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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  โครงสร้างของพืช                                                     เวลา  8  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 

1  . มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 ว 1.1 ป.4/1 ทดลองและอธบิายหน้าทีข่องท่อล าเลยีงและปากใบของพชื 

 ว 8.1 ป.4/1 ตัง้ค าถามเกีย่วกบัประเดน็ หรอืเรื่อง หรอืสถานการณ์ ทีจ่ะศกึษาตามทีก่ าหนดใหแ้ละตามความสนใจ     
  ป.4/2    วางแผนการสงัเกต เสนอวธิสี ารวจตรวจสอบ  หรอืศกึษาคน้ควา้และคาดการณ์สิง่ทีจ่ะพบจากการ

ส ารวจตรวจสอบ 
        ป.4/3    เลอืกอุปกรณ์ทีถู่กตอ้งเหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ 
        ป.4/4    บนัทกึขอ้มลูในเชงิปรมิาณ น าเสนอผล สรุปผล 
        ป.4/5    สรา้งค าถามใหม่เพื่อการส ารวจตรวจสอบต่อไป 
        ป.4/6    แสดงความคดิเหน็และสรุปสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้
        ป.4/7    บนัทกึและอธบิายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา 
     ป.4/8   น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธบิายดว้ยวาจา หรอืเขยีนอธบิายกระบวนการและผลของงานใหผู้อ้ื่น

     เขา้ใจ 

2 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ท่อล าเลยีงภายในล าตน้ของพชื จะท าหน้าทีล่ าเลยีงน ้าและอาหาร และในใบมปีากใบท าหน้าทีค่ายน ้า 

3 สาระการเรียนรู ้

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   - ภายในล าตน้ของพชืมที่อล าเลยีง เพือ่ล าเลยีงน ้าและอาหาร และในใบมปีากใบท าหน้าทีค่ายน ้า 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา)  

4 สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการสงัเกต     2)  ทกัษะการตัง้สมมุตฐิาน 
  3) ทกัษะการทดสอบสมมุตฐิาน   4)  ทกัษะการสรุปอา้งองิ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
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5 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 1. มวีนิยั    2.   ใฝ่เรยีนรู ้  3.  มุ่งมัน่ในการท างาน 

6 ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

 รายงานการทดลอง เรื่อง หน้าทีข่องท่อล าเลยีงและปากใบของพชื 

7 การวดัและการประเมินผล 

 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรื่อง โครงสรา้งของพชื 
 7.2 การประเมินระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที ่1.1 เรื่อง โครงสรา้งภายนอกของพชื 
  2) ตรวจใบงานที ่1.2 เรื่อง ความส าคญัของราก 
  3) ตรวจใบงานที ่1.3 เรื่อง ความส าคญัของล าตน้ 
  4) ตรวจใบงานที ่1.4 เรื่อง ใบของพชื 
  5) ตรวจแบบบนัทกึการอ่าน 
  6) ประเมนิการน าเสนอผลงาน 
  7) สงัเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล 
  8) สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
  9) สงัเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรื่อง โครงสรา้งของพชื 
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงานการทดลอง เรื่อง หน้าทีข่องท่อล าเลยีงและปากใบของพชื 

8 กิจกรรมการเรียนรู ้

 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1  
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วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  :  กระบวนการเรยีนความรู้ความเข้าใจ 
ขัน้ท่ี 1 สงัเกต ตระหนัก 

 1. ครนู าภาพเกีย่วกบัโครงสรา้งภายนอกของพชื มาตดิบนกระดาน แลว้ใหน้กัเรยีนสงัเกตและร่วมกนัแสดง
ความคดิเหน็  

 2. ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาความรูเ้รื่อง 
ลกัษณะโครงสรา้งภายนอกของพชื จากหนงัสอืเรยีน  

ขัน้ท่ี 2 วางแผนปฏิบติั 

  สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มร่วมกนัวางแผนในการท าใบงานท่ี 1.1 เรื่อง โครงสร้างภายนอกของพืช 

ขัน้ท่ี 3 ลงมือปฏิบติั 

  นกัเรยีนแต่ละคนในกลุ่มน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษามาท าใบงานที ่1.1 ตามแผนทีไ่ดว้างไวใ้นขัน้ที ่2 

ขัน้ท่ี 4 พฒันาความรู้ ความเข้าใจ 

 1. นกัเรยีนแต่ละคนในกลุ่มผลดักนัอภปิรายค าตอบของตนเองใหเ้พือ่นในกลุ่มฟัง แลว้ใหเ้พือ่นในกลุ่มช่วย
แกไ้ข และเพิม่เตมิค าตอบใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

 2. ตวัแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอค าตอบในใบงานที ่1.1 หน้าชัน้เรยีน ครตูรวจสอบความถูกตอ้ง และ
เสนอแนะเพิม่เตมิในสว่นทีบ่กพร่อง 

ขัน้ท่ี 5 สรปุ 

  ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง ลกัษณะโครงสรา้งภายนอกของพชื 

เรื่องท่ี 1  ลกัษณะโครงสร้างภายนอกของพืช 
    

 
 

1 ชัว่โมง 
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วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคกลุ่มสืบค้น 

ขัน้ น าเข้าสู่บทเรียน 

  ครตูัง้ประเดน็ค าถามใหน้กัเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ ดงันี้ 
  - โครงสรา้งภายนอกของพชืประกอบดว้ยสว่นใดบา้ง 
  - นกัเรยีนคดิว่า รากมคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของพชืหรอืไม่ อย่างไร 

ขัน้ สอน  

 1. ครนู าภาพรากลกัษณะต่างๆ มาใหน้กัเรยีนด ูแลว้อธบิายเชื่อมโยงใหน้กัเรยีนเขา้ใจว่า รากเป็นโครงสรา้ง
ของพชืทีเ่จรญิเตบิโตลงดนิและแผ่ขยายออกไป ซึง่มลีกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามชนิดของพชื 

 2. นกัเรยีนแต่ละคนสบืคน้ขอ้มูลเกีย่วกบัความส าคญัของราก จากหนงัสอืเรยีน และหอ้งสมุด  
 3. นกัเรยีนกลบัมารวมกลุ่มเดมิ แลว้น าขอ้มลูทีส่บืคน้ได ้มาอภปิรายร่วมกนัภายในกลุ่ม แลว้บนัทกึค าตอบ 

ลงในใบงานท่ี 1.2 เร่ือง ความส าคญัของราก 
 4. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนออกมาน าเสนอใบงานที ่1.2 หน้าชัน้เรยีน ครแูละเพือ่นกลุ่มอื่นช่วยกนั   

แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิในสว่นทีแ่ตกต่าง 

ขัน้ สรปุ 

  ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง ราก 
 

เรื่องท่ี 2  ราก 
   

 
 

1 ชัว่โมง 
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วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  :  เทคนิคคู่คิด 
ขัน้ น าเข้าสู่บทเรียน 

  ครนู าบตัรภาพมาใหน้กัเรยีนด ูแลว้ซกัถามนกัเรยีนว่า ล าตน้ของพชืทัง้สองภาพมคีวามแตกต่างกนั 
อย่างไร จากนัน้ใหน้กัเรยีนตอบค าถามในประเดน็ทีก่ าหนด 

ขัน้ สอน 

 1. นกัเรยีนศกึษาความรูเ้รื่อง ล าตน้ของพชื จากหนงัสอืเรยีน  
 2. นกัเรยีนแต่ละคนท าใบงานท่ี 1.3 เรือ่ง ความส าคญัของล าต้น 
 3. เมื่อนกัเรยีนแต่ละคนท าใบงานที ่1.3 เสรจ็แลว้ ใหจ้บัคู่กบัเพือ่นในกลุ่มผลดักนัอภปิรายค าตอบของตน 
  ใหเ้พือ่นทีเ่ป็นคู่ฟัง เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 4. ครสูุม่ตวัแทนแต่ละคู่ออกมาน าเสนอใบงานที ่1.3 หน้าชัน้เรยีน และใหน้กัเรยีนคู่อื่นช่วยแสดงความคดิเหน็

และอภปิรายเพิม่เตมิในสว่นทีแ่ตกต่าง แลว้เกบ็รวบรวมใบงานสง่ครู 
 5. ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัเฉลยค าตอบในใบงานที ่1.3 

ขัน้ สรปุ 

  นกัเรยีนร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง ล าตน้ ครตูรวจสอบความถูกตอ้ง และเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม 
ขอ้สงสยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ี 3  ล าต้น 
    

 
 

1 ชัว่โมง 



 

6 
วทิยาศาสตร ์ป.4 

 

 
 

วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

ขัน้ท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

  ครใูหน้กัเรยีนดูภาพแสดงสว่นประกอบภายในของล าตน้พชื แลว้ใหน้กัเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ว่า  
ท่อล าเลยีงเหล่านี้มคีวามส าคญัต่อพชือย่างไร  

ขัน้ท่ี 2 ส ารวจค้นหา (Explore)  

  ครใูหน้กัเรยีนกลุ่มเดมิจบัคู่กนัเป็น 2 คู่ ใหแ้ต่ละคู่ศกึษาความรูเ้รื่อง โครงสรา้งภายในของล าตน้พชื  
จากหนงัสอืเรยีน โดยแบ่งหน้าทีก่นั ดงันี้ 
  -  คู่ที ่1  ศกึษาความรูเ้รื่อง ท่อล าเลยีงน ้า 
  -  คู่ที ่2  ศกึษาความรูเ้รื่อง ท่อล าเลยีงอาหาร 

ขัน้ท่ี 3 อธิบายความรู้ (Explain) 

  นกัเรยีนกลบัมารวมกลุ่มเดมิ (4 คน) แลว้ใหแ้ต่ละคู่ผลดักนัอธบิายความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาใหส้มาชกิอกี 
คู่หนึ่งฟัง และซกัถามขอ้สงสยัเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั 

ขัน้ท่ี 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 

 1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบักระบวนการท างานของท่อล าเลยีงภายใน 
  ล าตน้พชื 
 2. ครสูุม่นกัเรยีน 3-5 กลุ่ม ออกมาแสดงความคดิเหน็หน้าชัน้เรยีน แลว้ใหเ้พือ่นกลุ่มอื่นช่วยกนัแสดงความ

คดิเหน็เพิม่เตมิในสว่นทีแ่ตกต่าง 
 3. ครนู าภาพแสดงการล าเลยีงน ้าและธาตุอาหารของล าตน้พชื มาใหน้กัเรยีนด ูพรอ้มอธบิายประกอบภาพ 
  ใหน้กัเรยีนฟัง 

ขัน้ท่ี 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 

 1. ครใูหน้กัเรยีนตอบค าถามตามประเดน็ทีก่ าหนด เพือ่ตรวจสอบความเขา้ใจ 
 2. ครขูออาสาสมคัรนกัเรยีนออกมาสรุปความรูเ้รื่อง โครงสรา้งภายในของล าต้นพชื  
 
 
 

เรื่องท่ี 4  โครงสร้างภายในของล าต้นพืช 
   

 
 

1 ชัว่โมง 
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วิธีสอนแบบ  ทดลอง 

ขัน้ท่ี 1 เตรียมการทดลอง 

 1. นกัเรยีนกลุ่มเดมิร่วมกนัศกึษาความรูเ้รื่อง หน้าทีข่องรากและล าตน้ จากหนงัสอืเรยีน หอ้งสมุด  
  และแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 
 2. ครแูจง้จุดประสงคก์ารทดลองใหน้กัเรยีนฟัง เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหน้าทีข่องราก 

และล าตน้ 
 3. ครแูนะน าอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง พรอ้มอธบิายขัน้ตอนการทดลองใหน้กัเรยีนฟัง 

ขัน้ท่ี 2 ด าเนินการทดลอง  

   
 
 
 

ขัน้ท่ี 3 น าเสนอผลการทดลอง 

  นกัเรยีนแต่ละกลุ่มผลดักนัออกมาน าเสนอผลการทดลองหน้าชัน้เรยีน แลว้ใหเ้พือ่นกลุ่มอื่นช่วยแสดง  
ความคดิเหน็เพิม่เตมิในสว่นทีแ่ตกต่าง 

ขัน้ท่ี 4 สรปุผลการทดลอง 

 1. ครตูัง้ประเดน็ค าถามเพือ่ใหไ้ดผ้ลสรุปของการทดลองว่า ถา้พชืขาดสว่นประกอบสิง่ใดสิง่หนึ่งไประหว่าง
รากและล าต้น นกัเรยีนคดิว่าพชืจะสามารถด ารงชวีติอยู่ไดห้รอืไม่ 

 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปผลการทดลอง แลว้ออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 

ขัน้ท่ี 5 ประเมินผลการทดลอง 

  ครตูรวจสอบความถูกตอ้งของผลการทดลอง  
 

เรื่องท่ี 5  หน้าท่ีของรากและล าต้น 
   

 
 

1 ชัว่โมง 

• ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลอง เรื่อง หน้าท่ีของรากและล าต้น แล้วบนัทึก
ผลการทดลอง 
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วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  :  เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
ขัน้ น าเข้าสู่บทเรียน 

  ครนู าภาพรปูร่างลกัษณะของใบมาใหน้กัเรยีนด ูแลว้สนทนากบันกัเรยีนว่า นกัเรยีนเคยสงัเกตหรอืไม่ว่า   
ใบของพชืสว่นใหญ่มลีกัษณะอย่างไร 

ขัน้ สอน 

 1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาความรูเ้รื่อง ใบ จากหนงัสอืเรยีน  
 2. สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษามาอภปิรายร่วมกนัในประเดน็ส าคญั โดยผลดักนัเล่า 
  ทลีะคนเรยีงตามล าดบัแบบเล่าเรื่องรอบวง 
 3. นกัเรยีนแต่ละคนท าใบงานท่ี 1.4 เรื่อง ใบของพืช 
 4. สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มผลดักนัอธบิายค าตอบในใบงานที ่1.4 โดยเรยีงตามล าดบัทลีะคนแบบเล่าเรื่อง 
  รอบวง จนครบทุกขอ้ 
 5. ครเูฉลยค าตอบในใบงานที ่1.4 แลว้ใหส้มาชกิแต่ละกลุ่มตรวจสอบผลงาน พรอ้มปรบัปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

ขัน้ สรปุ 

  ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัสรุปความรูเ้รื่อง ใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เรื่องท่ี 6  ใบ 
    

 
 

1 ชัว่โมง 
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วิธีสอนแบบ  ทดลอง 

ขัน้ท่ี 1 เตรียมการทดลอง 

 1. ครสูนทนากบันกัเรยีนว่า พชืคายน ้าไดอ้ย่างไร และดว้ยวธิใีด 
 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาความรูเ้รื่อง การคายน ้าของใบไม ้จากหนงัสอืเรยีน หอ้งสมุด  
  และแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 
 3. ครแูจง้จุดประสงคก์ารทดลองใหน้กัเรยีนฟัง เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการคายน ้าของ

ใบไม ้
 4. ครแูนะน าอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง และอธบิายขัน้ตอนการทดลองใหน้กัเรยีนฟัง 

ขัน้ท่ี 2 ด าเนินการทดลอง  

 
 
 

  
  ครคูอยดแูลนกัเรยีนอย่างใกลช้ดิตลอดระยะเวลาทีป่ฏบิตักิจิกรรมและใหค้ าแนะน าในสว่นทีบ่กพร่อง 

ขัน้ท่ี 3 น าเสนอผลการทดลอง 

  นกัเรยีนแต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนออกมาน าเสนอผลการทดลองหน้าชัน้เรยีน แลว้ใหเ้พื่อนกลุ่มอื่นช่วยเสนอแนะ
เพิม่เตมิในสว่นทีแ่ตกต่าง ครูตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ขัน้ท่ี 4 สรปุผลการทดลอง 

  นกัเรยีนร่วมกนัสรุปผลการทดลองเกีย่วกบัการคายน ้าของใบไม ้จากนัน้ครอูธบิายเพิม่เตมิเพือ่ใหน้กัเรยีน 
เกดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

ขัน้ท่ี 5 ประเมินผลการทดลอง 

 1. ครตูรวจสอบความถูกตอ้งของผลการทดลอง 
 2. ครตูัง้ประเดน็ค าถามเพือ่ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรยีน  
 
 
 
 

เรื่องท่ี 7  การคายน ้าของใบไม้ 
   

 
 

1 ชัว่โมง 

• ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลอง เร่ือง การคายน ้าของใบไม้ แล้วบนัทึกผล
การทดลอง 
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วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  :  กระบวนการสรา้งความตระหนัก 
ขัน้ท่ี 1 สงัเกต  

 1. ครสูนทนากบันกัเรยีนว่า การคายน ้าของพชืมปีระโยชน์ต่อพชือย่างไรบา้ง 
 2. นกัเรยีนกลุ่มเดมิร่วมกนัศกึษาความรูเ้รื่อง การคายน ้าของใบไม ้จากหนงัสอืเรยีน  

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 

 1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภปิรายเกี่ยวกบัประโยชน์ของการคายน ้าของใบไม้ ในประเดน็ต่อไปนี้ 
  1)  การล าเลยีงน ้าและแร่ธาตุ 
  2)  อุณหภูมใินใบและล าตน้พชื  
 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภปิรายทีห่น้าชัน้เรยีน 

ขัน้ท่ี 3 สรปุ 

 1. ครอูธบิายเพิม่เตมิว่า การคายน ้ามปีระโยชน์ต่อพชืหลายประการ เช่น ช่วยในการล าเลยีงน ้า  
  เพราะท าใหร้ากดดูน ้าไดอ้ย่างต่อเนื่อง ช่วยใหใ้บพชืมคีวามชุ่มชื้น เป็นตน้ 
 2. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง ประโยชน์ของการคายน ้าของใบไม้ 
 

 
 
 
 

 นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
 
 
 
 
 
 

  ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลการทดลองในเรื่องท่ี 5 และ 7 มาจดัท าเป็นรายงาน 
เร่ือง หน้าท่ีของท่อล าเลียงและปากใบของพืช โดยใหค้รอบคลุมประเดน็ตามทีก่ าหนด 

 

เรื่องท่ี 8  ประโยชน์ของการคายน ้าของใบไม้ 
    

 
 

1 ชัว่โมง 
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9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู ้

 9.1 สือ่การเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรยีน วทิยาศาสตร ์ป.4 
  2) บทเรยีนคอมพวิเตอร ์Smart L.O. LMS Lite วทิยาศาสตร ์ป.4 บรษิทั เพลยเ์อเบลิ จ ากดั 
  3) แบบวดัและบนัทกึผลการเรยีนรู ้วทิยาศาสตร ์ป.4 
  4) บตัรภาพ 
  5) อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง 
  6) ใบงานที ่1.1 เรื่อง โครงสรา้งภายนอกของพชื 
  7) ใบงานที ่1.2 เรื่อง ความส าคญัของราก 
  8) ใบงานที ่1.3 เรื่อง ความส าคญัของล าตน้ 
  9) ใบงานที ่1.4 เรื่อง ใบของพชื 
 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) หอ้งปฏบิตักิารทดลอง 
  2) หอ้งสมุด 
  3) แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 
   -   http://www.trueplookpanya.com/.../search_premium.php?... 
   -  http://www.nokjibjibs.wordpress.com/tag/โครงสรา้งล าตน้พชื 
   -  http://www.wongkasem.com/c04.php 
   - http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/.../sec01p02.html 
   - http://www.lks.ac.th/student/kroo_aumara/bio01/3.html 
   -   http://www.th.wikipedia.org/wiki/ใบไม ้
   -   http://www.nd-biology.tripod.com/mysite/nd_biology_03.html 
   -   http://www.higreenfarm.com/hydrowork/index.php?option...id... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trueplookpanya.com/.../search_premium.php
http://www.nokjibjibs.wordpress.com/tag/โครงสร้างลำต้นพืช
http://www.wongkasem.com/c04.php
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/.../sec01p02.html
http://www.lks.ac.th/student/kroo_aumara/bio01/3.html
http://www.th.wikipedia.org/wiki/ใบไม้
http://www.nd-biology.tripod.com/mysite/nd_biology_03.html
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การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  

แบบประเมินรายงานการทดลอง เรื่อง หน้าท่ีของท่อล าเลียงและปากใบของพชื 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ด ี(3) พอใช ้(2) ปรบัปรุง (1) 

1. การด าเนินการ
 ทดลอง 

ปฏบิตักิารทดลองไดถู้กตอ้ง 
เรยีงตามล าดบัขัน้ตอนครบ 
ทุกการทดลอง 

ปฏบิตักิารทดลองไดถู้กตอ้ง 
ครบทุกการทดลอง แต่มี
ขอ้ผดิพลาดบา้งบางขัน้ตอน 

ปฏบิตักิารทดลองไดถู้กตอ้ง 
เป็นส่วนใหญ่ และมี
ขอ้ผดิพลาดบา้งบางขัน้ตอน 

2. การอธิบายหน้าท่ี
 ของท่อล าเลียงของ
 พืช 

อธบิายหน้าทีข่องท่อล าเลยีง
ของพชืไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

อธบิายหน้าทีข่องท่อล าเลยีง
ของพชืไดถู้กตอ้ง แต่ไม่
ชดัเจน 

อธบิายหน้าทีข่องท่อล าเลยีง
ของพชืไมถู่กตอ้ง  

3. การอธิบายหน้าท่ี 
 ของปากใบของพืช  

อธบิายหน้าทีข่องปากใบ 
ของพชืไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

อธบิายหน้าทีข่องปากใบ 
ของพชืไดถู้กตอ้ง แต่ไม่
ชดัเจน 

อธบิายหน้าทีข่องปากใบ 
ของพชืไมถู่กตอ้ง  

 

 

 

 

 

 

 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน 8 - 9 5 - 7 ต ่ากว่า 5 

ระดบัคณุภาพ ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง 
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เฉลย          

 1. ค  2. ง  3. ข   4. ก  5. ก  6. ก  7. ข   8. ค  9. ง   10. ข 

 

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1    

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

 1. ใบของพชืท าหน้าทีอ่ะไร 
 ก.  ล าเลยีงน ้า 
 ข.  ยดึล าตน้ 
 ค.  สรา้งอาหาร 
 ง.  ดดูน ้าและแร่ธาต ุ

 2.  หน้าทีข่องล าตน้ คอืขอ้ใด 
 ก.  สรา้งอาหาร 
 ข.  หายใจ 
 ค.  เป็นทางเขา้-ออกของออกซเิจน 
 ง.  เป็นทางล าเลยีงน ้าและอาหาร 

 3. การแลกเปลีย่นก๊าซของตน้พชื เกดิขึน้ทีส่่วนใด 
 ก.  ราก ข.  ใบ 
 ค.  ดอก ง.  ล าตน้ 

 4.  ใบของพชืเปรยีบเหมอืนส่วนใดของคนเรา 
 ก.  จมกู ข.  แขน 
 ค.  ขา ง.  ล าตวั 

 5.  เมื่อน าตน้เทยีนแชใ่นน ้าหมกึแดง แลว้ทิง้ไวส้กัครู่     
  จะเหน็สแีดงผา่นจากรากไปสู่ล าตน้ เป็นเพราะอะไร 

 ก.  รากดดูน ้า   ข.  รากสรา้งอาหาร 
   ค.  รากสะสมอาหาร  ง.  รากขยายพนัธุ ์  

 6. หน้าทีห่ลกัของราก คอืขอ้ใด 
 ก.  ดดูน ้าและแร่ธาตจุากดนิ 
 ข.  สรา้งอาหารใหพ้ชื 
 ค.  ชใูบใหไ้ดร้บัแสงแดด 
 ง.  ยดึล าตน้ใหต้ัง้ตรง 

 7. การคายน ้า มปีระโยชน์ต่อพชือย่างไร 
 ก.  ท าใหใ้บเหีย่วเฉา 
 ข.  ลดความรอ้นในใบ 
 ค.  ป้องกนัแมลงมากดั 
 ง.  ใหร้บัแสงแดดมากขึน้ 

 8.  พชืชนิดใดเปลีย่นใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน ้า 
 ก.  ต าลงึ   ข.  คว ่าตายหงายเป็น 
 ค.  ตะบองเพชร   ง.  ว่านหางจระเข ้

 9.  ส่วนใดของพชืทีท่ าหน้าทีข่ยายพนัธุม์ากทีสุ่ด 
 ก.  ดอก  ข.  ใบ 
 ค.  ล าตน้  ง.   ผล 

  10.  พชืชนิดใดทีม่ลี าตน้อยู่ใตด้นิ 
 ก.  มะมว่ง   
 ข.  เผอืก 

   ค.  กลว้ยไม ้
   ง.   ผกับุง้ 

 
 
 
 

10 
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  ได้คะแนน     คะแนนเตม็ 
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เฉลย          

 1. ก  2. ก  3. ง   4. ข  5. ก  6. ค  7. ค   8. ข  9. ค   10. ค 

 

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1    

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

 1.  เมื่อน าตน้เทยีนแชใ่นน ้าหมกึแดง แลว้ทิง้ไวส้กัครู ่
  จะเหน็สแีดงผา่นจากรากไปสู่ล าตน้ เป็นเพราะอะไร 

 ก.  รากดดูน ้า     
 ข.  รากขยายพนัธุ ์

  ค.  รากสรา้งอาหาร   
  ง.  รากสะสมอาหาร 

  2.  พชืชนิดใดทีม่ลี าตน้อยู่ใตด้นิ 
 ก.  เผอืก  ข.  ผกับุง้ 

  ค.  มะมว่ง   ง.  กลว้ยไม ้
 3. หน้าทีห่ลกัของราก คอืขอ้ใด 

 ก.  สรา้งอาหารใหพ้ชื 
 ข.  ยดึล าตน้ใหต้ัง้ตรง 
 ค.  ชใูบใหไ้ดร้บัแสงแดด 
 ง.  ดดูน ้าและแร่ธาตุจากดนิ 

 4.  พชืชนิดใดเปลีย่นใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน ้า 
 ก.  ต าลงึ    
 ข.  ตะบองเพชร 
 ค.  ว่านหางจระเข ้    
 ง.  คว ่าตายหงายเป็น 

 5. การแลกเปลีย่นก๊าซของตน้พชื เกดิขึน้ทีส่่วนใด 
 ก.  ใบ  
 ข.  ดอก 
 ค.  ราก  

  ง.  ล าตน้ 

 6.  ใบของพชืเปรยีบเหมอืนส่วนใดของคนเรา 
 ก.  ขา ข.  แขน 
 ค.  จมกู ง.  ล าตวั 

 7. ใบของพชืท าหน้าทีอ่ะไร 
 ก.  ยดึล าตน้ 
 ข.  ล าเลยีงน ้า 
 ค.  สรา้งอาหาร 
 ง.  ดดูน ้าและแร่ธาต ุ

 8.  ส่วนใดของพชืทีท่ าหน้าทีข่ยายพนัธุม์ากทีสุ่ด 
 ก.  ใบ 
 ข.  ผล 
 ค.  ดอก 
 ง.  ล าตน้ 

 9. การคายน ้า มปีระโยชน์ต่อพชือย่างไร 
 ก.  ท าใหใ้บเหีย่วเฉา 
 ข.  ป้องกนัแมลงมากดั 
 ค.  ลดความรอ้นในใบ 
 ง.  ใหร้บัแสงแดดมากขึน้ 

 10.  หน้าทีข่องล าตน้ คอืขอ้ใด 
 ก.  หายใจ 
 ข.  สรา้งอาหาร 
 ค.  เป็นทางล าเลยีงน ้าและอาหาร 
 ง.  เป็นทางเขา้-ออกของออกซเิจน 
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  ได้คะแนน     คะแนนเตม็ 

 


