
แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่1 
การล้าเลียงน ้าและอาหารของพืช 

 
สาระที ่1 สิ่งมชีีวิตกับกระบวนการด้ารง ชีวิต                                                     เวลา 2 ชั่วโมง 
ชั นประถมศึกษาปี ที  4 
หน่วยการเรียน รู้ที ่1 โลกสีเขียว 

1. สาระส้าคัญ 
พืชมีเนื้อเยื่อล้ำเลียงน้้ำ–เกลือแร ่เพื่อล้ำเลียงน้้ำและธำตุอำหำรจำกรำกไปยังส่วนต่ำง ๆ ของพืชและพืชมีเนื้อเยื่อ

ล้ำเลียงอำหำร เพื่อล้ำเลียงอำหำรที่พืชสร้ำงได้จำกใบไปยังส่วนต่ำง ๆ ของพืช 
2. ตัวชี วัดชั นป ี
ทดลองและอธิบำยหน้ำท่ีของท่อล้ำเลียงและปำกใบของพืช (ว 1.1 ป. 4/1) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

              1. อธิบำยหน้ำที่ของเนื้อเยื่อล้ำเลียงน้้ำ–เกลือแร ่(K) 
              2. อธิบำยหน้ำที่ของเนื้อเยื่อล้ำเลียงอำหำร (K) 
              3. มีควำมสนใจใฝรู่้หรอือยำกรู้อยำกเห็น (A) 
              4. พอใจในประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยำศำสตร ์(A) 
              5. ท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค ์(A) 
              6. สื่อสำรและน้ำควำมรู้เรื่องกำรล้ำเลียงน้้ำและอำหำรของพืชไปใช้ในชีวิตประจ้ำวันได้(P) 

4. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 
เจตคติ ทาง วิทยาศาสตร์ (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถำมควำมรู้เรื่องกำร 
ล้ำเลียงน้้ำและอำหำรของพืช 
2. ประเมินกิจกรรม ฝึกทักษะ 
ระหว่ำงเรยีน 
3. ทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทำง 
วิทยำศำสตร์เป็นรำยบุคคล 
2. ประเมินเจตคติต่อ 
วิทยำศำสตร์เป็นรำยบุคคล 

1. ประเมินทักษะ/กระบวนกำร 
ทำงวิทยำศำสตร ์
2. ประเมินทักษะกำรคิด 
3. ประเมินทักษะกำรแก้ปัญหำ 
4. ประเมินพฤติกรรมใน 
กำรปฏิบัติกจิกรรมเป็น 
รำยบุคคลหรือรำยกลุม่ 

5. สาระการเรียนรู ้
    เนื้อเยื่อล้ำเลียงน้้ำ–เกลือแร ่และเนื้อเยื่อล้ำเลียงอำหำร 
 6. แนวทางการบูรณาการ 
 ภำษำไทย    อ่ำนเนื้อหำเกี่ยวกับกำรล้ำเลียงน้้ำและอำหำรของพืชใน 

หนังสือเรียน 
 ศิลปะ    จัดท้ำป้ำยนิเทศเรื่อง กำรลำ้เลยีงน้้ำและอำหำรของพืช 
 ภำษำต่ำงประเทศฟัง พูด อ่ำน เขียนค้ำศัพท์ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับกำร 

ล้ำเลียงน้้ำและอำหำรของพืชที่เรยีนรู้หรือที่นักเรียนสนใจ 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ครูด้ำเนินกำรทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนท้ำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบควำมพร้อมและพื้นฐำนของ
นักเรียน 

 
 

1) ครูถำมคำ้ถำมนักเรียน เพื่อกระตุ้นควำมสนใจ เช่น 
– พืชล้ำเลียงน้้ำจำกดินเข้ำสู่พืชทำงใด 

ช้ันน ำเข้ำสู่บทเรียน 



– นักเรียนคิดว่ำพืชลำ้เลยีงน้้ำไปสูส่่วนต่ำง ๆ ของพืชทำงใด 
– นักเรียนคิดว่ำพืชลำ้เลยีงอำหำรไปสูส่่วนต่ำง ๆ ของพืชทำงใด 
– นักเรียนคิดว่ำเนื้อเยื่อท่ีใช้ล้ำเลยีงน้้ำและอำหำรของพืชมีลักษณะใด 
2) นักเรียนช่วยกันอภิปรำยและแสดงควำมคดิเห็นจำกค้ำถำมข้ำงตน้เพื่อเชื่อมโยงไปสู ่กำรเรียนรูเ้รื่องกำรล้ำเลียง

น้้ำและอำหำรของพืช 
 
 
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 
1) ขั นสร้างความสนใจ 
ครูน้ำแผ่นภำพแสดงให้เห็นถึงท่อล้ำเลียงท่ีอยู่ภำยในล้ำต้นพืชและสว่นของรำก แล้วถำมค้ำถำมนักเรียน 
– นักเรียนคิดว่ำเนื้อเยื่อท่ีมลีักษณะเป็นท่อยำวมีหน้ำท่ีอะไร 
– ล้ำต้นลำ้เลยีงน้้ำไปสู่ส่วนตำ่ง ๆ ทำงใด 
– ล้ำต้นลำ้เลยีงอำหำรไปสูส่่วนต่ำง ๆ ทำงใด 
– เนื้อเยื่อท่ีใช้ล้ำเลียงน้้ำและล้ำเลยีงอำหำรควรเป็นเนื้อเยื่อเดียวกันหรือไม่ เพรำะอะไร 
2) ขั นส้ารวจและค้นหา 
   (1) นักเรียนศึกษำรำยละเอียดเนื้อหำเกี่ยวกับกำรล้ำเลียงน้้ำ – เกลือแร ่และกำรล้ำเลียงอำหำรในหนังสือเรียน 

โดยครูช่วยอธิบำยถึงลักษณะและหน้ำท่ีของเนื้อเยื่อล้ำเลียงน้้ำ–เกลอืแร่และเนื้อเยื่อล้ำเลยีงอำหำร 
    (2) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 4–5 คน ปฏิบัติกิจกรรม ทดลองการล้าเลียงน ้าและธาตุอาหารของพืช ตำมขั้นตอนดังนี ้

     ขั นที่ 1 ก้ำหนดปัญหำ 
     – พืชมีเนื้อเยื่อท่ีใช้ในกำรล้ำเลียงน้้ำและธำตุอำหำรหรือไม่ 
     ขั นที่ 2 ตั้งสมมุติฐำน 
    – เมื่อแช่ต้นเทียนในน้้ำสีแดงน่ำจะเห็นสีแดงปรำกฏในต้นเทียน 
    ขั นที่ 3 ทดลอง 
   – ใส่น้้ำสีแดง (สีผสมอำหำร) ลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมำณ 3/4  แก้ว 
    – ใส่ต้นเทียนท่ีมรีำกตดิอยู ่(ซึ่งได้ล้ำงน้้ำใหส้ะอำดแล้ว) ลงไปในแก้วทีมี่น้้ำสีแดงจำกนั้นตั้งท้ิงไว้ประมำณ 30นำที 
   – สังเกตกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นกับต้นเทียน   แล้วบันทึกผลที่เกิดขึ้นในตำรำงบันทึกผล 
   – ใช้มีดตัดล้ำต้นของต้นเทียนตำมแนวขวำง หลังจำกนั้นเฉือนเปน็แผ่นบำง ๆ วำงบนกระจกสไลด์  แล้วใช้แว่น

ขยำยส่องดสูังเกตลักษณะของล้ำต้นและวำดรูป 
   ขั นที่ 4 วิเครำะหผ์ลกำรทดลอง 
   – แปลควำมหมำยข้อมลูที่ได้จำกตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง 
   – น้ำข้อมูลที่ได้มำพิจำรณำเพื่ออธิบำยว่ำเป็นไปตำมที่นักเรียนตั้งสมมตุิฐำนไว้หรือไม่ 
   ขั นที่ 5 สรุปผลกำรทดลอง 
– นักเรียนร่วมกันสรุปผลกำรทดลองแล้วเขียนเป็นรำยงำนสรุปผลกำรทดลองส่งครู 

      3) ขั นอธิบายและลงข้อสรปุ 
           (1) นักเรียนแตล่ะกลุ่มน้ำเสนอผลจำกกำรปฏิบัติกิจกรรม 
           (2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยผลจำกกำรปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวค้ำถำมต่อไปนี ้

– ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรทดลองเป็นไปตำมที่นักเรียนตั้งสมมุติฐำนไว้หรือไม่ 
– ระหว่ำงกำรสังเกต ต้นเทียนมีสเีปลี่ยนไปหรือไม ่เพรำะอะไร 
– ลักษณะทีส่ังเกตได้เมื่อน้ำต้นเทยีนมำตัดตำมยำวเป็นแบบใด 
– ลักษณะทีส่ังเกตได้เมื่อน้ำต้นเทยีนมำตัดตำมขวำงเป็นแบบใด 
– นักเรียนคิดว่ำเนื้อเยื่อท่ีเห็นเป็นเนื้อเยื่ออะไร เพรำะอะไร 
(3) ครูและนักเรยีนร่วมกันสรุปผลกำรปฏิบัติกจิกรรม โดยครูเน้นใหน้ักเรียนเข้ำใจว่ำพืชมีกำรล้ำเลียงน้้ำและธำตุ

อำหำรจำกรำกไปยังส่วนต่ำง ๆ ด้วยเนื้อเยื่อล้ำเลยีงน้้ำ–เกลือแร ่
 
 

ช้ันจัดกจิกรรมกำรรู้ 



       4) ขั นขยายความรู้ 
(1) แบ่งนักเรียนกลุม่ละ 2–3 คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้ดอกไม้เปลี่ยนส ีโดยมีขั้นตอน ดังนี ้
      – เติมน้้ำลงในขวด 3 ใบที่เตรียมไว้จนเกือบเต็ม แล้วหยดสผีสมอำหำรสีแดง สีม่วงและสีฟ้ำ ขวดละ 1 ส ี

ประมำณขวดละ 3–4 หยด 
      – ใช้กรรไกรตัดปลำยก้ำนดอกไม ้3 ดอก แล้วน้ำไปแช่ในขวดน้ำ้ผสมสีขวดละ 1 ดอก 

     – ตั้งดอกไม้ทิ้งไว ้1 คืน สังเกตกำรเปลี่ยนแปลงของสีดอกไม้และบันทึกผล 
     – ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลของกิจกรรม โดยครเูน้นให้นักเรียนรู้ว่ำสีจะถูกล้ำเลียงไปตำมเนื้อเยื่อล้ำเลียงน้้ำ 

      – เกลือแร่ไปยังกลีบดอก กลบีดอกจึงถูกย้อมด้วยสีที่ต้องกำร 
(2) นักเรียนค้นคว้ำค้ำศัพท์ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับกำรล้ำเลียงน้้ำและอำหำรของพืช จำกหนังสือเรียนภำษำอังกฤษ

หรืออินเทอร์เน็ต และน้ำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดค้ำศัพท์พรอ้มท้ังค้ำแปลลงสมุดส่งคร ู
5) ขั นประเมนิ 
(1) ครูให้นักเรยีนแตล่ะคนพิจำรณำว่ำ จำกหัวข้อท่ีเรียนมำและกำรปฏิบัติกิจกรรมมีจดุใดบ้ำงท่ียังไม่เข้ำใจหรือยังมี

ข้อสงสัย ถ้ำมี ครูช่วยอธิบำยเพิ่มเติมให้นักเรยีนเข้ำใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ว่ำมีปัญหำหรืออุปสรรคใด และได้แกไ้ขอย่ำงไรบำ้ง 
(3) ครูและนักเรยีนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ไดร้ับจำกกำรปฏิบัติกิจกรรม  และกำรน้ำควำมรู้ไป

ใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบควำมเข้ำใจของนักเรียนโดยถำมค้ำถำมนักเรยีน เช่น 

                  – เนื้อเยื่อล้ำเลยีงแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้ำง 
                 – เนื้อเยื่อลำ้เลยีงแต่ละชนิดมีหน้ำที่อะไร 
                 – เนื้อเยื่อลำ้เลยีงมลีักษณะใด 
                 -  เนื้อเยื่อล้ำเลียงแต่ละชนิดมีทิศทำงกำรล้ำเลยีงลักษณะ ใด 

 
 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกีย่วกบักำรล้ำเลียงน้้ำและอำหำรของพืช โดยร่วมกันเขยีนเป็นแผนที่ควำมคิดหรือผัง
มโนทัศน ์

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
นักเรียนสืบค้นข้อมูลกำรลำ้เลยีงน้้ำและอำหำรของพืชจำกหนังสือ วำรสำร สำรำนุกรมวิทยำศำสตรส์ำรำนุกรม

ส้ำหรับเยำวชน และอินเทอร์เน็ต แล้วน้ำข้อมูลมำจัดท้ำเป็นป้ำยนิเทศเพื่อแลกเปลีย่นควำมรู้กับเพื่อนในห้องหรือในงำน
วิชำกำร 

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. แผ่นภำพแสดงให้เห็นถึงท่อล้ำเลียงท่ีอยู่ภำยในล้ำต้นพืชและสว่นของรำก 
   2. ต้นเทียน 
   3. สีผสมอำหำร 
   4. แบบ ทดสอบ ก่อน เรียน 
    5. ใบงำนท่ี 1 ทดลองกำรล้ำเลยีงน้้ำและธำตุอำหำรของพืช 
    6. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน วิทยำศำสตร ์ช้ัน ป. 4  
    7. สื่อกำรเรียนรู ้วิทยำศำสตร ์สมบูรณ์แบบ ช้ัน ป. 4  
    8. แบบฝึกหัด วิทยำศำสตร ์ช้ัน ป. 4  

  
 
 
 
 
 
 

ช้ันสรุป 



10.  บันทึกหลังสอน 
 ผลกำรจัดกำรเรยีนรู ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 พฤติกรรมนักเรียน  เด่น/ด้อย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 แนวทำงแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ ...................................................ผู้สอน 
        (..........................................) 
         .........../............../................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
การคายน ้าของพืช 

 
สาระที ่1 สิ่งมชีีวิตกับกระบวนการด้ารงชีวิต                                                      เวลา 1 ชั่วโมง 
ชั นประถมศึกษาปีที ่4 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 โลกสีเขียว 

1. สาระส้าคัญ 
กำรคำยน้้ำเกดิขึ้นมำกท่ีสุดที่   ใบพืชคำยน้้ำเพื่อลดอณุหภมูิที่ใบพืช รวมทั้งท้ำให้เกิดกำร 

ล้ำเลียงน้้ำและธำตุอำหำรจำกดินเข้ำสู่รำก  และจำกรำกไปสู่ส่วนตำ่ง ๆ ของพืช 
2. ตัวชี วัดชั นป ี
ทดลองและอธิบำยหน้ำท่ีของท่อล้ำเลียงและปำกใบของพืช (ว 1.1 ป. 4/1) 
3. จุดประสงค์ การ เรียนรู ้
    1. อธิบำยว่ำกำรคำยน้้ำเกิดขึ้นที่ใบพืช (K) 
     2. มีควำมสนใจใฝรู่้หรืออยำกรู้อยำกเห็น (A) 
     3. พอใจ ในประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ทีเ่กี่ยวกับวิทยำศำสตร์ (A) 
     4. ท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสรำ้งสรรค ์(A) 
     5. สื่อสำรและน้ำควำมรู้เรื่องกำรคำยน้้ำของพืชไปใช้ในชีวิตประจ้ำวันได้ (P) 
 
4. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 

เจตคติ ทาง วิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถำมควำมรู้เรื่อง 
กำรคำยน้้ำของพืช 
2. ประเมินกิจกรรมฝึกทักษะ 
ระหว่ำงเรยีน 

1. ประเมินเจตคติทำง 
วิทยำศำสตร์เป็นรำยบุคคล 
2. ประเมินเจตคติต่อ 
วิทยำศำสตร์เป็นรำยบุคคล 

1. ประเมินทักษะ/กระบวนกำร 
ทำงวิทยำศำสตร ์
2. ประเมินทักษะกำรคิด 
3. ประเมินทักษะกำรแก้ปัญหำ 
4. ประเมินพฤติกรรมใน 
กำรปฏิบัติกจิกรรมเป็น 
รำยบุคคลหรือรำยกลุม่ 

5. สาระการเรียนรู ้
  กำรคำยน้้ำของพืช 
 

 6. แนวทางการบูรณาการ 
 ภำษำไทย                                    นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีท่ีพืชใช้ใน  
     กำรลดอณุหภูมิในส่วนตำ่งๆของพืช 
 ศิลปะ                                        วำดภำพกำรคำยน้ำ้ของพืชและภำพปำกใบท่ีสังเกตได  
     จำกกล้องจุลทรรศน ์จัดท้ำป้ำยนิเทศ เรื่องกำรคำยน้้ำ  
     ของพืชชนิดตำ่ง ๆ 
        ภำษำต่ำงประเทศ                     ฟัง พูด อ่ำน เขียนค้ำศัพท์ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับกำรคำย  

  น้้ำของพืชที่เรียนรู้ หรือที่นักเรียนสนใจ 
 
 
 
 
 



7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
 

1) ครูถำมคำ้ถำมนักเรียนเพื่อกระตุ้นควำมสนใจเช่น 
    – วันท่ีอำกำศร้อนมำกพืชมักมลีักษณะใด 
    – ใน ฤดูร้อนนักเรียนต้องรดน้ำ้พืชมำกกว่ำปกติเพรำะอะไร 
2) นักเรียนช่วยกันอภิปรำยและแสดงควำมคดิเห็นของค้ำตอบจำกค้ำถำมข้ำงต้นเพื่อเชื่อมโยง 

ไปสู่กำรเรยีนรู้เรื่องกำรคำยน้ำ้ของพืช 
 
 

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
1) ขั นสร้างความสนใจ 
(1) นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคดิเห็นว่ำพืชจะมีวิธีท้ำให้อุณหภูมิที่สว่นต่ำง ๆ ของพืชลดลงด้วยวิธีใด 
(2) ครูน้ำแผ่นภำพแสดงส่วนขยำยของใบพืชมำติดให้นักเรียน ดูแลว้ครูใช้ค้ำถำมกระตุ้นดังนี ้
– ภำพที่นักเรียนเห็นเป็นส่วนใดของพืช 
– พืชจะใช้วิธีใดเมื่อต้องกำรก้ำจัดน้้ำส่วนเกินออกจำกพืช 
– ถ้ำพืชไม่มีกำรขับน้้ำออกจำกพืช พืชจะเป็นอย่ำงไร 
(3) นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับค้ำตอบจำกค้ำถำมของครูจำกประสบกำรณ์ของตนเอง 
2) ขั นส้ารวจและค้นหา 
(1) ให้นักเรียนศึกษำรำยละเอียดเนื้อหำเกี่ยวกับกำรคำยน้้ำของพืชในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบำยเพิ่มเติม

เกี่ยวกับหน้ำท่ีของปำกใบ 
(2) นักเรียนแต่ละคนปฏิบตัิกิจกรรม สังเกตุการ คายน ้า ของใบ ตำมขั้นตอนดังนี ้
– ตัดกิ่งชบำหรือพู่ระหงท่ีมีใบตดิอยู่มำ 1 กิ่ง 
– น้ำถงุพลำสติกใส่ที่แห้งครอบกิ่งชบำกรหอพู่ระหงที่เตรียมไว้และผกูรวบถุงด้วยเชือกบริเวณโคนให้แน่น 
– เทน้้ำลงในขวดปำกกว้ำงแล้วน้ำกิ่งชบำหรือพู่ระหงท่ีเตรยีมไว้มำปกัลงในขวด 
– น้ำไปตั้งไว้กลำงแดดประมำณ 10–15 นำที สังเกตและวำดรูปกำรเปลี่ยนแปลงพร้อมกับบันทึกผลในตำรำงบันทึก

ผล 
3) ขั นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละคนน้ำเสนอผลจำกกำรปฏิบตัิกิจกรรม 
(2) คร ูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยผลจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวค้ำถำมต่อไปนี้ 
– หยดน้้ำท่ี เกิดขึ้นมำจำกท่ีใด 
– นักเรียน สรุปได้หรือไม่ว่ำพืชก้ำจัดน้้ำออกทำงใด 
– ถ้ำเด็ดใบของกิ่งชบำหรือพู่ระหงออกหมดผลกำรสังเกตน่ำจะ มีลักษณะใด 
(3) ครูและนักเรยีนร่วมกันสรุปผลกำรปฏิบัติกจิกรรม  โดยครูเน้นใหน้ักเรียนเข้ำใจว่ำใบมหีน้ำท่ีในกำรคำยน้้ำ เพื่อ

ลดอุณหภูมิของพืช และท้ำให้เกดิกำรล้ำเลียงน้้ำและแร่ธำตุ   โดยมปีำกใบเป็นตัวควบคุมกำรคำยน้้ำ 
4) ขั นขยายความรู้ 
(1) ครูให้นักเรยีนแตล่ะกลุ่มช่วยกนัสังเกตปำกใบ โดยกำรน้ำใบของพืชในกระถำงมำฉีกแล้วน้ำไปส่องดูด้วยกล้อง

จุลทรรศน ์พร้อมท้ังวำดภำพท่ีสังเกตได ้
(2) นักเรียนค้นคว้ำค้ำศัพท์ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับกำรคำยน้้ำของพืช จำกหนังสือเรียนภำษำอังกฤษหรอือินเทอร์เน็ต 

และน้ำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดค้ำศัพท์พร้อมทั้งค้ำแปลลงสมุดส่งครู 
5) ขั นประเมนิ 
(1) ครูให้นักเรยีนแตล่ะคนพิจำรณำว่ำ จำกหัวข้อท่ีเรียนมำและกำรปฏิบัติกิจกรรมมีจดุใดบ้ำงท่ียังไมเ่ข้ำใจหรือยังมี

ข้อ สงสัย ถ้ำม ีครูช่วยอธิบำยเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้ำใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ว่ำมีปัญหำหรืออุปสรรคใดและได้แกไ้ขอย่ำงไรบ้ำง 

ช้ันน ำเข้ำสู่บทเรียน 

ช้ันจดักจิกรรมกำรเรียนรู้ 



(3) ครูและนักเรยีนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ไดร้ับจำกกำรปฏิบัติกิจกรรม และกำรน้ำควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบควำมเข้ำใจของนักเรียนโดยให้ดูแผ่นภำพส่วนขยำยของใบพืชที่แสดงถึงปำกใบและถำมค้ำถำม
นักเรียน เช่น 

– ปำกใบของพืชคือส่วนใดและมีหน้ำท่ีอะไร 
– ถ้ำใบไม่มีกำรคำยน้้ำพืชจะเป็นอย่ำงไร 
– ปัจจัยใดบ้ำงท่ีมีผลต่อกำรคำยน้ำ้ของพืช 
 
 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกีย่วกบักำรคำยน้้ำของพืช โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ควำมคิดหรือผังมโนทัศน์ 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 
นักเรียนสืบค้นข้อมูลกำรคำยน้ำ้ของพืชชนิดต่ำง ๆ จำกหนังสือ วำรสำร สำรำนุกรม วิทยำศำสตรส์ำรำนุกรมสำ้หรับ

เยำวชน และอินเทอรเ์น็ต แล้วน้ำข้อมูลมำจดัท้ำเป็นป้ำยนเิทศเพื่อแลกเปลีย่นควำมรู้กับเพื่อนในห้องหรือในงำนำวิชำกำร 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    1. แผ่นภำพแสดงส่วนขยำยของใบพืช 
    2. ใบของพืช 
    3. กล้องจุลทรรศน ์
    4. ใบงำนท่ี 2 สังเกตกำรคำยน้ำ้ของใบ 
    5. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนวิทยำศำสตร์ช้ัน ป. 4  
   6. สื่อกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร ์สมบูรณ์แบบ ช้ัน ป. 4  
   7. แบบฝึกหัด วิทยำศำสตร ์ช้ัน ป. 4  
 
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 ผลกำรจัดกำรเรยีนรู ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 พฤติกรรมนักเรียน  เด่น/ด้อย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 แนวทำงแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ ...................................................ผู้สอน 
        (..........................................) 
         .........../............../................. 

 
 

 

ขั้นสรุป 


