
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เร่ือง  ชีวิตพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์ รายวิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว 12101 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   เวลา  11  ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ 

หน้าที่ของระบบต่าง  ๆ  ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวช้ีวัด  
ว 1.1 ป. 2/1 ทดลองและอธิบาย  น้ำ  แสง  เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช 
ว 1.1 ป. 2/2 อธิบายอาหาร  น้ำ  อากาศ  เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ 

การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์  และนำวามรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ว 1.1ป.  2/3 สำรวจและอธิบายพืชและสัตว์สามารถตอบสนองต่อแสง  อุณหภูมิและ 

การสัมผัส 
ว 1.1ป.  2/4 ทดลองและอธิบายร่างกายของมนุษย์ตอบสนองต่อแสง  อุณหภูมิและ 

การสัมผัส 
ว 1.1ป.  2/5 อธิบายปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะ 
ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
ว 1.1 ป.  2/1 อธิบายประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น 

สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐานการเรียนรู้   ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะ 

หาความรู้การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่  มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้  ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ  เข้าใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  สังคม   และ
สิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ตัวช้ีวัด 
ว 8.1 ป.  2/1 ตั้งคำถามเก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 
ว 8.1 ป.  2/2 วางแผนการสังเกต  สำรวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า  โดยใช้ความคิด 

ของตนเองของกลุ่มและของครู  
ว 8.1 ป.  2/3 ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจ ตรวจสอบ  และ 

บันทึกข้อมูล 
ว 8.1 ป.  2/4 จัดกลุ่มข้อมูล  เปรียบเทียบและนำเสนอ 
ว 8.1 ป.  2/5 ตั้งคำถามใหม่จากการสำรวจ  ตรวจสอบ 
ว 8.1 ป.  2/6 แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและรวบรวมเป็นความรู้ 



ว 8.1 ป.  2/7 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  สำรวจ  ตรวจอบ อย่างตรงไปตรงมา   
โดยการเขียนภาพ  แผนภาพหรือคำอธิบาย  

ว 8.1 ป.  2/8 นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อ่ืนเข้าใจกระบวนการและผลของาน 
2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พืชต้องการน้ำและแสงในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต  มนุษย์  พืชและสัตว์ตองการอาหาร น้ำ   
อากาศ  เพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต  พืชและสัตว์มีการตอบสองต่อแสง  อุณหภูมิและการสัมผัสร่างกาย
มนุษย์สามารถตอบสนองต่อแสงอุณหภูมิและการสัมผัส 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
  3.1.1  พืชต้องการน้ำและแสงในการเจริญเติบโตการดำรงชีวิต 
  3.1.2  สิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์  พืชและสัตว์  ได้แก่ อาหาร  น้ำ  
อากาศ 
  3.1.3  พืชและสัตว์มีการตอบสนองต่อแสง  อุณหภูมิและการสัมผัส 
  3.1.4  ร่างกายมนุษย์สามารถตอบสนองต่อแสงอุณหภูมิและการสัมผัส 

3.2 ทักษะ/กระบวนการ 
  3.2.1  การสังเกต 
  3.2.2  การสำรวจ 
  3.2.3  การตรวจสอบ 
  3.2.4  การจำแนกประเภท 
  3.2.5  การลงความคิดเห็นจากข้อมูล 
  3.2.6  การตั้งสมมติฐาน 
  3.2.7  การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

3.3  เจตคติ  คุณธรรม จริยธรรม 
  3.3.1  ความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็น 
  3.3.2  ความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ัน  อดทน  และเพียรพยายาม 
  3.3.3  ความมีเหตุผล 
  3.3.4  ความมีระเบียบและรอบคอบ 
  3.3.5  ความซื่อสัตย์ 
  3.3.6  ความใจกว้าง  ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสารมารถในการแก้ปัญหา 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  ซื่อสัตย์สุจริต 
 5.2  มีวินัย 
 5.3  ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 



 5.4  มุ่งม่ันในการทำงาน 
 5.5  มีจิตสาธารณะ 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 6.1  รายงานการทดลอง 
 6.2  สรุป 
 6.3  ใบกิจกรรม 
7.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ผ่านการประเมินร้อยละ70 ขึ้นไป 
ประเมินผลการสอบ แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ผ่านการประเมินร้อยละ 70ข้ึนไป 
ประเมินทักษะ/กระบวนการ แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 

 
เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ความถูกต้อง มีความถูกต้อง
ชัดเจนสมบูรณ์ 
ครบถ้วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ถูกต้องครบถ้วน 

ผลงาน 
มีความถูกต้อง
เป็นบางส่วน 

ผลงาน 
มีความถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

2. ความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม 

ผลงานสะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม  
ไม่มีรอยขีดลบ 

ผลงานสะอาด 
เรียบร้อย  
มีรอยขีดลบน้อย 

ผลงาน 
บางส่วน 
ไม่สะอาด  
ไม่เรียบร้อย 

ผลงาน 
ส่วนใหญ่  
ไม่สะอาด  
ไม่เรียบร้อย 

3.ตรงต่อเวลา ส่งงานตรงเวลา 
ที่กำหนด 

ส่งงานช้ากว่า
กำหนด 1 วัน 

ส่งงานช้ากว่า
กำหนด 2 วัน 

 ส่งงานช้ากว่า 
 กำหนดเกิน 2 วัน 

4.การเชื่อมโยงและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์ 
สิ่งต่าง ๆ ได้ 
อย่างถูกต้อง 

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์ 
สิ่งต่าง ๆ ได้ 
อย่างถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์ 
สิ่งต่าง ๆ ได้ 
อย่างถูกต้อง 
เป็นบางส่วน 

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์ 
สิ่งต่าง ๆ ได้ 
อย่างถูกต้อง 
เป็นส่วนน้อย 

 
 
 



ระดับคุณภาพ 
  คะแนน 9 - 10 หมายถึง     ดีมาก 

คะแนน 7 - 8 หมายถึง     ดี 
คะแนน 5 - 6 หมายถึง     พอใช้  
คะแนน 0 - 4 หมายถึง     ปรับปรุง 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชัว่โมงที่  1 
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  นักเรียนสามารถทำกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมได้ 

2.  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องทั่วไป 
2.  ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดข้อตกลงและแนะนำเนื้อหาที่ต้องเรียน ได้แก่ ชีวิตพืช  

ชีวิตสัตว์ ดิน และการใช้ประโยชน์ ชีวิตของเรา 
3.  ทดสอบก่อนเรียนจำนวน  10 ข้อ และแจ้งผลการทดสอบให้นักเรียนทราบ 

เพ่ือการพัฒนาเมื่อสิ้นหน่วยการเรียนรู้ 
4.  ครูให้นักเรียนระบายสีภาพต้นไม้ตามใบกิจกรรมที่กำหนดให้สวยงาม 
5.  ร่วมกันประเมินและชื่นชมผลงานนักเรียน 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1.  แบบทดสอบก่อนเรียน 
2.  กระดาษ A4 
3.  สีไม ้

การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ผ่านการประเมินร้อยละ70 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชั่วโมงที่  2 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  นักเรียนสังเกตและสำรวจพืชที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 
2.  นักเรียนสืบค้นข้อมูลและอภิปรายประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  นำเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่านิทานเก่ียวกับพืชให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนบอกชื่อพืช 

ที่ได้ยินจากนิทาน 
2.  ถามนักเรียนว่า จากนิทานนักเรียนรู้จักพืชอะไรบ้าง 
3.  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับพืชในบริเวณโรงเรียน/ท้องถิ่นว่า นักเรียนรู้จักพืชอะไรบ้าง 
4.  นำนักเรียนออกไปสำรวจพืชในบริเวณโรงเรียน/ท้องถิ่นของนักเรียนมาคนละ 1 ชนิด 

และบันทึกผลการสำรวจลงในใบกิจกรรม 
5.  ให้นักเรียนดูภาพพืชแล้วช่วยกันตอบว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง แต่ละชนิดเหมือน 

หรือต่างกันอย่างไร 
6.  ให้นักเรียนเลือกพืชที่สนใจ พร้อมทั้งวาดภาพพืชในบริเวณโรงเรียน/ท้องถิ่นของตนเอง 

มาคนละชนิดและระบายสีให้สวยงาม 
7.  นักเรียนนำเสนอผลงานของตน และบอกประโยชน์ของพืชนั้น ๆ ตามความสามารถ 

ของแต่ละคน 
8.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับพืชในท้องถิ่นและประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
9.  ครูชื่นชมผลงานของนักเรียนทุกคน 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1.  รูปภาพพืชชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
2.  ใบกิจกรรม เรื่อง สำรวจพืชในท้องถิ่น 
3.  สีไม ้

การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ผ่านการประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชั่วโมงที่  3 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  นักเรียนสำรวจและอธิบายลักษณะภายในภายนอกของเมล็ดพืชชนิดต่าง  ๆ 
2.  นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.  นักเรียนมีความตั้งใจในการทำงาน 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  นำเสนอผลงานการวาดภาพพืชจากชั่วโมงท่ีแล้ว 
2.  ให้นักเรียนร่วมกันบอกโครงสร้างภายนอกของพืชได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล 
3.  ให้นักเรียนบอกชื่อผลไม้ที่รู้จัก 
4.  ครูตั้งคำถามว่าภายในผลมีอะไร เพ่ือนำไปสู่แนวความคิดว่าภายในผลมีเนื้อและ 

เมล็ดนั่นเอง 
5.  นักเรียนดูภาพเมล็ดที่ครูเตรียมมา แล้วช่วยกันตอบว่าคือเมล็ดอะไร 
6.  นักเรียนเล่นเกม ทายซิเมล็ดอะไร โดยครูให้นักเรียนดูตัวอย่างเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ  

แล้วทายว่าเมล็ดนั้นคือเมล็ดของพืชชนิดใด 
7.  ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ภายในเมล็ดมีอะไร 

 8.  นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วดำที่ยังไม่แช่น้ำ  เปรียบเทียบ 
กับเมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำแล้ว  วาดรูปสิ่งที่สังเกตได้ลงในใบบันทึกกิจกรรม 

 9.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลอง 
        10.  ร่วมกันสรุปว่า เมล็ดของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะภายนอก เช่น  ขนาด สี  ผิว   

ที่แตกต่างกัน   
 สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.  ภาพตัวอย่างเมล็ดพืช 
 2.  เมล็ดถั่วดำแช่น้ำ 1คืน 
 3.  เมล็ดถั่วดำไม่แช่น้ำ 
 4.  แบบบันทึกกิจกรรม 
 5.  สีไม ้
การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ผ่านการประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
 
 
 



 
ชั่วโมงที่  4 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  อธิบายลักษณะภายในภายนอกของเมล็ดพืชชนิดต่างๆได้ 
2.  บอกหน้าที่และส่วนประกอบของพืชได้ 
3.  นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  นำเสนอผลงานการวาดภาพเมล็ดถั่วดำที่ยังไม่แช่น้ำเปรียบเทียบกับเมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำ 

จากชั่วโมงท่ีผ่านมา 
2.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำแตกต่างจากเมล็ดที่ไม่แช่น้ำอย่างไร 
3.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลอกเปลือกหุ้มเมล็ดที่แช่น้ำออกแล้วแกะตามรอยแยกของเมล็ด 

อย่างระมัดระวัง  สังเกตสิ่งที่อยู่ภายในเมล็ด บันทึกผลสิ่งที่สังเกตได้ วาดรูปลงในบันทึกกิจกรรม 
4.  แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลอง  เพ่ือให้สรุปได้ว่า เมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำแตกต่างจาก 

เมล็ดถั่วดำที่ไม่แช่น้ำ โดยเมล็ดพองโตขึ้นจะทำให้ลอกเปลือกหุ้มเมล็ดออกง่าย เมื่อลอกเปลือกหุ้มเมล็ดออกแล้ว
แกะตามรอยแยกของเมล็ดจะแยกออกได้เป็น 2 ซีก ซีกด้านหนึ่งของเมล็ดจะเห็นสิ่งที่มีลักษณะ 
คล้ายต้นอ่อนติดอยู่ 

5.  ร่วมกันสรุปว่า เมล็ดของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะภายนอก เช่น ขนาด สี ผิว  
ที่แตกต่างกัน 

6.  นักเรียนศึกษา เรื่อง ส่วนประกอบของพืช โดยครูนำตัวอย่างพืชมาให้ดูและให้นักเรียน 
บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบแต่ละอย่าง 

7.  นักเรียนสรุปหน้าที่และส่วนประกอบของพืชลงในใบกิจกรรม และร่วมกันประเมิน 
ความถูกต้อง 

8.  ร่วมกันอภิปรายหน้าที่และส่วนประกอบของพืช 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1.  เมล็ดถั่วดำแช่น้ำ 1คืน 
2.  เมล็ดถั่วดำไม่แช่น้ำ 
3.  แบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่และส่วนประกอบของพืช 
4.  สีไม ้

การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ผ่านการประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 



 
ชั่วโมงที่  5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายจากข้อมูลถึงสิ่งจำเป็นต่อการงอกเมล็ดได้ 
  2.  ทดลองและอธิบายการเพาะเมล็ดพืชเพ่ือให้เกิดการงอกได้ 
  3.  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  ทบทวนเนื้อหาจากชั่วโมงที่แล้ว โดยครูถามนักเรียนว่า ภายในเมล็ดมีอะไรบ้าง  

แล้วถามต่อไปว่า นักเรียนได้นำเมล็ดไปปลูกหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร 
2.  ครูให้นักเรียนสังเกตผลการปลูกเมล็ดถั่วทั้งสองกระถาง แล้วร่วมกันอภิปราย  

โดยครูถามนักเรียนว่า 
  -  ในการปลูกนี้นักเรียนใช้เมล็ดถั่วแช่น้ำหรือไม่ 
  -  กระถางที่ 1 นักเรียนรดน้ำทุกวันหรือไม่ 
  -  นักเรียนคิดว่า เหตุใดต้นถั่วในกระถางที่ 1 จึงงอก และเหตุใดต้นถั่วกระถางที่  2 

ไม่งอก 
3.  ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยที่ทำให้ต้นถั่วในกระถางที่ 1 งอก 

เพราะได้รับน้ำทุกวัน ดังนั้น น้ำเป็นปัจจัยทีทำให้เกิดการงอก ส่วนต้นถั่วในกระถามที่  2 ไม่งอก เพราะไม่ได้รับน้ำ
นั่นเอง 

4.  ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าส่วนที่งอกออกจากเมล็ดเป็นส่วนแรกคืออะไร 
5.  ครูให้นักเรียนดูผลการทดลองท่ีครูเตรียมมา ซึ่งเป็นผลการเพาะเมล็ดถั่วในภาชนะใส  

ทำให้มองเห็นส่วนที่งอกออกจากเมล็ดส่วนแรก ซึ่งก็คือ ราก 
6.  นักเรียนวาดภาพขั้นตอนการงอกของเมล็ดลงในสมุดและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
7.  ครูแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนทุกคน 
8.  ครูให้นักเรียนเตรียมล่วงหน้า โดยเพาะถั่ว 4 กระถาง (กระถาง ก,ข,ค,และ ง) จนงอก 

พ้นดินประมาณ  2 เซนติเมตร แล้วแยกกระถาง ก รดน้ำทุกวัน  กระถาง ข ไม่รดน้ำ แล้วนำมาอภิปรายผล 
ในครั้งต่อไป 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1.  กระดาษสี,สำลี 
2.  เมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำ 
3.  กล่องพลาสติกใส 
4.  คีมจับ 
5.  สมุดบันทึก 
6.  ส ี

การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ผ่านการประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 



 
ชั่วโมงที่  6 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  ทดลองและสรุปปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
ของพืชได้ 

2.  อภิปรายและบอกเกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของพืช 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.  สนทนาถึงปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช 
  2.  ทบทวนเนื้อหาจากชั่วโมงที่แล้ว โดยครูถามนักเรียนว่า 
   -  ภายในเมล็ดมีอะไร 
   -  สิ่งจำเป็นต่อการงอกของเมล็ดคืออะไร 
   -  ส่วนแรกที่งอกออกจากเมล็ดคืออะไร 
  3.  ถามนักเรียนว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต และทราบได้อย่างไรว่าพืช 
มีการเจริญเติบโต ซึ่งนักเรียนอาจให้ความคิดเห็นหลากหลายว่า สิ่งที่พืชต้องการในกรเจริญเติบโต เช่น น้ำ แสง 
ความชื้น อุณหภูมิ ชนิดของดิน ฯลฯ 
  4.  ให้นักเรียนสำรวจบริเวณรอบๆโรงเรียนว่า ต้นไม้มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้าง  
วาดรูปสิ่งที่สังเกตได้ลงในใบบันทึกกิจกรรม 
  5.  ครูถามนักเรียนว่าเพราะเหตุใด ต้นไม้บางต้นจึงมีการเหี่ยวเฉา  แล้วให้นักเรียน 
ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มาเล่าให้เพ่ือนฟังถึงวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
แบบบันทึกกิจกรรม 

การวัดและประเมินผล 
แบบประเมิน เรื่อง ปัจจัยท่ีจำเป็นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช 

 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การดำเนินการทดลอง
เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็น 
ต่อการดำรงชีวิตของพืช 

ปฏิบัติการทดลอง 
ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
ที่กำหนด และบันทึก
ผลการทดลอง 
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 

ปฏิบัติการทดลอง 
ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
ที่กำหนด แต่บันทึก 
ผลการทดลอง 
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติการทดลอง 
ได้ค่อนข้างถูกต้อง 
ตามข้ันตอนที่กำหนด 
และบันทึกผล 
การทดลองได้ถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย 

2. การอธิบายปัจจัย 
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
และการเจริญเติบโตของพืช 

อธิบายปัจจัยที่จำเป็น 
ต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของ
พืชได้ถูกต้อง ชัดเจน  
ครบทั้ง 4 ปัจจัย 

อธิบายปัจจัยที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโต 
ของพืชได้ถูกต้อง 
ชัดเจน  2-3 ปัจจัย 

อธิบายปัจจัยที่จำเป็น 
ต่อการดำรงชีวิตและ 
การเจริญเติบโต 
ของพืชได้ถูกต้อง  
ชัดเจน 1 ปัจจัย 



3. การนำความรู้เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรง 
ชีวิตของพืชไปใช้ประโยชน์  

อธิบายการนำความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิตของ
พืชไปใช้ประโยชน์ได้
ถูกต้อง ชัดเจน 3 ข้อ
ขึ้นไป 

อธิบายการนำความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิตของ
พืชไปใช้ประโยชน์ได้
ถูกต้อง ชัดเจน 2 ข้อ 

อธิบายการนำความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิตของ
พืชไปใช้ประโยชน์ได้
ถูกต้อง ชัดเจน 1 ข้อ 

 
 

ชั่วโมงที่  7 
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  ทดลองและสรุปปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
ของพืชได้ 

2.  อภิปรายและบอกเกณฑ์ที่ใช้วัดการเจริญเติบโตของพืชได้ 
3.  มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  ทบทวนเนื้อหาจากชั่วโมงที่แล้ว  โดยครูถามนักเรียนว่า 

   -  พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต 
   -  สาเหตุใดที่ทำให้ต้นไม้มีการเหี่ยวเฉา 
  2.  ครูถามนักเรียนว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต ซึ่งนักเรียนอาจให้ความคิดเห็น
หลากหลายว่า  สังเกตการณ์เจริญเติบโตของพืชดูได้จากส่วนสูง ขนาดลำต้น จำนวนใบที่เพ่ิมข้ึน ดังนั้นเกณฑ์ 
ที่ใช้วัดความเจริญเติบโตได้จากส่วนสูง ขนาดลำต้น จำนวนใบที่เพ่ิมข้ึน ครูแนะนำการวัดความสูง ของต้นพืช 
โดยตัดกระดาษแข็ง กว้าง 1 เซนติเมตร ความยาว 25 เซนติเมตร  เสียบไว้ที่กระถางดิน  ทาบกับต้นพืช   
ใช้ดินสอขีดตำแหน่งที่วัดในแต่ละครั้งแล้วจึงนำมาทาบกับไม้บรรทัดแล้วอ่านค่าหน่วยเป็นเซนติเมตร   
สำหรับขนาดของลำต้นให้ใช้ไม้บรรทัดวัดเป็นมิลลิเมตร ซึ่งครูจะแนะนำวิธีการวัดโดยให้ลำต้นทาบกับ 
ไม้บรรทัด  แล้วอ่านค่าหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
  3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลองตามใบกิจกรรม  แล้วบันทึกผลในใบกิจกรรม จากนั้น
นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามตามใบกิจกรรม 
   -  สิ่งที่ต้นถ่ัวในกระถาง ก และ ข  ได้รับเหมือนกันคือ แสง ดิน อุณหภูมิ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ สิ่งที่ได้รับต่างกัน คือ น้ำ  โดยต้นถั่วนกระถา ก ได้รับน้ำ  แต่ตันถั่วในกระถาง ข ไม่ได้รับน้ำ 
   -  ต้นถั่วในกระถาง ก เจริญเติบโตดีกว่าถั่วในกระถาง  ข ซึ่งสังเกตได้จากความสูงขนาด
ของลำต้นและจำนวนที่เพ่ิมข้ึน 
  4.  จากผลการทดลองสรุปได้ว่า  น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช 
  5.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลองชุดที่ 2 ตามใบกิจกรรมแล้วบันทึกผลต่อ จากนั้นนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบคำถามลงในใบกิจกรรม 
   -  สิ่งที่ต้นถั่วกระถาง ค และ ง  ได้รับเหมือนกันคือ น้ำ ดิน อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมอ่ืน 
ๆ สิ่งที่ได้รับต่างกัน คือ แสง โดยต้นถั่วกระถาง  ค ได้รับแสง ส่วนต้นถั่วกระถาง ง ไม่รับแสง 
   -  ลักษณะของต้นถั่วในกระถางทั้ง 2จะแตกต่างกัน ต้นถั่วที่ได้รับแสง 



มีการเจริญเติบโตดี ส่วนต้นที่ไม่ได้รับแสงจะผอมซีด ลำต้นสูง ไม่แข็งแรง ใบมีสีเหลืองซีด 
  6.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
ของพืชว่า นอกจากน้ำและแสงแล้วยังมีปัจจัยอ่ืนอีกหลายอย่าง เช่น  อากาศ อุณหภูมิ และธาตุอาหาร  
ดังนั้น ถา้ต้องการให้พืชเจริญเติบโตและดำรงชิวิตอยู่ได้ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
  7.  ให้นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ที่โรงเรียน โดยนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปใช้ 
ในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับโรงเรียน 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1.  ต้นถั่ว 
2.  ไม้บรรทัด 
3.  กระดาษแข็ง 
4.  แบบบันทึกกิจกรรม 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ผ่านการประเมินร้อยละ70 ขึ้นไป 

 
 

ชั่วโมงที่  8 
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาพืชได้ 
  2.  ทดลองและอธิบายวิธีการปลูกพืชและการดูแลรักษาต้นพืชให้เจริญเติบโต 
  3.  มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  ทบทวนเนื้อหาจากชั่วโมงที่แล้ว โดนครูถามนักเรียนว่า 

   -  สิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชคืออะไร 
   -  ถ้าเราไม่รดน้ำต้นพืชจะเป็นอย่างไร 
   -  ถ้าพืชที่เราปลูกไม่ได้รับแสง ผลจะเป็นอย่างไร 
  2.  ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยช่วยพ่อแม่ปลูกพืชหรือไม่ ให้ตัวแทนนักเรียนเล่าประสบการณ์
การปลูกพืชให้เพ่ือนฟัง 

3.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายภาพขั้นตอนการปลูกพืช แล้วจึงสรุปได้ว่า การปลูกพืช 
มี 4 ขั้นตอน คือ การนำเมล็ดมาเพาะเป็นต้นกล้า การเตรียมสถานที่ปลูก การนำต้นกล้าที่เพาะไว้มาปลูก และการ
รดน้ำ 

4.  ครูถามนักเรียนว่า เมื่อปลูกพืชเสร็จแล้ว นกเรียนมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร 
5.  นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น จนได้ข้อสรุปว่า การดูแลหลังการปลูกควรปฏิบัติ  

ดังนี้ รดน้ำให้ชุ่มชื้นแต่ไม่มากเกินไป พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ถอนหญ้า และกำจัดศัตรูพืชพวกหนอน  แมลงต่าง ๆ 
6.  ครูแนะนำให้นักเรียนนำความรู้เรื่องการปลูกพืชไปปลูกพืชที่บ้านตนเอง และบันทึกวิธีการ 

ปลูกแต่ละขั้นตอน จนกระทั่งเจริญเติบโตทุกวันลงในสมุดบันทึก เพ่ือเป็นการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้ชุมชน   



ในการปลูกพืชควรเลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาปลูกต้องคำนึงถึงความสมบูรณ์ของเมล็ดด้วย  และการดูแลพืช 
ให้เจริญเติบโตได้ดีนั้นต้องรู้วิธีปลูกและการดูแลรักษาหลังการปลูก พร้อมทั้งนำมาปลูกที่โรงเรียนในบริเวณ 
ที่ครูกำหนด และดูแลตลอดภาคเรียน 
 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1.  แบบบันทึกกิจกรรม 
• สมุดบันทึกการปลูกพืชที่สนใจและการดูแลรักษา 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ผ่านการประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป 
สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 

 
 

ชั่วโมงที่  9 
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  นักเรียนสำรวจและยกตัวอย่างพืชที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ 
  2.  นักเรียนอธิบายการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ 
  3.  นักเรียนมีความตั้งใจในการทำงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยทบทวนเนื้อหาชั่วโมงท่ีแล้ว ครูถามนักเรียนว่า 
   -  นักเรียนนำความรู้เรื่องการปลูกพืชไปขยายต่อหรือไม่ ซึ่งนักเรียนอาจตอบว่า  
ได้นำความรู้ไปช่วยพ่อปลูกต้นไม้ที่บ้าน ได้นำความรู้ไปเล่าให้คนอ่ืน ๆ ฟัง เป็นต้น 
  2.  ซักถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยเห็นดอกคุณนายตื่นสายหรือไม่ ดอกคุณนายตื่นสาย 
บานในเวลาใด 
  3.  ให้นักเรียนดูภาพและวีดีทัศน์การบานของดอกคุณนายตื่นสาย แล้วร่วมอภิปรายการบานของ
ดอกคุณนายตื่นสายว่า จะบานเมื่อได้รับแสงในตอนสาย และจะค่อยๆหุบเมื่อไมมีแสงในตอนเย็น แสดงว่าดอก
คุณนายตื่นสายมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งสิ่งเร้า คือ แสง 
  4.  ถามนักเรียนต่อว่า มีพืชชนิดใดอีกบ้างท่ีมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
  5.  นักเรียนดูภาพพืชชนิดต่าง ๆ แล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็น จนได้ข้อสรุปว่า พืชที่มี 
การตอบสนองต่อแสง ได้แก่ ต้นจามุรี ชะอม บัว ทานตะวัน และพืชที่มีการตอบสนองต่อการสัมผัส  ได้แก่ ไมยราบ 
เป็นต้น 
  6.  ครูแนะนำให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการตอบสนองของพืชจากสื่อต่าง ๆ  
แล้วนำความรู้ที่ได้มาทำเป็นผังความคิด และนำเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมกันประเมินผลงานและ 
อภิปรายสรุป 
 



สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1.  วีดีทัศน์การบานของดอกคุณนายตื่นสาย 
2.  ภาพตัวอย่างพืชชนิดต่าง ๆ 
 
 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ผ่านการประเมินร้อยละ70 ขึ้นไป 
สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 

 
 

ชั่วโมงที่  10 
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  นักเรียนยกตัวอย่างประโยชน์ที่ได้รับจากพืชได้ 
  2.  นักเรียนอธิบายประโยชน์ของพืชได้ 
  3.  นักเรียนมีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ทบทวนเนื้อหาเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช  โดยครูถามนักเรียนว่า 
   -  พืชที่มีการตอบสนองต่อแสงที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง  ตอบสนองอย่างไร 
   -  พืชที่มีการตอบสนองต่อการสัมผัสที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง ตอบสนองอย่างไร 
  2.  ถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้จักพืชชนิดใดบ้าง ให้ยกตัวอย่างคนละ 1 ชนิด 
  3.  ถามต่อไปว่า พืชที่นักเรียนรู้จักนั้นมีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร 

4.  ให้นักเรียนดูภาพพืชและประโยชน์ของพืชแล้วร่วมกันอภิปรายว่า พืชมีประโยชน์มากมาย 
 เช่น เป็นอาหาร สร้างที่อยู่อาศัย สะพาน ทำยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

5.  ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดในหัวข้อ ประโยชน์ที่ได้รับจากพืช ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

6.  ร่วมกันประเมินผลงานของแต่ละคน และนำมาผลงานมาจัดเป็นป้ายนิเทศ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

  1.  ภาพตัวอย่างพืช 
  2.  ภาพตัวอย่างผลิตผลจากพืช 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ผ่านการประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป 
สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 

 



ชั่วโมงที่  11 
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำแบบทดสอบ 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการฟังและหยุดสนทนากันเอง 
  2.  ทบทวนความรู้เรื่อง ชีวิตพืช ตั้งแต่เรือ่ง โครงสร้าง ส่วนประกอบ หน้าที่ของส่วนประกอบ 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า และ ประโยชน์ ของพืช 
  3.  นักเรียนทำแบบทดสอบ  10ข้อ  โดยช่วยกันอ่านทั้งคำถามและคำตอบ  เพ่ือเป็นการฝึกอ่าน
สำหรับคนที่อ่านไม่คล่อง แล้วเขียนข้อที่ถูกท่ีสุดลงในสมุด 
  4.  ร่วมกันเฉลยแบบทดสอบและแจ้งผลการสอบให้นักเรียนทราบและร่วมกันพิจารณา
ความก้าวหน้าของแต่ละคน  
  5.  ให้กำลังใจกับนักเรียนทุกคน และส่งเสริมให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและทบทวน 
ความรู้อยู่เสมอ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
แบบทดสอบหลังเรียน 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครือ่งมือ เกณฑ์การประเมิน 

สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผ่านการประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  บันทึกผลหลังสอน  ชั่วโมงท่ี ........... 
 
 ผลการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................. ........ 
...................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….. 
 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
................................................................... ...................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
................................................................................................................................................................ ...... 
........................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                              ลงชื่อ………………………………………………………………….ผู้สอน 
                                   (…………………………………………………………………) 
                                            วันที่...........เดือน....................................พ.ศ...............  
 
10.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
..................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                              ลงชื่อ………………………………………………………………….ผู้บริหาร 
                                   (…………………………………………………………………) 
                                            วันที่...........เดือน....................................พ.ศ.......... .....  
   
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Test unit 4 Plant 
Subject: Science                                                               Full score 30 marks 
Part 1:  Multiple choice 3 choice 20 items (20 marks) 
Direction: Read each question carefully. Choose the letter of the correct answer. 
 

An experiment was done where three pea plant of the same size were put in three pots of the 
same soil. Each pot was given different condition to grow in then observed. The results are 
shown in the table below. 

Use these to help you answer questions 1 to 4. 
 

Pot Conditions Results 
1 Had water, air and light Large, green leaves and strong upright stems 
2 Had water and air but no light Small, yellow leaves and thin white stems 
3 Had light and air but no water Green leaves and strong stems at the start, 

but then it died 
 
1. Which pot number had the best conditions for plant growth? 

 A. pot 1   B. pot 2   C. pot 3 

2. Which pots should you compare if you want to look at the effect of water on plant growth? 

 A. pot 1 and pot 2  B. pot 2 and pot 3   C. pot 1 and pot 3 

3. Which pots should you compare if you want to look at the effect of light on plant growth? 

 A. pot 1 and pot 2  B. pot 2 and pot 3   C. pot 1 and pot 3 

4. What is the conclusion of this experiment? 

 A. Water and air are needed for plant. 

 B. Light and air needed for plant growth. 

 C. Water, air and light are needed for plant growth. 

5.  What do plants take up from the soil as well as water? 

 A. Nutrients   B. Heat   C. Light 



6. What is the correct order for the growth of a plant? 

  

A.   

 

 

   B.  

 

 

 

   C.  

 

 

7. Which plant part produced fruits and seeds? 

  A. flower    B. leaves    C. stem 

8. What is the plant part that protects the seed? 

 A. Seeding   B. Seed coat       C. Stored food for seeding 

9. Why do plants not grow well in the dark? 

 A. It grows in to a new plant. 

 B. Plants need light to grow. 

 C. Fully grown plant, it will have flowers and fruit. 

 

 

 



10. How are some plants adapted to live in very dry areas? 

 A. A stem that stores water. 

 B. A stem help them float and wide. 

 C. Flat leaves that also float. 

11. Which plants can leaves fold up if you touch them? 

   

 

 

  A. Mimosa    B. Orchid    C. Cactus  

12. Which plant can turn towards to the sun? 

 

 

  

  A. Rose plant   B. Sunflower    C. Jasmine plant 

13. Which of the following sentence is correct? 

   A. Plant roots grow upwards into the air. 

  B. Plant stems grow upwards into the air. 

  C. Plant stems downwards into the soil. 

14. Which of the following is NOT something we should do to take care of plants? 

  A. Dig the soil.   B. Cut down forests.   C. Protect from  
          insects. 

15. What is the plant part that protects the seed? 

 A. Seeding   B. Seed coat       C. Stored food for seeding 
 



 ใบกิจกรรม ช่ัวโมงที่  2  
เรื่อง สำรวจพืชในท้องถิ่น 

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนสำรวจพืชในท้องถิ่นและวาดภาพพืชที่ชอบ พร้อมทั้งบอกประโยชน์ของพืชนั้น 



 
ใบกิจกรรม ช่ัวโมงที่ 3 
เรื่อง ในเมล็ดมีอะไร 

 
คำชี้แจง  

ให้นักเรียนสังเกตลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วดำ และเมล็ดพืชที่สนใจ ที่ยังไม่แช่น้ำ  เปรียบเทียบ กับ
เมล็ดที่แช่น้ำแล้ว  อธิบาย พร้อมทั้งวาดรูปสิ่งที่สังเกตได้ลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

ลักษณะภายในของเมล็ดที่แช่น้ำ ลักษณะภายในของเมล็ดที่ไม่แช่น้ำ 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 
................................................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................. .. 
..................................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
.......................................................................... ....................................................................................................... .. 
......................................................................... ............................................................................ .............................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 



 ใบกิจกรรม  ช่ัวโมงท่ี 4 
เรื่องหน้าที่และส่วนประกอบของพืช 

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพพืช พร้อมชี้บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชที่สนใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demonstration School of SuanSunandhaRajabhat University 
Subject : Science , Date : 13/11/2018,   Teacher : Mr. Natapon  Youpensuk 

Name : ……………………………………………………………………………….Class…………….No………… 

 

Sun   Water    Pot   Soil 

 

Seeds   Hole    Finger  Plant 

 

Chapter 01 

Place some________________ into a ________________. 

Chapter 02 

Make a ________________ with your ________________. 

Chapter 03 

Drop some________________ into the _______________. 

Chapter 04 

Cover the________________ with ___________________. 

Chapter 05 

Pour________________ into the ____________________. 

Chapter 06 

Give your________________ lot of __________________. 

Wait for your new _________________________ to grow. 

Directions: Using the work in the box, fill in the blanks below. 



ใบกิจกรรม ช่ัวโมงที่ 7 
เรื่อง การเจริญเติบโตของต้นถั่ว 

วิธีทดลอง  
เตรียมกระถาง 4 ใบเขียนชื่อ ก  ข  ค  ง  ตามลำดับ 

• เตรียมดินใส่ไว้ในแต่ละกระถางให้เท่ากัน  
• ปลูกถ่ัวลงในกระถางทั้ง 4 ใบ จำนวน เท่าๆกัน  
• รดน้ำกระถางใบที่ 1 3  4 เท่ากัน ทุกวัน ส่วนใบที่ 2 ไม่รดน้ำ 
• นำกระถางใบที่ 4 ใส่ไว้ในตู้ทึบ และสังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกผล 
 

กระถางใบที่ 
การจัดสภาพแวดล้อม 

ผลการทดลอง 
ดิน น้ำ แสง 

 
1 
 

    

 
2 
 

    

 
3 
 

    

 
4 
 

    

จากการสังเกตจงตอบคำถามต่อไปนี้ 
กระถางที่ต้นถั่วเจริญเติบโตได้ดี ได้แก่
............................................................................................................................. ................................................ 
เพราะ.................................................................................................................... ............................................... 
...................................................................................... ....................................................................................... 
ต้นถั่วมีการเจริญเติบโต หรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าต้นถั่วมีการเจริญเติบโต 
........................................................................................................................................... ................................... 
........................................................................... ................................................................................................... 
นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของพืช
................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 



Demonstration School of SuanSunandhaRajabhat University 
Subject : Science , Date : 6/11/2018,   Teacher : Mr. Natapon  Youpensuk 

Name : ……………………………………………………………………………….Class…………….No………… 

Use the vocabulary words in the box to complete the sentence below. 

Seeds Water Oxygen 

Life cycle Fruit Pollen 

Leaves Roots Stem 

1. New plants grow from________________________. 

2. Plants give off_______________to help us breathe. 

3. The____________of a plant grow underground. 

4. Insects carry____________from flower to flower. 

5. All plants need sunlight, food and_____________. 

6. The____________of a plant shows how it grow, live and dies. 

7. The part of the plant that hold it up straight is the_______________. 

8. Sometimes, a plant can grow___________that we can eat. 

9. The___________of plant grow on the stem. 

 

 
 
 
 



 
    ใบกิจกรรม  ชั่วโมงที่ 9 

     เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชเป็นผังความคิด พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 
 
 
 



 
ใบกิจกรรม  ช่ัวโมงท่ี  10 

 เรื่อง ประโยชน์ที่ได้รับจากพืช 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังความคิด ประโยชน์ที่ได้จากพืช  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ใบกิจกรรม  ช่ัวโมงท่ี  11 
 

เรื่อง ผลิตผลจากพืช 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดหรือตัดปะภาพที่เกิดจากพืชตามความสนใจ 
 
 
 
 



 
แบบทดสอบหลังเรียน   ชั่วโมงท่ี  12 

คำชี้แจง   ให้นักเรยีน กาเครื่อง  ทับตัวอักษรตรงกับข้อที่ถูก 
 
1.พืชมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง 
     ก. ราก ลำต้น ใบก้าน 
     ข. ราก ลำต้น  ใบ  กิ่ง ดอก 
     ค. ราก ลำต้น  ใบ ดอกผล 
2. ถ้ารดน้ำให้ต้นพืชมากเกินไปต้นพืชจะเป็นอย่างไร 
      ก. พืชจะมีใบและดอกสวยงาม 
      ข. พืชเจริญเติบโตเร็ว 
      ค. พืชจะเน่าตาย 
3. พืชใช้ส่วนใดดูดน้ำและอาหาร 
      ก.  ใบ 
      ข. ราก 
      ค. ลำต้น 
4.  ลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไร 
      ก. ชูลำต้นให้ตรง 
      ข. ลำเลียงอาหาร 
      ค. ช่วยคายน้ำ 
5.  แสงช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างไร 
      ก. เป็นอาหารพืช 
      ข. ช่วยให้พืชหายใจ 
      ค. ช่วยให้พืชสร้างสารสีเขียว 
 

 
6. พืชไม่ได้รับแสงเป็นเวลานานจะเป็นอย่างไร 
    ก. ตาย เพราะไม่ได้ดูดน้ำ 
    ข. ตาย เพราะไม่มีอากาศหายใจ 
    ค. ตายเพราะไม่สามารถสร้างอาหารได้ 
7. พืชต้องการสิ่งได้ในการเจริญเติบโต 
    ก. น้ำ อากาศแสงแดด 
    ข. น้ำ ดิน ปุ๋ย 
    ค. ดิน น้ำ  
8. พืชชนิดใดมีการตอบสนองต่อการสัมผัส 
    ก. กระถิน 
    ข. มะนาว 
    ค. ไมยราบ 
9. ดอกทานตะวันจะตอบสนองต่อแสงอย่างไร 
     ก. หุบดอกเมื่อโดนแสง 
     ข. หันดอกเข้ารับแสง 
     ค. หันดอกหนีแสง 
10. เพราะเหตุใดสิ่งมชีีวิตจึงต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
      ก. เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด 
      ข. เพ่ือให้ต้นสดชื่น 
      ค. เพ่ือเพ่ือให้ลำต้นแข็งแรง  

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ชีวิตพืช 
1. ค    2.ค    3.ข    4.ข    5. ค 6. ค   7.ก   8. ค   9. ข    10.ก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกลุ 
 

รายการประเมิน/คะแนน รวม สรุปผลการ
ประเมิน ความ

รว่มมือ
ใน

กิจกรรม 

การ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

ความ
ตัง้ใจใน
การ
ท างาน 

 

การเป็น
ผูน้  า
และผู้
ตามที่ด ี

มารยาท
ในการ
ท างาน
รว่มกนั 

 

1 1 1 1 1 5 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

 
ลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน 
 ............../.................../................ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  4 ขึ้นไป  ดีมาก 
คะแนน  3  ดี   
คะแนน  ต่ำกว่า 3  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน ทักษะ/กระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์ 
คำชี้แจง  ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและทำเครื่องหมาย ลงในช่องรายการที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเหล่านั้น   
 

ที่ 

 
 
 

ชื่อ – สกลุ 
 
 
 

รายการท่ีสงัเกต 

ทกัษะ/กระบวนการ จิตวิทยาศาสตร ์

การ
สงัเกต 

การ
ส ารวจ 

การ
รวบรวม
ขอ้มลู 

การ
น าเสนอ
ขอ้มลู 

การ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

ความ
รบัผิด
ชอบ 

ความมี
เหตผุล 

ท างาน
รว่มกบั
ผูอ้ื่น 

รวม 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

 
ลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน 

     ............../.................../................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน ทักษะ/กระบวนการ  
คำชี้แจง    ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและทำเครื่องหมาย ลงในช่องรายการที่ผู้เรียน 
               แสดงพฤติกรรมเหล่านั้น   
 

ที่ ชื่อ-สกลุ 

 

รายการท่ีสงัเกต 
สรุปผล
การ

ประเมิน การ
สงัเกต 

การ
ส ารวจ 

การ
รวบรวม
ขอ้มลู 

การ
น าเสนอ
ขอ้มลู 

การ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

การ
น า
ความ
รูไ้ปใช ้

การ
ทดลอง 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          

 
   ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

              ............../.................../................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน ทักษะ/กระบวนการ 
คำชี้แจง    ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและทำเครื่องหมาย ลงในช่องรายการที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม 
     เหล่านั้น   
 

ที่ ชื่อ-สกลุ 

 

รายการท่ีสงัเกต 
สรุปผล
การ

ประเมิน การ
สงัเกต 

การ
ส ารวจ 

การ
รวบรวม
ขอ้มลู 

การ
น าเสนอ
ขอ้มลู 

การ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

การ
น า
ความ
รูไ้ปใช ้

การ
ทดลอง 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          

 
                                      ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

                    ............../.................../................ 
ปฏิบัติได้   6 รายการขึ้นไป ดีมาก 
ปฏิบัติได้   4-5   รายการ  ดี 
ปฏิบัติได้   3      รายการ  พอใช้ 
ปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกลุ 
 

รายการประเมิน/คะแนน รวม สรุปผลการ
ประเมิน ความ

รว่มมือ
ใน

กิจกรรม 

การ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

ความ
ตัง้ใจใน
การ
ท างาน 

 

การเป็น
ผูน้  า
และผู้
ตามที่ด ี

มารยาท
ในการ
ท างาน
รว่มกนั 

 

1 1 1 1 1 5 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

 
 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 
                          ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
 

ที่ 
 

ชื่อ – สกลุ 
 

รายการประเมิน/ คะแนน รวม สรุปผล
การ

ประเมิน 

จิต
วิทยาศาสตร์ 

ชื่นชมใน
ผลงาน 

ค่านยิม 
ด้านใฝ่
เรียนรู้ 

ค่านิยม 
ด้าน
ความ

ซื่อสัตย์ 

1 1 1 1 4 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
 

         ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 
                          ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ที่ 
 

ชื่อ – สกลุ 
 

รายการประเมิน/ คะแนน รวม สรุปผล
การ

ประเมิน 

มีวินยั ใฝ่
เรียนรู ้

มุ่งมั่น
ในการ
ท างาน 

มีจิต
สาธารณะ 

1 1 1 1 4 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
 

         ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 
                          ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ชื่อ..............................................................นามสกุล...................................................  เลขที่..... 

คำชี้แจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

สมรรถนะ
ด้าน 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม
(3) 

ดี 
(2) 

พอใช้
(1) 

ปรับ 
ปรุง 
(0) 

1. ความ 
สามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร     
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
       ความเข้าใจของตนเองโดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม  

 
  

 

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม     
1.4  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     
1.5  เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวันแล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้     

สรุปผลการประเมิน     
2. ความ 
สามารถ 
ในการคิด 
 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
2.4  มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ     
2.5  ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้     

สรุปผลการประเมิน     
3. ความ 
 สามารถ 
 ในการ
แก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้     
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน 
      การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

    

3.5  สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน     

3. ความ 
 สามารถ 
 ในการใช้
ทักษะชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
4.2  สามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้     
4.3  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน     
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ 
      ต่อตนเอง 

    

สรุปผลการประเมิน     
สรุปผลการประเมินทุกสมรรถนะ     

 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  
                 แลว้ขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์
ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. มีวินัย  1.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
และโรงเรียน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง  ๆ ในชีวิตประจำวัน และรับผิดชอบในการทำงาน 

    

2. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ     
2.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
2.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

3. อยู่อย่าง
พอเพียง 

3.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

3.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และ 
เก็บรักษาดูแลอย่างดี 

    

3.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
3.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัย 
เมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด  

    

 3.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 
บนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

 3.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม  
ยอมรับและปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    

4. มุ่งม่ัน 
ในการทำงาน 

4.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย     
4.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

5. มีจิต
สาธารณะ 

5.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน     
5.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของ 
 และช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืน 

    

5.3 ดูแล รักษาทรัพย์สินของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน     
5.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน
และชุมชน 

    

 
 

         ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 
                            ............../.................../................ 

 



เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ    ให้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง                    ให้   3        คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง                     ให้ 2        คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง                    ให ้ 1        คะแนน 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 


