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วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิง่ ในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้
และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวติ และการทางาน เหล่านี้ลว้ นเป็ นผล
ของความรู ้วทิ ยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์ อื่น ๆ วิทยาศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์ได้พฒั นาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์
มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู ้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถ
ตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรม
ของโลกสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู ้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึน
สามารถนาความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
จะได้นาไปใช้เป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาโดยการเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้
มากกว่ายึดแบบเรี ยนเป็ นหลัก ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแบบเรี ยนของนักเรี ยน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
เรื่ อง การดารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ ในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน และมีทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ มากยิง่ ขึ้น

ปรี ยา นามเหลา

The preface
The science has a role is important in world social now and the future , because , science ,
pertaining to both of everybody in the everyday life and occupation work differ , including ,
Technology , the tool and the produce differ , at a human has used for offer the convenience in the
life and the work , these entirely be , of science knowledge , integrate with the creativity and other
science , science , help give a human has developed the way thinks , both of the though is the cause
is , think create , think analyses , criticize , there is important skill in the research seeks the
knowledge , there is the ability in the remedy systematically , can , decide by use various data’s and
have an eyewitness who can check , the science is the culture , modern worldly which , be learning
social , thus everybody then have to have develop know the science , in order to , be omniscient the
understanding in the nature and the Technology that a human create to go up , can lead the
knowledge goes to use reasonable , create , and have the virtue , a document engages in business to
teach substance learning science group , about [ story ] , the living of the plant , the primary school
level studies year that 4 invent for is mass media in learning process arrangement like [ model ] ,
science project , will get apply in rows arrangement activity learning way for develop by learning
process repetition , more than ( hold, seize ) the textbook is a principle , the organizer has studied to
do research work add from the textbook of a student , traditionally center education foundation
formula , 2551 Buddhist organizer eras hope very much that , , a document engages in business to
teach substance learning science group , about [ story ] , the living of the plant , the primary school
level will study year that 4 this advantage , in the push gives a student is person seek knowledge ,
pay attention study , and have scientific skill more and more ,
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คาชี้แจง

เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีจานวนทั้งหมด 5 เล่ม
ดังนี้
เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่

1
2
3
4
5

ความรู ้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
หน้าที่ของรากและลาต้น
หน้าที่ของใบ
ปั จจัยบางประการที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช

การใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง การดารงชีวติ
ของพืช กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
1. เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง การดารงชีวติ
ของพืช เล่มนี้ เป็ นเอกสารประกอบการสอนเล่มที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
2. ขั้นตอนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนประกอบกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
2.1 นักเรี ยนทาแบบทดสอบย่อยก่อนเรี ยน
2.2 นักเรี ยนศึกษาทาความเข้าใจจุดประสงค์ของกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์
2.3 นักเรี ยนศึกษาความรู ้เรื่ องการดารงชี วติ ของพืชควบคู่กบั ความรู ้เกี่ยวกับ
โครงงานวิทยาศาสตร์

2.4 นักเรี ยนทากิจกรรมในใบงานตามขั้นตอนการเรี ยนรู ้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย
-

ขั้นการคิด/เลือกหัวข้อเรื่ องหรื อปั ญหาที่ศึกษา
ขั้นการวางแผนในการทาโครงงาน
ขั้นการลงมือทาโครงงาน
ขั้นการเขียนรายงานโครงงาน
ขั้นการแสดงผลงานโครงงาน
2.5 นักเรี ยนทาแบบทดสอบย่อยหลังเรี ยน
2.6 นักเรี ยนร่ วมตรวจคาตอบกับเฉลย
2.7 ครู และนักเรี ยนร่ วมประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนจากการทากิจกรรม
และแบบทดสอบย่อยประจาบทเรี ยน
2.8 นักเรี ยนร่ วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการดารงชีวติ ของพืช

Explanation
The document engages in business to teach substance learning science group about
[ story ] the living of the plant , substance learning science group , for the elementary pupil studies
year that 4 have 5 all amounts , as follows ,
At 1 the knowledge about science project,
At 2 the duty of the root and the trunk
At 4 some aspects necessary factor builds [wasp] the progress of the plant,
At 5 the reaction builds [wasp] the motivation of the plant,
Using document engages in business to teach substance learning science group, about [Story]
living, of the plant, substance learning science group, for the elementary pupil studies year that 4
1. a document engages in business to teach substance learning science group , about
[ story ] , living , of this plant , be a document engages in business to teach that 1 about [ story ] , the
knowledge about science project , perform committeeman learns like [ model ] , science project ,
2. Very activity learning step by use a document s engage in business to teach
perform karma, learning is like [model] , science project
2.1 a student does the test s digest before study ,
2.2 a student studies to try to understand the purpose s of learning activity like [
model ] , science project ,
2.3 a student studies the knowledge about [ story ] the living s of the plant s go
together with the knowledge s about science project ,
2.4 a student does the activity s in the work s follow learning step like [ model ] ,
science project , compose ,
- analysis level / , choose the topic or , a problem that study
- planning level in doing project ,
- starting to do project level ,
- writing report project level ,

- Show works project level,
2.5 a student does the test s digest the back s study ,
2.6 a student shares to check the answer with s give the answer,
2.7 a teacher and a student share to evaluate work practice of a student from doing
activity and the test digest permanent a lesson ,
2.8 a student accompanies with very the exhibition s show the work from learning
like [ model ] , science project about the living of the plant .

คาชี้แจงสาหรับครู
1. ข้อควรปฏิบตั ิก่อนดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่ อ/
อุปกรณ์/แหล่งเรี ยนรู ้ และกระบวนการวัดผลและประเมินผลอย่างละเอียด
1.2 ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับโครงงานและการดารงชีวติ ของพืชจากเอกสารประกอบการสอน
1.3 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้เข้าใจก่อนทุกครั้ง
1.4 ศึกษาใบงาน/โครงงานวิทยาศาสตร์ แต่ละเรื่ องให้เข้าใจก่อนทุกครั้ง
1.5 ปฏิบตั ิตามกิจกรรมในใบงาน/โครงงานวิทยาศาสตร์ ท้ งั หมดตามแบบแผน
อย่างเป็ นขั้นตอน
1.6 แบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ
1.7 จัดเรี ยงเอกสารที่จาเป็ นตามลาดับ ก่อน-หลัง
1.8 ครู ช้ ีแจงวิธีการเรี ยนและกิจกรรมตามใบงาน/ขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ให้นกั เรี ยนฟังทุกครั้ง
2. ขณะดาเนินการสอน
2.1 ชี้แจงกิจกรรมให้นกั เรี ยนทุกคนได้รู้ และนาไปปฏิบตั ิ
2.2 จัดกลุ่มนักเรี ยนตามที่ได้เตรี ยมไว้
2.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.4 ให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยนขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
2.5 การสรุ ปบทเรี ยนในแต่ละครั้งต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมระหว่างครู กบั นักเรี ยนทุกครั้ง
3. ข้อควรปฏิบตั ิเมื่อดาเนินการสิ้ นสุ ดลง
3.1 ดาเนินการตรวจผลงานนักเรี ยนทุกครั้งเพื่อปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3.2 ดาเนินการตรวจแบบทดสอบย่อยก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
3.3 ดาเนินการบันทึกผลการให้คะแนนทุกครั้งที่มีการประเมินผลเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนต่อไป
4. ข้อควรปฏิบตั ิในการเฉลยใบกิจกรรมและแบบทดสอบย่อย
4.1 เฉลยใบงานแต่ละชุดที่จดั ทาไว้เป็ นเพียงแนวทางในการตอบคาถามเท่านั้น ครู ควรใช้
ดุลยพินิจคาตอบของนักเรี ยนร่ วมด้วย
4.2 ในการพิจารณาครู ควรอธิ บายหลักในการพิจารณาคาตอบประกอบด้วยว่ามีแนวทางการ
พิจารณาการตอบคาถามอย่างไร เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจหลักการตอบคาถามแต่ละแบบฝึ กด้วย

The explanation for a teacher
1. The regulation before manage very education instruction activity, a teacher should be done as
follows
1.1 study the conspiracy manages to learn like [ model ] , science project , arrangement
activity step , mass media is / , the equipment is / , a place learns , and the procedure evaluates and
evaluate thoroughly
1.2 study the knowledge about the project and the living of the plant from a document
engage in business to teach,
1.3 study activity learning arrangement like [model], science project, understand every time
before,
1.4 study the work /, science each project about [story] understand every time before
1.5 follows the activity in the work /, all science projects according to regulations, Bely the
step
1.6 divide 4-5 group students vacate a person, by mixed the ability,
1.7 order necessary document respectively, before - , back
1.8 a teacher explains the way s study and the activity follow the work / , doing project
science step , give a student listens every time
2. While, manage teach
2.1 explain the activity can give everybody student s know, and induce minister,
2.2 form into groups a student has according to reserve
2.3 manage very education instruction activity,
2.4 give an advice and give advices to a student while, minister the activity,
2.5 lesson summary in each time must use the procedure s participate in between a teacher and a
student every time,
3. The regulation when, manage terminate,
3.1 manage check student works for every time adjust education instruction activity,
3.2 manage check the test digests before study - , the back studies
3.3 manage record points alms when have the evaluation for s use to are the data in activity
education instruction adaptation next.

4. The regulation in giving the answer the activity and the test digest,
4.1 give the answer each group work that make to keep is just the trend s in question answer
only , a teacher should use answer discretion of a student joins in
4.2 in teacher meditation should explain a pillar s in answer meditation s compose that, there is
how is meditation answer question trend? , for, the student understands the principle
answers questions each like [model] to train with
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ความรู้เกีย่ วกับโครงงานวิทยาศาสตร์

ความคิดรวบยอด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. ศึกษาค้นคว้าและอธิ บายเกี่ยวกับความหมาย ประเภทและขั้นตอนการทา
โครงงานวิทยาศาสตร์
2. สังเกตและวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์

The knowledge about science project.
Concept
Project science activity is the education about the science and the Technology, by live the
scientific approach by live the scientific approach,

The school-record knows the expectancy
1. Study do research work and explain about the meaning, a kind and doing step, science
project,
2. Observe and analyses science project,

