) 
 - ดอกไม้ไว้บูชาพระ ชอบอยู่ในน้ำ (แนวตอบ: ดอกบัว) 
 - ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ (แนวตอบ: ดอกมะลิ) 
 - มีหลายสีชอบขึ้นอยู่ตามต้นไม้อ่ืน (แนวตอบ: ดอกกล้วยไม้) 
 2. หลังจากนั้นครูให้นักเรียนดูบัตรภาพดอกไม้ชนิดต่าง ๆ โดยแบ่งประเภทของดอกไว้ คือ ดอกของ
พืชที ่มีขนาดใหญ่ดอกของพืชที ่มีขนาดเล็ก และ ดอกของพืชที ่มีกลิ่ นหอมเพื ่อให้นักเรียนรู ้จักดอกไม้ที่
หลากหลายและสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาพ โดยมีแนวคำถามดังนี้- ดอกไม้แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
บ้าง (แนวตอบ: รูปร่างของดอกไม้ที่มีขนาดแตกต่างกันและดอกไม้บางประเภทมีกลิ่นหอม) 
 - ดอกไม้แต่ละชนิดเหมือนกันอย่างไรบ้าง(แนวตอบ: มีส่วนประกอบที่เหมือนกัน คือกลีบดอก (Petal) 
กลีบเลี้ยง (Sepal) เกสรตัวผู้ (Stamen) และเกสรตัวเมีย (Pistil)) 

ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1. ครูนำตัวอย่างภาพดอกไม้ที่มีองค์ประกอบของดอกสมบูรณ์ คือ มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ 
และเกสรตัวเมียมาให้นักเรียนสังเกตองค์ประกอบของดอกและชี้ส่วนประกอบของดอกว่าองค์ประกอบแต่ละ
ส่วนมีหน้าที่และความสำคัญอย่างไร 
 2. ครูนำภาพดอกชบามาให้นักเรียนชี้ส่วนประกอบของดอกไม้ซึ่งภาพนั้นจะแตกต่างกับตัวอย่างที่ครู
นำมาเป็นตัวอย่างซึ่งมีรายละเอียดภาพดังนี้ 



 3. นักเรียนและครูสนทนาและแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าองค์ประกอบแต่ละส่วนมีหน้าที ่และ
ความสำคัญอย่างไร โดยได้ความเห็นดังนี้ 

 - เกสรเพศผู้ (Stamen) เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากกลีบดอกมักมีอยู่หลาย ๆ อันทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์
เพศผู้ 
 - เกสรเพศเมีย (Pistil) เป็นส่วนประกอบที่อยู่ชั้นที่อยู่ชั้นในสุด ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 
 - กลีบเลี้ยง (Sepal) เป็นส่วนของดอกที่อยู่ด้านนอกสุดมักจะมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกใน
ขณะที่ยังคงตูมอยู่เพือ่ป้อง 
กันอันตรายจากแมลง 
 - กลีบดอก (Petal) เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงมักมีสีสวยงามทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่ยังอ่อนอยู่
และมีกลิ่นหอมเพ่ือช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสร 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 4. ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่องหน้าที่และส่วนประกอบของดอก 
 5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คนเพ่ือทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 2 
เรือง ศึกษาวัฏจักรชีวิตของพืชดอก ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่ 3 ชีวิตพืชน่ารู้ ในกิจกรรมนี้มี
จุดประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้  โดยนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หรือหนังสือเรียน 
 6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับวัฏจักรชีว ิตของพืชดอกนั ้นแล้ววางแผนสร้าง
แบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในรูปแบบต่าง ๆ ลงในใบบันทึกผลการทดลองการสืบค้นวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอก พร้อมนำเสนอแบบจำลองหน้าชั้นเรียน 

ชั่วโมงท่ี 3-4 
ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ทำการทดลองเรื่อง ชมสวนดอกไม้ โดยให้นักเรียนไปสำรวจบริเวณโรงเรียน
ว่ามีดอกอะไรบ้าง แล้วบันทึกข้อมูลลงในตารางบันทึกกิจกรรม ตัวอย่าง ตารางบันทึกกิจกรรมการสำรวจและ
ศึกษา 
 8. ครูให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทำกิจกรรมดังนี้ 
 - ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบครบ 4 ส่วนได้แก่ 
 .............(พิจารณาแนวตอบตามชนดิของดอกไม้)................ 
 - เรียกดอกท่ีมีส่วนประกอบครบ 4 ส่วน ว่า 
 .............(พิจารณาแนวตอบตามชนดิของดอกไม้)................ 
 - ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่วน ได้แก่ 



 .............(พิจารณาแนวตอบตามชนดิของดอกไม้)................ 
 - เรียกดอกท่ีมีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่วน ว่า 
 .............(พิจารณาแนวตอบตามชนดิของดอกไม้)................ 
 9. เมื่อทำกิจกรรมการสำรวจเสร็จแล้วครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานการ
สำรวจที่หน้าชั้น 
 10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรม 
 11. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วย
ที่ 3 เรื่อง ชีวิตพืชหน้ารู้ โดยการตอบคำถามลงในสมุด  

ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของดอก 
 2. ครูประเมินผลนักเรียนโดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถามพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่มและจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 3. ครูตรวจแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่ 3 เรื่องชีวิตพืช
หน้ารู้ 
 4. ครูประเมินแบบจำลองเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
 5. ครูตรวจสอบผลจากการทำกิจกรรมการทดลองและบันทึกผลการทดลองจากกิจกรรมชมสวน
ดอกไม ้
 6. ครูทดสอบความรู้ของนักเรียน เพื่อทบทวน โดยการแบ่งนักเรียนเป็น 2 ฝ่ายตามความเหมาะสม
จากนั้นครูติดรูปภาพของพืชดอกที่แสดงองค์ประกอบของดอกให้นักเรียนดูแล้วให้แต่ละฝ่ายส่งตัวแทนออกมา
ฝั่งละ 4 คนออกมาหยิบ บัตรข้อความเรื่ององค์ประกอบของพืชดอกที่ครูวางคละกันไว้ทีละคนโดยครูให้
ตัวแทนกลุ่มเลือกว่าจะหยิบบัตรข้อความเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอก หรือ หน้าที่ของส่วนประกอบของดอก 
ตัวอย่างบัตรข้อความ กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย ล่อแมลง ปกป้องดอกท่ียังอ่อน สร้างเซลล์
สืบพันธุ์เป็นที่ปฏิสนธิ 
 7. ครูให้สัญญาณเริ่มแล้วให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง 2 ฝ่ายออกมาหยิบบัตรคำของกลุ่มตนเองไปติดที่แผนภาพ
ให้ถูกต้องทีละคู่จนครบทั้งหมด 
 8. นักเรียนและครูตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละฝ่ายจากนั้นครูให้เล่นอีกรอบโดยสลับหัวข้อกับ
ปฏิบัติอีกครั้ง 
 9. เมื่อเสร็จแล้วสรุปผลการทำกิจกรรมฝ่ายไหนถูกต้องมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ 
 10.นักเรียนครูและร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของดอกและหน้าที่ขอส่วนประกอบ
ของดอกจากแผนภาพบนกระดาน 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 
         - การตอบคำถาม 

 
 
 
- สังเกตจากการตอบ
คำถามและแสดงความ
คิดเห็น  

 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) ส่วนประกอบของ
ดอก 

- ตรวจแบบฝึกพัฒนาการ 
เรียนรู้ที่ 1 
- ประเมินผลกิจกรรมชม 
สวนดอกไม้ 
- ประเมินแบบจำลอง
เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืช
ดอก 

- แบบฝึกพัฒนาการเรียน 
รู้ที ่
- ใบบันทึกผลการทดลอง 
การสืบค้นวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอก 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม  

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวติพืชน่ารู้ 
2) ใบบันทึกผลการทดลองการสืบค้นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
3) วีดีทัศน์ เรื่อง หน้าที่และส่วนประกอบของดอก  
จาก https://www.youtube.com/watch?v=9bqHqcf5yHU 
4) ภาพดอกไม้ที่มีองค์ประกอบของดอกสมบูรณ์ 
5) บัตรข้อความเรื่ององค์ประกอบของพืช 
6) บัตรภาพดอกไม้ชนิดต่าง ๆ 
7) รูปภาพของพืชดอก 
8) ภาพดอกชบา 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
- บริเวณโรงเรียน 

 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
............................................................................................ .........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  ส่วนประกอบของดอก                                        เวลา  4  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.2/1 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฎจักรชีวิตของพืชดอก 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) สังเกตและบอกส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกได้ (K) 
 2) บอกวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้ (K) 
 3) สังเกตส่วนประกอบของพืช (P) 
 4) มีความรับผิดชอบและส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 - พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลภายในผลมีเมล็ดเมื่อ
เมล็ดงอกต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์
ผลต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลภายในผลมีเมล็ดเมื่อ
เมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตออกดอกเพ่ือ
สืบพันธุ์ผลต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
 2. ครูให้นักเรียนดูภาพการเจริญเติบโตของต้นถั่วจากนั้นครูตั ้งคำถามเพื่อทบทวนความรูเดิมของ
นักเรียนโดยมีแนวคำถามดังนี้ 
 - จากภาพนักเรียนคิดว่าพืชเจริญเติบโตจากอะไร (แนวตอบ:เมล็ดงอกกลายเป็นต้นอ่อนและ
เจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นลำต้นที่แข็งแรง) 
 - ถ้าเมล็ดไม่ได้รับแสงและน้ำจะเกิดอะไรขึ้น (แนวตอบ: เมล็ดจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้เนื่องจาก
แสงและน้ำ คือปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช) 
 3. ครูให้นักเรียนเรียนรู้และอ่านคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชีวิตพืชน่ารู้  (ศึกษาวัฏจักรชีวิตรของพืชดอก) จากนั้นให้ครูเป็นผู้อ่านนำและให้
นักเรียนอ่านตามทีละคำดังนี้ (ครูสามารถเสริมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องให้กับนักเรียนได้จากหนังสือคู่มือครู) 
 4. ครูทำการสุ ่มนักเร ียนให้ออกมาจำนวน 2-3 คู ่ โดยครูให้เลือกคำศัพท์ให้ตรงกับบัตรภาพ
ส่วนประกอบของพืชที่ครูเตรียมมา โดยมีครูและเพ่ือน ๆ คอยตรวจสอบความถูกต้องโดยมีแนวคำตอบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - หมายเลข 1 (แนวตอบ: Fruit: ผล) 
 - หมายเลข 2 (แนวตอบ: Seed: เมล็ด) 
 - หมายเลข 3 (แนวตอบ: Sapling: ต้นอ่อน) 
 - หมายเลข 3 (แนวตอบ: Flower: ดอกไม้) 

ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1. จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่ม 4-5 คน เพื่อทำกิจกรรม เรียนรู้พืชดอกจากกิจกรรมพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกไม้ได้ 
 2. ตัวแทนกลุ่มออกมารับวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเรื่อง เรียนรู้พืชดอก โดยมีอุปกรณ์ดังนี้ 
 - สีไม้ 1 กล่อง 
 - ดอกไม้ เช่น ดอกชบา ดอกมะเขือ 1-2 ดอก (ครูเตรียมให้) 
 - แผนภาพส่วนประกอบสำคัญของดอกไม้ (ครูเตรียมให้) 
 3. นักเรียนภายในกลุ่มช่วยกันสังเกตลักษณะของดอกไม้ที่ครูเตรียมให้ จากนั้นร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นว่าดอกไม้มีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้าง 
 4. ให้นักเรียนศึกษาแผนภาพส่วนประกอบของดอกไม้ที่ครูเตรียมให้ แล้วเปรียบเทียบกับดอกไม้ที่
สังเกตจากนั้นวาดภาพส่วนประกอบของดอกไม้ที่สังเกตลงในกรอบพร้อมระบายสีให้สวยงาม 
 5. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้ โดยใช้คำถามนำการ
อภิปรายดังนี้ 
 - จงบอกส่วนประกอบที่สำคัญของพืชดอก (แนวตอบ: กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศ
เมีย) 
 - จากการทำกิจกรรมนักเรียนคิกว่าดอกชบามีส่วนประกอบเหมือนดอกมะเขือหรือไม่ อย่างไร  (แนว
ตอบ: เหมือนกัน เนื่องจากมีส่วนประกอบของดอกครบ 4 ส่วนเหมือนกัน ซึ่งได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสร
เพศผู้ และเกสร เพศเมีย) 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 6. ครูเปิดวีดีทัศน์เรื่องส่วนประกอบของพืชมีดอกให้นักเรียนดูเมื่อดูจบครูสนทนาซักถามจากวีดีทัศน์
โดยมีแนวคำถาม ดังนี้ 
 - โครงสร้างใดของพืชทำหน้าที่ในการดูดน้ำและอาหาร (แนวตอบ: ราก) 
 - ลำต้นทำหน้าที่อะไร (แนวตอบ: ลำเลียงน้ำและอาหารไปให้ส่วนต่าง ๆ) 
 - ส่วนประกอบใดทำให้พืชเพิ่มจำนวนขึ้น (แนวตอบ: เมล็ด) 
 - ส่วนใดทำหน้าที่เหมือนจมูกของเรา (แนวตอบ: ใบ) 
 



 7. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน และให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมเรื่อง 
ศึกษาพืชดอกโดยครูสั่งให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมศึกษาพืชดอก ที่ครูสั่งไว้ก่อนล่วงหน้าดังนี้ 
 - คัตเตอร์ 1 อัน 
 - ดอกไม้กลุ่มละ 1 ชนิด จำนวน 2-3 ดอก 
 - ต้นดาวเรือง1 ต้น 
 8. ครูให้แต่ละกลุ ่มช่วยกันสังเกตลักษณะภายนอกของต้นดาวเรืองแล้วช่วยดันวาดรูปและระบุ
ส่วนประกอบของต้นดาวเรืองลงในกระดาษที่ครูแจกให้ 
 9. เมื่อทุกกลุ่มทำงานเสร็จครูให้แต่ละกลุ่มนำการทำกิจกรรมออกมานำเสนอหน้าชั้นทีละกลุ่มเพ่ือน
แลกเปลี่ยนความรู้กันโดยออกมาก่อนหลังตามความสมัคร 
 10. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมศึกษาพืชดอก 
 
ชั่วโมงท่ี 3-4 
ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 11. ครูนำตัวอย่างดอกไม้ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ คือมีกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ และเกสรตัว
เมียมาให้นักเรียนสังเกตองค์ประกอบของดอกแล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกแต่ละส่วน 
 12. ครูนำภาพพืชดอกติดไว้บนกระดาน จากนั้นสุ่มเลขที่นักเรียนออกมาเขียนส่วนประกอบของพืดอก
ทีละคนจนครบส่วนประกอบของพืชดอกเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม 3-4 คนช่วยกันอภิปรายและสังเกตดอกไม้แต่ละชนิดที่นักเรียนรู้จักมี
ส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วส่งตัวแทนออกมาสรุปให้เพื่อนๆ ฟังหน้าชั้นเรียน 
 14. ครูให้นักเรียนทุกคนเลือกวาดรูปดอกไม้ที่ตนเองชอบคนละ  1 ชนิดลงในใบงาน เรื่องดอกและ
ส่วนประกอบของดอกที่ครูแจกให้พร้อมทั้งระบุส่วนประกอบของดอกไม้ชนิดนั้นพร้อมตกแต่งให้สวยงามเป็น
การสร้างสรรค์ผลงาน 
 15. จากนั้นครูให้แต่ละคนนำผลงานของตนเองมาติดไว้ที่ที่ครูจัดให้เพ่ือแลกเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดยใช้แบบประเมินผลงานรายบุคคล) 



 16. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอก 

ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ ส่วนประกอบของพืชดอก 
 2. ครูทดสอบความรู้ของนักเรียน โดยการเล่นเกมทายภาพว่าดอกไม้ชนิดไหนมีส่วนประกอบครบและ
ดอกไม้ไม้ชนิดไหนมีส่วนประกอบไม่ครบถ้วนบ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ครูนำบัตรภาพดอกไม้ที่มีส่วนประกอบต่างกัน ที่มี หลายชนิด ได้แก่ หมายเลข 1 ดอกบัว หมายเลข 
2 ดอกมะเขือ หมายเลข 3 ดอกชบา หมายเลข 4 ดอกฟักทอง หมายเลข 5 ดอกหน้าวัว และ หมายเลข 6 ดอก
กล้วยไม้ 
 - ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อร่วมกันตอบคำถาม โดยให้แต่ละกลุ่มเตรียมกระดาษ
ขึ้นมาเพื่อร่วมตอบคำถามโดยครูจำจำกัดเวลาในการร่วมตอบคำถามข้อละไม่เกิน 1 นาที จากนั้นให้นักเรียน
นำคำถามมาส่งที่หน้าห้องเรียน โดยนักเรียนและครูจะร่วมกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้องหลังจบกิจกรรม โดยมีแนว
คำถามดังนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 - พืชดอกในหมายเลขใดบ้าง ที่จัดว่าเป็นพืชที่มีส่วนประกอบครบถ้วน (แนวตอบ: หมายเลข 1 
หมายเลข 4 และ หมายเลข 6) 
 - พืชดอกหมายเลข 6 มีองค์ประกอบที่สำคัญทั้งหมดกี่ส่วนแล้วมีอะไรบ้าง (แนวตอบ: 4 ส่วน 
ได้แก่ กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย) 
 - จากภาพ หมายเลขใดเป็นพืชดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบถ้วน (แนวตอบ: หมายเลข 2 หมายเลข 
3 และ หมายเลข 5) 
 - จากภาพ หมายเลขใดเป็นพืชที่มีแค่เกสรชนิดเดียวบางดอกอาจจะเป็นเกสรเพศผู้และบางดอก
อาจจะเป็นเกสรเพศเมีย (แนวตอบ: หมายเลข 2) 
 - ดอกหน้าวัวในหมายเลข 5 จัดว่าเป็นดอกไม้ที่ไม่ครบส่วนอยากทราบว่าองค์ประกอบส่วนใดที่
ดอกหน้าวัวไม่มี (แนวตอบ: กลีบเลี้ยงและกลีบดอก) 
 3. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคลพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 



 4. ครูตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชีวิตพืชน่ารู้ (ศึกษาวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอก) 
 5. ครูตรวจผลการทำกิจกรรมฝึกทักษะเรื่อง เรียนรู้พืชดอก 
 6. ครูตรวจผลการทำกิจกรรมฝึกทักษะเรื่อง ศึกษาพืชดอก 
 7. ครูตรวจใบงาน เรื่องดอกและส่วนประกอบของดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 
         - การตอบคำถาม 

 
 
 
- สังเกตจากการตอบ
คำถามและแสดงความ
คิดเห็น  

 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) เรียนรู้พืชดอก - ประเมินผลกิจกรรม
เรียนรู้พืชดอก 
- ประเมินผลกิจกรรม
ศึกษาพืชดอก 
- ตรวจใบงาน  
เรื่องดอกและ
ส่วนประกอบของดอก 

- ใบงาน เรื่อง 
ดอกและส่วนประกอบ
ของดอก 

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม  

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวติพืชน่ารู้ 
2) ใบงาน เรื่อง ดอกและส่วนประกอบของดอก 
3) วีดีทัศน์ เรื่อง ส่วนประกอบของพืชมีดอก 
จาก https://www.youtube.com/watch?v=9g4DkCTa6no 
4) วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเรียนรู้พืชดอก 
5) วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมส่วนประกอบของพืชดอก 
6) ดอกไม้ที่องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ดอกชบา ดอกมะเขือ 
7) บัตรภาพส่วนประกอบของพืช 
8) ภาพพืชดอก 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การสืบพันธุ์ของพืชดอก                             เวลา  4  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.2/1 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฎจักรชีวิตของพืชดอก 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) สังเกตและอธิบายขั้นตอนการสืบพันธุ์ของพืชดอกได้ (K) 
 2) ระบุส่วนประกอบของพืชดอกท่ีใช้ในการสืบพันธุ์ได้ (K) 
 3) ปฏิบัติตามข้ันตอนของการทดลองได้ (P) 
 4) ตั้งใจทำงานอย่างสม่ำเสมอ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 - พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลภายในผลมีเมล็ดเมื่อ
เมล็ดงอกต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์
ผลต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศของพืชดอก จะต้องมีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และ เซลล์
สืบพันธุ์เพศเมีย มาปฏิสนธิแล้วเกิดเป็นพืชต้นใหม่การถ่ายเรณูเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศของพืช คือ การที่เรณูไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งอาจเกิดข้ึนเองภายในดอกที่มีทั้งเกสรเพศผู้เกสร
เพศเมียหรือมีแมลง ลม น้ำ คน และสัตว์อื่น ๆ ช่วยในการถ่ายเรณูเรณูจะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เมื่อไปตกบน
ยอดเกสรเพศเมีย เรณูจะงอกหลอดเรณูซึ่งภายในหลอดจะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ภายในเข้าไปตามก้านเกสรเพศ
เมียเข้าไปในรังไข่ เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้จะเข้าปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียที่อยู่ในออวุลซึ่งอยู่ภายในรังไข่ 
เกิดการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเซลล์ที่ได้รับการปฏิสนธิจะเจริญต่อไปเป็นต้นอ่อน ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด 
และรังไข่เจริญเติบโตเป็นผล 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดนการพานักเรียนทำกิจกรรมโดยมีวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเรื่อง 
ดอกอะไร ดังนี้ 
 - ฉลากภาพดอกไม้จำนวน 8 ภาพ 
 - เพลง “ ส่งดอกไม้ ” 
วิธีเล่น 
 - แบ่งนักเรียนในชั้น ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามความเหมาะสมจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนั่งล้อมเป็นวงกลม 
 - มอบฉลากภาพดอกไม้ให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 อันโดยสลากที่แต่ละกลุ่มได้รับนั้นจะเหมือนกันและ
แตล่ะภาพจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไปครูร้องเพลง “ ส่งดอกไม้ ” ขณะร้องเพลง นักเรียนปรบมือ 
และส่งฉลากภาพดอกไม้ต่อกันในวงกลมแต่ละวง 
 3. ครูหยุดร้องเพลง สลากอยู่ในมือใครนักเรียนคนนั้นต้องออกบอกชื่อดอกไม้ที่อยู่ในฉลากกลุ่มไหน
บอกเร็วกว่าจะได้ 2 คะแนน กลุ่มท่ีบอกช้าจะได้ 1 คะแนน 
         เพลง ส่งดอกไม ้
   ส่งดอกไม้ แล้วก็ส่งยิ้ม เมื่อส่งยิ้ม แล้วรับดอกไม้ 
 โปรดถนอม อย่าให้ร่วงหล่นเราทุกคนรักษาให้ได้ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม 

 4. ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มช่วยกันร้องและปรบมือ 4 - 5 เที่ยวจากนั้นมาสรุปคะแนนว่ากลุ่มใดทำ
คะแนนได้มากกว่ากัน 

ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของดอกที่สมบูรณ์ และวิธีการสืบพันธุ์ของพืชมีดอกเพ่ือ
ทบทวนความรู้นักเรียน โดยมีแนวคำถามดังนี้ 
 - จงบอกองค์ประกอบของดอกที่สมบูรณ์ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง (แนวตอบ: กลีบดอก กลีบเลี้ยง 
เกสรเพศเมีย และเกสรเพศผู้) 



 - จงยกตัวอย่างดอกไม้มีองค์ประกอบของดอกครบถ้วนมาจำนวนอย่างน้อย 3 ชนิด (แนวตอบ: ได้แก่ 
ดอกชบา ดอกมะเขือ และดอกกุหลาบ) 
 2. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชจากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 
หน่วยที่ 3 เรื่อง ศึกษาวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
 3. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง การถ่ายละอองเรณู จากนั้นครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลำดับ
ขั้นตอนการสืบพันธุ์ของพืชมีดอกแบบอาศัยเพศว่ามีลำดับขั้นตอนอย่างไรแล้วช่วยกันสรุปเป็นขั้นตอนการ
สืบพันธุ์ของพืชมีดอกแบบอาศัยเพศบนกระดานดังนี้ 
 - การถ่ายละอองเรณู 
 - การปฏิสนธิ 
 - การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ 
 4. ครูใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ศึกษาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้ 
 - กลุ่มท่ี 1 ศึกษาเรื่อง การถ่ายละอองเรณู 
 - กลุ่มท่ี 2 ศึกษาเรื่อง การปฎิสนธิ 
 - กลุ่มท่ี 3 ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการปฎิสนธิ 
 5. ให้แต่ละกลุ่มศึกษา จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่ 3 เรื่องศึกษาวัฏจักรชีวิตของพืช
ดอก (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม) 
 6. ครูคอยสังเกตและให้คำแนะนำการทำงานของแต่ละกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามจุดประสงค์และให้
แต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมในการนำเสนอหน้าชั้นในชั่วโมงต่อไป 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมในการนำข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากการทำงาน
กลุ่มในชั่วโมงท่ีแล้ว 
 8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่ครูกำหนดทีละกลุ่ม จน
ครบทั้ง 3 หัวข้อ 
 9. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบพันธุ์ของพืชดอกแบบอาศัยเพศ 
โดยครูเขียนหัวข้อไว้บนกระดานดังนี้ 
 - การถ่ายละอองเรณู 
 - การปฏิสนธิ 
 - การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ 
 10. จากนั้นสุ่มนักเรียนออกมาเขียนข้อมูลสรุปเป็นแผนผังความคิดบนกระดาน 
 11. นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 



 12. จากนั้นให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเรื่องขั้นตอนการสืบพันธุ์ของพืชดอกแบบอาศัยเพศ 
พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม  
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ชั่วโมงท่ี 3 
ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 13. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบพันธุ์ของพืชที่นักเรียนเรียนผ่านมาแล้วเพ่ือเป็นการ
ทบทวนและทดสอบความเข้าใจของนักเรียน 
 14. ครูเขียนตาราง ข้อความ การสืบพันธุ์ของพืชดอกแบบอาศัยเพศ และเขียนขั้นตอนการสืบพันธุ์ทั้ง 
3 ขั้นตอนไว้บนกระดานดังนี้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ การ
เปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ 
 15. ครูเตรียมสลากข้อความที่เกี่ยวกับขั้นตอนการสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศของพืชดอก ใส่กล่องวางไว้
หน้าชั้นเรียนจากนั้นสุ่มจับฉลากเลขที่ของนักเรียนให้ออกมาหยิบฉลากข้อความในกล่องแล้วให้นำข้อความที่
จับได้เขียนในตารางบนกระดานให้ถูกต้อง 
 ตัวอย่างสลากข้อความ 
 - ละอองเรณูปลิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย 
 - แมลงบินมาตอมดอกไม้ 
 - ละอองเรณูงอกหลอดเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ 
 - เกิดการผสมกันที่รังไข่ 
 - ก้านชูเกสรเหี่ยวลง 
 - เกสรเพศผู้แห้งเหี่ยวร่วงไป 
 - ละอองเรณูติดไปกับปีกและขาของแมลง 
 - รังไข่เจริญไปเป็นผลผนังรังไข่กลายเป็นเปลืกและเนื้อ 
 - ออวุลเจริญไปเป็นเมล็ด เป็นต้น 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 16. นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรม 
 17. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนที่ผ่านมาแล้วในชั่วโมงท่ีแล้ว 
 18. จากนั้นครูให้นักเรียนจัดกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คนตามความเหมาะสม 
 19. ครูแจกใบงาน เรื่อง การสืบพันธ์ของพืชดอก ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มให้ช่วยกันระดมความคิดและ
บันทึกกิจกรรม 
 20.จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำผลการทำกิจกรรมออกมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม
และร่วมกันอภิปรายเสนอแนะข้อบกพร่องของแต่ละกลุ่ม 

 



ชั่วโมงท่ี 4 
ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอกแบบอาศัยเพศโดยมีแนวคำถามจาก
ภาพพืชดอกดังนี้ 
 
 
 
 
 - จากภาพจัดเป็นดอกไม้ในประเภทใดบ้างตามลำดับ (แนวตอบ: หมายเลข 1 ดอกครบส่วน และ
หมายเลข 2 ดอกไม่ครบส่วน) 
 - จงบอกส่วนประกอบของดอกไม้ในหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ให้ถูกต้อง (แนวตอบ: หมายเลข 
1 ประกอบไปด้วย กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ และ เกสรเพศเมีย หมายเลข 2 ประกอบไปด้วย กลีบดอก 
กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ และ เกสรเพศเมีย แต่ข้อแตกต่างจะอยู่ที่ ดอกฟักทองจะมีเกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย
แยกออกไปแต่ละดอกจะมีดอกท่ีมีทั้งเพศผู้และเพศเมียในดอกเดียวกัน) 
 - กลีบเลี้ยงทำหน้าที่อะไรและอยู่ส่วนไหนของส่วนประกอบของดอกไม้  (แนวตอบ: ทำหน้าที่
ป้องกันอันตรายในขณะที่ดอกไม้ยังตูมอยู่อยู่บริเวณนอกสุดของดอกไม้) 
 - กลีบดอกเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไปด้านในมีลักษณะเป็นอย่างไร  (แนวตอบ: มีสีสันที่
แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของดอกไม้ เช่น ดอกดาวเรือง จะมีสีเหลือง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เพื่อทำหน้าที่
ล่อแมงให้เข้ามาช่วยผสมเกสร) 
 - เกสรเพศผู้ทำหน้าที่อะไร และประกอบไปด้วยส่วนใดบ้าง (แนวตอบ: ทำหน้าสร้างเซลล์สืบพันธุ์
เพศผู้คือสร้างละอองเรณูซึ่งประกอบไปด้วย อับเรณู ก้านชูอับเรณู และละอองเรณู) 
 - เกสรเพศเมียทำหน้าที่อะไร และประกอบไปด้วยส่วนใดบ้าง (แนวตอบ: ทำหน้าสร้างเซลล์
สืบพันธุ์เมีย คือ สร้างไข่ ซึ่งประกอบไปด้วย ยอดเกสรเพศเมีย รังไข่ ออวุล และเซลล์ไข่) 
 2. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 3. ตรวจใบงาน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 4. ประเมินแผนผังความคิดเรื่อง ขั้นตอนการสืบพันธุ์ของพืชดอกแบบอาศัยเพศ 
 
  
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 
         - การตอบคำถาม 

 
 
 
- สังเกตจากการตอบ
คำถามและแสดงความ
คิดเห็น  

 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) การสืบพันธุ์ของพืช
ดอก 

- ตรวจใบงาน เรื่อง 
การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
- ประเมินแผนผังความคิด
เรื่องขั้นตอนการสืบพันธุ์
ของพืชดอกแบบอาศัย
เพศ 

- ใบงาน เรื่อง 
การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม  

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวติพืชน่ารู้ 
2) ใบงาน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
3) วีดีทัศน์ เรื่อง การถ่ายละอองเรณู 
จาก https://www.youtube.com/watch?v=sG8R_0vxJxs 
4) วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเรื่องดอกอะไร 
5) สลากข้อความที่เก่ียวกับขั้นตอนการสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศของพืชดอก 
6) สลากภาพดอกไม้ชนิดต่าง ๆ 
7) ภาพพืชดอก 

แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
.................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  ศึกษาวัฏจักรชีวิตของพืชดอก                             เวลา  6  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.2/1 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฎจักรชีวิตของพืชดอก 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) สังเกตและอธิบายขั้นตอนการสืบพันธุ์ของพืชดอกได้ (K) 
 2) สังเกตและอธิบายอธิบายวัฏจักรของพืชดอกใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวได้ (K) 
 3) สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้ (P) 
 4) สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืชดอกพืชดอกใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวได้ (P) 
 5) ปฏิบัติตามข้ันตอนของการทดลองได้ (P) 
 6) มีความมุ่งม่ันในการทำงานและตั้งใจทำงานอย่าสม่ำเสมอ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 - พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลภายในผลมีเมล็ดเมื่อ
เมล็ดงอกต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์
ผลต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก ดอกได้รับการผสมพันธุ์กลายเป็นผลผลมีเมล็ดซึ่งสามารถ
งอกเป็นต้นพืชได้อีกหมุนเวียนเป็นวัฏจักร พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอกต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่พืชต้นใหม่จะ
เจริญเติบโตออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์ผลต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการนำแผนภาพต้นไม้  2 ชนิดมาแขวนไว้บนกระดาน ให้ 
นักเรียนดูดังตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 2. ให้นักเรียนสังเกตลักษณะของต้นพืชทั้ง 2 ชนิดและให้นักเรียนช่วยกันบอกความแตกต่างของต้นพืช
ทั้ง 2 ชนิด โดยให้นักเรียนยกมือตอบและแสดงความคิดเห็น โดยมีแนวคำถามดังนี้ 
 - จงบอกความแตกต่างของลำต้นของต้นพืชแต่ละชนิด (แนวตอบ: ลำต้นไม่เหมือนกัน ต้นมะพร้าวจะ
มีลำต้นที่ยาวและสูง จะมีลักษณะเป็นข้อ ๆ ส่วนต้นมะม่วงจะมีลักษณะของลำต้นที่แตกต่างกันออกไปตาม
ชนิดและสายพันธุ์ ลำต้นจะมีลักษณะเรียบและมีก่ิงก้านแตกกระจายออกไปไม่เป็นข้อ) 
 - จงบอกความแตกต่างของใบของต้นพืชแต่ละชนิด (แนวตอบ: ใบมะพร้าวมีลักษณะยาวเรียว 
ส่วนใบมะม่วงจะมีลักษณะแบนๆ) 
 - จงบอกความแตกต่างของรากของต้นพืชแต่ละชนิด (แนวตอบ: รากของมะพร้าวเป็นรากฝอย มะม่วง
มีรากแก้วเป็นต้น) 
 3. นกัเรียนและครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่นักเรียนตอบเพ่ือนำไปสู่การเรียน 

 

 



ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1. ครูนำภาพวัฏจักรชีวิตของต้นทานตะวันจากนั้นสุ่มตัวแทนนักเรียนจำนวน 2 คนออกมาอธิบาย
ภาพวัฏจักรชีวิตของต้นทานตะวันว่ามีลักษณะเป็นแบบใด (แนวตอบ: เริ่มจากการที่เมล็ดอยู่ในระยะพักตัว ใน
ระยะนั้นเมล็ดจะยังไม่งอกแต่เมื่อได้รับสารอาหารจากน้ำหรือธาตุอาหารต่าง ๆ แล้ วจะเกิดการงอกออกไป
กลายเป็นต้นอ่อนเล็ก ๆ จากนั้นรากจะค่อย ๆ โผล่ออกมาลำต้นจะงอกเติบโตขึ้นเหนือพ้ืนดิน กลายเป็นกล้าไม้
ที่ใบไม้ใบใหม่จะงอกเพิ่มจากลำต้นใบไม้ใบใหม่จะเริ ่มสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารต่อไป  โดยต้น
ทานตะวันจะมีวัฏจักรชีวิตประมาณ 3 เดือนครึ่งจนเจริญเติบโตเต็มที่จนมีดอกและพร้อมสำหรับการสืบพันธุ์
ต่อไป) 
 2. ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 
3-4 คนทำกิจกรรม เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อศึกษาและสืบค้นวัฏจักรชีวิตของพืชที่ในกลุ่มของ
ตนเองสนใจ พร้อมระบุลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชลงในใบงาน เรื่อง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ ดัง
ตัวอย่าง 
              ต้นมะพร้าว       ต้นฝรั่ง 
ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว   ลักษณะส่วนต่างๆ ของพืชใบเลี้ยงคู่ 
– มีใบเลี้ยง 1 ใบ      - มีใบเลี้ยง 2 ใบ 
– ลักษณะเส้นใบเรียงกันแบบ    – ลักษณะเส้นใบเป็นร่างแห 
ขนาน 
– มีระบบรากฝอย      – มีระบบรากแก้ว 
– ลำต้นมองเห็นข้อปล้องชัดเจน      – ลำต้นมองเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน 
– ไม่มีการเจริญออกทางด้านข้าง      – การเจริญออกทางด้านข้าง 

 3. ครูคอยสังเกตและให้คำแนะนำการทำงานของแต่ละกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามจุดประสงค์ 
 4. ให้แต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมและนำผลงานออกมานำเสนอหน้าชั้นทีละกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดกันและร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรม 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 5. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมเหมือนชั่วโมงที่แล้ว และให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลจาก
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่ 3 เรื่องศึกษาวัฏจักรชีวิตของพืชดอกเกี่ยวกับวัฏจักรของพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ 
 
 
 



 6. จากนั้น ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้ที่ได้ สร้างแบบจำลองวัฏจักรใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยว
มา 1 ชนิดโดยแล้วแต่การออกแบบของแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. เมื่อทุกกลุ่มทำงานเสร็จครูให้แต่ละกลุ่มนำผลงานออกมานำเสนอหน้าชั้น และร่วมกันอภิปราย
เสนอแนะข้อบกพร่อง  
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 8. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ 

ชั่วโมงท่ี 3 
ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 9. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบพันธุ์และวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่นักเรียนเรียนผ่าน
มาแล้วเพ่ือเป็นการทบทวนและทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยมีหัวข้อการสนทนา ดังนี้ “วัฏจักรชีวิตของ
พืชดอกแต่ละชนิดจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป โดยจะแบ่งตามระยะเวลาของวัฏจักรชีวิต ดังนี้ พืชปีเดียว 
เป็นพืชที่มีวัฏจักรชีวิตสมบูรณ์ตั้งแต่งอกออกจากเมล็ดจนเจริญเติบโตเต็มที่และมีการสืบพันธุ์เพื่อสร้างเมล็ด
ใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง และ ผักบุ้ง ส่วนพืชหลายปีถือว่าเป็นพืชดอกที่มีวัฏจักร
ชีวิตใช้เวลาหลายปีตั้งแต่งอกจากเมล็ดจนเจริญเติบโตเต็มที่และมีการสืบพันธุ์เพื่อสร้างเมล็ดใหม่ เช่น มะม่วง 
มะขาม มะพร้าว หรือ ตาล” 
 10. ครูแจกใบงาน เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ให้นักเรียนทุกคนทำโดย
เขียนแผนภาพแสดงวัฏจักรชีวิตของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู ่
 11. ครูนำแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชหลาย ๆ ชนิดตามระยะต่าง ๆ มาวางคละกันไว้หน้าชั้นเรียน 
ตัวอย่างแผนภาพภาพเมล็ดพืช 
 12. จากนั้นครูสุ่มเลขที่นักเรียนออกมาหยิบแผนภาพของพืชเรียงเป็นวัฏจักรติดบนกระดานให้ถูกต้อง
โดยครูและเพ่ือน ๆ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องจนครบตามชนิดของพืชที่ครูเตรียมไว้ 



ชั่วโมงท่ี 4-5 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
    13. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมวัฏจักรของพืช โดยสามารถสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต หรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่ 3 เรื่อง ศึกษาวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
    14. จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คนคละกันตามความเหมาะสม 
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอกแบบอาศัยเพศของพืชดอกที่จะทำ
การทดลอง 
 15. นำข้อมูลมาเขียนเป็นแผนภาพการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกลงในกระดาษแข็งแผ่น
ใหญ่ที่ครูแจกให้พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 16. เมื่อทุกกลุ่มทำงานเสร็จครูให้แต่ละกลุ่มนำผลงานออกมานำเสนอหน้าชั้น และร่วมกันอภิปราย
เสนอแนะข้อบกพร่อง 
 

ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 17. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวัฏจักรของพืช ที่นักเรียนเรียนผ่านมาแล้วเพื่อเป็นการทบทวน
และทดสอบความเข้าใจของนักเรียนจากนั้นครูนำแผนภาพการเจริญเติบโตของต้นพริกโดยมีหัวข้อการสนทนา
แบบถามตอบดังนี้ 
 - จากรูปนักเรียนคิดว่าดอกพริกเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือไม่เพราะอะไร  (แนวตอบ:เป็นดอก
สมบูรณ์เพศเนื่องจากมีส่วนประกอบของดอกครบถ้วนซึ่ง ได้แก่ กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้และเกสรเพศ
เมียอยู่ในดอกเดียวกัน) 
 - ใบของต้นพริกจัดเป็นใบพืชชนิดใด (แนวตอบ: ใบพืชใบเลี้ยงคู่) 
 - จากภาพนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดคือขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดจากดอกไปเป็นผล 
 (แนวตอบ: ขั้นตอนที่ 5 และ 6 เนื่องจากต้นพริกเจริญเติบโตเต็มทีเ่มื่อได้รับธาตุอาหารและผ่าน 
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจึงทำให้เจริญเติบโตจากดอกกลายเป็นผลในที่สุด) 
 18. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องศึกษาวัฏจักรของพืชดอก 
 19. ครูให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ศึกษาวัฏจักร
ของพืชดอกในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่ 3 เรื่องศึกษาวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงท่ี 6 
ตรวจสอบผล (Evaluate)  
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรชีวิตของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและ
พืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้กิจกรรมทายภาพ ครูนำบัตรภาพประเภทของใบมาให้นักเรียนช่วยกันตอบเพื่อวัดความ
เข้าใจของนักเรียน โดยครูบอกรายละเอียดของแต่ละใบไม้ว่ามีชื่ออะไรบ้าง ดังนี้ ต้นปาล์ม ข้าวโพด มะละกอ 
ผักชี มะพร้าว มะนาว มอสเตอรา และมันสำประหลัง จากนั้นครั้งคำถามโดยมีแนวคำถามดังนี้ 
 - หมายเลขใดบ้างที่จัดอยู่ในประเภทของพืชใบเลี้ยงคู่ (แนวตอบ: หมายเลข 3 4 6 7 และ 8) 
 - หมายเลขใดบ้างที่เกิดการเปลี่ยนจากดอกไปเป็นผล (แนวตอบ: หมายเลข 1 2 3 5 และ 6) 
 - หมายเลขใดบ้างที่ใช้เมล็ดในการเพราะปลูก (แนวตอบ: หมายเลข 2 3 4 และ 5) 
 2. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคลพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 3. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ศึกษาวัฏจักรของพืชดอก 
 4. ตรวจแบบวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ศึกษาวัฏจักรของพืชดอก 
 5. ตรวจใบงาน เรื่อง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 6. ตรวจใบงาน เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 
 7. ตรวจผลงานกลุ่ม การสร้างแบบจำลอง เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 
         - การตอบคำถาม 

 
 
 
- สังเกตจากการตอบ
คำถามและแสดงความ
คิดเห็น  

 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) ศึกษาวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอก 

- ตรวจแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ตามตัวชี้วัดประจำหน่วย
การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง 
ศึกษาวัฏจักรของพืชดอก 
- ตรวจใบงาน เรื่อง 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและ 
พืชใบเลี้ยงคู่ 
- ตรวจใบงาน เรื่อง 
วัฏจักรชีวิตของพืชใบ 
เลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยง
คู ่
- ตรวจชิ้นงานกลุ่ม 
เรื่อง วัฏจักรชีวิต 
ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและ
พืชใบเลี้ยงคู่ 

- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ตาม
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง 
ศึกษาวัฏจักรของพืช 
ดอก 
- ใบงาน เรื่อง พืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 
- ใบงาน เรื่องวัฏจักรชีวิต
ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
และพืชใบเลี้ยงคู่ 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม  

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 



รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
7.2 ประเมินหลังการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
1) ทำแบบทดสอบหลัง
เรียน 

- ตรวจแบบทดสอบ 
หลังเรียนหน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 3 

- แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
 1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวติพืชน่ารู้ 
 2) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ศึกษาวัฏจักรของพืช ดอก 
 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ศึกษาวัฏจักรของพืชดอก 
 4) ใบงาน เรื่อง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 
 5) ใบงาน เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ 
 6) วีดีทัศน์ เรื่อง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 
 จาก https://www.youtube.com/watch?v=neyb8Olfo0I2. 
 7) ภาพวัฏจักรชีวิตของต้นทานตะวัน 
 8) แผนภาพการเจริญเติบโตของต้นพริก 
 9) แผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืช 
 10) แผนภาพต้นไม้ 
 11) บัตรภาพประเภทของใบ 
แหล่งการเรียนรู้ 
 - อินเทอร์เน็ต 
 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
.................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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............................................ 
 
 
 
 


