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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 
ตามรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่ส่งเสริมการคิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             
หน่วยที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตด ารงพันธุ์อย่างไร               จ านวน  17   ชั่วโมง                                                                                             
เรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืช(ดอกและส่วนประกอบของดอก)  เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานหลักสูตร 

    สาระท่ี  :  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
         มาตรฐาน ว  1.1 : เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่
ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
  ตัวช้ีวัด 

  1. มฐ.ว 1.1  ป.5/1  สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับการ
สืบพันธุ์ของพืชดอก  
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ  เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
  ตัวช้ีวัด 
 1. มฐ.ว 8.1  ป.5/1  ตั้งค าถามเก่ียวกับประเด็น หรือ เรื่อง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา ตามท่ี
ก าหนดให้และตามความสนใจ 
 2. มฐ.ว 8.1  ป.5/2  วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และ
คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
 3. มฐ.ว 8.1  ป.5/3  เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกต้องเหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 
 4. มฐ.ว 8.1  ป.5/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์
ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุป 

5. มฐ.ว 8.1  ป.5/5  สร้างค าถามใหม่เพ่ือการส ารวจตรวจสอบต่อไป  
6. มฐ.ว 8.1  ป.5/6  แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได้ เรียนรู้ 
7. มฐ.ว 8.1  ป.5/7  บันทึกและอธิบายผลการส ารวจ  ตรวจสอบตามความเป็นจริงมีการ

อ้างอิง 
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8. มฐ.ว 8.1  ป.5/8  น าเสนอ จัดแสดง  ผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดง
ระบวนการและผลกระบวนการและผลของงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
2.  สาระส าคัญ 
 การศึกษาโครงสร้างของดอก  การถ่ายละอองเรณูของพืช การปฏิสนธิของพืช   การขยายพันธุ์
และประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยีกับการขยายพันธุ์พืช วัฏจักรชีวิตพืช การเปลี่ยนแปลง
จากดอกกลายเป็นผล 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้น าไปสู่ตัวชี้วัด  

 จุดประสงค์ปลายทาง  มฐ.ว 5.1(1)  / ว 8.1 (1) - (8) 
   1. สามารถสังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ของ   
พืชดอกได้ 
        จุดประสงค์น าทาง                               
   1. ระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอกได้ (K) 
   2. สืบค้นส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ได้ (P) 
   3. เป็นคนมคีวามสนใจใฝ่เรียนรู้  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  มีการใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  มีความซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย (A) 
 4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการคิด 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                                                                    
 1. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
 2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 3. มีการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
 4. มีระเบียบวินัย 
6.  สาระการเรียนรู้    
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  1. ดอกโดยทั่วไปประกอบด้วย กลีบเลี้ยง กลีบดอก  เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย  
   2. ส่วนประกอบของดอกท่ีท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ ได้แก่ เกสรเพศเมีย  

ประกอบด้วย  รังไข่  ออวุล  และเกสรเพศผู้  ประกอบด้วย อับเรณูและละอองเรณู  
  เนื้อหา 

1. ดอกและส่วนประกอบของดอก 
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7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   
         ดอกและส่วนประกอบของดอก  
ขั้นตอนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การคิด 
1. เตรียมความ
พร้อมของผู้เรียน 
 

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-6 คน  
2. ใช้ค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน โดยใช้ค าถามเหล่านี้  
  - พืชมีลักษณะอย่างไร 
  - เราจะจ าแนกพืชและสัตว์ได้อย่างไร 
  - พืชขยายพันธุ์แบบไหน   
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและตอบค าถาม  
4. แจ้งตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนทราบ 
5. ท าแบบทดสอบการคิดก่อนเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์และการ
ขยายพันธุ์ของพืช 

วิเคราะห์
ความ 
ส าคัญ 

2. ขั้นรับรู้
ประเด็นปัญหา   

1. ครูน าตัวอย่างดอกไม้ชนิดต่างๆ ประกอบด้วย ดอกชบา ดอกกุหลาบ 
ดอกเข็ม และดอกบัวมาให้นักเรียนได้ศึกษา ให้สังเกตความแตกต่างของ
ดอกไม้ชนิดต่างๆ  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกัน สนทนาในหัวข้อ ดังนี้ 
  “ดอกไม้แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร” 
  “ดอกไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง” 
  “ท าไมดอกไม้แต่ละชนิดจึงมีความแตกต่างกัน” 

วิเคราะห์
ความ 
ส าคัญ 

3. ก าหนด
แนวทางในการ
แสวงหาข้อมูล 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลจาก ใบความรู้ เรื่อง ดอกและ
ส่วนประกอบของดอก ที่แจกให้ 
2. ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ดอกและส่วนประกอบของดอก  
3. นักเรียน  บันทึกผล รวบรวมข้อมูล และตอบค าถาม ลงในใบ
กิจกรรมที่ 1.1 

วิเคราะห์
ความ 
ส าคัญ 

4.ขั้นสรุปประเด็น
โครงสร้างใหม่
ทางปัญญาด้วย
ตนเอง 

1. นักเรียนน าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ 
2. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 

วิเคราะห์
ความ 
สัมพันธ์ 
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ขั้นตอนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การคิด 
5. ขยาย
โครงสร้างใหม่
ทางปัญญาของ
ตนเอง   

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
2. ครูและนกัเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ดอกไม้
องค์ประกอบมีและหน้าที่ อะไรบ้าง 
3. ครูให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดวางแผนการท างาน วางแผนการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน  และบันทึกข้อมูล  

วิเคราะห์
ความ 
สัมพันธ์ 

6. ขั้นประเมินผล   1. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และองค์ประกอบของดอกไม้ 
โดยร่วมกันเขียนแสดงเป็นแผนผังความคิดบนกระดาน 
2. ครูให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน  ในประเด็นต่อไปนี้ 
  - สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรับปรุงการสอนในเรื่องใด 
3. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะท างานร่วมกัน  สังเกตการตอบค าถามของนักเรียนในชั้นเรียน    

วิเคราะห์
หลักการ 

7. น าความรู้ใหม่
ไปใช้ 

1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มว่าเรื่อง ดอกไม้และส่วนประกอบของ
ดอกไม้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน โดยสรุปและอภิปราย  เช่น  
ในชีวิตประจ าวันสามารถพบดอกไม้ ในการท ากิจกรรมหรือใน
ชีวิตประจ าวันต่างๆ  ได้แก่  อาหารของนักเรียนเอง  อาหารของสัตว์ 
การใช้ในการเพาะปลูก  เป็นต้น  

วิเคราะห์
หลักการ 

 

8.  สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่อง  ดอกและส่วนประกอบของดอก 
 2. ใบกิจกรรมที่  1.1 เรื่อง  ดอกและส่วนประกอบของดอก 
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9.  การวัดผลและประเมินผล 
การวัดและการประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ที่ผ่าน 
1.  ด้านความรู้ ตรวจ

ผลงาน 
 

- แบบทดสอบการคิดก่อนเรียน เรื่อง การ
สืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืช 
- ใบกิจกรรมที่ 1.1 

ร้อยละ 75 
ขึ้นไป 

2.  ด้านทักษะ
กระบวนการ  

สังเกต
พฤติกรรม 
 

-  แบบสังเกตลักษณะการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3.  ด้านลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน   ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 
10. ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................... ...............................................................
.................................................................................................... ...............................................................
................................................................ ...................................................................................................
.................................................................................................... ............................................................... 
.................................................................................................... ...............................................................
...................................................................................... ............................................................................. 
.................................................................................................... ...............................................................
.................................................................................................... ............................................................... 
 
             (ลงชื่อ).................................................. 
            (นายสมเกียรติ  สุวรรณประสิทธิ์) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป้  
                                                           วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. …........ 
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11. บันทึกผลหลังการสอน 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................... ...............................................................
.................................................................................................... ...............................................................
......................................................................... ..........................................................................................
.................................................................................................... ...............................................................
.................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................... ....................................................................
.................................................................................................... ............................................................... 
.................................................................................................... ...............................................................
.................................................................................................... ...............................................................
.................................................................................................... ...............................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................... ............................................................... 
.................................................................................................... ...............................................................
..................................................................... ..............................................................................................
.................................................................................................... ...............................................................
.................................................................................................... ............................................................... 
........................................................................................... ........................................................................
.................................................................................................... ............................................................... 
ปัญหา/อุปสรรค 
.................................................................................................... ............................................................... 
.............................................................................. .....................................................................................
.................................................................................................... .............................................................. 
แนวทางการแก้ไข 
.................................................................................................... ............................................................... 
..................................................................................... ..............................................................................
.................................................................................................... ............................................................... 

 ลงชื่อ                        ครูผู้สอน 
           (นางบุญสิริ  จุติ) 

    วันที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. …........ 
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ใบความรู้ที่ 1 
ดอกและส่วนประกอบของดอก 

 
ดอก (Flower) เป็นอวัยวะของพืชที่ท าหน้าท่ีในการสืบพันธ์ุ มีส่วนประกอบดังนี้ 

 
 
 

 ภาพแสดงส่วนประกอบของดอกไม ้

ที่มา : https://sites.google.com/site/chukachi26 

 
 1. กลีบเลี้ยง (Sepal) เป็นส่วนท่ีอยู่นอกสุด ซึ่งเจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบ 
เป็นกลีบเล็ก ๆ มักมีสีเขียว ท าหน้าท่ีห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้กับส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของดอกท่ียังตูมอยู ่
 2. กลีบดอก (Petal) เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป มักมีขนาดใหญ่
กว่ากลีบเลี้ยง และมักมีสีสวยงาม มีกลิ่นหอม  
หรือมีต่อมน้ าหวานบริเวณโคนกลีบดอก  
ท าหน้าท่ีล่อแมลงให้มาผสมเกสร  
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 3. เกสรตัวผู้ (Stamen) อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไป ท าหน้าท่ีสร้าง 
เซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้ ประกอบด้วย 
 3.1 อับเรณู (Anther) ภายในของอับเรณูมีถุง (Pollen Sac) อยู่2 หรือ 4 ถุง 
ซึ่งภายในถุงแต่ละใบจะมีละอองเรณูจ านวนมากบรรจุอยู่    
 3.2 ก้านชูอับเรณู (Filament) ท าหน้าท่ีชูอับเรณูให้อยู่สูง เพื่อประโยชน์ใน
การผสมพันธ์ุ 
 4. เกสรตัวเมีย (Pistil) เป็นส่วนท่ีอยู่ในสุดท าหน้าท่ีสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศ
เมียหรือไข่ (Egg) ประกอบด้วย 
 4.1 ยอดเกสรตัวเมีย (Stigma) มีน้ าหวานเหนียว ๆ และขนเล็ก ๆ คอยดัก
จับละอองเรณู และน้ าหวานนี้ยังใช้เป็นอาหารส าหรับการงอกของละอองเรณูอีกด้วย 
 4.2 ก้านชูเกสรตัวเมีย (Style) ท าหน้าท่ีชูยอดเกสรตัวเมียให้อยู่สูง เพ่ือ
ประโยชน์ในการผสมพันธ์ุ 
 4.3 รังไข่ (Ovary) ภายในมีออวุล (Ovule) อยู่ ซึ่งอาจจะมี 1 ออวุลหรือ
หลายออวุลก็ได้ ภายในออวุลจะมีไข่ (Egg) ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (ศรีลักษณ์  
ผลวัฒนะ. 2549 : 140 – 143) 
สรุป  ส่วนประกอบของดอกเรียงจากวงนอกเข้าสู่วงในมีส่วนประกอบส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพแสดงโครงสร้างของดอกชบา 
ที่มา : http://www.dlf.ac.th   
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 ประเภทของดอก 
 

ดอกแบ่งโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง 2 แบบ ดังนี ้
 1. ประเภทของดอกแบง่โดยใช้องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนเป็นเกณฑ์  แบ่งได้ 2 
ประเภท คือ 
 
               1.1 ดอกสมบูรณ์ (Complete Flower)  
              คือ ดอกท่ีมีส่วนประกอบครบท้ัง 4 ส่วน คือ  
              กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย  
              เช่น ชบา ต้อยติ่ง กุหลาบ บานบุรี มะลิ     
                ชงโค อัญชัน มะแว้ง มะเขือ พู่ระหง ผักบุ้ง 
               แค แพงพวย บัวหลวง การเวก เป็นต้น 
      
                ภาพดอกสมบูรณ์  
          ที่มา :http://ebook.nfe.go.th 
    

1.2 ดอกไม่สมบูรณ์ (Incomplete  
Flower)  คือ  ดอกที่มีส่วนประกอบ 
ไม่ครบท้ัง 4 ส่วน  อาจขาดส่วนหนึ่ง 
ส่วนใดหรือ มากกว่า 1 ส่วนก็ได้  
เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  ต าลึง  ฟักทอง  
จ าปา  บานเย็น  เฟ่ืองฟ้า  อุตพิต  
หน้าวัว  กล้วยไม้  มะละกอ  เงาะ  
แตงกวามะยม มะเดื่อ มะพร้าว ตาล  
บวบ ละหุ่ง หญ้า เป็นต้น 
 
 
 

ภาพดอกไมส่มบรูณ์  
ที่มา :http:// loveplant.wordpress.com 
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 ประเภทของดอก (ต่อ) 
 
 2. ประเภทของดอกแบง่โดยใช้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเป็นเกณฑ์   แบ่งได้ 2 
ประเภท คือ 
 
2.1 ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect Flower)  
คือ ดอกท่ีมีท้ังเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ 
ในดอกเดียวกัน  เช่น  กุหลาบ บัว  พู่ระหง  
ชงโค ถั่ว มะเขือ พริก กล้วยไม้ มะม่วง ชบา  
ข้าว  ต้อยติ่ง  จ าปา  มะลิ  เฟ่ืองฟ้า อัญชัน  
แค ผักบุ้ง แพงพวย เป็นต้น 

    ภาพแสดงดอกสมบูรณ์เพศ 
          ที่มา : http://edtech.kku.ac.th/   

 2.2 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect Flower) คอื ดอกท่ีมีเฉพาะเกสรตัวผู้หรือเกสรตัว
เมียอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยดอกท่ีมีเฉพาะเกสรตัวผู้ เรียกว่า ดอกตัวผู้ (Staminate Flower) 
ส่วนดอกท่ีมีเฉพาะเกสรตัวเมีย เรียกว่า ดอกตัวเมีย (Pistil late Flower) เช่น  
ข้าวโพด มะละกอ มะพร้าว ตาล เงาะ ฟักทอง บวบ แตงกวา มะยม มะระ ต าลึง ละหุ่ง 
หน้าวัว มะเดื่อ ขนุน อุตพิด เป็นต้น (ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ. 2549 : 144) 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกต ดอกสมบูรณ์ทุกดอกจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 
แต่ดอกสมบูรณ์เพศอาจ ไม่ใช้ดอกสมบูรณ์ 

ภาพดอกไมส่มบรูณเ์พศ  
ที่มา : https://rungnapa5655.wordpress.com 
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ใบกจิกรรมที ่1.1 

เร่ือง ดอกและส่วนประกอบของดอก 
 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
     จงสังเกตภาพดอกต่อไปนี้ แต่ละหมายเลขที่ปรากฏแสดงส่วนประกอบใดของ  
     ดอกและส่วนประกอบนั้นๆมีหน้าท่ีอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเลข 1 คือ .......................................หน้าท่ี....................................................... 
หมายเลข 2 คือ .......................................หน้าท่ี....................................................... 
หมายเลข 3 คือ .......................................หน้าท่ี....................................................... 
หมายเลข 4 คือ .......................................หน้าท่ี....................................................... 
หมายเลข 5 คือ .......................................หน้าท่ี....................................................... 
หมายเลข 6 คือ .......................................หน้าท่ี....................................................... 
หมายเลข 7 คือ .......................................หน้าท่ี....................................................... 
หมายเลข 8 คือ .......................................หน้าท่ี....................................................... 
หมายเลข 9 คือ .......................................หน้าท่ี....................................................... 
หมายเลข 10 คือ ....................................หน้าท่ี....................................................... 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 10 
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       ให้นักเรียนส ารวจดอกไม้ในบริเวณโรงเรียน แล้วสังเกตส่วนประกอบของดอกไม้ว่า
ดอกไม้ท่ีนักเรียนเห็นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
 

 
ชื่อดอกไม ้

ส่วนประกอบของดอกไม ้
กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย 

1. ชบา / / / / 
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.ดอกไม้มีส่วนประกอบส าคัญอะไรบ้าง แต่ละส่วนท าหน้าท่ีอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
2.ละอองเรณูอยู่ท่ีไหน มีลักษณะอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
3.ยอดเกสรเพศเมียมีลักษณะอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ 
ร้อยละ  70  -  100 อยู่ในระดับคณุภาพ  ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  40  -  69  อยู่ในระดับคณุภาพ  ด ี  
ต่ ากว่าร้อยละ  40   อยู่ในระดับคณุภาพ  ปรับปรุง 

แบบสังเกตลักษณะทักษะการคิดวิเคราะห์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    

     ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่ก าหนด 
 

 
 
 
ที ่

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการสังเกต  
 

คะแนนที่ได้ 
(9 คะแนน) 

วิเค
รา

ะห
์

คว
าม

ส า
คัญ

 

วิเค
รา

ะห
์

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ 

วิเค
รา

ะห
์

หล
ักก

าร
 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 ด.ช. พีรวัช  เทพพะวงศ์           
2 ด.ช. กิตติกวินท์  มัทปะโม           
3 ด.ช. ธนากร  ขยายเสียง           
4 ด.ช. กฤษฎา ทิศหน่อ           
5 ด.ช. ธาวิน  บุญคล้าย           
6 ด.ช. ชานน  ชัยคง           
7 ด.ช. สภุนัย สมปุก           
8 ด.ญ. เมธิกา  ดงดอน           
9 ด.ญ. พิมลรัตน์  โตจุ้ย           
10 ด.ญ.อัมมิกา  ทานะขันธ์           
11 ด.ญ. รุ่งรดิศ  น้อยค า           
12 ด.ญ. เสาวลักษณ์  หอมรถ           

รวม           
เกณฑ์การให้คะแนน         3  = ดีมาก       2  =   ดี 1  = พอใช้ 
 
                                                     ลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน        

                                            (นางบุญสิริ  จุติ) 
                                        วันที่.........เดือน.......................พ.ศ............ 
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 

 ประเด็นการสังเกต 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1. วิเคราะห์
ความส าคัญ 

1. ให้รายละเอียดจากสิ่งที่
สังเกตได้ชัดเจน ถูกต้อง 
2. เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างได้ 
3. บอกเกณฑ์ในการจ าแนก
สิ่งต่างๆได้ 

บกพร่องเกณฑ์ใดเกณฑ์
หนึ่งในข้อ  1, 2 และ 3 

บกพร่องเกณฑ์ในข้อ 
1, 2 และ 3  ตั้งแต่  2  
เกณฑ์  ขึ้นไป 

2. วิเคระห์
ความสัมพันธ์ 

1. ระบุสาเหตุจาก
สถานการณ์ต่างๆได้ 
2. ใช้ความรู้เดิมร่วมกับ
ข้อมูลใหม่ ใช้ในการ
น าเสนอได้ 
3. ให้เหตุผลถึงข้อผิดพลาด
ที่เกิดจากการทดลองได้ 

บกพร่องเกณฑ์ใดเกณฑ์
หนึ่งในข้อ  1, 2 และ 3 

บกพร่องเกณฑ์ในข้อ 
1, 2 และ 3  ตั้งแต่  2  
เกณฑ์  ขึ้นไป 

3. วิเคราะห์วิเคราะห์ 1. สรุปผลการทดลอง
เชื่อมโยงกับสมมุติฐานได้ 
2. ค้นหาข้อความหรือ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ต้องการ
ตีความ 
3. น าความรู้ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ ที่
เป็นทฤษฎี หลักการ ไป
คาดคะเนค าตอบได้ 

บกพร่องเกณฑ์ใดเกณฑ์
หนึ่งในข้อ  1, 2 และ 3 

บกพร่องเกณฑ์ในข้อ 
1, 2 และ 3  ตั้งแต่  2  
เกณฑ์  ขึ้นไป 
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ 
ร้อยละ  70  -  100 อยู่ในระดับคณุภาพ  ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  40  -  69  อยู่ในระดับคณุภาพ  ด ี  
ต่ ากว่าร้อยละ  40   อยู่ในระดับคณุภาพ  ปรับปรุง 

แบบสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    

     ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่ก าหนด 
 

 
 
 
ที ่

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการสังเกต  
 
 

คะแนนที่ได ้
(12) ซื่อ

สัต
ย์ 

มีวิ
นัย

 

ใฝ
่เรีย

นร
ู้ 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

ร
ท า

งา
น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 ด.ช. พีรวัช  เทพพะวงศ์              
2 ด.ช. กิตติกวินท์  มัทปะโม              
3 ด.ช. ธนากร  ขยายเสียง              
4 ด.ช. กฤษฎา ทิศหน่อ              
5 ด.ช. ธาวิน  บุญคล้าย              
6 ด.ช. ชานน  ชัยคง              
7 ด.ช. สภุนัย สมปุก              
8 ด.ญ. เมธิกา  ดงดอน              
9 ด.ญ. พิมลรัตน์  โตจุ้ย              
10 ด.ญ.อัมมิกา  ทานะขันธ์              
11 ด.ญ. รุ่งรดิศ  น้อยค า              
12 ด.ญ. เสาวลักษณ์  หอมรถ              

รวม              
เกณฑ์การให้คะแนน     3  = ดีมาก  2  =   ดี  1  = พอใช้ 
                               
 
                                                                       ลงชื่อ......................................... ผู้ประเมิน 

                                               (นางบุญสิริ  จุติ) 
                                            วันที่.........เดือน.......................พ.ศ............ 
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 
ประเด็นที่ประเมิน 

 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับ 

คะแนน 
1.  ความสนใจใฝ่
เรียนรู้ 

 

1.1  ชอบตั้งใจใฝ่หาความรู้ 
1.2  ชอบสนทนาซักถามเพ่ือให้ได้ความรู้ 
1.3  กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม 

 

   -  มีพฤติกรรมทั้ง 3 รายการ 
   -  มีพฤติกรรมทั้ง 2 รายการ 
   -  มีพฤติกรรมทั้ง 1 รายการ 

3 
2 
1 

2.  ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ 

2.1  เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงเหตุผลและรับฟัง   
2.2  รับผิดชอบหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย   
2.3  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ 

 

   -  มีพฤติกรรมทั้ง 3 รายการ 
   -  มีพฤติกรรมทั้ง 2 รายการ 
   -  มีพฤติกรรมทั้ง 1 รายการ 

3 
2 
1 

3.  มีการใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้   

3.1  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข   
3.2  มีการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างปลอดภัยและอุปกรณ์
ไม่เสียหาย 
3.3  สืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 

   -  มีพฤติกรรมทั้ง 3 รายการ 
   -  มีพฤติกรรมทั้ง 2 รายการ 
   -  มีพฤติกรรมทั้ง 1 รายการ 

3 
2 
1 

4.  มีความซื่อสัตย์   4.1  บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริง 
4.2  เสนอความจริงแม้ผลจะแตกต่างจากผู้อ่ืน   
4.3  ไม่แอบอ้างผลงานผู้อ่ืนว่าเป็นของตนเอง 

 

   -  มีพฤติกรรมทั้ง 3 รายการ 
   -  มีพฤติกรรมทั้ง 2 รายการ 
   -  มีพฤติกรรมทั้ง 1 รายการ 

3 
2 
1 
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ประเด็นที่ประเมิน 
 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับ 
คะแนน 

5.  ความมีระเบียบ
วินัย   

5.1  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม   
5.2  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  ไม่น าสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
5.3  เป็นแบบอย่างที่ดี แนะน าผู้อื่นได้ 

 

   -  มีพฤติกรรมทั้ง 3 รายการ 
   -  มีพฤติกรรมทั้ง 2 รายการ 
   -  มีพฤติกรรมทั้ง 1 รายการ 
   -  ไม่มีพฤติกรรมทั้ง 3 รายการ 

3 
2 
1 
0 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผ่าน()คะแนนรวมตั้งแต่  ร้อยละ 80ขึ้นไป    ไม่ผ่าน()  คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ  80        
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ 
ร้อยละ  70  -  100 อยู่ในระดับคณุภาพ  ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  40  -  69  อยู่ในระดับคณุภาพ  ด ี  
ต่ ากว่าร้อยละ  40   อยู่ในระดับคณุภาพ  ปรับปรุง 

แบบบันทึกคะแนนการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ใบกิจกรรม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5   

 

เลขที่ ชื่อ- สกุล 
 

ก่อนเรียน 
 

 
หลังเรียน 

 

 
 ใบกิจกรรม 
 

หมายเหตุ 

1 ด.ช. พีรวัช  เทพพะวงศ์     
2 ด.ช. กิตติกวินท์  มัทปะโม     
3 ด.ช. ธนากร  ขยายเสียง     
4 ด.ช. กฤษฎา ทิศหน่อ     
5 ด.ช. ธาวิน  บุญคล้าย     
6 ด.ช. ชานน  ชัยคง     
7 ด.ช. สภุนัย สมปุก     
8 ด.ญ. เมธิกา  ดงดอน     
9 ด.ญ. พิมลรัตน์  โตจุ้ย     
10 ด.ญ.อัมมิกา  ทานะขันธ์     
11 ด.ญ. รุ่งรดิศ  น้อยค า     
12 ด.ญ. เสาวลักษณ์  หอมรถ     

รวม     
 
 
         ( ลงชื่อ )…………………………….ผปูระเมิน 

                                                          (นางบุญสิริ  จุติ) 
                 ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 
 


