
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ค ำน ำ 

  จากการวิเคราะห์ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 โดยมจีุดเน้นเพื่อต้องการพฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรูค้วามสามารถที่ทดัเทยีม
กับนานาชาติ ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงความรู้กับกระบ วนการ โดยใช้
กระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละแก้ปัญหาที่หลากหลาย จากกจิกรรมด้วยการลงมอืปฏิบตัิ
เพื่อให้ผู้เรยีนได้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 และจาก
การศกึษาหนังสอืเรยีนรายวชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 เล่ม 1 ของสถาบนั
ส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ซึง่ไดจ้ดัเนื้อหาตามพฒันาการของผู้เรยีน
ใหไ้ดเ้รยีนรูแ้บบนกัวทิยาศาสตร ์    

   แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SURAT model ในรายวิชา
วทิยาศาสตร ์(รหสัวชิา ว 21101) หน่วยการเรยีนรู ้เรื่อง การด ารงชวีติของพชื ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่1 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตร ์ของโรงเรยีนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
เพื่อพฒันารูปแบบการสอนที่เน้นใหน้ักเรยีนได้ฝึกทกัษะการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรใ์น
โรงเรยีนให้มปีระสทิธภิาพที่สูงขึ้น พฒันาสื่อการเรยีนการสอนและกิจกรรมเพื่อให้นักเรยีนมี
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวทิยาศาสตร ์มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนทีส่งูขึน้ และสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ ในการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้
นี้ได้รบัความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดียิง่จากคณะผู้บรหิารสถานศึกษาโรงเรยีน
เทศบาล ๕          ส านักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน จงึ
ขอขอบคุณไว ้ณ ทีน่ี้ 

 ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่จดัท าขึน้นี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบั
ผูเ้รยีนครผููส้อนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและสนใจ
จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้  หากมี
ขอ้เสนอแนะใดที่จะท าให้แผนการจดัการเรยีนรู้นี้มคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ขา้พเจา้ยนิดรีบัฟังค า
ชีแ้นะและปรบัปรงุแกไ้ขในโอกาสต่อไป 
        ชมภูนุช  เอกบวั 

            ครผููส้อน 
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โครงสร้ำงหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน พทุธศกัรำช 2551 
(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ไดป้รบัปรุงตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ.2560) ได้ก าหนดสาระการเรยีนรู้ออกเป็น 4 สาระ ได้แก่ สาระที่1 วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
สาระ ที ่2 วทิยาศาสตรก์ายภาพ สาระที ่3 วทิยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ และสาระที ่4 เทคโนโลย ี 
มสีาระเพิม่เติม 4 สาระ ไดแ้ก่ สาระชวีวทิยา สาระเคม ีสาระฟิสกิส ์สาระโลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ ซึง่องคป์ระกอบของหลกัสตูรทัง้ในดา้นของเนื้อหา การจดัการเรยีนการสอน และการวดั
และประเมนิผลการเรยีนรูน้ัน้มคีวามส าคญัอย่างยิง่ ในการวางรากฐานการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
ของผูเ้รยีนในแต่ละระดบัชัน้ ใหม้คีวามต่อเนื่องเชื่อมโยงกนั ตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 จนถงึ
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ส าหรบักลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ไดก้ าหนดตวัชีว้ดัและสาระการ
เรยีนรูแ้กนกลาง ที่ผู้เรยีนจ าเป็นต้องเรยีนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถน าความรูน้ี้ไปใช้ในการ
ด ารงชวีติหรอืศกึษาต่อในวชิาชพี ทีต่้องใชว้ทิยาศาสตรไ์ด ้โดยจดัเรยีงล าดบัความยากง่ายของ
เนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละระดบัชัน้ให้มกีารเชื่อมโยงความรูก้บักระบวนการเรยีนรู ้และการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาความคดิทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล คดิสรา้งสรรค ์
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มทีกัษะที่ส าคญัทัง้ทกัษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ในการค้นคว้าและสรา้งองค์ความรูด้้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้สามารถ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจกัษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ โรงเรยีนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี ตระหนักถงึความส าคญัของการ
จดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ี่มุ่งหวงัใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อผูเ้รยีนมากทีสุ่ด จงึไดจ้ดัท าตวัชีว้ดัและ
สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา ครูผู้สอน
โครงสรา้งเวลาเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ โรงเรยีนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี จงึได้
ปรบัปรุง หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนั
ภายในสาระการเรยีนรูเ้ดยีวกนัและระหว่างสาระการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ตลอดจนการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยงัได้
ปรบัปรุงเพื่อใหม้คีวามทนัสมยัต่อการเปลีย่นแปลงและความเจรญิก้าวหน้าของวทิยาการต่าง ๆ 
และทดัเทยีมกบันานาชาต ิ
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วิสยัทศัน์ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนทุกคนได้เรยีนรู้และค้นพบความรู้

ทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดี้วยตนเอง เน้นการเชื่อมโยงความรูก้บักระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ มทีกัษะส าคญัในการค้นคว้า สร้างองค์ความรู้และแนวคดิเชงิสร้างสรรค์ในการ
สรา้งนวตักรรม โดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้และการแกปั้ญหาทีห่ลากหลาย ใหผู้เ้รยีน
มสี่วนร่วมในการเรยีนรู ้มคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมอย่างสรา้งสรรค ์และพฒันาตนเองได้
อยา่งมศีกัยภาพ 

สมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน 
คุณภาพผูเ้รยีนดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 5 ขอ้ ไดย้ดึตามกรอบหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงันี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถงึ ใชภ้าษาถ่ายทอดความคดิ ความรูค้วามเขา้ใจ 
ความรูส้กึ และทศันะของตนเองเพื่อเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาตนเองและสงัคมรวมทัง้การเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง 
ๆการเลอืกรบัหรอืไมร่บัขอ้มลูขา่วสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลอืกใช้
วธิกีารสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพโดยค านึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอตนเองและสงัคม 
 2. ความสามารถในการคดิ หมายถงึ รูจ้กัคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์คดิอย่างสรา้งสรรค์
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ และคดิเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสรา้งองคค์วามรูห้รอืสารสนเทศเพื่อการ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถงึเขา้ใจความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคมแสวงหาความรูป้ระยกุต์ความรูม้าใชใ้นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตุผลคุณธรรมและข้อมลูสารสนเทศรวมทัง้ตดัสนิใจ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยค านึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อตนเองสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ หมายถงึใชก้ระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนิน
ชวีติประจ าวนั เรยีนรูด้ว้ยตนเองต่อเนื่องท างานและอยู่รว่มกนัในสงัคมดว้ยการสรา้งเสรมิ
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคคลจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆอยา่งเหมาะสมรูจ้กั
ปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมสภาพแวดลอ้มและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพ่งึ
ประสงคท์ีส่่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น                                                                                                                    

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีหมายถงึ รูจ้กัเลอืกและใช้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ
ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสงัคมในดา้นการเรยีนรูก้ารสื่อสาร 
การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคถ์ูกตอ้งเหมาะสมและมคีุณธรรม 

 
 

2

ต

ต

9 



 

 
 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์ 8 ประการ ดงันี้ 
  1. รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์หมายถงึ แสดงออกถงึการเป็นพลเมอืงดขีองชาต ิมคีวาม
สามคัค ีปรองดอง ภูมใิจ เชดิชคูวามเป็นไทย ปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาทีต่นนบัถอื และแสดง
ความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

2. ซื่อสตัยส์ุจรติ หมายถงึ ประพฤตติรงตามความเป็นจรงิ ทัง้ทางกาย วาจา ใจ และยดึ
หลกัความจรงิ ความถูกตอ้งในการด าเนินชวีติ มคีวามละอาย และเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ 

3. มวีนิยัหมายถงึ  ปฏบิตัตินตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
โรงเรยีน และสงัคมเป็นปกตวิสิยั ไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น 

4. ใฝ่เรยีนรู ้หมายถงึมคีวามตัง้ใจ เพยีรพยายามในการเรยีนและเขา้รว่มกจิกรรมการ
เรยีนรู ้แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ยการ
เลอืกใชส้ื่ออยา่งเหมาะสม บนัทกึความรู ้วเิคราะห ์สรปุเป็นองคค์วามรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ถ่ายทอด เผยแพร ่และน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง หมายถงึมกีารด าเนินชวีติอยา่งประมาณตน มเีหตุผล รอบคอบ 
ระมดัระวงั อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความรบัผดิชอบ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ื่น เหน็คุณค่าของทรพัยากร
ต่างๆ  มกีารวางแผนป้องกนัความเสีย่ง และพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง 

6. มุง่มัน่ในการท างาน หมายถงึมคีวามตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ดว้ยความ
เพยีรพยายาม ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ใหส้ าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนดดว้ยความรบัผดิชอบ และมคีวามภาคภมูใิจในผลงาน 

7. รกัความเป็นไทย หมายถงึมคีวามภาคภูมใิจ เหน็คุณค่า ชื่นชม มสี่วนรว่มในการ
อนุรกัษ์ สบืทอด เผยแพรภู่มปัิญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณ ีศลิปะและวฒันธรรมไทย มี
ความกตญัญกูตเวท ีใชภ้าษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

8. มจีติสาธารณะหมายถงึเป็นผูใ้หแ้ละช่วยเหลอืผูอ้ื่น แบ่งปันความสุขส่วนตน เพื่อท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เขา้ใจ เหน็ใจผูท้ีม่คีวามเดอืดรอ้น อาสาช่วยเหลอืสงัคม อนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม ดว้ยแรงกาย สตปัิญญา ลงมอืปฏบิตัเิพื่อแกปั้ญหา หรอืร่วมสรา้งสรรคส์ิง่ทีด่งีามให้
เกดิในชุมชน โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดกรอบโครงสรา้งเวลาเรยีน ดงันี้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลำเรียน 

                      ระดบัประถมศึกษำ ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้น 
ระดบัมธัยมศึกษำ       

ตอนปลำย 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

ภาษาไทย 
200 200 200 160 160 160 120 

(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

วทิยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

สงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

สขุศกึษาและพลศกึษา 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3นก.) 

ศลิปะ 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

การงานอาชพีและ 
เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พืน้ฐำน) 
800 800 800 800 800 800 840 

(21 นก.) 
840 

(21 นก.) 

840 
(21 
นก.) 

1,560 

(39 นก.) 

 กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รำยวิชำ / กิจกรรมที่
สถำนศึกษำจดัเพ่ิมเติม          
ตำมควำมพร้อมและ
จดุเน้น 
 

ปีละไมเ่กนิ 80 ชัว่โมง ปีละไมเ่กนิ 240 ชัว่โมง 
ไมน้่อยกว่า 1,560

ชัว่โมง 

รวมเวลำเรียนทัง้หมด ไม่เกิน  1,000 ชัว่โมง/ปี ไม่เกิน 1,200 ชัว่โมง/ปี 

รวม 3ปี 

ไม่น้อยกว่ำ 

3,600 ชัว่โมง 
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โครงสร้ำงหลกัสตูรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำล ๕ 
ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้น ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี  1   
ภำคเรียนท่ี 1  ภำคเรียนท่ี 2 

รำยวิชำ/กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต /

ชม.) 
 รำยวิชำ/กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพืน้ฐำน 11.0/440  รำยวิชำพืน้ฐำน 11.0/440 
ท 21101ภาษาไทย 1.5/60  ท 21102 ภาษาไทย 1.5/60 
ค 21101คณิตศาสตร ์ 1.5/60  ค 21102 คณิตศาสตร ์ 1.5/60 
ว 21101  วทิยาศาสตร ์ 1.5/60  ว 21103  วทิยาศาสตร ์ 1.5/60 
ว 21102การออกแบบเทคโนโลย ี 0.5/20  ว 21104  วทิยาการค านวณ 0.5/20 
ส 21101  สงัคมศกึษา 1.5/60  ส 21102  สงัคมศกึษา 1.5/60 
ส 21103  ประวตัศิาสตร ์ 0.5/20  ส 21104  ประวตัศิาสตร ์ 0.5/20 
พ 21101  สขุศกึษาและพลศกึษา 1.0/40  พ 21102  สขุศกึษาและพลศกึษา 1.0/40 
ศ 21101  ศลิปะ 1.0/40  ศ 21102  ศลิปะ 1.0/40 
ง 21101  การงานอาชพี 0.5/20  ง 21102  การงานอาชพี 0.5/20 
อ 21101  ภาษาองักฤษ 1.5/60  อ 21102  ภาษาองักฤษ 1.5/60 
รำยวิชำเพ่ิมเติม 2.5/100  รำยวิชำเพ่ิมเติม 2.5/100 
ค 21201 เสรมิทกัษะคณิตศาสตร ์
1 

0.5/20  ค 21202 เสรมิทกัษะคณิตศาสตร ์
2 

0.5/20 

ว 21201 วทิยาศาสตรก์บั       
               ความงาม     

0.5/20  ว 21202 ของเล่นเชงิวทิยาศาสตร ์ 0.5/20 

ส 21201 สรุาษฎรธ์าน ี1 0.5/20  ส 21202 สรุาษฎรธ์าน ี2 0.5/20 
ส 21203 หน้าทีพ่ลเมอืง 1 0.5/20  ส 21204 หน้าทีพ่ลเมอืง 2 0.5/20 
อ 21201 Listening & Speaking 
1 

0.5/20  อ 21202  Listening & Speaking 
2 

0.5/20 

รวมหน่วยกิต 13.5  รวมหน่วยกิต 13.5 
กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน   กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน  
- กจิกรรมแนะแนว 20  - กจิกรรมแนะแนว 20 
-กจิกรรมนกัเรยีน   -กจิกรรมนกัเรยีน  
ลกูเสอื/เนตรนาร ี 12  ลกูเสอื/เนตรนาร ี 13 
ชุมนุม 20  ชุมนุม 20 
-กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

8  -กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

7 

รวมเวลำเรียน 600  รวมเวลำเรียน 600 

5

ต

9 



 

 
 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์

สำระท่ี 1 วิทยำศำสตรชี์วภำพ 
มาตรฐาน ว 1.2   เขา้ใจสมบตัขิองสิง่มชีวีติ หน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ การล าเลยีงสารเขา้และ

ออกจากเซลล์ ความสมัพนัธ์ของโครงสรา้ง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของ
สตัว์และมนุษยท์ี่ท างานสมัพนัธ์กนั ความสมัพนัธ์ของโครงสรา้ง และหน้าที่
ของอวัยวะ   ต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทัง้น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3   เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชวีภาพและววิฒันาการของสิง่มชีวีติ รวมทัง้น าความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ 

สำระท่ี 2 วิทยำศำสตรก์ำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.1   เขา้ใจสมบตัขิองสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสมัพนัธ์ระหว่างสมบตัิ

ของสสารกบัโครงสรา้งและแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลกัและธรรมชาต ิ                            
ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ
เกดิปฏกิริยิา  เคม ี

มาตรฐาน ว 2.2   เขา้ใจธรรมชาตขิองแรงในชวีติประจ าวนั ผลของแรงทีก่ระท าต่อวตัถุ ลกัษณะ
การเคลื่อนทีแ่บบต่าง ๆ ของวตัถุ รวมทัง้น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.3   เขา้ใจความหมายของพลงังาน การเปลีย่นแปลงและการถ่ายโอนพลงังาน 
                       ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสสารและพลงังาน พลงังานในชวีติประจ าวนั ธรรมชาติ

ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
รวมทัง้น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

สำระท่ี 3 วิทยำศำสตรโ์ลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.1    เขา้ใจองค์ประกอบ ลกัษณะ กระบวนการเกดิ และววิฒันาการของเอกภพ 

กาแล็กซ ีดาวฤกษ์ และระบบสุรยิะ รวมทัง้ปฏสิมัพนัธ์ภายในระบบสุรยิะที่
ส่งผลต่อสิง่มชีวีติ และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอีวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2     เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนกา ร
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทัง้ผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิง่แวดลอ้ม 
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สำระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1   เขา้ใจแนวคดิหลกัของเทคโนโลยเีพื่อการด ารงชวีติในสงัคมทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ใชค้วามรูแ้ละทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตร ์
คณติศาสตร ์และศาสตรอ์ื่น ๆ เพื่อแกปั้ญหาหรอืพฒันางานอย่างมคีวามคดิ
สรา้งสรรคด์ว้ยกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม เลอืกใชเ้ทคโนโลยอีย่าง
เหมาะสมโดยค านึงถงึผลกระทบต่อชวีติ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

มาตรฐาน ว 4.2   เขา้ใจและใชแ้นวคดิเชงิค านวณในการแกปั้ญหาทีพ่บในชวีติจรงิอยา่งเป็น
ขัน้ตอนและเป็นระบบ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการเรยีนรู ้
การท างาน และการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รูเ้ท่าทนั และมจีรยิธรรม 
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ตวัช้ีวดัและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 1 
สำระท่ี 1 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจสมบตัขิองสิง่มชีวีติ หน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ การล าเลยีงสารผ่านเซลล ์
ความสมัพนัธข์องโครงสรา้ง และหน้าทีข่องระบบต่างๆ ของสตัวแ์ละมนุษยท์ีท่ างานสมัพนัธก์นั 
ความสมัพนัธข์องโครงสรา้ง และหน้าทีข่องอวยัวะต่างๆ ของพชืทีท่ างานสมัพนัธก์นั รวมทัง้น า
ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
 

ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1 1.  เปรยีบเทยีบรปูรา่งและ

โครงสรา้งของเซลลพ์ชืและสตัว ์
รวมทัง้บรรยายหน้าทีข่อง        
ผนงัเซลล ์เยือ่หุม้เซลล ์              
ไซโทพลาซมึ นิวเคลยีส                  
แวควิโอล ไมโทคอน-เดรยี และ
คลอโรพลาสต ์
2. ใชก้ลอ้งจลุทรรศน์ใชแ้สง
ศกึษาเซลลแ์ละโครงสรา้งต่างๆ 
ภายในเซลล ์

    -  เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
สิง่มชีวีติบางชนิดมเีซลล์เพยีงเซลลเ์ดยีว เช่น 
อะมบีา  พารามเีซยีม ยสีต์ บางชนิดมหีลาย
เซลล ์เช่น พชืและสตัว ์
    - โครงสรา้งพืน้ฐานทีพ่บทัง้ในเซลลพ์ชืและ
เซลลส์ตัวแ์ละสามารถสงัเกตไดด้ว้ยกลอ้ง
จลุทรรศน์ใชแ้สง  ไดแ้ก่  เยือ่หุม้เซลล ์           
ไซโทพลาซมึ และนิวเคลยีส โครงสรา้งทีพ่บ
ในเซลลพ์ชืแต่ไมพ่บในเซลลส์ตัว ์ไดแ้ก่ ผนงั
เซลลแ์ละคลอโรพลาสต ์
    -   โครงสร้างต่างๆ ของเซลล์มีหน้าที่
แตกต่างกนั 
    - ผนังเซลล์ ท าหน้าที่ให้ความแขง็แรงแก่
เซลล ์
    - เยื่อหุ้มเซลล์ ท าหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และ
ควบคุมการล าเลยีงสารเขา้และออกจากเซลล ์
    -  นิวเคลยีส ท าหน้าที่ควบคุมการท างาน
ของเซลล ์
    - ไซโทพลาซึม มีออร์แกแนลล์ท าหน้าที่
แตกต่างกนั 
    - แวควิโอล ท าหน้าทีเ่กบ็น ้าและสารต่างๆ 
    - ไมโทคอนเดรยี ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการ
สลายสารอาหารเพื่อใหไ้ดพ้ลงังานแก่เซลล์ 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1      - คลอโรพลาสตเ์ป็นแหล่งทีเ่กดิการ

สงัเคราะหด์ว้ยแสง 

3. อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่าง
รปูรา่งกบัการท าหน้าทีข่องเซลล ์

    - เซลลข์องสิง่มชีวีติมรีปูรา่งลกัษณะที่
หลากหลายแบะมคีวามเหมาะสมกบัหน้าที่
ของเซลลน์ัน้ เช่น เซลลป์ระสาทส่วนใหญ่ที่
เสน้ประสาทเป็นแขนงยาวน ากระแสประสาท
ไปยงัเซลลอ์ื่นๆ ทีอ่ยูไ่กลออกไปเซลลข์นราก
เป็นเซลลผ์วิของรากทีม่ผีนงัเซลลแ์ละเยือ่หุม้
เซลลย์ืน่ยาวออกมา ลกัษณะคลา้ยเสน้ขน
เลก็ๆ เพื่อเพิม่พืน้ทีผ่วิในการดดูน ้าและธาตุ
อาหาร 

4. อธบิายการจดัระบบของ
สิง่มชีวีติ โดยเริม่จากเซลล ์
เนื้อเยือ่ อวยัวะ ระบบอวยัวะ จน
เป็นสิง่มชีวีติ 

    - พชืและสตัวเ์ป็นสิง่มชีวีติหลายเซลลม์กีาร
จดัระบบ โดยเริม่จากเซลลไ์ปเป็นเนื้อเยือ่ 
อวยัวะ ระบบอวยัวะและสิง่มชีวีติ ตามล าดบั 
เซลลห์ลายเซลลม์ารวมกนัเป็นเน้ือเยือ่ 
เนื้อเยือ่หลายชนิดมารวมกนั และท างาน
รว่มกนัเป็นอวยัวะ อวยัวะต่างๆ ท างาน
รว่มกนั เป็นระบบอวยัวะ ระบบอวยัวะทุก
ระบบท างาน รว่มกนัเป็นสิง่มชีวีติ 

5. อธบิายกระบวนการแพร่และ
ออสโมซสิจากหลกัฐานเชงิ
ประจกัษ์และยกตวัอยา่งการแพร่
และออสโมซสิในชวีติประจ าวนั 

-  เซลลม์กีารน าสารเขา้สู่เซลลเ์พื่อใชใ้น
กระบวนการต่างๆของเซลล ์และมกีารขจดั
สารบางอย่างทีเ่ซลล ์ไมต่อ้งการออกนอก
เซลล ์การน าสารเขา้และออก จากเซลลม์ี
หลายวธิ ีเช่น  การแพรเ่ป็นการเคลื่อนที ่ของ
สารจากบรเิวณที ่
มคีวามเขม้ขน้ ของสารสงูไปสู่บรเิวณทีม่คีวาม 
เขม้ขน้ของสารต ่า ส่วน ออสโมซสิ เป็นการ
แพร่ 
ของน ้า ผ่านเยือ่หุม้เซลล ์จากดา้นทีม่คีวาม
เขม้ขน้ของสารละลายสงูกว่า 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 5. อธบิายกระบวนการแพร่และ

ออสโมซสิจากหลกัฐานเชงิ
ประจกัษ์และยกตวัอยา่งการแพร่
และออสโมซสิในชวีติประจ าวนั 

    - เซลลม์กีารน าสารเขา้สู่เซลลเ์พื่อใชใ้น
กระบวนการต่างๆ ของเซลล ์และมกีารขจดั
สารบางอย่างทีเ่ซลล ์ไมต่อ้งการออกนอก
เซลล ์การน าสารเขา้และออก จากเซลลม์ี
หลายวธิ ีเช่น การแพรเ่ป็นการเคลื่อนที ่ของ
สารจากบรเิวณทีม่คีวามเขม้ขน้ ของสารสูง
ไปสู่บรเิวณทีม่คีวามเขม้ขน้ของสารต ่า ส่วน 
ออสโมซสิ เป็นการแพร่ของน ้า ผ่านเยือ่หุม้
เซลล ์จากดา้นทีม่คีวามเขม้ขน้ของสารละลาย
สงูกว่า 

6. ระบุปัจจยัทีจ่ าเป็นในการ
สงัเคราะหด์ว้ยแสงและผลผลติที่
เกดิขึน้จากการสงัเคราะหด์ว้ย
แสง โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ 

    - กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชืที่
เกดิขึน้ในคลอโรพลาสต ์จ าเป็นตอ้งใชแ้สง 
แก๊ส คารบ์อนไดออกไซด ์ คลอโรฟิลลแ์ละน ้า 
ผลผลติทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหด์ว้ยแสง ไดแ้ก่ 
น ้าตาลและแก๊สออกซเิจน 
 

7. อธบิายความส าคญัของการ
สงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื ต่อ
สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 
8. ตระหนกัในคุณค่าของพชืทีม่ ี
ต่อสิง่มชีวีติ และสิง่แวดลอ้มโดย
การรว่มกนัปลกู และดแูลรกัษา
ตน้ไมใ้นโรงเรยีนและชุมชน 

    - การสงัเคราะหด์ว้ยแสงเป็นกระบวนการที่
ส าคญัต่อสิง่มชีวีติเพราะเป็นกระบวนการเดยีว 
ทีส่ามารถน าพลงังานแสงมาเปลีย่นเป็น
พลงังานในรปูแบบสารประกอบอนิทรยีแ์ละ
เกบ็สะสมในรปูแบบต่างๆ ในโครงสรา้งของ
พชื พชืจงึเป็นแหล่งอาหารและพลงังานที่
ส าคญัของสิง่มชีวีติอื่นนอกจากนี้กระบวนการ
สงัเคราะหด์ว้ยแสง ยงัเป็นกระบวนการหลกัใน
การสรา้งแก๊สออกซเิจนใหก้บับรรยากาศ 
เพื่อใหส้ิง่มชีวีติอื่นใชใ้นกระบวนการหายใจ 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1 9. บรรยายลักษณะและหน้าที่

ของไซเลม็และโฟลเอม็ 
10. เขยีนแผนภาพที่บรรยายทศิ
ทางการล าเลียงสารในไซเล็ม
และโฟลเอม็ของพชื 

    - พชืมไีซเลม็และโฟลเอ็มซึ่งเป็นเนื้อเยื่อมี
ลกัษณะคล้ายท่อเรยีงตวักนัเป็นกลุ่มเฉพาะที่
โดยไซเลม็ท าหน้าที่ล าเลยีงน ้าและธาตุอาหาร
มีทิศทางการล าเลียงจากรากไปสู่ล าต้น ใบ 
และส่วนต่างๆของพชืเพื่อใชใ้นการสงัเคราะห์
ดว้ยแสงรวมถงึกระบวนการอื่นๆส่วนโฟลเอ็ม 
ท าหน้าทีล่ าเลยีงอาหารทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะห์
ดว้ยแสง มทีศิทางล าเลยีง จากบรเิวณที่มกีาร
สงัเคราะหด์ว้ยแสงไปสู่ส่วนต่างๆ ของพชื 

11.  อธิบายการสืบพันธุ์ แบบ
อาศยัเพศ และไม่อาศยัเพศของ
พชืดอก 
12. อธิบายลักษณะโครงสร้าง
ของดอกที่มีส่วนท าให้เกิดการ
ถ่ายเรณู รวมทัง้บรรยายการ
ปฏสินธขิองพชืดอก การเกิดผล
และเมลด็ การกระจายเมลด็ และ
การงอกของเมลด็ 
 

    - พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศได้ และบางชนิดสามารถสืบพันธุ์
แบบไมอ่าศยัเพศได ้
    -  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการ
สบืพนัธุ์ที่มกีารผสมกนั ของสเปิร์มและเซลล์
ไข่ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก 
เกดิขึน้ทีด่อกโดยภายในอบัเรณูของส่วนเกสร
เพศผู้ มีเรณูซึ่งท าหน้าที่สร้างสเปิร์มภายใน
ออวุลของส่วนเกสร เพศเมยีมถุีงเอม็บรโิอ ท า
หน้าทีส่รา้งเซลลไ์ข ่

13. ตระหนักถึงความส าคญัของ
สตัวท์ีช่่วยในการถ่ายเรณูของพชื
ดอก โดยการไม่ท าลายชวีติของ
สตัวท์ีช่่วยในการถ่ายเรณู 

    - การสืบพนัธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการ
สบืพนัธุท์ีพ่ชืต้นใหม่ไม่ไดเ้กดิจากการปฏสินธิ
ระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่ แต่เกิดจากส่วน
ต่างๆของพืชเช่น ราก ล าต้น ใบ มีการ
เจรญิเตบิโตและพฒันาเป็นตน้ใหมไ่ด ้
    - การถ่ายเรณู คอื  การเคลื่อนยา้ยของเรณู
จากอับเ รณูไปยังยอดเกสรเพศเมีย  ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกบัลักษณะและโครงสร้างของดอก 
เช่น สขีองกลบีดอก ต าแหน่งของเกสรเพศผ้
และเกสรเพศ 
เมยี โดยมสีิง่ทีช่่วยในการถ่ายเรณู เช่น แมลง 
ลม 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1      - การถ่ายเรณูจะน าไปสู่การปฏสินธซิึ่งจะ

เกิดขึ้นที่ ถุงเอ็มบรโิอ ภายในออวุล หลงัการ
ปฏสินธจิะได้ ไซโกต และเอนโดสเปิรม์ ไซโก
ตจะพฒันาต่อไปเป็นเอม็บรโิอ ออวุลพฒันาไป
เป็นเมลด็ และรงัไขพ่ฒันาไปเป็นผล   
    - ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้น
เดมิ โดยวธิกีารต่างๆเมื่อเมลด็ไปตกในสภาพ 
แวดล้อมที่เหมาะสมจะเกิดการงอกของเมลด็ 
โดยเอ็มบริโอ ภายในเมล็ดจะเจริญออกมา 
โดยระยะแรก จะอาศยัอาหารที่สะสมภายใน
เมล็ด จนกระทัง่ใบแท้พัฒนา จนสามารถ
สงัเคราะห์ด้วยแสง ได้เต็มที่ และสรา้งอาหาร 
ไดเ้องตามปกต ิ

14. อธบิายความส าคญัของธาตุ
อาหาร บางชนิดที่มีผลต่อ การ
เจริญเติบโตและการด ารงชีวิต
ของพชื 
15. เลือกใช้ปุ๋ ยที่มีธาตุอาหาร
เหมาะสมกบัพชื ในสถานการณ์ที่
ก าหนด 

    - พืชต้องการธาตุอาหารที่จ าเป็นหลาบ
ชนิด ในการเจรญิเตบิโตและด ารงชวีติ 
    -  พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิด ใน
ปริมาณมาก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และ
ก ามะถนั ซึง่ในดนิอาจมไีมเ่พยีงพอส าหรบัการ
เจรญิเตบิโตของพชื จงึตอ้งมกีารใหธ้าตุอาหาร
ในรปูของปุ๋ ยกบัพชือยา่งเหมาะสม 

16. เลอืกวธิกีารขยายพนัธุ์พชืให้
เหมาะสมกบัพชืในสถานการณ์ที่
ก าหนด 
17.   อธิบายความส าคัญของ
เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ
พชืในการใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ 

    -   มนุษย์สามารถน าความรู้เรื่อง การ
สบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ มาใช้
ในการขยายพนัธุเ์พื่อเพิม่จ านวนพชื เช่น การ
ใชเ้มลด็ทีไ่ดจ้ากการสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศมา
เพาะเลีย้ง วธิกีารนี้จะไดพ้ชืในปรมิาณมาก แต่
อาจมลีกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากพ่อแม ่ส่วนการ 
ตอนกิ่ง การปักช า การต่อกิ่ง การติดตา การ
ทาบกิง่ 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1 18. ตระหนักถึงประโยชน์ของ

การขยายพันธุ์พืช โดยการน า
ความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ เป็นการน าความ รูเ้รื่อง
การสบืพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศของพชืมาใช้ใน
การขยายพันธุ์  เพื่ อ ให้ได้พืชที่มีล ักษณะ
เหมือนต้นเดิม ซึ่งการขยายพันธุ์แต่ละวิธีมี
ข ัน้ตอนแตกต่างกนั จงึควรเลอืกให้เหมาะสม
กบัความต้องการของมนุษย ์โดยต้องค านึงถงึ
ชนิดของพชืและลกัษณะการสบืพนัธุข์องพชื 
     -  เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ของพชื 
เป็นการน าความรู้เกี่ยวกับปัจจยัที่จ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืชมาใช้ ในการเพิ่ม
จ านวนพชืและท าให้พชืสามารถเจรญิเติบโต
ในหลอดทดลอง ซึ่งจะได้พืชจ านวนมากใน
ระยะเวลาสัน้ และสามารถน าเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกต์เพื่อการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพชื ปรบัปรุงพชืทีม่คีวามส าคญัทาง
เศรษฐกิจ การผลิตยาและสาระส าคญัในพืช 
และอื่น ๆ 
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สำระท่ี 2 วทิยาศาสตรก์ายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร องคป์ระกอบของสสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบตัขิอง
สสารกบัโครงสรา้งและแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลกัและธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลง
สถานะของสสาร การเกดิสารละลาย และการเกดิปฏกิริยิาเคม ี

ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1 1. อธบิายสมบตัทิางกายภาพบาง

ประการของธาตุโลหะ อโลหะ และ
กึ่ ง โ ลหะ  โดยใช้หลัก ฐาน เชิง
ประจกัษ์ที่ได้จากการสังเกตและ
การทอสอบ และใชส้ารสนเทศทีไ่ด้
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทัง้จดั
กลุ่มธาตุทีเ่ป็นโลหะ อโลหะและกึ่ง
โลหะ 

    - ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมี
สมบตัทิางกายภาพบางประการเหมอืนกนัและ
บางประการต่างกัน ซึ่งสามารถน ามาจดักลุ่ม
ธาตุเป็นโลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ ธาตุโลหะมี
จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง มีผิวมันวาว น า
ความร้อน น าไฟฟ้า   ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็น
แผ่นบาง ๆ ได ้และมคีวามหนาแน่นทัง้สูงและ
ต ่า ธาตุอโลหะ มจีุดเดอืด จุดหลอมเหลวต ่า มี
ผิวไม่มันวาว ไม่น าความร้อน ไม่น าไฟฟ้า 
เปราะแตกหกัง่ายและมคีวามหนาแน่นต ่า ธาตุ
กึง่โลหะมสีมบตับิางประการเหมอืนโลหะ และมี
สมบตับิางประการเหมอืนอโลหะ 

 
2. วเิคราะหผ์ลจากการใชธ้าตุโลหะ 
อโลหะ กึง่โลหะ และธาตุ
กมัมนัตรงัส ีทีม่ผีลต่อสิง่มชีวีติ 
สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิและสงัคม 
จาก  ขอ้มลูทีร่วบรวมได ้
3. ตระหนกัถงึคุณค่าของการใช้
ธาตุโลหะ อโลหะ กึง่โลหะ ธาตุ
กมัมนัตรงัส ีโดยเสนอแนวทางการ
ใชธ้าตุอยา่งปลอดภยั คุม้ค่า 

    - ธาตุโลหะ อโลหะและกึง่โลหะทีส่ามารถแผ่
รงัสไีด ้จดัเป็นธาตุกมัมนัตรงัส ี
    - ธาตุมีทัง้ประโยชน์และโทษ การใช้ธาตุ
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมนัตรงัสี ควร
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกจิและสงัคม 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 4. เปรยีบเทยีบจดุเดอืด               

จดุหลอมเหลวของสารบรสิุทธิ ์
และสารผสม โดยการวดั
อุณหภมู ิเขยีนกราฟ แปล
ความหมายขอ้มลูจากกราฟ 
หรอืสารสนเทศ 

    - สารบรสิุทธิป์ระกอบดว้ยสารเพยีงชนิดเดยีว 
ส่วนสารผสมประกอบดว้ยสารตัง้แต่ ๒ ชนิดขึน้
ไป สารบรสิุทธิแ์ต่ละชนิดมสีมบตับิางประการที่
เ ป็ นค่ า เ ฉพ า ะ ตัว  เ ช่ น  จุ ด เ ดือ ด แล ะ จุ ด
หลอมเหลวคงที่ แต่สารผสมมจีุดเดือดและจุด
หลอมเหลวไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วน
ของสารทีผ่สมอยูด่ว้ยกนั 

 5. อธบิายและเปรยีบเทยีบ
ความหนาแน่นของสารบรสิุทธิ ์
และสารผสม 
6. ใชเ้ครือ่งมอืเพื่อวดัมวลและ
ปรมิาตรของสารบรสิุทธิแ์ละ
สารผสม 

    - สารบรสิุทธิแ์ต่ละชนิดมคีวามหนาแน่นหรอื
มวลต่อหน่วยปรมิาตรคงที่ เป็นค่าเฉพาะของ
สารนัน้ ณ สถานะและอุณหภูมหินึ่ง แต่สารผสม
มีความหนาแน่นไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดและ
สดัส่วนของสารทีผ่สมอยูด่ว้ยกนั 
 

 7. อธบิายเกีย่วกบั
ความสมัพนัธร์ะหว่าง อะตอม 
ธาตุ และสารประกอบ โดยใช้
แบบจ าลองและสารสนเทศ 

    - สารบรสิุทธแ์บ่งออกเป็นธาตุและ
สารประกอบ ธาตุประกอบดว้ยอนุภาคทีเ่ลก็
ทีสุ่ดทีย่งัแสดงสมบตัขิองธาตุนัน้ เรยีกว่า 
อะตอม ธาตุแต่ละชนิดประกอบดว้ยอะตอมเพยีง
ชนิดเดยีวและไมส่ามารถแยกสลายเป็นสารอื่น
ดว้ยวธิทีางเคม ีธาตุเขยีนแทนดว้ยสญัลกัษณ์
ธาตุสารประกอบเกดิจากอะตอมของธาตุตัง้แต่ 2 
ชนิดขึน้ไปรวมตวักนัทางเคมใีนอตัราส่วนคงทีม่ ี
สมบตัแิตกต่างกนัจากธาตุทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
สามารถแยกเป็นธาตุไดด้ว้ยวธิทีางเคม ีธาตุและ
สารประกอบสามารถเขยีนแทนดว้ยสตูรเคม ี

 8. อธบิายโครงสรา้งอะตอมที่
ประกอบดว้ย โปรตอน 
นิวตรอน และอเิลก็ตรอน โดย
ใชแ้บบจ าลอง 

    - อะตอมประกอบดว้ยโปรตอน นิวตรอน และ
อเิลก็ตรอน โปรตอนมปีระจุไฟฟ้าบวก ธาตุชนิด
เดยีวกนัมจี านวนโปรตอนเท่ากนั และเป็น 
ค่าเฉพาะของธาตุนัน้ นิวตรอนเป็นกลางทาง
ไฟฟ้า ส่วนอเิลก็ตรอนมปีระจไุฟฟ้าลบ 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1  เมือ่อะตอมมจี านวนโปรตอนเท่ากบัจ านวน

อเิลก็ตรอน จะเป็นกลางทางไฟฟ้า โปรตอน
และนิวตรอนรวมกนัตรงกลางอะตอม เรยีกว่า 
นิวเคลยีส ส่วนอเิลก็ตรอนเคลื่อนทีอ่ยูใ่นทีว่่าง
รอบนิวเคลยีส 

9. อธิบายและเปรียบเทียบการ
จัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ ยว
ระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่
ข อ ง อ นุ ภ าค ขอ ง สส า ร ชนิ ด
เ ดีย วกัน ในสถานะขอ งแข็ง 
ขอ ง เหลว  แล ะแ ก๊ ส  โดย ใช้
แบบจ าลอง 

    -   สสารทุกชนิดประกอบด้วยอ นุภาค 
โดยสารชนิดเดียวกันที่มีสถานะของแข็ง 
ของเหลว แก๊ส จะมกีารเรยีงอนุภาค แรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเคลื่อนที่ของอนุภา
แตกต่างกนั ซึง่มผีลต่อรปูร่างและปรมิาตรของ
สาร 
    - อนุภาคของแข็ง เรียงชิดกัน มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากที่สุด อนุภาคสัน่อยู่
กบัที ่ท าใหม้รีปูรา่งและปรมิาตรคงที่ 
    - อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กนั มแีรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็ง แต่
มากกว่าแก๊ส อนุภาคเคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็น
อิสระเท่าแก๊ส ท าให้มีรูปร่างไม่คงที่ แต่ประ
มาตรคงที ่
    - อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกนัมาก มแีรงยดึ
เหนี่ ยวระหว่างอนุภาคน้อยที่สุด อนุภาค
เคลื่อนทีไ่ดอ้ย่างอสิระทุกทศิทาง ท าใหม้รีูปร่าง
และปรมิาตรไมค่งที ่

10. อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่าง
พลงังานความรอ้นกบัการเปลีย่น
สถานะของสสาร โดยใชห้ลกัฐาน 
เชงิประจกัษ์และแบบจ าลอง 

    - ความรอ้นมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร เมื่อใหค้วามรอ้นแก่ของแขง็ อนุภาค
ของของแขง็จะมพีลงังานและอุณหภมูเิพิม่ขึน้ 
จนถงึระดบัหนึ่ง ซึ่งของแขง็จะใช้ความร้อนใน
การเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวว่า ความร้อน
แฝงของการหลอมเหลว และอุณหภูมิขณะ
เปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุด
หลอมเหลว 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  - เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว อนุภาคของ

ของเหลวจะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
จนถงึระดบัหนึ่ง ซึง่ของเหลวจะใชค้วามรอ้นใน
การเปลีย่นสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส เรยีก
ความร้อนที่ ใช้ ในการเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็นแก๊สว่า ความร้อนแฝงของการ
กลายเป็นไอ และอุณหภูมขิณะเปลี่ยนสถานะ
จะคงที ่เรยีกอุณหภมูนิี้ว่า จดุเดอืด 
    - เมื่อท าให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึง
ระดบัหนึ่ง แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว 
เรยีก อุณหภูมนิี้ว่า จุดควบแน่น ซึ่งมอุีณหภูมิ
เดยีวกบั จดุเดอืดของของเหลว นัน้ 
    - เมื่อท าให้อุณหภูมิของของเหลวลดลง
จนถงึระดบัหนึ่ง ของเหลวจะเปลีย่นสถานะเป็น
ของแขง็ เรยีกอุณหภูมนิี้ว่า จุดเยอืกแขง็ ซึ่งมี
อุณหภูม ิเดยีวกบั จุดหลอมเหลวของของแขง็ 
นัน้ 
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มำตรฐำน ว 2.2 เขา้ใจธรรมชาตขิองแรงในชวีติประจ าวนั ผลของแรงทีก่ระท าต่อวตัถุ ลกัษณะ
การเคลื่อนทีแ่บบต่าง ๆ ของวตัถุ รวมทัง้น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
 

ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.1 1.  สร้างแบบจ าลองที่อธิบาย
ความสมัพันธ์ระหว่างความดัน
อากาศ กบั ความสูงจากพืน้โลก 

    - เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงที่อากาศ
กระท าต่อวตัถุในทุกทศิทาง แรงทีอ่ากาศกระท า
ต่อวตัถุขึน้อยู่กบัขนาดพื้นที่ของวตัถุนัน้ แรงที่
อากาศกระท าตัง้ฉากกบัผวิวตัถุต่อหนึ่งหน่วย
พืน้ที ่เรยีกว่า ความดนัอากาศ  ความดนัอากาศ 
มีความสัมพันธ์กับความสูงจากพื้นโลก โดย
บรเิวณทีสู่งจากพืน้โลกขึน้ไป อากาศเบาบางลง 
มวลอากาศน้อยลง ความดนัอากาศกจ็ะลดลง 

 
มาตรฐาน ว 2.3  เขา้ใจความหมายของพลงังาน การเปลีย่นแปลงและการถ่ายโอนพลงังาน 
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสสารและพลงังาน พลงังานในชวีติประจ าวนั ธรรมชาตขิองคลื่น 
ปรากฏการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเสยีง แสง และคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า รว่มทัง้น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
 

ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.1 1. วเิคราะห ์แปลความหมายขอ้มลู 
และค านวณปริมาณความร้อน ที่
ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและ
เปลีย่นสถานะ โดยใชส้มการ 
    Q = mc    t  และ Q=  mL 
2.  ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัด
อุณหภมูขิองสสาร 

    - เมือ่สสารไดร้บัหรอืสูญเสยีความรอ้น อาจ
ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ เปลี่ยนสถานะ 
หรอืเปลีย่นรปูรา่ง 
    - ปริมาณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิขึ้นกับมวล ความร้อนจ าเพาะ และ
อุณหภมูทิีเ่ปลีย่นไป 
    - ปริมาณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยน
สถานะขึน้กบัมวลและความรอ้นแฝงจ าเพาะใน
ขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิจะไม่
เปลีย่นแปลง 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.1 4. ตระหนกัถงึประโยชน์ของ
ความรู ้ของการหดและขยายตวั
ของสสาร เนื่องจากความรอ้น 
เนื่องจากความรอ้น โดยวเิคราะห์
จากสถานการณ์ปัญหาและวธิกีาร
น าความรูม้าแก้ปัญหาใน
ชวีติประจ าวนั 

    - คายความรอ้น จะท าใหอ้นุภาคเคลื่อนที่
ชา้ลง ท าใหเ้กดิการหดตวั 
    - ความรูเ้รือ่งการหดตวัและขยายตวัของ
สสาร เนื่องจากความรอ้นน าไปใชป้ระโยชน์ได้
ในดา้นต่าง ๆ เช่น การสรา้งถนน การสรา้ง
รางรถไฟ การท าเทอรม์อมเิตอร ์

5. วเิคราะหส์ถานการณ์การโอน
ความรอ้น และค านวณปรมิาณ
ความรอ้นทีถ่่ายโอนระหว่างสสาร
จนเกดิสมดุลความรอ้น โดยใช ้
สมการ   Qสญูเสยี = 𝑄ไดร้บั 

    - ความรอ้นถ่ายโอนจากสสารทีม่อุีณหภูมิ
สงูกว่า ไปยงัสสารที่มอุีณหภมูติ ่ากว่า 
จนกระทัง่อุณหภมูขิองสสารเท่ากนั สภาพที่
สสารทัง้สองมอุีณหภูมเิท่ากนั เรยีกว่า สมดุล
ความรอ้น 
    - เมือ่มกีารถ่ายโอนความรอ้นจากสสารทีม่ ี
อุณหภมูต่ิางกนัจนเกดิสมดุลความรอ้น ความ
รอ้นทีเ่พิม่ขึน้ของสสารหนึ่ง จะเท่ากบัความ
รอ้นทีล่ดลงของอกีสสารหนึ่ง ซึง่เป็นไปตาม
กฎการอนุรกัษ์ของพลงังาน 

6. สรา้งแบบจ าลองทีอ่ธบิายการ
ถ่ายโอนความรอ้นโดยการน าความ
รอ้น การพาความรอ้น การแผ่รงัสี
ความรอ้น 

    - การถ่ายโอนความรอ้นม ี3 แบบ คอื กร
น าความรอ้น การพาความรอ้นและการแผ่รงัสี
ความรอ้น การน าความรอ้นเป็นการถ่ายโอน
ความรอ้นทีอ่าศยัตวักลาง โดยทีต่วักลาง
เคลื่อนทีไ่ปดว้ย ส่วนการแผ่รงัสคีวามรอ้นเป็น
การถ่ายโอนความรอ้นทีไ่ม่ตอ้งอาศยัตวักลาง 
 

7. ออกแบบ เลอืกใชแ้ละสรา้ง
อุปกรณ์เพื่อแกปั้ญหาใน
ชวีติประจ าวนัโดยใชค้วามรู้
เกีย่วกบัการถ่ายโอนความรอ้น 

    - ความรูเ้กีย่วกบัการถ่ายโอนความรอ้น
สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้เช่น การ
เลอืกใชว้สัดุเพื่อน ามาท าภาชนะบรรจอุาหาร
เพื่อเกบ็ความรอ้น หรอืการออกแบบระบบ
ระบายความรอ้นในอาคาร 
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สำระท่ี 3 วทิยาศาสตรโ์ลก และอวกาศ 
มาตรฐาน  ว 3.2 เขา้ใจองคป์ระกอบ และความสมัพนัธข์องระบบโลก กระบวนการเปลีย่นแปลง
ภายในโลก และบนผวิโลก ธรณพีบิตัภิยั กระบวนการเปลีย่นแปลงลมฟ้าอากาศและภูมอิากาศ
โลก รวมทัง้ผลต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.1 1. สรา้งแบบจ าลองทีอ่ธบิายการ
แบ่งชัน้บรรยากาศ และเปรยีบ 
เทยีบประโยชน์ของบรรยากาศ  
แต่ละชัน้ 

    - โลกมบีรรยากาศห่อหุ้ม นักวทิยาศาสตร์
ใช้สมบตัิและองค์ประกอบของบรรยากาศใน
แบ่งบรรยากาศของโลกออกเป็นชัน้ ซึง่แบ่งได้
ห ล าย รู ป แบบต าม เ กณฑ์ที่ แ ต่ แ ต ก กัน 
โดยทัว่ ไปนักวิทยาศาสตร์ใช้ เกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิตามความสู . แบ่ ง
บรรยากาศได้เป็น 5 ชัน้ ได้แก่ ชัน้โทรโพร
เฟียร ์, ชัน้สตราโตสเฟียร ์ชัน้มโีซสเฟียร ์ , ชัน้
เทอรโ์มสเฟียร ์และชัน้เอกโซสเฟียร ์
    -  บรรยากาศแต่ละชั ้นมีประโยชน์ต่อ
สิง่มชีวีติแตกต่างกนั โดยชัน้โทรโพสเฟียร ์มี
ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศที่ส าคัญต่อการ
ด ารงชวีติต่อสิง่มชีวีติ ชัน้สตราโตสเฟียร์ช่วย
ดูดกลืนรงัสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์  
ไมใ่หม้ายงัโลกมากเกนิไป ชัน้มโีซสเฟียร ์ช่วย
ชะลอวัตถุนอกโลกที่ผ่านเข้ามา ให้เกิดการ    
เผาไหม้กลายเป็นวตัถุขนาดเลก็ ลดโอกาสที่
จะท าความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิตบนโลก ชัน้
เทอรโ์มสเฟียรส์ามารถสะท้อนคลื่นวทิยุ และ
ชัน้  เอกโซสเฟียรเ์หมาะส าหรบัการโคจรของ
ดาวเทยีมรอบโลกในระดบัต ่า 

 2. อธบิายปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของลม
ฟ้าอากาศ จากขอ้มลูทีร่วบรวม
ได ้

    - ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของอากาศใน
เวลาหนึ่งของพื้นที่หนึ่งที่มกีารเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบลมฟ้าอากาศ  
ไดแ้ก่ อุณหภมูอิากาศ ความกดอากาศ ลม 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.1  ความชื้น เมฆ และหยาดน ้าฟ้า โดยหยาดน ้า
ฟ้าที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แ ก่  ฝน 
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น ปรมิาณ
รังสีจากดวงอาทิตย์และลักษณะพื้นผิวโ,ก
ส่งผลต่ออุณหภูมอิากาศ อุณหภูมอิากาศและ
ปริมาณไอน ้ าส่งผลต่อความชื้น ความกด
อากาศส่งผลต่อลม ความชื้นและลมส่งผลต่อ
เมฆ 

3. เปรยีบเทยีบกระบวนการเกดิ
พายฝุนฟ้าคะนองและพายหุมนุ
เขตรอ้น และผลทีม่ต่ีอสิง่มชีวีติ
และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้น าเสนอ
แนวทางการปฏบิตัตินให้
เหมาะสมและปลอดภยั 

    - พายุฝนฟ้าคะนอง เกดิจากการทีอ่ากาศที่
มอุีณหภูมแิละความชื้นสูงเคลื่อนที่ขึ้นสูงที่มี
อุณหภูมติ ่าลง จนกระทัง่ไอน ้าในอากาศเกิด
การควบแน่นเป็นละอองน ้า และเกิดต่อเนื่อง
เป็นเมฆขนาดใหญ่ พายุฝนฟ้าคะนองท าให้
เกดิฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ฟ้าแลบฟ้าผ่า 
ซึง่อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติและทรพัยส์นิ 
    - พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทร 
หรือทะเลที่น ้ ามีอุณหภูมิสูงตัง้แต่  26 - 27 
องศาเซลเซยีส ขึน้ไปท าใหอ้ากาศทีม่อุีณหภมูิ
และความชืน้สูงบรเิวณนัน้เคลื่อนทีสู่งขึน้อยา่ง
รวดเรว็เป็นบรเิวณกวา้ง อากาศจากบรเิวณอื่น
เคลื่ อนเข้ามาแทนที่และพัดเวียนเข้าหา
ศูนย์กลางของพายุ ยิง่ใกล้ศูนย์กลาง อากาศ
จะเคลื่อนที่พัดเวียนเกือบเป็นวงกลมและมี
อตัราเรว็สูงที่สุด พายุหมุนเขตร้อนท าให้เกดิ
พายุซัดฝั ่ง  ฝนตกหนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรพัย์สิน จงึควรปฏิบตัิ
ตนให้ปลอดภยัโดยติดตามข่าวสารการพยา
การณ์อากาศ และไม่เขา้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยง
ภยั 
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ชัน้ ตวัช้ีวดั แกนกลำงสำระกำรเรียนรู้ 

ม.1 4. อธบิายการพยากรณ์อากาศ 
และพยากรณ์อากาศอย่างง่าย
จากขอ้มลูทีร่วบรวมได ้

    - การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์
ลมฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมกีาร
ตรวจวัด องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ  การ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้า
อากาศระหว่างพื้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรา้งค าพยากรณ์อากาศ 

5. ตระหนกัถงึคุณค่าของการ
พยากรณ์อากาศโดยน าเสนอแนว
ทางการปฏบิตัตินและการใช้
ประโยชน์จากค าพยากรณ์อากาศ 

    - การพยากรณ์อากาศสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ดา้นต่างๆ เช่น การใชช้วีติประจ าวนั 
การคมนาคมการเกษตร การป้องกนั และเฝ้า
ระวงัพบิตัทิางธรรมชาต ิ

6. อธบิายสถานการณ์และ
ผลกระทบการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศโลกจากขอ้มลูที่
รวบรวมได ้

    - ภูมอิากาศโลกเกดิการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องโดยปัจจยัทางธรรมชาติ แต่ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในการ
ปลดปล่อยแก๊สเรอืนกระจกสู่บรรยากาศแก๊ส
เรอืนกระจกที่ถูกปลดปล่อยมากที่สุด ได้แก่ 
แก๊สคาร์บอนได-ออกไซด์ซึ่งหมุนเวียนอยู่
ในวฏัจกัรคารบ์อน 

7. ตระหนักถงึผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลกโดย
น าเสนอแนวทางการปฏิบัติตน
ภ า ย ใ ต้ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ภมูอิากาศโลก 

    - การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลกก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่มชีวีติและสิง่มชีวีติ เช่น การ
หลอมเหลวของน ้าแขง็ขัว้โลก การเพิม่ขึน้ของ
ระดบัทะเล การเปลี่ยนแปลงวฏัจกัรน ้า การ
เกดิโรคอุบตัใิหม่และอุบตัใิหม่ และการเกดิภยั
พบิตั ิทางธรรมชาตทิี่รุนแรงขึน้ มนุษยจ์งึควร
เ รีย น รู้ แ น ว ท า ง ก า ร ปฏิบัติ ต นภ า ย ใ ต้
สถานการณ์ดงักล่าว ทัง้แนวทางการปฏบิตัติน
ให้เหมาะสมและแนวทางการลดกิจกรรมที่
ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว 21101 วิทยำศำสตร ์                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร ์
ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 1                  เวลำ 60 ชัว่โมง  จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษารูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พชืและเซลล์สตัว์ หน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้ม
เซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรยีและคลอโรพลาสต์ ความสมัพนัธ์
ระหว่างรปูร่างกบัการท าหน้าทีข่องเซลล ์ศกึษาการจดัระบบของสิง่มชีวีติ กระบวนการแพร่และ
ออสโมซสิในชวีติ ประจ าวนั ปัจจยัที่จ าเป็นในการสงัเคราะห์ด้วยแสงและผลผลติที่เกดิขึน้จาก
การสังเคราะห์ด้วยแสง ความส าคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่ งมีชีวิตและ
สิง่แวดลอ้ม ลกัษณะและหน้าทีข่องไซเลม็และโฟลเอม็ ทศิทางการล าเลยีงสาร การสบืพนัธุแ์บบ
อาศยัเพศและไม่อาศยัเพศของพชืดอก  ลกัษณะโครงสรา้งของดอกที่มสี่วนท าให้เกดิการถ่าย
เรณูรวมทัง้การปฏสินธขิองพชืดอก การเกดิ ผลและเมลด็ การกระจายเมลด็และการงอกของ
เมลด็ ความส าคญัของธาตุอาหารบางชนิดที่มผีลต่อการเจรญิเตบิโตและการด ารงชวีติของพืช 
ปุ๋ ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืช  วิธีการขยายพันธุ์พืช ความส าคัญของเทคโนโลยีการ
เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พชื สมบตัทิางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะและกึง่โลหะ รวมทัง้
จดักลุ่มธาตุ การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกมัมนัตรงัสีที่มต่ีอสิง่มชีวีติ สิง่แวดล้อม 
เศรษฐกจิและสงัคม จุดเดอืด จุดหลอมเหลวของสารบรสิุทธิแ์ละสารผสม  ความหนาแน่นของ
สารบรสิุทธิแ์ละสารผสม ความสมัพนัธร์ะหว่างอะตอมธาตุและสารประกอบ โครงสรา้งอะตอมที่
ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอน การจดัเรยีงอนุภาค แรงยดึเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค และการเคลื่อนทีข่องอนุภาคของสสารชนิดเดยีวกนัใน สถานะของแขง็ ของเหลว และ
แก๊ส ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานความรอ้นกบัการเปลีย่นสถานะของสสาร 

โดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การ เขียน
แผนภาพ การวดั การเขยีนกราฟ การแปลความหมายของขอ้มลู การสรา้งแบบจ าลอง โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ สามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติ ประจ าวนั 

เพื่อใหเ้กดิการใฝ่เรยีนรู ้ความตัง้ใจ เพยีรพยายาม เขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรู ้แสวงหา
ความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนอย่างสม ่าเสมอ  บนัทกึความรู ้วเิคราะห ์
สรปุเป็นองคค์วามรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถ่ายทอด เผยแพร ่และน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
รหสัตวัช้ีวดั 
ว 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11 ม.1/12 
             ม.1/13 ม.1/14 ม.1/15 ม.1/16 ม.1/17 ม.1/18 
ว 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10       
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รวมทัง้หมด 28 ตวัช้ีวดั 
ตำรำงวิเครำะหค์วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตวัช้ีวดั/สำระส ำคญัและ

กิจกรรม 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระท่ี 1 วิทยำศำสตรชี์วภำพ 
มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจสมบตัขิองสิง่มชีวีติ หน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ การล าเลยีงสารผ่านเซลล ์
ความสมัพนัธข์องโครงสรา้ง และหน้าทีข่องระบบต่างๆ ของสตัวแ์ละมนุษยท์ีท่ างานสมัพนัธก์นั 
ความสมัพนัธข์องโครงสรา้ง และหน้าที่ของอวยัวะต่างๆ ของพชืทีท่ างานสมัพนัธก์นั รวมทัง้น า 
ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

ตวัช้ีวดั ม. 1/6 – ม.1/18 
ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กิจกรรม 

ม.1/6 .ระบุปัจจยัที่
จ าเป็นในการ
สงัเคราะหด์ว้ยแสงและ
ผลผลติ ทีเ่กดิขึน้จาก
การสงัเคราะห ์ดว้ย
แสง โดยใชห้ลกัฐาน
เชงิประจกัษ์ 

 
 
 
 
 

- กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ย
แสงของพชืทีเ่กดิขึน้ในคลอโรพ
ลาสต ์จ าเป็นตอ้งใชแ้สง แก๊ส
คารบ์อนไดออกไซด ์ 
คลอโรฟิลลแ์ละน ้า ผลผลติทีไ่ด้
จากการสงัเคราะหด์ว้ยแสง
ไดแ้ก่น ้าตาลและแก๊สออกซเิจน 
 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 
- ใบกจิกรรมที ่3.1 ปัจจยัใน
การสรา้งอาหารของพชืมี
อะไรบา้ง 
- ใบกจิกรรมที ่3.2  การ
สงัเคราะหด์ว้ยแสงได้
ผลผลติอะไรอกีบา้ง 
- ใบกจิกรรมที ่3.3  ฝึก
ทกัษะการคดิสรา้งสรรคท์าง
วทิยาศาสตรก์บัการ
สงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื 
( การระบุดว้ยการหลกัฐาน
เชงิประจกัษ์จากการ
ทดลอง) 

ม.1/7 .อธบิาย
ความส าคญัของการ
สงัเคราะหด์ว้ยแสงของ
พชื ต่อสิง่มชีวีติและ
สิง่แวดลอ้ม 

 

- การสงัเคราะหด์ว้ยแสงเป็น
กระบวนการทีส่ าคญัต่อสิง่ม ี
ชวีติเพราะเป็นกระบวนการ
เดยีว ทีส่ามารถน าพลงังานแสง
มาเปลีย่นเป็นพลงังานใน
รปูแบบสารประกอบอนิทรยี์
เกบ็สะสมในรปูแบบต่างๆ ใน 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 
- ใบกจิกรรมที ่4.1 เมนู
โปรดจากครวัโลก 
- ใบกจิกรรมที ่4.2  ฝึก
ทกัษะการคดิสรา้งสรรคท์าง
วทิยาศาสตร ์ความส าคญั
ของการสงัเคราะหด์ว้ยแสง 
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ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กิจกรรม 
ม.1/8 .ตระหนกัใน
คุณค่าของพชืทีม่ต่ีอ
สิง่มชีวีติ และ
สิง่แวดลอ้มโดยการ
รว่มกนัปลกู และดแูล
รกัษาตน้ไมใ้นโรงเรยีน
และชุมชน 

โครงสรา้งของพชื พชืจงึเป็น
แหล่งอาหารและพลงังานที่
ส าคญัของสิง่มชีวีติอื่น
นอกจากนี้กระบวนการ
สงัเคราะหด์ว้ยแสง ยงัเป็น
กระบวนการหลกัในการสรา้ง
แก๊สออกซเิจนใหก้บับรรยากาศ 
เพื่อใหส้ิง่มชีวีติอื่นใชใ้น
กระบวนการหายใจ 

(อธบิายความส าคญัและ
ตระหนกัถงึความส าคญัของ
พชื ดว้ยการรว่มกนัปลกู
และดแูลรกัษาตน้ไม)้ 

ม.1/9  บรรยายลกัษณะ
และหน้าทีข่องไซเลม็
และโฟลเอม็ 
ม.1/10 เขยีนแผนภาพที่
บรรยายทศิทางการ
ล าเลยีงสารในไซเลม็
และโฟลเอม็ของพชื 

    - พชืมไีซเลม็และโฟลเอม็ซึง่
เป็นเน้ือเยือ่มลีกัษณะคลา้ยท่อ
เรยีงตวักนัเป็นกลุ่มเฉพาะที่
โดยไซเลม็ท าหน้าทีล่ าเลยีงน ้า
และธาตุอาหารมทีศิทางการ
ล าเลยีงจากรากไปสู่ล าตน้ ใบ 
และส่วนต่างๆของพชื  เพื่อใช้
ในการสงัเคราะหด์ว้ยแสง 
รวมถงึกระบวนการอื่นๆ ส่วน 
โฟลเอม็ ท าหน้าทีล่ าเลยีง
อาหารทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะห์
ดว้ยแสง มทีศิทางล าเลยีง จาก
บรเิวณทีม่กีารสงัเคราะหด์ว้ย
แสงไปสู่ส่วนต่างๆ ของพชื 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่6 
- ใบกจิกรรมที ่6.1 พชื
ล าเลยีงน ้าและธาตุอาหาร
อยา่งไร 
-ใบกจิกรรมที ่6.2  ฝึก
ทกัษะความคดิสรา้งสรรค์
ทางวทิยาศาสตร ์ท าอย่างไร
ใหพ้ชืไดผ้ลผลติตาม
ตอ้งการ 
( บรรยายดว้ยการเขยีน พดู
สรปุ หรอื เขยีนแผนภาพ
บรรยายทศิทางการล าเลยีง) 
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ตวัช้ีวดั สำระส ำคญั กิจกรรม 
ม.1/11 อธบิาย
ความส าคญัของธาตุ
อาหาร บางชนิดทีม่ผีล
ต่อ การเจรญิเตบิโต
และการด ารงชวีติของ
พชื 
ม.1/12 เลอืกใชปุ้๋ ยทีม่ ี
ธาตุอาหารเหมาะสม
กบัพชื ในสถานการณ์
ทีก่ าหนด 

    - พชืตอ้งการธาตุอาหารทีจ่ าเป็น
หลาบชนิด ในการเจรญิเตบิโตและ
ด ารงชวีติ 
    - พชืตอ้งการธาตุอาหารบางชนิดใน
ปรมิาณมาก ไดแ้ก่ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม แคลเซยีม 
แมกนีเซยีม และก ามะถนั ซึง่ในดนิอาจ
มไีมเ่พยีงพอส าหรบัการเจรญิเตบิโต
ของพชื จงึตอ้งมกีารใหธ้าตุอาหารในรปู
ของปุ๋ ยกบัพชือยา่งเหมาะสม 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่
5 

- ใบกจิกรรมที ่5.1 
เรยีนรูจ้ากงานวจิยั 
-ใบกจิกรรมที ่5.2   
ฝึกทกัษะความคดิ
สรา้งสรรคท์าง
วทิยาศาสตร ์
ความส าคญัของไสเ้ดอืน
ดนิกบัตน้ไมแ้สนรกั 
(  อธบิายดว้ยการเขยีน 
หรอืเลอืกใชใ้หเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์) 

ม.1/13  อธบิายการ
สบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ 
และไมอ่าศยัเพศของ
พชืดอก 
ม.1/14  อธบิาย
ลกัษณะโครงสรา้งของ
ดอกทีม่สี่วนท าใหเ้กดิ
การถ่ายเรณู รวมทัง้
บรรยายการปฏสินธิ
ของพชืดอก การ
เกดิผลและเมลด็ การ
กระจายเมลด็ และการ
งอกของเมลด็ 
 
 
 
 
 

    - พชืดอกทุกชนิดสามารถสบืพนัธุ์
แบบอาศยัเพศได ้และบางชนิดสามารถ
สบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศได ้
    - การสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศเป็นการ
สบืพนัธุท์ีม่กีารผสมกนั ของสเปิรม์และ
เซลลไ์ข ่การสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศของ
พชืดอก เกดิขึน้ทีด่อกโดยภายในอบั
เรณูของส่วนเกสรเพศผู ้มเีรณูซึง่ท า
หน้าที ่
สรา้งสเปิรม์ภายในออวุลของส่วนเกสร 
เพศเมยีมถุีงเอม็บรโิอ ท าหน้าทีส่รา้ง
เซลลไ์ข ่
    - การสบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศ เป็น
การสบืพนัธุท์ีพ่ชืตน้ใหมไ่ม่ไดเ้กดิจาก
การปฏสินธริะหว่างสเปิรม์กบัเซลลไ์ข ่
แต่เกดิจากส่วนต่างๆ ของพชืเช่น ราก   
ล าตน้ ใบ มกีารเจรญิเตบิโตและพฒันา     
เป็นตน้ใหมไ่ด ้

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่
1 

- ใบกจิกรรมที ่1.1  การ
ถ่ายเรณูเกดิขึน้ได้
อยา่งไร  
- ใบกจิกรรมที ่1.2  
เมลด็งอกไดอ้ยา่งไร 
 - ใบกจิกรรมพฒันา
ความคดิสรา้งสรรค ์ การ
ขยายพนัธุข์องพชืในสวน
หลงับา้น 
( เขยีน หรอื พดูบรรยาย 
เพื่ออธบิายและท า
กจิกรรมเพื่อแสดงถงึ
ความตระหนกัถงึ
ความส าคญั) 
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ตวัช้ีวดั สำระส ำคญั กิจกรรม 
ม.1/15  ตระหนกัถงึ
ความส าคญัของสตัวท์ี่
ช่วยในการถ่ายเรณู
ของพชืดอก โดยการ
ไมท่ าลายชวีติของสตัว์
ทีช่่วยในการถ่ายเรณู 
 

    - การถ่ายเรณู คอื  การเคลื่อนยา้ย
ของเรณูจากอบัเรณูไปยงัยอดเกสรเพศ
เมยี ซึง่ 
 เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะและโครงสรา้งของ
ดอก เช่น สขีองกลบีดอก ต าแหน่งของ
เกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมยี โดยมสีิง่ที่
ช่วยในการถ่ายเรณู เช่น แมลง ลม 
    - การถ่ายเรณูจะน าไปสู่การปฏสินธิ
ซึง่จะเกดิขึน้ที ่ถุงเอม็บรโิอ ภายใน
ออวุล หลงัการปฏสินธจิะได ้ไซโกต 
และ    เอนโดสเปิรม์ ไซโกตจะพฒันา
ต่อไปเป็นเอม็บรโิอ ออวุลพฒันาไปเป็น
เมลด็ และรงัไขพ่ฒันาไปเป็นผล 
    - ผลและเมลด็มกีารกระจายออกจาก
ตน้เดมิ โดยวธิกีารต่างๆเมื่อเมลด็ไปตก
ในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมจะเกดิการ
งอกของเมลด็ โดยเอม็บรโิอ ภายใน
เมลด็จะเจรญิออกมา โดยระยะแรก จะ
อาศยัอาหารทีส่ะสมไวภ้ายในเมลด็ 
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ตวัช้ีวดั สำระส ำคญั กิจกรรม 
ม.1/16 เลอืกวธิกีาร
ขยายพนัธุพ์ชืให้
เหมาะสมกบัพชืใน 
สถานการณ์ทีก่ าหนด 
ม.1/17.อธบิาย
ความส าคญัของ
เทคโนโลยกีาร
เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พชื
ในการใชป้ระโยชน์
ดา้นต่างๆ 
ม.1/18 ตระหนกัถงึ
ประโยชน์ของการ
ขยายพนัธุพ์ชื โดยการ
น าความรูไ้ปใชใ้น
ชวีติประจ าวนั 

    - มนุษยส์ามารถน าความรูเ้รือ่ง การ
สบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศและไมอ่าศยัเพศ 
มาใชใ้นการขยายพนัธุเ์พื่อเพิม่จ านวน
พชื เช่น การใชเ้มลด็ทีไ่ดจ้ากการ
สบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศมาเพาะเลีย้ง 
วธิกีารนี้จะไดพ้ชืในปรมิาณมาก แต่อาจ
มลีกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากพ่อแม ่ส่วน
การตอนกิง่ การปักช า การต่อกิง่ การ
ตดิตา การทาบกิง่ การเพาะเลีย้ง
เนื้อเยือ่ เป็นการน าความรูเ้รือ่งการ
สบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศของพชืมาใช้
ในการขยายพนัธุ ์เพื่อให ้
ไดพ้ชืทีม่ลีกัษณะเหมอืนตน้เดมิ ซึง่การ
ขยายพนัธุแ์ต่ละวธิมีขี ัน้ตอนแตกต่าง
กนั จงึควรเลอืกใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการของมนุษย ์โดยตอ้งค านึงถงึ
ชนิดของพชืและลกัษณะการสบืพนัธุ์
ของพชื 
    - เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่
ของพชื เป็นการน าความรูเ้กีย่วกบั
ปัจจยัทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของ
พชืมาใชใ้นการเพิม่จ านวนพชืและท าให้
พชืสามารถเจรญิเตบิโตในหลอดทดลอง 
ซึง่จะไดพ้ชืจ านวนมากในระยะเวลาสัน้ 
และสามารถน าเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้ง
เนื้อเยือ่มาประยกุตเ์พื่อการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพชื ปรบัปรงุพชืทีม่ ี
ความส าคญัทางเศรษฐกจิ การผลติยา
และสาระส าคญัในพชืและ 
อื่น ๆ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่
2 

- ใบกจิกรรมที ่2.1 
ตดัสนิใจเลอืกวธิกีาร
ขยายพนัธุพ์ชื   
 - ใบกจิกรรมที ่2.2       
มารูจ้กัการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยือ่พชื 
- ใบกจิกรรมพฒันา
ความคดิสรา้งสรรค ์ 2.3 
เลอืกวธิกีารขยายพนัธุ์
พชือยา่งไรใหเ้หมาะสม 
(ตดัสนิใจเลอืก อธบิาย 
และแสดงออกใหเ้หน็ถงึ
ความตระหนกัใน
ประโยชน์ของการ
ขยายพนัธุพ์ชื ใน
ชวีติประจ าวนั) 
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องคป์ระกอบของหน่วยกำรเรียนรู้  กำรด ำรงชีวิตของพืช 
 

หวัข้อ           เวลำท่ีใช้ 
 
ทดสอบก่อนเรยีน                     

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (50 ขอ้) และ 
วดัทกัษะความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์(6 ขอ้ )   1  ชัว่โมง 

บทที ่1  การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุพ์ชืดอก 
           แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 

การสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศและไมอ่าศยัเพศของพชื                  4  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 
การขยายพนัธุพ์ชืดอก                                                             4  ชัว่โมง                                        

บทที ่2  การสงัเคราะหด์ว้ยแสง 
           แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 

ปัจจยัและผลผลติของการสงัเคราะหด์ว้ยแสง                                  4  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 
ความส าคญัของการสงัเคราะหด์ว้ยแสง                              2  ชัว่โมง 

บทที ่3 การล าเลยีงน ้า ธาตุอาหาร และ อาหารของพชื 
          แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่5 

ธาตุอาหารของพชื                               2  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่6 
การล าเลยีงในพชื                               3  ชัว่โมง 

ทดสอบหลงัเรยีน 
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (50 ขอ้) และ 
วดัทกัษะความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์(6 ขอ้ )                      1  ชัว่โมง 

                                                                                                             
                                                                             รวมเวลำท่ีใช้  21 ชัว่โมง 
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บทที ่2 
การสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

ผงัมโนทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          หน่วยการเรียนรู้  
        การด ารงชีวิตของพืช 
 

 ธาตุอาหารของพืช 

                     บทที ่1   
การสืบพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุ 
                   พืชดอก 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 1 
การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศ 
และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่2 
การขยายพนัธ์ุพืชดอก 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 3 
ปัจจยัและผลผลติของการ 

สังเคราะห์ด้วยแสง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 4 
ความส าคญัของการ 
สังเคราะห์ด้วยแสง 

บทที ่3 
 การล าเลยีงน า้ ธาตุอาหาร  

และอาหารของพืช 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 5 
ธาตุอาหารของพืช 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่  6 
การล าเลยีงในพืช 

                     บทที ่2  
         การสังเคราะห์ด้วยแสง 
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รปูแบบกำรสอน  SURAT model 

องคป์ระกอบเชิงกระบวนกำร แบ่งขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรเป็น 5 ขัน้ตอน โดยมี
รำยละเอียด ดงัน้ี 

1. ขัน้จดุประกำยควำมคิด ( Sparking idea : S ) 
  เป็นขัน้จุดประกายให้นักเรยีนคดิ เกดิความอยากรูอ้ยากเหน็ และตื่นตวัต่อการเรยีนรู ้
ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรยีนให้นักเรยีนทราบและชี้ให้เห็นความส าคญัของการใช้ความคิด
สรา้งสรรคใ์นการเรยีนวทิยาศาสตร ์เพื่อเสรมิสรา้งใหเ้กดิความรกัในการเรยีนวทิยาศาสตร ์ดว้ย
การน าภาพเหตุการณ์ สถานการณ์สัน้ ๆ บทความ ปรากฏการณ์ หรอื ประเดน็ทีเ่ป็นปัญหา ที่
เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่ก าลงัจะศกึษามาให้นักเรยีนได้รบัทราบขอ้มูลโดยแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรู้
แบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้

2. ขัน้ร่วมกนัวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ ( Unite to analyse  situation : U ) 
เป็นขัน้ที่นักเรยีนได้ร่วมกนัวเิคราะห์สถานการณ์สัน้ ๆ บทความ ปรากฏการณ์ หรอื 

ประเดน็ที่เป็นปัญหา ที่กระตุ้นให้นักเรยีนได้ฝึกทกัษะความคดิสร้างสรรค์ ด้านความคดิรเิริม่  
(Originiality) และ คดิคล่องแคล่ว (Fluency)  ดว้ยการใชค้ าถามทีใ่หน้ักเรยีนไดต้อบอย่างอสิระ
แต่มคีวามสอดคลอ้งกบัค าถาม โดยใชแ้นวคิดทฤษฎโีครงสรา้งสตปัิญญาของกลิฟอรด์ ซึง่เป็น
ทฤษฎีที่กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ ว่าเป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้อย่างซบัซ้อน 
กวา้งไกล หลายทศิทาง หรอืทีเ่รยีกว่า คดิอเนกนยัหรอืการคดิแบบกระจาย 

3. ขัน้ทบทวนควำมรู้เก่ำ ค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่ ( Review and research : R ) 
เป็นขัน้ทบทวนความรูเ้ก่า คน้ควา้ความรูใ้หม่จดักจิกรรมให้นักเรยีนได้ทบทวนความรู้

เก่า ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใหม่ที่ต้องการให้นักเรยีนได้เรยีนรู้และใช้กระบวนการค้นคว้าหา
ความรูอ้ยา่งมรีะบบดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์เพื่อตอบประเดน็ทีส่งสยั อนัประกอบดว้ย 
 

 
 

 
 

 
ในขัน้นี้ นักเรยีนจะได้ปฏบิตักิจิกรรมการทดลองทางวทิยาศาสตรใ์นรูปแบบของกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อค้นหาค าตอบและสรุปผลให้ได้ความจรงิ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรยีนรูต้าม
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้นจากครูที่จะก าหนดกิจกรรมการทดลอง เน้นการฝึกใช้ทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นการหาความรูเ้พื่อตอบปัญหาสิง่
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ที่นักเรียนสงสัย เรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่มทดลอง มีการช่วยเหลือร่วมมือกันในกลุ่ ม ฝึก
กระบวนการท างาน กระบวน การคดิ โดยครจูะคอยดแูล ใหค้ าแนะน า และ ความช่วยเหลอื โดย
นักเรยีนสามารถซกัถามขอ้สงสัยอื่นๆ ได้ตลอดเวลาที่ท ากจิกรรม ตามแนวทฤษฎกีารเรยีนรู้
จากการปฏิบัติ ( Learning by doing)  ของ Dewey และการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ 
(Cooperative Learning) 
  4. ขัน้ประยุกตใ์ช้ควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นชีวิตประจ ำวนั( Apply creative thinking   
in daily : A) 

ขัน้น าความรูท้ีไ่ด้จากการเรยีนรูม้าประยุกต์ใช ้หรอืดดัแปลงความรู ้โดยพฒันาตนเอง
ด้านความคิดสร้างสรรค์มาปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัครูจดักิจกรรมด้ วยการ
ก าหนดสถานการณ์ปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม 
(Originiality) ด้านการคิดคล่องแคล่ว  (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น  (Flexibility) และคิด
ละเอียดละออ (Elaboration) โดยใช้แนวคดิทฤษฎีโครงสร้างสติปัญญาของ กิลฟอร์ด ซึ่งเป็น
ทฤษฎทีีก่ล่าวถงึ ความคดิสรา้งสรรค ์ (Cretive thinking) ดา้นการคดิยดืหยุ่นในการดา้นการคดิ
อย่างอิสระให้ได้ค าตอบหลากหลายแนวในขณะที่คนทัว่ไปจะคิดได้แนวทางเดียว หรือ
ความสามารถในการดดัแปลงของสิง่เดยีวใหใ้หเ้กดิประโยชน์หลากหลายดา้น และความคดิรเิริม่ 
ทีม่คีวามคดิแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคดิธรรมดา หรอืความคดิง่าย ๆ ซึง่ความคดิรเิริม่นี้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม นักเรยีนที่มคีวามคิดรเิริม่จะสามารถใช้จนิตนาการผสมกบั
เหตุผลแลว้หาหนทางใหเ้กดิผลงาน ผูท้ี่มคีวามคดิรเิริม่จะเป็นคนกล้าคดิ กลา้แสดงออก พรอ้ม
ทัง้กบัจะทดลอง หรอื ทดสอบความคดินัน้ ๆ เสมอ ในขัน้นี้นักเรยีนจะไดแ้นวคดิ รปูแบบ หรอื
สรา้งผลงานทีแ่สดงถงึความ สามารถในการคดิสรา้งสรรค ์

4. ขัน้ทดสอบและประเมินผล (Test and evaluation : T) 
ขัน้นี้เป็นการทดสอบระหว่างเรยีน ร่วมกบัการวดัผลประเมนิผลอื่น ๆ เช่น การสงัเกต 

จากการใช้เครื่องมอืวดัผลต่าง ๆ ตามสภาพจรงิ และใช้เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อปรบัปรุงแก้ไข
และพฒันานักเรยีนทุกคนในกลุ่มและในห้องเรยีนร่วมกับครู เพื่อขจดัข้อบกพร่อง ใช้ในการ
ชีแ้นะและเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมครัง้ต่อไป การทดสอบและประเมนิผล จะวดัดา้นพุทธ
พิสัย  (Cognitive Domain)  ทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย  (Affective 
Domain) ตามแนวคดิของบลูม  และวดัความคดิสรา้งสรรค ์แนวคดิทฤษฎโีครงสรา้งสตปัิญญา
ของกลิฟอรด์ 
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ควำมคิดสร้ำงสรรคท์ำงวิทยำศำสตร ์

องค์ประกอบของกระบวนการคดิสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตรซ์ึ่งเป็นการคดิแบบอเนก
นยั 
นัน้ จ าแนกได้ 4 ลกัษณะตามแนวของกิลฟอร์ด คือ  ความคิดรเิริม่ (Originality)  ความคิด
คล่องแคล่ว (Fluency)  ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) และ ความคดิละเอยีดละออ (Elaboration) 
 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. คดิรเิริม่ หมายถงึ ความคดิแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคดิธรรมดา หรอืความคดิ
งา่ย ๆ ซึง่ความคดิรเิริม่นี้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม นกัเรยีนทีม่คีวามคดิรเิริม่จะสามารถ
ใชจ้นิตนาการผสมกบัเหตุผลแลว้หาหนทางใหเ้กดิผลงาน ผูท้ีม่คีวามคดิรเิริ่มจะเป็นคนกล้าคดิ 
กล้าแสดงออก พรอ้มทัง้กบัจะทดลอง หรอืทดสอบความคดินัน้ ๆ เสมอ ในขัน้นี้นักเรยีนจะได้
แนวคดิ รปูแบบ หรอืสรา้งผลงานทีแ่สดงถงึความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์
  2. คิดคล่องแคล่ว หมายถึง มปีริมาณความคิดที่ไม่ซ ้ากันในเรื่องเดียวกัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 
                  2.1 ความคล่องแคล่วทางดา้นถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถในการ
ใชถ้อ้ยค าอยา่งคล่องแคล่ว 
                  2.2 ความคดิคล่องแคล่วทางดา้นการโยงสมัพนัธ ์(Associational Fluency)  เป็น
ความสามารถทีจ่ะคดิหาถอ้ยค าทีเ่หมอืนกนัไดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด 
                  2.3 ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expression Fluency) เ ป็น
ความสามารถในการใช้วลหีรอืประโยค กล่าวคอื สามารถที่จะน าค ามาเรยีงกนัอย่างรวดเร็ว
เพื่อใหไ้ดป้ระโยคทีต่อ้งการ 
                  2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด ( Ideational Fluency) เป็นความสามารถที่จะ
คดิค้นสิง่ที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด เช่น ใช้คดิหาประโยชน์ของก้อนอิฐให้ได้มากที่สุด
ภายในเวลาทีก่ าหนดซึง่อาจเป็น 5 นาท ีหรอื 10 นาท ี

3. คดิยดืหยุ่น หมายถึง การคดิอย่างอิสระให้ได้ค าตอบหลากหลายแนวในขณะที่คน
ทัว่ไปจะคดิไดแ้นวทางเดยีว หรอืความสามารถในการดดัแปลงของสิง่เดยีวใหใ้หเ้กดิประโยชน์
หลากหลายดา้น  
  4. คดิละเอยีดละออ หมายถงึ ความคิดในรายละเอยีดเป็นขัน้ตอน สามารถอธบิายให้
เหน็ภาพชดัเจน หรอืเป็นแผนงานที่สมบูรณ์ขึ้น ความคดิละเอยีดละออ จดัเป็นรายละเอียดที่
น ามาตกแต่ง ขยายความคดิครัง้แรกใหส้มบรูณ์ขึน้ 
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แผนการจดัการเรยีนรูน้ี้จดัโดยใช้รูปแบบการสอนวทิยาศาสตรด์้วยกระบวนการสร้าง
ทกัษะการคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรค์วบคู่กบัการเรยีนรูท้ี่มกีารพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์ ตามรูปแบบ SURAT model  ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์(รหสัวชิา ว 21101) 
หน่วยการเรียนรู้ การด ารงชีวิตของพืช  ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์ ได้จดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ใน
โรงเรยีนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยมขีัน้ตอนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ดงันี้ 
  1. ครูผู้สอนควรศึกษามาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัชี้ว ัด จุดประสงค์การเรยีนรู้ สาระการ
เรยีนรูแ้ละเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ขา้ใจโดยละเอยีด 
  2. ครผููส้อนศกึษาแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละขัน้ตอนในแผนอย่างละเอยีดและจดัเตรยีม
วสัดุอุปกรณ์ สื่อ และหอ้งเรยีนใหเ้อือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดงันี้ 
     2.1  ใบกจิกรรมตามจ านวนนกัเรยีนและกลุ่มใหเ้พยีงพอ 
              2.2  วสัดุอุปกรณ์หรอืสารเคมต่ีาง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นกจิกรรมการเรยีนรู ้
      2.3   แบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-7 คน 
  3.  ก่อนจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ครคูวรชีแ้จงใหน้ักเรยีนเขา้ใจบทบาทของตนเอง แนะน า
ขัน้ตอน การท ากจิกรรม การทดลอง แนวปฏบิตัแิละล าดบัขัน้ในการท ากจิกรรมการเรยีนรู ้
  4.  จดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ตามแบบ SURAT 
model 

a.  ขัน้จดุประกายความคดิ ( Sparking idea  : S ) 
b.  ขัน้รว่มกนัวเิคราะหส์ถานการณ์ ( Unite to analyse  situation : U ) 
c.  ขัน้ทบทวนความรูเ้ก่า คน้ควา้หาความรูใ้หม(่ Review and research : R ) 

       4.4  ขัน้ประยุกต์ใช้ความคดิสร้างสรรค์ในชวีติประจ าวนั( Apply creative thinking        
in  daily : A ) 

d.  ขัน้ทดสอบและประเมนิผล (Test and evaluation : T ) 
   5. ขณะที่นักเรยีนปฏบิตัิกิจกรรม ครูควรดูแลนักเรยีนอย่างใกล้ชดิ ควรมกีารกระตุ้น 
เสรมิแรง และคอยตอบค าถามหากนักเรยีนเกดิขอ้สงสยัและเกดิปัญหาในขณะทีป่ฏบิตักิจิกรรม 
พร้อมกบัประเมนิการท ากิจกรรมการเรยีนรู้ของนักเรียนด้าน ความรู้ ทกัษะกระบวนการขัน้
พืน้ฐาน จติวทิยาศาสตร ์คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

ค ำช้ีแจงส ำหรบัครผููส้อน 
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    6. หลงัจากนักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมครบตามขัน้ตอนแลว้ ครคูวรเฉลยกจิกรรม อภปิราย
ค าตอบร่วมกบันักเรยีน และบนัทกึผลการประเมนิทุกดา้นตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน และสะทอ้น
ผลใหน้กัเรยีนทราบ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาตนเองต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ีแจงขัน้ตอนกำรเรียนรู้ตำมรปูแบบ 
SURAT Model 

 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน และ 
แบบวดัควำมคิดสร้ำงสรรคท์ำง

วิทยำศำสตร ์(ก่อนเรียน) 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้จดุประกำยควำมคิด 
( Sparking idea : S ) 

 

ขัน้ท่ี 2 ร่วมกนัวิเครำะหส์ถำนกำรณ์  
( Unite to analyse situation :U ) 
 

ขัน้ท่ี 4 ประยกุตใ์ช้ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
ในชีวิตประจ ำวนั (Apply creative 

thinking in daily : A) 
 

ขัน้ท่ี 3 ทบทวนควำมรู้เก่ำ ค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ใหม่ (Review and research : R ) 
 

ขัน้ท่ี 5 ทดสอบและประเมินผล 
(Test and evaluation : T) 

 

ไม่ผำ่น ต ำ่กว่ำร้อยละ 70 

            ผำ่น ร้อยละ 70 

ย้อนกลบัไปศึกษำใหม่ 

35 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

           แผนกำรจดักำรเรียนรู้ ท่ี 1 

   บทท่ี 1 กำรสืบพนัธุแ์ละกำรขยำยพนัธุพื์ชดอก 
    กำรสืบพนัธุแ์บบอำศยัเพศและไม่อำศยัเพศ 
 
      ตำมรปูแบบกำรสอน SURAT model 

 

 

 

 

 
                  
 
 
 
 
 

36 



 

 
 

แผนกำรจดักำรเรียนรู้ ท่ี 1 
รำยวิชำ วิทยำศำสตร ์(ว 21101) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์         ชัน้มธัยมศึกษำ
ปีท่ี 1   หน่วยกำรเรยีนรู้ที 4 กำรด ำรงชีวิตของพืช           บทท่ี1 กำรสืบพนัธุแ์ละกำร
ขยำยพนัธุพื์ชดอก 
เร่ือง กำรสืบพนัธุ์แบบอำศยัเพศและไม่อำศยัเพศของพื                      จ ำนวนเวลำ  4  
ชัว่โมง 

โรงเรียนเทศบำล ๕  สงักดัส ำนักกำรศึกษำ  เทศบำลนครสุรำษฎรธ์ำนี 
 
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 มำตรฐำน ว 1.2  เขา้ใจสมบตัขิองสิง่มชีวีติ หน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ การล าเลยีงสาร
ผ่านเซลล์ ความสมัพนัธ์ของโครงสรา้งและหน้าที่ของระบบต่างๆของสตัว์และมนุษยท์ี่ท างาน
สมัพนัธก์นั ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งและหน้าทีข่องอวยัวะต่างๆของพชืทีท่ างานสมัพนัธ์กนั 
รวมทัง้น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

ตวัช้ีวดั 
มาตรฐาน ว 1.2 ม. 1/13 อธบิายการสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศ และไม่อาศยัเพศของพชื

ดอก 
  มาตรฐาน ว 1.2 ม. 1/14  อธบิายลกัษณะโครงสรา้งของดอกทีม่สี่วนท าใหเ้กดิการถ่าย
เรณู รวมทัง้บรรยายการปฏสินธขิองพชืดอก การเกดิผลและเมลด็ การกระจายเมลด็ และการ
งอกของเมลด็  

มาตรฐาน ว 1.2 ม. 1/15 ตระหนักถงึความส าคญัของสตัวท์ีช่่วยในการถ่ายเรณูของพชื
ดอก โดยการไมท่ าลายชวีติของสตัวท์ีช่่วยในการถ่ายเรณู 

2.  จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
     ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Knowledge) 

    1.  นกัเรยีนสามารถอธบิายการสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ และไมอ่าศยัเพศของพชืดอก  
    2.  นกัเรยีนสามารถอธบิายลกัษณะโครงสรา้งของดอกทีม่สี่วนท าใหเ้กดิการถ่ายเรณู

รวมทัง้บรรยายการปฏสินธขิองพชืดอก การเกดิผลและเมลด็ การกระจายเมล็ด และการงอก
ของเมลด็  

    3.  นักเรยีนสามารถบอกความความส าคัญของสตัว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืช
ดอกและช่วยอนุรกัษ์ชวีติของสตัวท์ีช่่วยในการถ่ายเรณู  

ด้ำนทกัษะกระบวนกำร (Process) 
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      1. นักเรยีนสามารถปฏบิตักิารทดลอง ที่ 1.1  การถ่ายเรณูเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
เขยีนรายงานการทดลองได ้
      2.  นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลอง ที่ 1.2  เมล็ดงอกได้อย่างไร และเขียน
รายงานการทดลองได ้
      3.   นกัเรยีนพฒันาทกัษะความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์
      4.   นักเรยีนสามารถพฒันาทกัษะการสงัเกต รวบรวมขอ้มูล การลงความเหน็จาก
ขอ้มลู      การตคีวามหมายและลงขอ้สรปุ  
   ด้ำนคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์( Attitude) 

    1. นกัเรยีนมเีหตุผล ใจกวา้งยอมรบัความคดิเหน็ของคนอื่น  
    2. นกัเรยีนมคีวามเพยีรพยายาม ละเอยีดรอบคอบในการท างาน  
    3. นกัเรยีนมคีวามซื่อสตัยแ์ละใจเป็นกลาง 
ด้ำนสมรรถนะส ำคญั (Competencies)  
    1. สามารถสื่อสารกบัเพื่อนๆ ดว้ยการเสนอผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    2. มกีารแสดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค ์อยา่งมวีจิารณญาณและเป็นระบบ 
    3. มคีวามสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
    4. สามารถสบืคน้ขอ้มลูจากการใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ อยา่งสรา้งสรรค ์

3. สำระส ำคญั  
  ดอกไม้เป็นอวยัวะสืบพันธุ์ของพืช ดอกไม้ที่ถูกผสมเกสรจะเจรญิกลายเป็นผล ซึ่ง
ภายในมเีมล็ดท าหน้าที่กระจายพนัธุ์พืช โดยพชืต้นใหม่ที่งอกออกจากเมล็ด จะมลีกัษณะที่
แตกต่างไปจากต้นพ่อแม่ พชืดอกทุกชนิดสามารถสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศได้และพชืบางชนิด
สามารถสบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศได ้

4. สำระกำรเรียนรู้ 
  ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) 
  พชืดอกทุกชนิดสามารถสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศได้และพชืบางชนิดสามารถสบืพนัธุแ์บบ
ไม่อาศยัเพศได้ การสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศเป็นการสบืพนัธุท์ีม่กีารผสมกนัของสเปิรม์และเซลล์
ไข่ การสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศของพชืดอกเกดิขึน้ทีด่อกโดยภายในอบัเรณูของส่วนเกสรเพศผู้ 
มเีรณูซึง่ท าหน้าที่สรา้งสเปิรม์ภายในออวุลของส่วนเกสร เพศเมยีมถุีงเอม็บรโิอ ท าหน้าทีส่รา้ง
เซลล์ไข่ การสบืพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ เป็นการสบืพนัธุ์ที่พชืต้นใหม่ไม่ไดเ้กดิจากการปฏสินธิ
ระหว่างสเปิร์มกบัเซลลไ์ข่ แต่เกิดจากส่วนต่างๆของพชืเช่น ราก ล าต้น ใบ มกีารเจรญิเติบโต
และพฒันาเป็นตน้ใหมไ่ด ้
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  การถ่ายเรณู คือ การเคลื่อนย้ายของเรณูจากอับเรณูไปยังยอดเกสรเพศเมีย ซึ่ง
เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะและโครงสรา้งของดอก เช่น สีของกลบีดอก ต าแหน่งของเกสรเพศผแ้ละ
เกสรเพศเมยี โดยมสีิง่ทีช่่วยในการถ่ายเรณู เช่น แมลง ลม การถ่ายเรณูจะน าไปสู่การปฏสินธิ
ซึง่จะเกดิขึน้ที ่ถุงเอม็บรโิอ ภายในออวุล หลงัการปฏสินธจิะได ้ไซโกต และเอนโดสเปิรม์ ไซโก
ตจะพฒันาต่อไปเป็นเอม็บรโิอ ออวุลพฒันาไปเป็นเมลด็และรงัไข ่พฒันาไปเป็นผลผลและเมลด็ 
มกีารกระจายออกจากต้นเดมิ โดยวธิกีารต่างๆ เมื่อเมลด็ไปตกในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมจะ
เกดิการงอกของเมลด็ โดยเอม็บรโิอ ภายในเมลด็จะเจรญิออกมา โดยระยะแรก จะอาศยัอาหาร
ที่สะสมภายในเมลด็ จนกระทัง่ใบแท้พฒันา จนสามารถสงัเคราะห์ด้วยแสง ได้เต็มที่และสรา้ง
อาหารไดเ้องตามปกต ิ
 ด้ำนทกัษะกระบวนกำร (Process)  

    1. ทกัษะการสงัเกต 
               2. ทกัษะการลงความเหน็จากขอ้มลู 

    3. ทกัษะการตคีวามหมายและลงขอ้สรปุ  
    4. ทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์
ด้ำนคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(attitude) 

              1. การมเีหตุผล ใจกวา้งยอมรบัความคดิเหน็ของคนอื่น  
              2. การมคีวามเพยีรพยายาม ละเอยีดรอบคอบในการท างาน  
              3. การมคีวามซื่อสตัยแ์ละใจเป็นกลาง 

ด้ำนสมรรถนะส ำคญั (competencies)  
      1. การสื่อสารกบัเพื่อนๆ ดว้ยการเสนอผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
              2. การแสดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค ์อยา่งมวีจิารณญาณและเป็นระบบ 
               3. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 

5. ช้ินงำน/หลกัฐำนกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน 
  1. ใบกจิกรรมที ่1.1  การถ่ายเรณูเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร  

2. ใบกจิกรรมที ่1.2  เมลด็งอกไดอ้ยา่งไร 
  3. ใบกจิกรรมที ่1.3 พฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ การขยายพนัธุข์องพชืในสวนหลงับา้น 
6.  กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่ม โดยการคละนกัเรยีน เก่ง กลาง อ่อน กลุ่มละ 6-7 คน  ใชร้ะบอบ
ประชาธปิไตยในการเลอืก ประธาน รองประธาน และเลขากลุ่ม และสมาชกิ รว่มกนัเรยีนรูโ้ดย
ใชก้ระบวนการกลุ่ม น าเขา้สู่บทเรยีนดว้ยกจิกรรมเบรนยมิ บรหิารสมอง ท่าหมุนน้ิว พรอ้มรอ้ง
เพลงประกอบ ดอกไม ้(โอด้อกไมแ้สนงาม กลบีสสีนัสดใส มเีกสรขา้งใน เอาไวล้่อแมลง ทุ่ง
กระเจยีวน่าด ูผเีสือ้อยูห่ลากหลาย กิง่ ราก ตน้ ใบ เจา้หนอนน้อยไดน้อน)  
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เข้ำสู่กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ขัน้ท่ี 1 จดุประกำยควำมคิด : Sparking Idea ; S  (ชัว่โมงที ่1) 

1. นกัเรยีนดูภาพจากสื่อทีค่รเูตรยีมมา ดงัภาพ 
 

 
 
 
 
 
    

ภาพที ่1.1 
ก. แสดงกอผกัตบชวาในแหล่งน ้าธรรมชาต ิ

ข. การจ ากดัผกัตบชวาทีก่ดีขวางการคมนาคมทางน ้า 
ทีม่า : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/13416 

 
จากภาพ ใชค้ าถามต่อไปนี้ ถามนกัเรยีน และเปิดโอกาสให้นกัเรยีนไดต้อบอยา่งอสิระ 

ค ำถำมท่ี 1 การเพิม่จ านวนอยา่งรวดเรว็ของผกัตบชวาในแหล่งน ้าก่อปัญหาหรอืไม่ 
  ( แนวค าตอบ ก่อปัญหากดีขวางการสญัจรทางน ้า ท าใหน้ าไหลชา้ลง เป็นปัญหาอยา่ง
หนึ่งในการระบายน ้าและกัน้ไมใ่หแ้สงแดดลงสู่แหล่งน ้า ท าใหส้ิง่มชีวีติในน ้าขาดแสงแดด ) 
ค ำถำมท่ี 2  นกัเรยีนคดิว่าจะจดัการกบัการเพิม่ขึน้ของผกัตบชวาอยา่งไร 
  ( แนวค าตอบ ก าจดัออกใหม้ากทีสุ่ด เพื่อป้องกนัการขยายพนัธุ ์เนื่องจากผกัตบชวา
สามารถขยายพนัธุไ์ดร้วดเรว็มาก น ามาใชป้ระโยชน์ใหม้ากทีสุ่ด เช่น การน ามาแปรรปู 
ท าอาหารสตัว ์ท าปุ๋ ย เป็นต้น ) 
ค ำถำมท่ี 3  นกัเรยีนทราบหรอืไมว่่า ผกัตบชวาจะมกีารกระจายพนัธุไ์ดอ้ย่างไร 

( แนวค าตอบ ผกัตบชวาจะสามารถสรา้งเมลด็จ านวนมหาศาล เมลด็จะงอกและเจรญิ   
เตบิโตไดใ้นเวลาไมก่ีว่นั นอกจากนัน้ ผกัตบชวายงัสามารถเพิม่จ านวนโดยการแตกตน้ใหมอ่อก
จาก 
ล าตน้ตน้เดมิไดเ้รือ่ย ๆ จงึสามารถเพิม่จ านวนไดอ้ยา่งรวดเรว็) 
  
หลงัจากใช้เทคนิคถามค าถามจากภาพ เพื่อจุดประกายความคดิของนักเรยีน ให้ตอบค าถาม
เกี่ยวกบัประเดน็ที่ก าหนดขึน้อย่างอสิระ ครูยงัไม่เฉลยค าตอบ แต่น าขอ้มูลจากการตรวจสอบ
ความรูไ้ปวางแผนว่า ควรย า้ หรอื เน้นเรือ่งใดเป็นพเิศษ  

 ก  ข 
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ขัน้ท่ี 2  ร่วมแรงร่วมใจวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ : Unite to analys  situation ; U 
 (ชัว่โมงที ่1) 

2.1 ใหน้กัเรยีนรว่มกนัวเิคราะหส์ถานการณ์ จากใบกจิกรรมที ่1.3  ฝึกทกัษะความคดิ
สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์การขยายพนัธุข์องพชืในสวนหลงับา้น  

ในสวนหลงับา้นของนักเรยีน มพีชืหลากหลายชนิด จากการส ารวจ  ไดแ้ก่ เงาะ (พนัธุ์
เงาะโรงเรียน)  ทุเรยีน ลองกอง มงัคุด  มะพร้าว หมาก ปาล์มน ้ามนั กล้วย อ้อย ข้าวโพด  
มะละกอ  ยางพารา  มะม่วง  มะนาว ขนุน คะน้า ผกับุ้ง พรกิขีห้นู ข่า ตะไคร ้ขมิน้ กระเพรา 
โหระพา  ถัว่ลสิง  ถัว่ฝักยาว ถัว่แดง แตงกวา บวบ ฟักทอง ข้าวโพด มนัส าปะหลัง อญัชนั  
ผกักาดใบเตยหอม ต้นหอม ผกัช ีฯลฯ  ครูให้งานให้นักเรยีนกลบัไปสบืค้นขอ้มูลเกี่ยวกับการ
ขยายพนัธุ์พชืทัง้แบบอาศยัเพศ และไม่อาศยัเพศ ของพชืในสวนดงักล่าว และสงัเกตการงอก
ของเมลด็พชืว่าเหมอืนหรอืต่างกนัอยา่งไร  

ในกรณีที่นักเรียนไม่รู้จ ักพืชชนิดที่ครูยกตัว อย่างตามสถานการณ์ ให้ครูใช้สื่อ
ประกอบการเรยีน ชุดภาพพชืสวนหลากหลายชนิด ใหน้ักเรยีนดูเพื่อใหช้่วยใหส้ามารถนึกภาพ
พชืชนิดนัน้ ๆ ได ้ 
 2.2 นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า พืชในสวนที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่มี
อะไรบ้าง      ใช้เวลา 3 นาท ี(เพื่อพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ด้านการคิด
คล่องแคล่ว) 
  2.3  ใหน้กัเรยีนระบุว่าพชืในสวนชนิดใดสามารถสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศได ้และพชืชนิด
ใดที่สามารถสบืพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศได้ ใช้เวลา 3 นาท ี(เพื่อพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ทาง
วทิยาศาสตร ์ดา้น การคดิรเิริม่ และคดิคล่องแคล่ว) 
  2.4  ใหส้่งตวัแทนกลุ่มไปเขยีนค าตอบในกระดาน และอภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน 

ขัน้ท่ี 3  ขัน้ทบทวนควำมรู้เก่ำ ค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่  : Review and research ; R        
(ชัว่โมงที ่2) 
  3.1 น าเขา้สู่การการทดลองดว้ยการน าภาพดอกไม ้ทีแ่สดงส่วนประกอบต่าง ๆ พรอ้ม
ทัง้ชี้ระบุแต่ละส่วนของดอกไม้ มาให้นักเรียนดู เพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน และ
เชื่อมโยงกบัความรูใ้หมท่ีน่กัเรยีนจะเรยีนรู ้
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ภาพที ่1.2 แสดงส่วนประกอบของดอกไม ้
            ทีม่า : http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news/index. 
 

  ครใูชค้ าถามสอบถามนักเรยีน ว่าแต่ละส่วนทีช่ี ้เรยีกว่าอะไร และมคีวามส าคญัอย่างไร 
เพิม่เตมิไปว่า นกัเรยีนทราบหรอืไมว่่า ดอก คอื อวยัวะเพศของพชื และพชืส่วนส่วนใดของดอก
บา้ง เพื่อช่วยในการขยายพนัธุ ์

3.2  นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรบัใบกจิกรรม ที ่1.1 การถ่ายละอองเรณูเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร และ 
ใบความรู ้เรือ่ง ดอกไมแ้ละการถ่ายละอองเรณู  

3.3  นกัเรยีนไดร้ว่มกนัเรยีนรู ้ปฏบิตักิารทดลอง และแบ่งหน้าที ่ สบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิ  
3.4  ร่วมกนัรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายละอองเรณูและคาดคะเนเกี่ยวกับปัจจยั

ภายนอกทีช่่วยใหเ้กดิการถ่ายละอองเรณูของดอก และรว่มกนัตอบค าถามทา้ยกจิกรรม 
3.5 อภปิรายร่วมกนัในกลุ่มและร่วมกนัน าเสนอผลงานของกลุ่มดว้ยการใชเ้ทคโนโลยทีี่

เหมาะสม 

(ชัว่โมงท่ี 3) 
3.6  ครูใช้ภาพ ออวุลที่อยู่ในรงัไข่ของดอกไม้ และภาพผลไม้ที่ถูกผ่าให้เห็นภายในมี

เมลด็จ านวนมาก เช่น มะเขอืเทศ แตงโม และผลไมท้ีผ่่าแลว้เเลว้เหน็ภายในมเีพยีงเมลด็เดยีว 
เช่น เงาะ มะมว่ง เป็นตน้ เพื่อน าเขา้สู่การท ากจิกรรม ที ่1.2 เมลด็งอกไดอ้ยา่งไร และใชค้ าถาม
ว่า เพราะเหตุใดผลของพชืหลายชนิดมเีมลด็จ านวนมาก ไดแ้ก่ ภาพมะเขอืเทศ แตงโม 
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ภาพที ่1.3 ผลไมม้เีมลด็จ านวนมาก 
ทีม่า : http://liveandlearnth.blogspot.com/2016/08/watermelon.html 

 
3.7  นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มรบัใบกิจกรรมที่ 1.2 เมล็ดงอกได้อย่างไร นักเรียนได้

ร่วมกนัเรยีนรู ้ปฏบิตักิารทดลอง และแบ่งหน้าที ่ สบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิ ร่วมกนัตอบค าถามทา้ย
กจิกรรม 

3.8 อภปิรายร่วมกนัในกลุ่มและร่วมกนัน าเสนอผลงานของกลุ่มดว้ยการใชเ้ทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 

ขัน้ท่ี 4 ประยุกต์ใช้/ สร้ำงนวตักรรม เพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน :  Apply 
creative thinking in daily  ; A (ชัว่โมงที ่4) 

 4.1  นักเรยีนในกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลอง และการสืบค้นมาช่วยกัน
แกปั้ญหาจากสถานการณ์  
  4.2 นักเรยีนและครรู่วมกนัคดิวธิกีารแก้ปัญหาจากสถานการณ์ โดยนักเรยีนแต่ละกลุ่ม
ตอ้งรว่มมอืรว่มใจในการเรยีนรูร้ว่มกนั จากสถานการณ์การขยายพนัธุข์องพชืในสวนหลงับา้น  

ในสวนหลงับ้านของนักเรยีน มพีชืหลากหลายชนิด จากการส ารวจพบว่า มพีชืได้แก่      
เงาะ(พนัธุ์เงาะโรงเรยีน)  ทุเรยีน ลองกอง มงัคุด  มะพร้าว หมาก ปาล์มน ้ามนั กล้วย อ้อย 
ขา้วโพด  มะละกอ  ยางพารา  มะม่วง  มะนาว  ขนุน  คะน้า ผกับุง้ พรกิขีห้นู ข่า ตะไคร ้ขมิน้ 
กระเพรา โหระพา  ถัว่ลสิง  ถัว่ฝักยาว ถัว่แดง แตงกวา บวบ ฟักทอง ขา้วโพด มนัส าปะหลงั 
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อญัชนั  ผกักาดใบเตยหอม ต้นหอม ผกัช ีเป็นต้น ครูให้งานให้นักเรยีนกลบัไปสบืค้นข้อมูล
เกี่ยวกบัการขยายพนัธุพ์ชืทัง้แบบอาศยัเพศ และไม่อาศยัเพศ ของพชืใบเลีย้งเดีย่วและใบเลีย้ง
คู่ในสวนดงักล่าว  และตอบค าถาม ดงันี้ 
  ค ำถำมท่ี 1  พชืในสวนที่เป็นพชืใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่มอีะไรบ้าง (พฒันาการคดิ
คล่องแคล่ว) 

แนวกำรตอบ 
  พชืใบเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ มะพรา้ว หมาก ปาล์มน ้ามนั กล้วย อ้อย ข้าวโพด ข่า ตะไคร้ 
ขมิน้ ใบเตยหอม 
  พชืใบเลีย้งคู่ ไดแ้ก่ เงาะ ลองกอง มะละกอ ยางพารา  มะม่วง ขนุน คะน้า ผกับุง้ พรกิ
ขีห้นู กระเพรา โหระพา ถัว่ลสิง  มนัส าปะหลงั อญัชนั  
  ค ำถำมท่ี 2  ระบุว่าพชืในสวนชนิดใดสามารถสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศได ้และพชืชนิดใด
ทีส่ามารถสบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศได ้(พฒันาการคดิคล่องแคล่ว) 

แนวกำรตอบ 
 พชืทุกชนิดสามารถสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศได ้และพชืชนิดทีไ่ม่สามารถสบืพนัธุแ์บบไม่
อาศยัเพศได ้เช่น กลว้ย อ้อย เงาะ ลองกอง มะละกอ ยางพารา  มะม่วง ขนุน คะน้า ผกับุง้ ข่า 
ตะไคร ้ขมิน้ กระเพรา โหระพา มนัส าปะหลงั ใบเตยหอม พชื เหล่านี้ สามารถใชส้่วนต่าง ๆ ที่
ไมใ่ชเ้มลด็มาขยายพนัธุไ์ด ้

ค ำถำมท่ี 3  ระบุว่าพชืในสวนชนิดใดสามารถสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ
ได ้(พฒันาการคดิคล่องแคล่ว) 

แนวกำรตอบ 
 พชืชนิดสามารถสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศได้ และสามารถสบืพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศได้ 
เช่น กลว้ย เงาะ ลองกอง มะละกอ ยางพารา  มะมว่ง ขนุน คะน้า ผกับุง้ กระเพรา โหระพา พชื
เหล่านี้ สามารถใชส้่วนต่าง ๆ เช่น ล าต้น กิง่ หน่อ ยอด มาขยายพนัธุไ์ด้นอกจากการใช้เมลด็ 
มาขยายพนัธุ ์  
  ค ำถำมท่ี 4  การขยายพนัธุพ์ชื ดว้ยการเพาะเมลด็ใหไ้ดต้้นใหม ่จะพบว่า เมลด็พชืบาง
ชนิดงอกเป็นต้นได้ยาก ถ้าเพาะเมล็ดด้วยวธิแีบบธรรมดา เช่น ฝังดนิ รดน ้า เมล็ดจะไม่งอก
ออกมา นักเรยีนจะมวีธิกีารอย่างไรท าใหเ้มลด็ทีง่อกยากเหล่านัน้สามารถงอกจากเมลด็ได้ดขีึน้ 
(พฒันาการคดิรเิริม่ คดิยดืหยุน่ ) 
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แนวกำรตอบ 
การกระตุน้การงอกของเมลด็ ท าไดห้ลายวธิ ีเช่น 

 1.น าเมล็ดมาแช่น ้าอุ่นที่อุณหภูม ิประมาณ 45- 50 องศาเซลเซยีส เพื่อให้เปลอืกหุ้ม
เมลด็นิ่ม อ่อนตวั และอาหารทีส่ะสมอยูใ่นเมลด็อ่อนตวัลง สามารถน ามาใชไ้ดง้า่ยขึน้  

2. คบีส่วนทีเ่ป็นเปลอืกแขง็หุม้เมลด็ออกในต าแหน่งด้านทีส่่วนของรากจะสามารถงอก
ออกมาไดง้า่ยขึน้ แลว้กระตุน้การงอกดว้ยวธิทีี ่1  

3. การแช่เมลด็ในสารละลายกรด เพื่อ ใหเ้ปลอืกเมลด็ถูกกดักร่อนใหอ่้อนตัว ท าใหง้่าย
ต่อการทีร่ากจะแทงทะลุเปลอืกแลว้งอกออกมาได ้
 ทัง้นี้ จะกระตุน้ดว้ยวธิใีดนัน้ ขึน้อยูก่บัคุณสมบตัขิองเมลด็พชืแต่ละประเภท ดว้ย 
 ค ำถำมท่ี 5  ลกัษณะของผลและเมลด็พชืจะสมัพนัธก์ับวธิกีารกระจายผลและเมลด็พชื 
โดยสิง่มชีวีติและสิง่ไม่มชีวีติช่วยในการกระจายผลและเมล็ด ถ้าในสวนของนักเรยีนมผีลและ
เมลด็ ดงัต่อไปนี้  มะพรา้ว หมาก ปาลม์น ้ามนั กลว้ย ออ้ย ขา้วโพด ออ้ย เงาะ ลองกอง มะละกอ 
ยางพารา  มะมว่ง ขนุน คะน้า ผกับุง้ พรกิขีห้นู ขา่ ตะไคร ้ขมิน้ กระเพรา โหระพา ถัว่ลสิง  มนั
ส าปะหลงั อญัชนั ใบเตยหอม  ใหน้ักเรยีนระบุกลุ่มของผลและเมลด็พชืที่มกีารกระจายผลและ
เมลด็ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ กนั  (พฒันาการคดิรเิริม่ คดิละเอยีดละออ ) 

แนวกำรตอบ 
 1. กระจายผลและเมลด็ดว้ยสิง่มชีวีติ เช่น  

a.  กระจายผลและเมลด็ดว้ยมนุษย ์ซึง่จะเกดิไดก้บัพชืทุกชนิด 
b.  กระจายผลและเมลด็ดว้ยสตัวช์นิดต่าง ๆ เช่น  กระรอก กระต่าย นก แมลง  

      1.3 กระจายผลและเมลด็ดว้ยพชืผลและเมลด็ดว้ยโครงสรา้งของผลและเมลด็ของพชื
นัน้เอง 
 2.  กระจายผลและเมลด็ดว้ยสิง่ไมม่ชีวีติ  เช่น  
       2.1 กระจายผลและเมลด็ดว้ยน ้า  
     2.2 กระจายผลและเมลด็ดว้ยลม 
     2.3  กระจายผลและเมลด็ ดว้ย เครือ่งจกัรกลและอุปกรณ์ทีป่ระดษิฐข์ึน้ 
     2.4  กระจายผลและเมล็ด ด้วย  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และภัย
ธรรมชาต ิ

ใหน้กัเรยีนตอบค าถามทุกขอ้ ลงในแบบบนัทกึกจิกรรมส าหรบัสถานการณ์ของกลุ่มและ
ของตนเอง โดยมเีกณฑก์ารวดัความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ดงันี้ 
  ( ความคดิคล่องแคล่ว ให้คะแนนจากจ านวนค าตอบที่ตอบสอดคล้องกบัค าถาม และ
ตอบไดใ้นเวลาจ ากดั) 
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  ( ความคดิรเิริม่ ใหค้ะแนนจากวธิกีารแก้ปัญหาที่มคีวามแตกต่างจากเพื่อนนักเรยีนทัง้
หอ้ง แต่มคีวามสอดคลอ้งและสามารถใชไ้ดจ้รงิ) 
  ( ความคดิยดืหยุ่น ใหค้ะแนนจากการจดักลุ่มค าตอบทีส่อดคลอ้งกบัค าถาม โดยค าตอบ
ทีน่ักเรยีนตอบนัน้จะถูกน ามาจดักลุ่มค าตอบทีม่ทีศิทางเดยีวกนั หรอืความหมายอย่างเดยีวกนั 
โดยนกัเรยีนทีม่คี าตอบแบบหลากหลายกลุ่มค าตอบ จะไดก้ลุ่มค าตอบละ 1 คะแนน) 
   ( ความคิดละเอียดละออ ให้คะแนนจากการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับค าตอบและ
เชื่อมโยงสมัพนัธก์บัสิง่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง) 
 4.3 แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางการจดัการสบืพนัธุ์ ด้วยวธิกีารต่าง ๆ ด้วยการเขยีน
แผนผังมโนทัศน์  ตามแนวคิดของกลุ่มตนเองต่อเพื่อนๆ ในห้องรับฟังข้อเสนอแนะและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกบักลุ่มอื่น ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการปรบัปรงุการออกแบบของตนเองอกีครัง้ 

ขัน้ท่ี 5  ทดสอบหรือประเมินผล : Test or Evaluation : T (ชัว่โมงที ่4) 

  5.1  ประเมนิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนดงันี้ 
   5.1  ประเมนิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนดงันี้ 
                - ประเมนิจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพื่อประเมนิความรู้ 
(knowledge)   
โดยแบบทดสอบเลอืกตอบ จ านวน 20 ขอ้ 
       - ประเมนิทกัษะการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (วดัการคิดรเิริม่ คิด
คล่องแคล่ว คดิยดืหยุน่ และคดิละเอยีดละออ) 
      -  ประเมนิทกัษะกระบวนการขัน้พืน้ฐาน 
      -  ประเมนิการน าเสนอผลงาน  
      -  ประเมนิเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ 
 ครูประเมนินักเรยีนแต่ละด้านด้วยการใช้แบบทดสอบ และแบบประเมนิตามเกณฑ์ที่
ก าหนดขึน้ และบนัทกึคะแนนลงในแบบบนัทกึ 
 7. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
 ส่ือ 
  1. อุปกรณ์การทดลอง เรื่อง การถ่ายละอองเรณูเกิดขึน้ได้อย่างไร และ เมล็ดงอกได้
อยา่งไร 

2. รปูภาพ โครงสรา้งดอกไม ้ส่วนประกอบของดอกไม ้การถ่ายละอองเรณูแบบต่าง ๆ 
การปฏสินธขิองพชื การงอกของพชืใบเลีย้งเดีย่ว และใบเลีย้งคู่ ลกัษณะผลและเมลด็ของพชื 

3. ชุดภาพ (ส่วนต่าง ๆ ของพชืทีใ่ชใ้นการขยายพนัธุ ์, พชืสวนหลากหลายชนิด , เมลด็
พชืชนิดต่าง ๆ ) 
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4.  ตวัอยา่ง เมลด็พชืชนิดต่าง ๆ 
5.  PPT ชุด การสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุพ์ชื 

  แหล่งเรียนรู้ 
  1. https://www.youtube.com/watch?v=3jsVQ0j14r4 การปฏสินธใินพชืดอก 
 2. หนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน วทิยาศาสตร ์เล่ม 1  

8. เกณฑก์ำรวดัและประเมินผล  

ด้ำน วิธีกำร เครื่องมือ เกณฑก์ำร
ประเมิน 

ความรู ้
(knowledge) 

ตรวจใบกจิกรรม 
ตรวจแบบทดสอบ 

ใบกจิกรรม 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน (ก่อน-หลงัเรยีน) 

ผ่านเกณฑ ์
80% 

ทกัษะ
กระบวนการ 
ขัน้พืน้ฐาน 
(procress) 

ตรวจใบกจิกรรม 
สงัเกต 

-  แบบวดัทกัษะการคดิ
สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์
- แบบประเมนิทกัษะ
กระบวนการขัน้พืน้ฐาน 
 - แบบประเมนิการน าเสนอ
ผลงาน  

ผ่านเกณฑ ์
ระดบัด ี

เจตคตทิาง
วทิยาศาสตร ์
(attitude) 

สงัเกต 
แบบประเมนิเจตคตทิาง

วทิยาศาสตร ์
 

ผ่านเกณฑ ์
ระดบัด ี

สมรรถนะส าคญั 
(competencies) 

สงัเกต แบบประเมนิสมรรถนะส าคญั          ผ่านเกณฑ ์
ระดบัด ี

 

 ลงชื่อ.........................................     
(นางชมภนุูช เอกบวั) 
         ครผููส้อน 
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บนัทึกหลงัสอน 
ผลกำรจดักำรเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
ปัญหำ/อปุสรรค 
 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ / แนวทำงแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ................................................ 

                                                                                   ( นางชมภนุูช  เอกบวั ) 
                                                                                           ครผููส้อน 
 
ควำมคิดเหน็ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำหรือผูไ้ด้รบัมอบหมำย 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ................................................ 
 
(......................................................) 

   

48 



 

 
 

ใบควำมรู้  เรื่อง กำรสืบพนัธุแ์บบอำศยัเพศและไม่อำศยัเพศของพืชดอก 
 

 ในการด ารงชวีติของพชื การสบืพนัธุเ์ป็นกระบวนการส าคญัทีท่ าใหพ้ชืสามารถด ารง
พนัธุไ์วไ้ด ้ส าหรบัพชืดอกมดีอกเป็นอวยัวะสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ ดอกของพชืชนิดต่าง ๆ จะมี
รปูร่างลกัษณะ ส ีกลิน่ ทีแ่ตกต่างกนั แต่จะมสี่วนประกอบโดยทัว่ไปเหมอืนกนั ซึ่งมบีางส่วน
ของดอกเท่านัน้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1.1 ดอกของพชืชนิดต่าง ๆ 

ทีม่า : https://board.postjung.com/741806 
1. ดอกกบักำรขยำยพนัธุ์พืช 
 ดอกมสี่วนประกอบ 4 ส่วน ไดแ้ก่ กลบีเลีย้ง กลบีดอก เกสรเพศผู ้และเกสรเพศเมยี ทุก
ส่วนจะตดิอยู่บนฐานรองดอก แต่ละส่วนของดอกมหีน้าที่แตกต่างกนั ดอกของพชืส่วนใหญ่มี
กลบีเลี้ยงสเีขยีว กลบีดอกมสีสีนั เกสรเพศผู้ประกอบด้วยก้านชูอบัเรณูและอบัเรณู ภายในอบั
เรณูมเีรณู ซึง่มหีน้าทีส่รา้งเซลลส์บืพนัธุเ์พศผู ้เกสรเพศเมยีประกอบดว้ยยอดเกสรเพศเมยี กา้น
เกสรเพศเมยี รงัไข่ และมอีอวุลอยู่ในรงัไข่ ภายในออวุลมถุีงเอ็มบรโิอ ซึ่งท าหน้าที่สรา้งเซลล์
สบืพนัธุ์เพศเมยี การสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศของพชืดอกจะมกีารถ่ายเรณู (pollination) ซึ่งเป็น
การเคลื่อนยา้ยเรณูจากอบัเรณูไปยงัยอดเกสรตวัเมยี เพื่อใหเ้ซลลส์บืพนัธุ์เพศผูม้โีอกาสไปผสม
กบัเซลลส์บืพนัธุเ์พศเมยี  
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นกัเรยีน ทราบหรอืไมว่่า... การถ่ายเรณูเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร และสิง่ใดช่วยในการถ่ายเรณู 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

ภาพที ่1.2  แสดงส่วนประกอบของดอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏสินธ ิ

ทีม่า : หนังสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน วทิยาศาสตร ์เล่ม 1 สสวท. 

ถ้านักเรยีนสงัเกตจะพบว่า ดอกของพชืแต่ละชนิดมรีปูร่าง ขนาด สี กลิน่ ต าแหน่งของ
เกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมยีแตกต่างกนั ลกัษณะต่าง ๆ เหล่านี้ลว้นมผีลต่อการถ่ายเรณูทัง้สิน้ 

2. กำรถ่ำยเรณูของพืชดอกและกำรปฏิสนธิ 
ดอกของพชืบางชนิดมอีบัเรณูและยอดเกสรเพศเมยีอยู่ในต าแหน่งที่เอือ้ใหเ้รณูสามารถ

สมัผสัหรอืตกลงบนยอดเกสรเพศเมยีไดโ้ดยตรง ไม่ต้องอาศยัพาหะหรอืตวักลางใด ๆ ช่วยใน
การถ่ายเรณู  ดอกของพชืบางชนิดทีม่เีกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมยีอยูใ่นดอกเดยีวกนั แต่อยูห่่าง
กนั เช่น เกสรเพศผู้มตี าแหน่งต ่ากว่าเกสรเพศเมยี หรอืพชืบางชนิดมดีอกที่มเีกสรเพศผู้และ
เกสรเพศเมยีอยูต่่างดอกหรอืต่างต้นกนั จ าเป็นตอ้งมพีาหะหรอืตวักลางช่วยใหเ้กดิการถ่ายเรณู 
ซึง่พาหะเหล่านี้อาจเป็นสตัว ์เช่น แมลง นก คา้งคาว หรอืเป็นสิง่ไม่มชีวีติ เช่น ลม น ้า ดอกทีม่ ี
สตัวม์พีาหะมกัมสี ีกลิน่ ดงึดูดความสนใจใหส้ตัวเ์ขา้มาหา และยงัเป็นสิง่ทีใ่หป้ระโยชน์กบัสตัว์
นัน้ดว้ย เช่น น ้าหวาน หรอืเรณูทีส่ตัวใ์ชเ้ป็นอาหารได ้เพื่อใหส้ตัวจ์ดจ าและกลบัมายงัดอกของ
พชืชนิดนัน้อกี นอกจากสแีละกลิน่แล้ว ลกัษณะ รูปร่างและขนาดของดอกยงัสมัพนัธ์กบัชนิด
ของสตัวท์ีเ่ป็นพาหะช่วยถ่ายเรณูอกีดว้ย ส่วนดอกทีม่กีษณะ รปูร่างไม่สะดุดตา ไม่มทีัง้ส ีกลิน่

อบัเรณ ู

  ยอดเกสรตวัเมีย 
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หรอืน ้าหวานเพื่อใช้ดงึดูดสตัว์จงึมกัอาศยัลมหรอืน ้า เป็นตวักลางในการถ่ายเรณู ดอกของพชื
เหล่านี้ส่วนใหญ่มขีนาดเลก็แต่มอีบัเรณูขนาดใหญ่ยื่นโผล่พ้นดอกออกมา อาจมกี้านชูอบัเรณูที่
ขยบัสัน่ไหวไดง้า่ยเมือ่ปะทะกบัลม ท าใหเ้รณูปลวิไปกบัลมไดง้า่ย 

นอกจากนี้มนุษยส์ามารถถ่ายเรณูใหพ้ชืไดโ้ดยวธิทีีห่ลากหลาย เช่น การใชพู้่กนัแตะ
เรณู หรอืใชป้ากคบีเรณูมาป้ายหรอืวางลงบนยอดเกสรเพศเมยี 

 

 

  

  

 

      

 

 

 

                

         

           ทีม่า : https://www.bloggang.com/ ตวัอยา่งสตัวท์ีช่่วยถ่ายเรณู 
ทีม่า : https://pxhere.com/th/poto/888573/ การถ่ายเรณูโดยลม 

 

 

 

 

 
 
การถ่ายเรณูเป็นขัน้ตอนแรกของ กำรสืบพนัธุแ์บบอำศยัเพศ (sexual reproduction) 

ของพชืดอก เป็นการท าใหเ้รณูจากเกสรเพศผูไ้ปตกบนยอดเกสรเพศเมยี ภายในเรณูนอกจาก

กำรถ่ำยเรณูเกิดขึ้นข้ำม
ดอกได้    
       หรอืไม่ อย่ำงไร 

     ดอกท่ีมีกลีบดอกมีสีแตกต่ำง
กนั               
        จะดึงดดูสตัวไ์ด้แตกต่ำงกนั 
               หรือไม่ อย่ำงไร 

   ภาพที ่1.4 การถ่ายเรณูโดย
ลม 

     ภาพที ่1.3  ตวัอยา่งสตัวท์ีช่่วยถ่ายเรณู 
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จะมกีารสร้างเซลล์สืบพนัธุ์เพศผู้หรอื สเปิรม์ (sperm) 2 เซลล์แล้ว ยงัสร้างทิวป์นิวเคลียส 
(tube nucleus) 
ที่ท าหน้าที่ควบคุมการสร้างหลอดเรณู (pollen tube) อีก 1 เซลล์ ส่วนภายในออวุล มเีซลล์ที่
แบ่งตวัแลว้ขยายขนาดกลายเป็นถุงเอม็บรโิอ จากนัน้นิวเคลยีสของถุงเอม็บรโิอจะแบ่งตวัได ้8 
นิวเคลยีส ทัง้ 8 นิวเคลยีสนี้จะเคลื่อนทีไ่ปทีต่ าแหน่งต่างๆ ของถุงเอ็มบรโิอ โดยม ี2 นิวเคลยีส 
มาอยู่ดว้ยกนัตรงกลางและมเียื่อหุม้มาลอ้มรอบกลายเป็น 1 เซลล ์เรยีกว่า เซลลก์ลาง (central 
cell) ซึ่งเป็นเซลล์ซึ่งมี 2 นิวเคลียส เรียกว่า โพลำร์นิวคลีไอ (polar nuclei) ส่วนอีก 6 
นิวเคลยีสก็สรา้งเยื่อหุ้มนิวเคลยีสเกดิเป็นเซลล์เช่นกนั ท าให้ภายในถุงเอ็มบรโิอ มทีัง้หมด 7 
เซลล ์ม ี1 เซลลท์ าหน้าทีเ่ป็นเซลลไ์ข่ (egg cell) หลงัจากถ่ายเรณูแลว้สเปิรม์ 2 เซลลจ์ะเขา้ไป
ผสมกบัเซลล์ไข่และโพลาร์นิวคลไีอ เป็น กำรปฏิสนธิซ้อน (double fertilization) เพราะมี
การปฎสินธ ิ2 ครัง้  ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่1.5  แสดงการปฏสินธใินพชื 
ทีม่า: http://www.bwc.ac.th/Science/sumena/073_1.jpg 

 
กำรปฏิสนธิซ้อน (double fertilization)  เป็นรูปแบบการปฏิสนธิในพืชซึ่งมีการ

รวมตวัของนิวเคลยีส  2  ครัง้ การปฏสินธเิริม่จากการที่ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตวัเมยี 
จากนัน้เกิดการงอกของละอองเรณู  (pollination) เซลล์ของละอองเรณูยดืตวัลงไปตามก้านชู
ยอดเกสรตวัเมยี (stigma)  ลงไปจนถงึเกสรตวัเมยี (carpel) แล้วเขา้ไปในรงัไข่ (ovary) และ
เอม็บรโิอ แซค (embryo sac ) ตามล าดบั นิวเคลยีสของละอองเรณูอนัหน่ึงกบัเซลลไ์ขไ่ดเ้ป็นไซ
โกต  ซึง่จะเจรญิไปเป็นพชืต้นใหม ่ อกีนิวเคลยีสของละอองเรณูจะรวมกบัโพลารน์ิวเคลยีสทีอ่ยู่
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ตรงกลางของเอ็มบรโิอ แซค ไดเ้ซลลท์ีม่โีครโมโซมเป็น 3n ซึง่จะเจรญิไปเป็นเอนโดสเปิร์มใน
เมลด็ 

3. กำรงอกของเมลด็ (germination of seed ) 
 3.1  กำรเกิดเมลด็ 

หลงัจากเกดิการปฏสินธซิอ้นแลว้ รงัไข่เจรญิไปเป็นผล ส่วนออวุลเจรญิไปเป็นเมลด็ซึง่
ภายในประกอบด้วยเอ็มบรโิอและเอนโดสเปิรม์ โดยมเีปลอืกหุ้มเมลด็ลอ้มรอบ  เมื่อพชืดอกมี
การปฏสินธซิอ้น ท าใหไ้ดท้ัง้ไซโกตและเอนโดสเปิรม์ซึง่ไซโกตจะมกีารแบ่งเซลลต่์อ ๆ ไป เพื่อ
เพิม่จ านวนเซลลก์ลายเป็นเอม็บรโิอ ส่วนเอนโดสเปิรม์จะกลายเป็นอาหารใหเ้อม็บรโิอใชใ้นการ
เจรญิเตบิโต การเปลีย่นแปลงรปูร่างของเอม็บรโิอ เกดิจากการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซสิเพื่อเพิม่
จ านวนเซลล์ แต่อตัราการแบ่งเซลล์ในแต่ละบรเิวณจะไม่เท่ากนั จากนัน้เซลล์จะขยายขนาด
เอ็มบรโิอจงึเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การเจรญิเตบิโตทัง้หมดนี้เกดิขึน้ภายในออวุล ออวุลจงึมกีาร
เจรญิเตบิโตกลายเป็นเมลด็ รงัไขเ่จรญิไปเป็นผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1.6 แสดงโครงสรา้งของเมลด็พชื 

ทีม่า : http://www.sritani.ac.th/precent/tipawon/flower/images/flo_03.gif 
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3.2 กำรงอกของเมลด็พืช  
 การงอกของเมล็ดหมายถึง การเริม่ต้นเจรญิเติบโต หรอืกลบัคนืเข้าสู่สภาพของการ
เจรญิเตบิโตครัง้ใหม่ โดยที่เอ็มบรโิอจะต้องอยู่ในสภาพพ้นระยะพกัตวัแล้วจงึเจรญิเตบิโตงอก
ออกจากเมลด็ 

การพกัตวัของเมลด็พชื (dormancy) เมลด็พชืมรีะยะพกัตวัต่าง ๆ กนัตามชนิดของพชื 
พชืบางชนิดไมม่รีะยะพกัตวัเลย  การพกัตวัของเมลด็อาจจะเนื่องจากสาเหตุหลายประการคอื 

3.2.1 เมล็ดพืชบางชนิดมีเปลือกเข็งหรือเหนียวมาก น ้ าและออกซิเจนไม่
สามารถผ่านเขา้ไปในเมลด็ได ้แต่ในสภาพธรรมชาตเิปลอืกเมลด็จะค่อยๆ ผุกรอ่นไป 

3.2.2 เมล็ดพชืบางชนิดมสีารยบัยัง้การงอกเคลอืบอยู่ที่ผวินอกและในสภาพ
ธรรมชาตเิมลด็พชืน้ีจะงอกไดก้ต่็อเมือ่สารทีเ่คลอืบเมลด็หลุดออกไป เช่น เมลด็มะเขอืเทศ เมลด็
ฟัก 

3.3.3 สภาพเอ็มบรโิอภายในเมล็ด ยงัไม่เจรญิเต็มที่ หรอือยู่ในสภาพที่ยงัไม่
พรอ้มที่จะเจรญิต่อไป เมลด็ที่มสีภาพเป็นเอ็มบรโิอ เช่นนี้จะต้องการระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อปรบั
สภาพทางสรรีะ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเคม ี
 3.3 ลกัษณะกำรงอกของเมลด็พืช  
 ต้นอ่อนส่วนที่งอกพ้นเปลอืกหุ้มเมลด็ออกมาเป็นส่วนแรกคอื แรดเิคลิ โดย แทงทะลุ
ออกมาทางไมโครไพล์ แล้วเจรญิลงสู่ดนิ กลายเป็นราก (primary root) และจะมรีากชุดสอง 
(secondary root ) แตกออกไปเพื่อช่วยค ้าจุนการงอกของเมล็ดพชื เป็นการเริม่ต้นของการ
เจรญิเตบิโต โดยแบ่งเป็น 2 แบบ ดงันี้ 

3.3.1  การงอกทีใ่บเลีย้งชูขึน้มาเหนือดนิ (epigeal germination ) เป็นลกัษณะ
การงอกที่มกีารชูใบขึน้มาเหนือดนิ โดยเมื่อรากอ่อนหรอืแรดเิคลิงอกโผล่พ้นเมลด็ออกทางไม
โครไพลเ์จรญิลงสู่พืน้ดนิก่อน จากนัน้ไฮโพคอทลิจะเจรญิอย่างรวดเรว็งอกตามออกมามกัจะพบ
ในพชืใบเลีย้งคู่  เช่น การงอกของเมลด็ถัว่ละหุ่ง มะขาม พุทรา ทุเรยีน มลี าดบัการงอกดงันี้ 

 
      
รำกแรกเกิด             ต้นอ่อนท่ีอยู่ใต้ใบเล้ียง              ใบเล้ียง                 ยอดแรกเกิด 
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ภาพที ่1.7 แสดงการงอกของเมลด็พชืใบเลีย้งคู่ 

ทีม่า : http://lh6.ggpht.com 
 

3.3.2  การงอกที่ใบเลี้ยงจมอยู่ใต้ดนิ ( hypogeal germination ) เป็นลกัษณะ
การงอกทีเ่มือ่งอกแลว้คงทิง้ใบเลีย้งจมอยูใ่ตด้นิ เนื่องจากพชืพวกนี้มไีฮโพคอทลิสัน้ เจรญิชา้ 

ในขณะที่เอพคิอทลิและยอดอ่อนเจรญิยดืยาวไดอ้ย่างรวดเรว็และโผล่ขึน้เหนือดนิโดย
ไม่ดงึใหใ้บเลีย้งกบัไฮโพคอทลิขึน้มาดว้ยมกัจะพบในพชืใบเลีย้งเดีย่วเช่นการงอกของเมลด็ขา้ว 
ขา้วโพด มะพรา้ว โดยมลี าดบัการงอก ดงันี้ 

 
 

        
 รำกแรกเกิด                   ต้นอ่อนท่ีอยู่เหนือใบเล้ียง                       ยอดแรกเกิด 
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ภาพที ่1.8  แสดงการงอกของเมลด็พชืใบเลีย้งเดีย่ว 
ทีม่า : http://lh4.ggpht.com 

3.4 ปัจจยัในกำรงอกของเมลด็พืช 
ปัจจยัทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อการงอกของเมลด็ คอื 

3.4.1 ควำมช้ืนหรือน ้ำ เป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัมากเนื่องจาก 
         - น ้าช่วยใหเ้ปลอืกหุม้เมลด็อ่อนลง เนื้อเยือ่ภายในเมลด็ขยายขนาดใหญ่
ขึน้ 
         - น ้าช่วยใหแ้ก๊สออกซเิจนผ่านเขา้สู่เซลลข์องเอม็บรโิอไดง้า่ยขึน้ 
3.4.2 อุณหภมิู อุณหภูมมิผีลต่อการท างานของเอนไซม์ที่จ าเป็นต่อปฏิกิรยิา
เคม ี

ต่าง ๆ ภายในพชื เมลด็พชืแต่ละชนิดมอุีณหภมูทิีเ่หมาะสมในการงอกต่างกนั  
3.4.3  ปริมำณออกซิเจน ท่ีได้รบั ออกซิเจนมคีวามส าคญัต่อการงอกของ

เมลด็มาก เพราะเอม็บรโิอต้องการพลงังานเพีอ่ใชใ้นกระบวนการเจรญิเตบิโต  
3.4.4  แสงสว่ำง โดยทัว่ไปแสงสว่างไม่จ าเป็นต่อการงอกนกั ยกเวน้ในพชืบาง

ชนิดเท่านัน้ เช่น ยาสบู ไทร 
3.4.5  ควำมแก่ของเมลด็พืช เมลด็พชืบางชนิดเมื่อเก็บเกี่ยวมาใหม่ ๆ และ

น าไปเพาะหรอืปลกูทนัทจีะไมง่อกแมจ้ะมสีภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมต่อการงอกกต็าม 
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3.4.6 เมล็ดต้องมีชีวิตอยู่  โดยปกติเมล็ดพืชที่แก่เต็มที่จะมีความชื้นต ่ า 
ประมาณ รอ้ยละ 10-15 มอีตัราการหายใจต ่า มกีารเปลีย่นแปลงทางเคม ีภายในเมลด็น้อยมาก 
ถา้ไมไ่ดร้บัน ้า แก๊สออกซเิจน และอุณหภมูทิีเ่หมาะสม เมลด็จะไมง่อกหรอืไม่เจรญิเตบิโต  
 

 ใบกิจกรรม ท่ี 1.1 กำรถ่ำยเรณูเกิดขึ้นได้อย่ำงไร 
 
จดุประสงค ์
  สงัเกต รวบรวมขอ้มลู และอธบิายวธิกีารถ่ายละอองเรณูของพชืดอก 
วสัดอุปุกรณ์i 
1. ดอกเงาะ 4. ดอกแกว้ 7. ใบมดีโกน 
2. ดอกทุเรยีน 5. ดอกมงัคุด 8. แว่นขยาย 
3. ดอกชบา 6. ดอกขา้ว 9. วดีทิศัน์การถ่ายละออง

เรณู 
วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม 

1. สงัเกต รปูรา่งลกัษณะ ส ีกลิน่ และเปรยีบเทยีบต าแหน่งของเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศ
เมยีของดอกพชืแต่ละชนิด วาดภาพและบรรยายสิง่ทีส่งัเกตได ้ 

2. รว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัลกัษณะของดอกทีช่่วยใหเ้กดิการถ่ายเรณู และคาดคะเน
เกีย่วกบัลกัษณะของดอกทีช่่วยใหเ้กดิการถ่ายเรณูของดอกทีศ่กึษา พรอ้มบอกเหตุผล 

3. รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการถ่ายเรณูของพชืดอก 
  4. น าขอ้มลูการถ่ายเรณูของพชืดอกทีไ่ดจ้ากการรวบรวมเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การอภปิราย บนัทกึผล 
 
 
   

ข้อควรระวงั 
        ใบมดีโกนมคีวามคม ควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
                                                      ในการสงัเกตดอก นกัเรยีนสามารถใช้มดีโกน                                                                   
                                                                  ผา่ส่วนต่าง ๆ ของดอกได ้
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ผลกำรศึกษำ 
ตารางที ่1 แสดงผลการสงัเกตและรวบรวมวธิกีารถ่ายละอองเรณูของพชืดอกทีส่นใจศกึษา 

ช่ือดอก / ภำพ รปูร่ำง/ลกัษณะ สี/กล่ิน ต ำแหน่งเกสร 
เพศผู/้เพศเมีย 
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ค ำถำมท้ำยกิจกรรม 
1. ลกัษณะต่างๆ ของดอกมสี่วนช่วยในการถ่ายเรณูของดอกหรอืไม ่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ปัจจยัภายนอกทีช่่วยในการถ่ายเรณูของดอกมอีะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. วธิกีารถ่ายเรณูจากการอภปิรายเหมอืนหรอืแตกต่างจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. จากกจิกรรมสรปุไดว้่า 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 ใบกิจกรรม ท่ี 1.2 เมลด็งอกได้อย่ำงไร 
 
จดุประสงค ์
  1. สงัเกต รวบรวมขอ้มลู และระบุส่วนประกอบและหน้าทีข่องส่วนประกอบของเมลด็พชื 
  2. รวบรวมขอ้มลู และระบุปัจจยัในการงอกของเมลด็ 

3. อภปิราย และลงมอืปฏบิตัเิพื่อสงัเกตการเปลี่ยนแปลงของเมลด็พชืขณะงอก 
วสัดอุปุกรณ์ 

1. เมลด็เงาะ 3. ใบมดีโกน 5. น ้า 
2. เมลด็ขา้วโพด 4. แว่นขยาย  

วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม ตอนท่ี 1 
  1. สงัเกต ลกัษณะภายนอกและภายในของเมลด็เงาะโรงเรยีน และเมลด็ขา้วโพด โดยใช้
ใบมดีโกนผ่าเมลด็ตามยาว บนัทกึผลโดยการวาดภาพส่วนประกอบของเมลด็ 
  2. สบืคน้และรวบรวมเกี่ยวกบัส่วนประกอบและหน้าทีข่องแต่ละส่วนประกอบของเมลด็
เงาะ(พนัธุเ์งาะโรงเรยีน) และเมลด็ขา้วโพด เปรยีบเทยีบส่วนประกอบของเมลด็กบัภาพวาดใน
ขอ้ที ่1 เพิม่เตมิหรอืแกไ้ขภาพทีว่าดไวใ้หถู้กตอ้ง และระบุส่วนประกอบของเมลด็ 
ผลกำรศึกษำ 
ตารางที ่2  แสดงผลการสงัเกตลกัษณะภายนอกและภายในของเมลด็ 

ชนิดของเมลด็ ลกัษณะภำยนอก ลกัษณะภำยใน 
เมลด็เงาะ 

 
 
 
 

  

เมลด็ขา้วโพด 
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ตารางที ่3 ผลการสบืคน้และรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนประกอบและหน้าทีข่องแต่ละส่วน  
ประกอบของเมลด็พชื 
 

เมลด็พืช ส่วนประกอบ หน้ำท่ีของส่วนประกอบ 

เงาะ 

เปลอืกหุม้เมลด็ 
 
 

 

เอม็บรโิอ 
ประกอบดว้ย 

 
 
 
 

 

ข้ำวโพด 

เปลอืกหุม้เมลด็ 
 
 

 

เอม็บรโิอ 
 
 
 
 

 

เอนโดสเปิรม์ 
 
 

 

 
ค ำถำมท้ำยกิจกรรม 
1. เมลด็เงาะและเมลด็ขา้วโพดมสี่วนประกอบเหมอืนหรอืแตกต่างกนั อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเมลด็มหีน้าทีอ่ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. จากกจิกรรม ตอนที ่1 สรปุไดว้่าอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม ตอนท่ี 2 
  1. รวบรวมขอ้มลูปัจจยัในการงอกของเมลด็ ออกแบบวธิกีารเพาะเมลด็และตาราง
บนัทกึผลการเปลีย่นแปลงในขณะทีเ่มลด็พชืแต่ละชนิดก าลงังอก 
  2. เพาะเมลด็เงาะและเมลด็ขา้วโพดตามวธิทีีอ่อกแบบสงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงของ
เมลด็ตัง้แต่เริม่เพาะจนตน้เงาะ และตน้ขา้วโพดมใีบแท้ งอกจากเมลด็ บนัทกึผล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ผลกำรศึกษำ 
ตารางที ่4  แสดงการรวบรวมขอ้มลูปัจจยัในการงอกของเมลด็พชืและการออกแบบการเพาะ
เมลด็ 

ปัจจยัในกำรงอก กำรออกแบบกำรเพำะเมลด็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ตารางที ่5 แสดงผลการเปลีย่นแปลงของเมลด็เงาะ และเมลด็ขา้วโพดในแต่ละวนั 
 

วนัท่ี 
เมลด็เงำะ 

ภำพถ่ำย กำรเปล่ียนแปลง 
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วนัท่ี 
เมลด็เงำะ 

ภำพถ่ำย กำรเปล่ียนแปลง 
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ตารางที ่5 แสดงผลการเปลีย่นแปลงของเมลด็เงาะ และเมลด็ขา้วโพดในแต่ละวนั (ต่อ) 

วนัท่ี 
เมลด็ข้ำวโพด 

ภำพถ่ำย กำรเปล่ียนแปลง 
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ค ำถำมท้ำยกิจกรรม 

1. ปัจจยัในการงอกของเมลด็มอีะไรบา้งและปัจจยัเหล่านี้มสี่วนช่วยในการงอกอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. วธิกีารเพาะเมลด็ของนกัเรยีน จดัใหม้ปัีจจยัใดบา้งทีช่่วยในการงอก เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. การเปลีย่นแปลงขณะงอกของเมลด็เงาะและเมลด็ขา้วโพดเหมอืนหรอืแตกต่างกนั อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. จากการสบืคน้ขอ้มลู การงอกของเมลด็พชืใบเลีย้งคู่ จะมกีารงอกในลกัษณะเหมอืน ๆ กนั ใน
กรณทีีเ่มลด็เงาะใหญ่และแขง็มากไมส่ะดวกในการน ามาผ่าหรอืตดัเพื่อศกึษาภายใน นกัเรยีน
คดิว่า จะใชเ้มลด็พชืชนิดใด เป็นตวัแทนในการศกึษาเมลด็พชืใบเลีย้งคู่จากสวนของนกัเรยีน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
5. จากการสบืคน้ขอ้มลู การงอกของเมลด็พชืใบเลีย้งคู่และใบเลีย้งเดีย่ว มลีกัษณะเป็นอยา่งไร 
 
ภาพแสดงการงอกของพชืใบเลีย้งคู่ 

 

 

 

 

ภาพแสดงการงอกของพชืใบเลีย้งคู่ 
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       ใบกิจกรรมท่ี 1.3 พฒันำควำมคิดสร้ำงสรรคท์ำงวิทยำศำสตร ์
       เรื่อง กำรขยำยพนัธุข์องพืชในสวนหลงับ้ำน 

 
จดุประสงค ์สบืคน้ขอ้มลู วเิคราะห ์และใชค้วามคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรใ์นการ
ขยายพนัธุข์องพชืในสถานการณ์ 

 
ในสวนหลงับา้นของนักเรยีน มพีชืหลากหลายชนิด จากการส ารวจ  พบว่ามพีชื  ไดแ้ก่      

เงาะ (พนัธุ์เงาะโรงเรยีน)  ทุเรยีน ลองกอง มงัคุด  มะพร้าว หมาก ปาล์มน ้ามนั กล้วย อ้อย 
ขา้วโพด  มะละกอ  ยางพารา  มะม่วง  มะนาว  ขนุน  คะน้า ผกับุง้ พรกิขีห้นู ข่า ตะไคร ้ขมิน้ 
กระเพรา โหระพา ถัว่ลสิง  ถัว่ฝักยาว ถัว่แดง แตงกวา บวบ ฟักทอง ขา้วโพด มนัส าปะหลงั 
อัญชัน  ผักกาดใบเตยหอม ต้นหอม ผักชี เป็นต้น ครูให้งานนักเรียนกลับไปสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกบัการขยายพนัธุ์พชืทัง้แบบอาศัยเพศ และไม่อาศยัเพศ ของพชืในสวนดงักล่าว และ
สงัเกตการงอกของเมลด็พชืว่าเหมอืนหรอืต่างกนัอยา่งไร 
 
ตอนท่ี 1  คิดริเร่ิม และ คิดคล่อง   
ค ำสัง่ ใหน้กัเรยีนตอบค าถามต่อไปนี้ โดยใชเ้วลาเพยีงขอ้ละ 5  นาท ี

ค าถามที ่1 ใหน้กัเรยีนระบชุนิดของพชืในสวนทีเ่ป็นพชืใบเลีย้งเดีย่วและใบเลีย้งคู่    
มอีะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 ค าถามที่ 2  ให้นักเรยีนระบุว่าพชืในสวนชนิดใดที่สามารถสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศได้ 
และพชืชนิดใดทีส่ามารถสบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศได ้
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามที่ 3  ให้นักเรยีนระบุว่าพชืในสวนชนิดใดที่สามารถสบืพนัธุ์ได้ทัง้แบบอาศยัเพศและไม่
อาศยัเพศได ้
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 2  คดิยดืหยุน่และคดิละเอยีดละออ (ใชเ้วลาขอ้ละ 5 นาท)ี 
 

ค าถามที ่4  การขยายพนัธุพ์ชื ดว้ยการเพาะเมลด็ใหไ้ดต้้นใหม่ จะพบว่า เมลด็พชืบาง
ชนิดงอกเป็นต้นได้ยาก ถ้าเพาะเมล็ดด้วยวธิแีบบธรรมดา เช่น ฝังดนิ รดน ้า เมล็ดจะไม่งอก
ออกมา นกัเรยีนจะมวีธิกีารอยา่งไรท าใหเ้มลด็ทีง่อกยากเหล่านัน้สามารถงอกจากเมลด็ไดด้ขีึน้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ค ำถำมท่ี 5  ลกัษณะของผลและเมลด็พชืจะสมัพนัธก์บัวธิกีารกระจายผลและเมลด็พชื 
โดยสิง่มชีวีติและสิง่ไม่มชีวีติช่วยในการกระจายผลและเมล็ด ถ้าในสวนของนักเรยีนมผีลและ
เมลด็ ดงัต่อไปนี้  มะพรา้ว หมาก ปาลม์น ้ามนั กลว้ย ออ้ย ขา้วโพด ออ้ย เงาะ ลองกอง มะละกอ 
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ยางพารา  มะมว่ง ขนุน คะน้า ผกับุง้ พรกิขีห้นู ขา่ ตะไคร ้ขมิน้ กระเพรา โหระพา ถัว่ลสิง  มนั
ส าปะหลงั อญัชญั ใบเตยหอม  ใหน้ักเรยีนระบุกลุ่มของผลและเมลด็พืชที่มกีารกระจายผลและ
เมลด็ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ กนั (ใชเ้วลา 5 นาท)ี 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบก่อน - หลงั เรียน 
วดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน เร่ือง กำรสืบพนัธุแ์บบอำศยัและไม่อำศยัเพศ 

 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดหรอืเหมาะสมทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีว 

1. การปฏสินธขิองพชืเกดิขึน้เมือ่ใด 
ก.  ละอองเรณูตกบนยอดเกสรตวัเมยี 
ข.  สเปิรม์เซลลผ์สมกบัเซลลไ์ข่ 
ค.  เมลด็เริม่งอกเป็นตน้ใหม่ 
ง.  กลบีดอกไมเ้ริม่บาน 
2.  ส่วนใดของดอกทีเ่จรญิไปเป็นผลหลงัจากปฏสินธแิลว้ 
ก. ฐานรองดอก  
ข. ไขอ่่อน 
ค.  ออวุล   
ง.  รงัไข ่
3. ขอ้ใดกล่าวไมถู่กต้อง 
 ก. รงัไขท่ าหน้าทีส่รา้งเซลลไ์ข่ 
 ข. เซลลไ์ขเ่จรญิเป็นต้นอ่อน 
 ค. รงัไขเ่จรญิเป็นใบเลีย้ง 
 ง. ออวลุเจรญิเป็นเมลด็ 
4. ส่วนประกอบใดของพชืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบืพนัธุแ์บอาศยัเพศโดยตรง 
 ก. เกสรตวัเมยีและเกสรตวัผู ้
 ข.  กา้นชเูกสรตวัเมยี 
 ค. กลบีเลีย้ง 
 ง.  กลบีดอก 
5. ขอ้ใดมคีวามสมัพนัธก์บัการปฏสินธขิองพชื 
ก. สเปิรม์เซลล ์+ เซลลไ์ข ่           ตน้อ่อน 
ข.  ออวุล + สเปิรม์เซลล ์              ตน้อ่อน 
ค. รงัไข ่+ เซลลไ์ข ่               ผล 
ง.  ออวลุ + เซลลไ์ข ่            ผล 
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6. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกีย่วกบั “ดอกตวัเมยี” ดอกหนึ่งบนตน้พชื 
ก. จะพบอบัละอองเรณูในดอกนัน้หน่ึงอนั 
ข. อาจเกดิการปฏสินธภิายในดอกนี้ได้ 
ค. จะพบเกสรตวัเมยีอยา่งน้อย 2 อนั 
ง. จะไมพ่บรงัไขภ่ายในดอกนี้ 
7. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งหลงัจากทีม่กีารปฏสินธแิลว้ 
ก. ออวุลเจรญิเป็นต้นอ่อน รงัไขเ่จรญิเป็นเมลด็ 
ข. ออวุลเจรญิเป็นเมลด็ รงัไขเ่จรญิเป็นตน้อ่อน 
ค. ออวลุเจรญิเป็นเมลด็ รงัไขเ่จรญิเป็นผล 
ง. ออวุลเจรญิเป็นผล รงัไขเ่จรญิเป็นเมลด็ 
8. ดอกครบส่วนและดอกสมบรูณ์เพศทุกชนิดจะมสี่วนประกอบใดทีเ่หมอืนทุกดอก 
ก. กลบีเลีย้ง กลบีดอก เกสรตวัผู ้เกสรตวัเมยี 
ข. กลบีดอก เกสรตวัผู ้เกสรตวัเมยี 
ค. เกสรตวัผู ้เกสรตวัเมยี 
ง. กลบีเลีย้ง กลบีดอก 
9. ขอ้ใดกล่าวไมถู่กตอ้ง 
ก. กลบีเลีย้งมหีน้าทีห่่อหุม้ส่วนต่างๆ ของดอกขณะดอกอ่อน 
ข. เกสรตวัผูม้หีน้าทีก่ระตุน้การงอกหลอดเรณู 
ค. ฐานรองดอกมหีน้าทีช่ดูอก 
ง. กลบีดอกมหีน้าทีล่่อแมลง 
10. การขยายพนัธุพ์ชืหมายถงึขอ้ใด 
ก.  วธิกีารคดัเลอืกพนัธุพ์ชืทีด่มีาปลูกและแบบแบ่งแยกทีไ่มต่อ้งอาศยัเพศโดยท าพชืตน้เดมิ 
ใหเ้กดิราก 
ข.  วธิกีารทีท่ าใหต้น้พชืมจี านวนเพิม่ขึน้เพื่อด ารงสายพนัธุข์องพชืชนิดต่างๆไมใ่หส้ญูพนัธุ์ 
ค.  วธิกีารขยายพนัธุพ์ชืโดยการเพาะพนัธุเ์มลด็  การทาบกิง่ การตอนกิง่และการตดิตา 
ง.  วธิกีารเพาะเมลด็พนัธุใ์หม ่ๆทีไ่มม่ใีนทอ้งถิน่แต่น ามาจากทอ้งถิน่อื่น 
11. ขอ้ใดคอืความส าคญัของการขยายพนัธุ ์
ก.  มคีวามส าคญัต่อมนุษยเ์พราะสามารถเพิม่ปัจจยัสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยั           
และยารกัษาโรค 
ข.  ความส าคญัต่อสิง่แวดลอ้มท าใหเ้กดิความรม่รืน่ เพิม่ออกซเิจนในอากาศ 
ค.  ความส าคญัต่อตน้พชืสามารถด ารงพนัธุท์ีด่ไีวไ้ดเ้กดิพนัธุพ์ชืใหม่ๆ  
ง.  ถูกทุกขอ้ 
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จากภาพต่อไปนี้ ใชต้อบค าถามในขอ้ที ่12 

 

 

 

 

 

 

 

ไพล ผกัตบชวำ  เศรษฐีพนัล้ำน 

มะม่วง  เงำะ

โรงเรี

ยน 

ลองกอง 

หวัหอม
ใหญ่ 

บวับก เผอืก 
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12. พชืทีส่ามารถสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ ไดแ้ก่ 
1……………………………2…………………………………..3……………..………………… 
13. พชืทีส่ามารถขยายพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศ ไดแ้ก่  
1……………………………2…………………………………..3……………..………………… 
14.  พชืทีส่ามารถขยายพนัธุด์ว้ยวธิกีาร ตอนกิง่ ไดแ้ก่  
1……………………………2…………………………………..3……………..………………… 
15. พชืทีส่ามารถขยายพนัธุด์ว้ยวธิกีาร ปักช า ไดแ้ก่  
1……………………………2…………………………………..3……………..………………… 

จำกภำพ ตอบค ำถำม ข้อ 16-20 

  พชืจ านวน 5 ชนิด ในขอ้ที ่ 16 – 20  มลีกัษณะของดอกดงัภาพ พชืแต่ละชนิดน่าจะมี
สิง่ใดช่วยในการถ่ายเรณู เพราะเหตุใด 
 

ชนิด ภำพดอก ลกัษณะทัว่ไปของดอก 
16. พะยอม  

 
 
 

ดอกขนาดเลก็เป็นช่อดอก สเีหลอืงอ่อน          
มกีลิน่หอม มนี ้าหวาน 

 
 
 
 

17. ทุเรยีน  
 
 
 

ดอกขนาดใหญ่ มเีกสรเพศผูจ้ านวนมาก 
อบัเรณูอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัยอดเกสร     
เพศเมยี ดอกบานเตม็ทีช่่วงกลางคนื                 

มกีลิน่หอม และน ้าหวาน 
 
 

18. ขา้ว  
 
 
 

ดอกขนาดเลก็ เป็นช่อดอก ไมม่กีลบีเลีย้ง
กลบีดอก มแีต่ใบประดบัสเีขยีว 2 แผ่น
ประกบกนั อบัเรณูยืน่ยาวออกจากใบ
ประดบั ดอกบานประมาณ  7 วนั 
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ชนิด ภำพดอก ลกัษณะทัว่ไปของดอก 
19. มงัคุด  

 
 
 
 

ดอกมขีนาดใหญ่ กลบีเลีย้งสเีขยีวอมเหลอืง
หนาตดิอยู่จนกลายเป็นผล กลบีดอกสแีดง 

ฉ ่าน ้าหวาน จดัเป็นดอกสมบรูณ์เพศ 
แต่เกสรตวัผูจ้ะเป็นหมนั เกสรอยูท่ีฐ่าน

รอบๆ ของรงัไข่ 
20.ปาลม์
น ้ามนั 
 
 
 

 ช่อดอกแยกเพศเมยีและดอกเพศผูภ้ายใน
ตน้เดยีวกนั บางครัง้จะพบว่ามชี่อดอก
กะเทยซึง่มทีัง้ดอกเพศผูแ้ละเพศเมยีอยู่
รวมกนัการบานจะบานไมพ่รอ้มกนั ดอกมี

กลิน่หอม 
และมนี ้าหวาน 

 
 

 
ใหน้กัเรยีนเลอืกค าตอบ  สิง่ทีช่่วยในการถ่ายเรณูของดอกทัง้ 5 ชนิดในตารางและเหตุผล 

ก. สตัว ์เช่น กระรอก นก  ผเีสือ้ มด แมลง เช่น ดว้งงวง และ ลม เนื่องจาก ดอกช่อมี
ขนาดใหญ่แขง็แรง มปีรมิาณน ้าหวานมาก 

ข. แมลงชนิดต่างๆ เพราะดอกขนาดเลก็ มกีลิน่และน ้าหวานทีด่งึดดูแมลง 
ค. สตัวท์ีอ่อกหากนิช่วงเวลากลางคนื เช่น คา้วคาว และดอกบานช่วงกลางคนื และมกีลิน่

และน ้าหวานดงึดดูสตัว์ 
ง. ลม เพราะดอกมขีนาดเลก็ ไมม่กีลบีดอก และมอีบัเรณูยื่นออกมาจากใบประดบั ดงันัน้ 

ลมจงึช่วยพดัพาเรณูไปได ้หรอืมแีมลงช่วยในการถ่ายเรณูไดเ้ช่นกนั 
จ. สตัวเ์ช่น นก แมลง มด ผเีสือ้ เนื่องจากดอกมขีนาดใหญ่ สสีนัสวยงาม และมกีลิน่ดงึดดู

สตัวใ์หม้าช่วยถ่ายเรณูได้ 
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ใบกิจกรรม ท่ี 1.1 กำรถ่ำยเรณูเกิดขึ้นได้อย่ำงไร 
 
 
จดุประสงค ์
  สงัเกต รวบรวมขอ้มลู และอธบิายวธิกีารถ่ายละอองเรณูของพชืดอก 
วสัดอุปุกรณ์i 
1. ดอกเงาะ 4. ดอกแกว้ 7. ใบมดีโกน 
2. ดอกทุเรยีน 5. ดอกมงัคุด 8. แว่นขยาย 
3. ดอกชบา 6. ดอกขา้ว 9. วดีทิศัน์การถ่ายละออง

เรณู 
วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม 

1. สงัเกต รปูรา่งลกัษณะ ส ีกลิน่ และเปรยีบเทยีบต าแหน่งของเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศ
เมยีของดอกพชืแต่ละชนิด วาดภาพและบรรยายสิง่ทีส่งัเกตได ้ 

2. รว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัลกัษณะของดอกทีช่่วยใหเ้กดิการถ่ายเรณู และคาดคะเน
เกีย่วกบัลกัษณะของดอกทีช่่วยใหเ้กดิการถ่ายเรณูของดอกทีศ่กึษา พรอ้มบอกเหตุผล 

3. รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการถ่ายเรณูของพชืดอก 
  4. น าขอ้มลูการถ่ายเรณูของพชืดอกทีไ่ด้จากการรวบรวมเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การอภปิราย บนัทกึผล 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวการตอบ 

                         ข้อควรระวงั 
  ใบมดีโกนมคีวามคม ควรใชด้ว้ยความ
ระมดัระวงั 
  ในการสงัเกตดอกนกัเรยีนสามารถใชม้ดีโกน                                                                
        ผ่าส่วนต่าง ๆ ของดอกได ้
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ผลกำรศึกษำ 
ตารางที ่1 แสดงผลการสงัเกตและรวบรวมวธิกีารถ่ายละอองเรณูของพชืดอกทีส่นใจศกึษา 

ช่ือดอก / ภำพวำด รปูร่ำง/ลกัษณะ สี/กล่ิน 
ต ำแหน่งเกสร 
เพศผู/้เพศเมีย 

ดอกเงาะ 
 
 
 

ดอกมขีนาดเลก็ เป็น
ช่อดอก จะทะยอย
บานเรือ่ยๆ จากโคน
ช่อไปหาปลายช่อ  มี
ดอกตวัผูแ้ละดอก
สมบรูณ์เพศ 

 

ดอกมสีขีาวอมเหลอืง 
มกีลิน่หอมอ่อน ๆ 

เกสรเพศผูจ้ านวน
มาก/เพศเมยี 1 อนั 
และบางดอกมเีฉพาะ
เกสรเพศผูเ้พยีง
อยา่งเดยีว 

ดอกทุเรยีน 
 
 

ดอกขนาดใหญ่ เป็น
ช่อดอกทีม่กีา้นดอก
ยาวตดิกบักิง่ ดอก
บานจากปลายไปหา
โคนช่อ และจะบาน     

ตอนกลางคนื  
 

กลบีเลีย้งสเีขยีว  
กลบีดอกสเีหลอืง

อ่อน/ ดอกบานเตม็ที่
ตอนกลางคนื  มกีลิน่
หอม มนี ้าหวาน 

เกสรเพศผูจ้ านวน
มาก อบัเรณูอยูใ่น
ระดบัใกลเ้คยีงกบั
ยอดเกสรเพศเมยี  

ดอกชบา 
 
 
 

ดอกขนาดใหญ่ 
ส่วนประกอบครบสี่
ส่วนชดัเจน กลบีดอก
มสีสีนัสดใส ขณะเป็น
ดอกอ่อน กลบีเลีย้งสี
เขยีวจะหุม้ดอกตูมไว ้

 

กลบีดอก มจี านวน 5 
กลบี สสีนัสดใส เช่น 
แดง  สม้ ชมพ ู/ มี
น ้าหวานเหนียวที่
ยอดเกสรตวัเมยี ไม่
มกีลิน่ 

เกสรเพศเมยีม ี1 อนั
รงัไขแ่ละก้านเกสร
เพศเมยีถูกกา้นเกสร
เพศผูหุ้ม้ไว ้ยอด
เกสรเพศเมยีอยู่

สงูขึน้ไปจากอบัเรณู 
แยกเป็น 5 แฉก 

ดอกมงัคุด 
 
 
 

ดอกมขีนาดใหญ่ 
กลบีเลีย้งสเีขยีวอม
เหลอืงหนาตดิอยูจ่น
กลาย  เป็นผล 
จดัเป็นดอกสมบูรณ์
เพศ 
 

กลบีดอกสแีดง ฉ ่า
น ้าหวาน ไม่มกีลิน่ 

เกสรตวัผูจ้ะเป็นหมนั 
เกสรอยูท่ีฐ่านรอบๆ 
ของรงัไข ่ยอดเกสร
เพศเมยีเป็นกอ้น
กลมสเีหลอืง ขนาด
ใหญ่ 

77 



 
 

ช่ือดอก / ภำพวำด รปูร่ำง/ลกัษณะ สี/กล่ิน 
ต ำแหน่งเกสร 
เพศผู/้เพศเมีย 

ดอกขา้ว 
 
 
 

ดอกมขีนาดเลก็มาก 
เป็นช่อ ไม่มกีลบี
เลีย้งและกลบีดอก มี
แต่ใบประดบัสเีขยีว 2 
แผ่นประกบกนั ดอก
จะบานประมาณ 7 
วนั 

ใบประดบัสเีขยีว / 
ไมม่กีลิน่ 

อบัเรณูยืน่ยาว
ออกมาจากใบประดบั

ทีป่ระกบกนั  

ดอกแกว้ 
 
 

ช่อดอก ดอกขนาด
เลก็ ดอกตูม รปูทรงร ี
ยาวประมาณ 1.5 

cm.  ดอกบานมกีลบี
ดอกสขีาว แยกจากนั 
กลบีเลีย้งสเีขยีว 

กลบีดอกสขีาว 5-6 
กลบี 

กลบีเลีย้งสเีขยีว 
กลบีดอกสขีาว 5-6 

กลบี 
/มกีลิน่หอม 

เกสรเพศผูม้ ี10 อนั 
สัน้ 5 อนั ยาว 5 อนั 
เรยีงอยู่รอบๆ เกสร
เพศเมยี ความสงู
ของอบัเรณูเท่ากบั
ยอดเกสรเพศเมยี / 
เกสรเพศเมยี ม ี1 
กา้นชสูเีขยีว ยอด
พองออกเป็นตุ่มสี
เหลอืงเขม้ ทีย่อดมี
ของเหลวเหนียว 

ผลกำรทดลอง และกำรอภิปรำยผล 

ผลการรว่มกนัอภปิรายเกี่ยวกบัลกัษณะของดอกทีช่่วยใหเ้กดิการถ่ายเรณูและคาดคะเน
เกีย่วกบัลกัษณะของดอกทีช่่วยใหเ้กดิการถ่ายเรณูของดอกทีศ่กึษา ไดว้่า สิง่ทีช่่วยในการถ่าย
เรณูใหพ้ชืจะสมัพนัธก์บัลกัษณะและโครงสรา้งของดอก ซึง่พชืทีด่อกมสีสีนั สวยงาม ดงึดดูความ
สนใจไดด้ ี มกีลิน่ จะมสีตัวม์าช่วยในการถ่ายเรณู เช่น มด แมลงวนั ผึง้ ผเีสือ้ นก คา้งคาว 
กระรอก และมนุษย ์ส่วนพชืทีม่ดีอกไม่มสี ีไม่มกีลิน่ จะมลีม และน ้า ช่วยในการถ่ายเรณูได้ 

 

 

 

 

78 



 
 

ค ำถำมท้ำยกิจกรรม 

1. ลกัษณะต่างๆ ของดอกมสี่วนช่วยในการถ่ายเรณูของดอกหรอืไม ่อยา่งไร  
แนวค ำตอบ  ลกัษณะต่าง ๆ ของดอกมสี่วนเกีย่วขอ้งในการถ่ายเรณูของพชืดอก โดย

ถา้ส่วนของเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมยีอยูใ่นระดบัเดยีวกนั หรอื เกสรตวัผูส้งูกว่าเกสรตวัเมยี 
พชืชนิดนัน้กม็โีอกาสทีจ่ะถ่ายเรณูไดเ้อง แต่ถา้เกสรตวัผูต้ ่ากว่าเกสรตวัเมยี กจ็ะเป็นตอ้งมสีิง่ที่
ช่วยในการถ่ายเรณู เช่น ลม สตัว ์เช่น ในดอกมงัคุด จะพบว่า มมีดด าจ านวนมากในดอก ซึง่
ช่วยในการถ่ายเรณูใหก้บัดอกมงัคุด  

2. ปัจจยัภายนอกทีช่่วยในการถ่ายเรณูของดอกมอีะไรบา้ง 
แนวค ำตอบ  สิง่ทีช่่วยในการถ่ายเรณูของพชืดอกมหีลายอย่าง เช่น ลม น ้า สตัว ์

มนุษย ์และตวักลางทีเ่ป็นพาหะอื่น ๆ 

3. วธิกีารถ่ายเรณูจากการอภปิรายเหมอืนหรอืแตกต่างจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ อย่างไร 
แนวค ำตอบ  เหมอืนกนั คอื ดอกของพชืแต่ละชนิดมลีกัษณะรูปร่างทีแ่ตกต่างกนั ซึง่

จะมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารถ่ายเรณูของพชื เช่น ดอกทีม่กีลิน่ มสีสีนัสดใส จะมสีัตวช์่วยในการ
ถ่ายเรณู แตกต่างกนั คอื นอกจากการมกีลบีดอกสสีนัสดใสหรอืมกีลิน่ช่วยในการดงึดูดสตัว์ให้
เขา้มาช่วยถ่ายเรณูแลว้ พชืยงัอาศยัตวักลางอื่น ๆ ไดอ้กี เช่น ลม น ้า 

4. จากกจิกรรมสรปุไดว้่า 
แนวค ำตอบ วธิกีารถ่ายเรณูของพชืแต่ละชนิดเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะ รปูร่างของดอก 

โดยมสีิง่ช่วยถ่ายเรณู เช่น ลม น ้า สตัวช์นิดต่าง ๆ ตามธรรมชาตขิองพชืและสิง่แวดลอ้มทีพ่ชื
ชนิดนัน้อยู ่  และทีส่ าคญัทีสุ่ดในปัจจบุนั มนุษยเ์ป็นผูซ้ึง่มคีวามส าคญัทีสุ่ดในการช่วยถ่ายเรณู
ใหก้บัพชืชนิดต่าง ๆ โดยมเีหตุผลส าคญัๆ เช่น ช่วยขยายพนัธุไ์มใ่หส้ญูพนัธุ ์หรอื เพื่อปรบัปรงุ
หรอืประโยชน์ทางเศรษฐกจิ เป็นตน้ 
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 ใบกิจกรรม ท่ี 1.2 เมลด็งอกได้อย่ำงไร 
 
จดุประสงค ์

1. สงัเกต รวบรวมขอ้มลู และระบุสว่นประกอบและหน้าทีข่องส่วนประกอบของเมลด็พชื 
2. รวบรวมขอ้มลู และระบุปัจจยัในการงอกของเมลด็ 
3. อภปิราย และลงมอืปฏบิตัเิพื่อสงัเกตการเปลีย่นแปลงของเมลด็พชืขณะงอก 

วสัดอุปุกรณ์ 
1. เมลด็เงาะ 3. ใบมดีโกน 5. น ้า 
2. เมลด็ขา้วโพด 4. แว่นขยาย  

วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม ตอนท่ี 1 
  1. สงัเกต ลกัษณะภายนอกและภายในของเมลด็เงาะโรงเรยีน และเมลด็ขา้วโพด โดยใช้
ใบมดีโกนผ่าเมลด็ตามยาว บนัทกึผลโดยการวาดภาพส่วนประกอบของเมลด็  
  2. สบืคน้และรวบรวมเกี่ยวกบัส่วนประกอบและหน้าทีข่องแต่ละส่วนประกอบของเมลด็
เงาะ (พนัธุเ์งาะโรงเรยีน)  และเมลด็ขา้วโพด   เปรยีบเทยีบส่วนประกอบของเมลด็กบัภาพวาด
ใน    ขอ้ที ่1 เพิม่เตมิหรอืแกไ้ขภาพทีว่าดไวใ้หถู้กตอ้ง และระบุส่วนประกอบของเมลด็ 
 ผลกำรศึกษำ 
ตารางที ่2 แสดงผลการสงัเกตลกัษณะภายนอกและภายในของเมลด็ 

ชนิดของเมลด็ ลกัษณะภำยนอก ลกัษณะภำยใน 
เมลด็เงาะ 

 
 
 
 

  

เมลด็ขา้วโพด 
 
 
 
 

 
 

 

ข้อควรระวงั   ใชใ้บมดีโกนมคีวามคม ควรใชอ้ยา่งระมดัระวงั 
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ตำรำท่ี 3  ผลการสบืคน้และรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนประกอบและหน้าทีข่องแต่ละ
ส่วนประกอบของเมลด็พชื 

เมลด็พืช ส่วนประกอบ หน้ำท่ีของส่วนประกอบ 
เงาะ เปลอืกหุม้เมลด็ ห่อหุม้ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเมลด็ 

เอม็บรโิอ 
ประกอบดว้ย 
- รากแรกเกดิ (radicle) 
- ตน้อ่อน (caulicle) 
- ใบเลีย้ง (cotyledon) 

 
 
- จะเจรญิเตบิโตต่อเป็นรากแกว้ 
- จะเจรญิเตบิโตต่อเป็นล าตน้ 
- เป็นแหล่งอาหารของตน้อ่อนขณะงอก 
 

ข้ำวโพด เปลอืกหุม้เมลด็ ห่อหุม้ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเมลด็ 
เอม็บรโิอ 
ประกอบดว้ย 
- รากแรกเกดิ (radicle) 
- ตน้อ่อน (caulicle) 
- ใบเลีย้ง (cotyledon) 

 
 
- จะเจรญิเตบิโตต่อเป็นรากขัน้ตน้มอีายุระยะ
หนึ่ง 
- จะเจรญิเตบิโตต่อเป็นล าตน้ 
- สรา้งเอนไซมม์าช่วยดงึอาหารจากเอนโด
สเปิรม์มาใชข้ณะงอก 

เอนโดสเปิรม์ เป็นแหล่งอาหารของตน้อ่อนในขณะงอก 
 
ค ำถำมท้ำยกิจกรรม 
1. เมลด็เงาะและเมลด็ขา้วโพดมสี่วนประกอบเหมอืนหรอืแตกต่างกนั อยา่งไร 
แนวค ำตอบ  เมลด็เงาะและเมลด็ขา้วโพดมเีปลอืกหุม้เมลด็ และเอม็บรโิอเหมอืนกนั แต่เมลด็
ขา้วโพดมเีอนโดสเปิรม์ ซึง่เมลด็เงาะไม่ม ี
2. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเมลด็มหีน้าทีอ่ยา่งไร 
แนวค ำตอบ  เปลอืกหุม้เมลด็เป็นส่วนทีอ่ยู่ชัน้นอกสุด ท าหน้าทีห่่อหุม้ส่วนประกอบอื่นๆ ของ
เมลด็ 
       เอม็บรโิอ จะประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ รากแรกเกดิ จะเจรญิเป็นรากแก้ว หรอื
รากขัน้ตน้ในขา้วโพด ตน้อ่อน จะเจรญิเป็นล าตน้ และใบเลีย้ง ท าหน้าทีเ่ป็นแหล่งอาหารใหแ้ก่
ตน้อ่อนขณะงอก 
                เอนโดสเปิรม์ มหีน้าทีส่ะสมอาหารส าหรบัตน้อ่อนทีก่ าลงังอก 
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3. จากกจิกรรม ตอนที ่1 สรปุไดว้่าอยา่งไร 
แนวค ำตอบ  เมลด็พชืประกอบดว้ย เปลอืกหุม้เมลด็ เอม็บรโิอ และเอนโดสเปิรม์ ซึง่แต่ละส่วน
มหีน้าทีแ่ตกต่างกนั 

วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม ตอนท่ี 2 
1. รวบรวมขอ้มลูปัจจยัในการงอกของเมลด็ ออกแบบวธิกีารเพาะเมลด็และตารางบนัทกึผลการ
เปลีย่นแปลงในขณะทีเ่มลด็พชืแต่ละชนิดก าลงังอก 
2. เพาะเมลด็เงาะและเมลด็ขา้วโพดตามวธิทีีอ่อกแบบสงัเกตการเปลีย่นแปลงของเมลด็ตัง้แต่
เริม่เพาะจนตน้เงาะ และตน้ขา้วโพดมใีบแทง้อกจากเมลด็ บนัทกึผล 
ผลกำรศึกษำ 
ตารางที ่4 แสดงการรวบรวมขอ้มลูปัจจยัในการงอกของเมลด็พชืและการออกแบบการเพาะ
เมลด็ 
 

ปัจจยัในกำรงอก กำรออกแบบกำรเพำะเมลด็ 
ไดแ้ก่ 
- ความชืน้ (น ้า) 
- แก๊สออกซเิจน 
- อุณหภมูทิีเ่หมาะสม 
 
 
 
 

     1.  เลอืกเมลด็เงาะทีม่คีวามสมบรูณ์ น าไปแช่น ้าก่อน  1-2 
คนืเลอืกเมลด็ขา้วโพดทีม่คีวามสมบรูณ์ แช่น ้าก่อน 1 คนื 
     2. น าเมลด็ทีเ่ลอืกมาเพาะในขวดพลาสตกิใสตดัครึง่ เจาะรู
ทีก่น้ขวด ใส่ทรายหยาบสูงประมาณ 10 เซนตเิมตร วางเมลด็
พชื ทัง้ 2 ชนิดใหต้ดิผนงัดา้นในขวด และใส่ทรายปิดทบัเมลด็
หนาประมาณ 2 เซนตเิมตร  
     3. น าขวดไปวางในทีแ่ดดส่องถงึ อุณหภมูชิ่วงกลางวนั
ประมาณ 30 องศาเซลเซยีส  รดน ้าทุกวนั  ปรมิาณวนัละ  5    
ชอ้นโต๊ะ 
     4. สงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงของเมลด็ หลงัรดน ้าทุกวนั  
บนัทกึผลโดยการถ่ายภาพ 
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ตารางที ่5  แสดงผลการเปลีย่นแปลงของเมลด็เงาะและเมลด็ขา้วโพดในแต่ละวนั 
 

วนัท่ี 
เมลด็เงำะ 

ภำพถ่ำย กำรเปล่ียนแปลง 

 1-2 

 
 
 
 

เมลด็ยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลง สขีองเปลอืกหุม้เมลด็ 
เริม่เปลีย่นสเีลก็น้อย ขนาดของเมลด็เท่าเดมิ 

3-7 

 
 
 
 

เมลด็ขยายขนาดใหญ่ขึน้ เปลอืกหุม้เมลด็สคีล ้าขึน้ 
บางส่วนเริม่แตก มรีากสขีาวเริม่แทงออกมาก             

มทีศิทางพุ่งลงดา้นล่าง 

8-10 

 
 
 
 

เมลด็ขยายขนาดใหญ่ขึน้ เปลอืกหุม้เมลด็เริม่แยกตวั
ออกจากเมลด็ รากสขีาวยาวขึน้ ปลายรากมสีเีขยีว  

ทศิทางของรากพุ่งลงดา้นล่าง 

 
11-15 

 
 

 รากยาวขึน้มาก เริม่มรีากแขนง ส่วนของตน้อ่อน 
เริม่ยดืยาวออก ทศิพุ่งขึน้ดา้นบน ดนัเมลด็ขึน้เหนือ

ดนิ 
เริม่สงัเกตเหน็ใบอ่อน 

 
 

16-20 
 
 
 

 รากยาวมากขึน้ มรีากแขนง ส่วนของตน้อ่อน           
เริม่เปลีย่นสเีป็นสเีขยีวอ่อนๆ ล าตน้ยาวขึน้ เปลอืก
หุม้เมลด็หลุดออกมองเหน็ใบเลีย้ง แยกจากกนั 2 ใบ 

 
 

21-30 
 
 
 

 รากยาว มรีากแขนงทีแ่ขง็แรง ล าตน้แขง็แรงมากขึน้  
ใบเลีย้งหลุดออกไป ใบแทคู้่แรกมสีเีขยีว ใบแทคุ้่ที ่2 

เริม่เกดิขึน้ 
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วนัท่ี 
เมลด็ข้ำวโพด 

ภำพถ่ำย กำรเปล่ียนแปลง 

 
1 
 

 
 
 
 

 
เมลด็ยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลง 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

 
 

เมลด็ขยายขนาดขึน้ 
 

 

3 

 
 
 
 

 
 

มรีากสขีาวแทงออกมาจากขัว้ผล แทงลงทางกน้ขวด 
 

 
4  

 
 
 

 
รากเจรญิเตบิโตยาวขึน้ และมจี านวนรากเพิม่ขึน้    

ส่วนยอดเจรญิเตบิโตพน้ทราย 
 

 

 
 
5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รากยาวขึน้และมจี านวนเพิม่ขึน้ ส่วนยอด
เจรญิเตบิโตยาวขึน้เหน็ใบแทส้เีขยีว 
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วนัท่ี 
เมลด็ข้ำวโพด 

ภำพถ่ำย กำรเปล่ียนแปลง 

   6 

 
 
 
 

 
มใีบเท ้2 ใบ แผ่นใบขยายขนาดและเริม่กางออก 

 
 

 
 
 

7 

 
 
 
 

ล าตน้เจรญิเตบิโตขึน้ มใีบแท ้2 ใบ ขนาดใหญ่ขึน้ 
และแยกจาก 

 
 
 

 
ถำมท้ำยกิจกรรม 
1. ปัจจยัในการงอกของเมลด็มอีะไรบา้ง และปัจจยัเหล่านี้มสี่วนช่วยในการงอกอย่างไร 

แนวค ำตอบ  

ปัจจยัในการงอกของเมลด็ ไดแ้ก่ 
  - น ้าหรอืความชืน้ ช่วยใหเ้มลด็หยดุการพกัตวัและพองขยายขนาดขึน้ เปลอืก
หุม้เมลด็อ่อนตวัลง ท าใหร้ากแรกเกดิงอกแทงออกจากเมลด็ได้ 
  - แก๊สออกซเิจน เมลด็ใชแ้ก๊สออกซเิจนในกระบวนการสรา้งพลงังานในการงอก 
  - อุณหภมู ิอุณหภมูทิีเ่หมาะสมจะส่งผลต่อกระบวนการท างานภายในเซลล ์        
ของเมลด็ 
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2. วธิกีารเพาะเมลด็ของนกัเรยีน จดัใหม้ปัีจจยัใดบา้งทีช่่วยในการงอก เพราะเหตุใด 
แนวค ำตอบ  ใชว้ธินี าเมลด็ทีส่มบูรณ์มาแช่ในน ้าอุ่นก่อน เพื่อใหเ้ปลอืกนิ่มเร็วขึน้ และ

กระตุ้นการงอกได้ดกีว่าการแช่ในน ้าเยน็ จากนัน้น ามาเพาะในวสัดุปลูกที่มสีภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสม ไดแ้ก่ มคีวามชืน้ อุณหภมู ิ(ประมาณ 30 องศาเซลเซยีส) และอากาศทีพ่อเหมาะ 

3. การเปลีย่นแปลงขณะงอกของเมลด็เงาะและเมลด็ขา้วโพดเหมอืนหรอืแตกต่างกนั อยา่งไร 
แนวค ำตอบ  การเปลีย่นแปลงขณะงอกของเมลด็เงาะและเมลด็ขา้วโพดจะแตกต่างกนั 

โดยในขณะทีเ่มลด็ขา้วโพดงอก รากแรกเกดิแทงออกมาจากเมลด็ในเวลาไล่เลีย่กบัต้นอ่อนของ
ขา้วโพดจะงอกออกมาดว้ย เมือ่ใบแทใ้บแรกโผล่ขึน้พน้ดนิ เมลด็จะเหีย่วและลบีไป ส่วนการงอก
ของเมลด็เงาะ รากแรกเกดิจะงอกออกจากเมลด็ก่อน จากนัน้ตน้อ่อนจะเจรญิเตบิโตและโผล่ออก
จากเมลด็ ต้นอ่อนจะงอตวัดงึใบเลี้ยงและยอดอ่อนออกจากเปลอืกหุ้มเมล็ด เมื่อต้นอ่อนส่วนใต้
ใบเลีย้งตัง้ตรง ตน้อ่อนเหนือใบเลีย้งยดืตวั ใบเลีย้งจะกางออกท าใหเ้หน็ใบแทแ้ละยอดอ่อน 

4. จากการสบืคน้ขอ้มลู การงอกของเมลด็พชืใบเลีย้งคู่ จะมกีารงอกในลกัษณะเหมอืน ๆ กนั ใน
กรณทีีเ่มลด็เงาะใหญ่และแขง็มากไมส่ะดวกในการน ามาผ่าหรอืตดัเพื่อศกึษาภายใน นกัเรยีน
คดิว่า จะใชเ้มลด็พชืชนิดใด เป็นตวัแทนในการศกึษาเมลด็พชืใบเลีย้งคู่จากสวนของนกัเรยีน 

แนวค ำตอบ  เนื่องจากเงาะเป็นพชืใบเลีย้งคู่ การงอกของพชืใบเลีย้งคู่จะมลีกัษณะ
เหมอืนกนั พชืในสวนทีส่ามารถน ามาศกึษาไดเ้ช่นเดยีวกบัเมลด็เงาะ ไดแ้ก่ เมลด็มะมว่ง 
ถัว่ฝักยาว ถัว่แดง ถัว่ลสิง  

5. จากการสบืคน้ขอ้มลู การงอกของเมลด็พชืใบเลีย้งคู่และใบเลีย้งเดีย่ว มลีกัษณะเป็นอย่างไร 
 

 

 

 

 
ภำพแสดงกำรงอกของพืชใบเล้ียงคู่ (ถ ัว่) 
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ภาพแสดงการงอกของพชืใบเลีย้งเดีย่ว (ขา้วโพด) 

ลกัษณะการงอกของเมลด็ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื 
  1. การงอกทีชู่ใบเลีย้งขึน้มาเหนือดนิ (epigeal germination) รากอ่อนงอกโผล่พน้เมลด็ 
ออกทางรูไมโครโพล์ (micropyle) เจรญิสู่พื้นดนิจากนัน้ ไฮโปคอติล (hypocotyl) จะงอกและ
เจรญิยดึยาวตามอย่างรวดเรว็ดงึส่วนของใบเลี้ยง (cotyldon) กบั เอปิคอติล(epicotyl) ขึ้นมา
เหนือดนิ เช่น การงอกของพชืในเลีย้งคู่ต่าง ๆ  

2. การงอกที่ฝังใบเลี้ยงไว้ใต้ดนิ (hypogeal germination) พบใน พชืใบเลี้ยงเดี่ยว พชื
พวกนี้มไีฮโปคอตลิ (hypocotyl) สัน้ เจรญิชา้ ส่วนเอปิคอตลิ (epicotyl) และยอดอ่อน (plumule) 
เจริญยืดยาวได้อย่างรวดเร็ว เช่น เมล็ดข้าว ข้าวโพด หญ้า ฯลฯ การพักตัวของเมล็ด 
(dormancy) หมายถงึ สภาพทีเ่อม็บรโิอในเมลด็สามารถคงสภาพและมชีวีติอยูไ่ดโ้ดยไมเ่กดิการ
งอก 
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ใบกิจกรรมท่ี 1.3 พฒันำควำมคิดสร้ำงสรรคท์ำงวิทยำศำสตร ์
เร่ือง กำรขยำยพนัธุ์ของพืชในสวนหลงับ้ำน 

 
จดุประสงค ์สบืคน้ขอ้มลู วเิคราะห ์และใชค้วามคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรใ์นการ
ขยายพนัธุข์องพชืในสถานการณ์ 

ในสวนหลงับา้นของนกัเรยีน มพีชืหลากหลายชนิด  จากการส ารวจพบว่า   มพีชืไดแ้ก่      
เงาะ(พนัธุเ์งาะโรงเรยีน)  ทุเรยีน ลองกอง มงัคุด  มะพรา้ว หมาก ปาลม์น ้ามนั กลว้ย ออ้ย 
ขา้วโพด  มะละกอ  ยางพารา  มะมว่ง  มะนาว  ขนุน  คะน้า ผกับุง้ พรกิขีห้นู ข่า ตะไคร ้ขมิน้ 
กระเพรา โหระพา ถัว่ลสิง  ถัว่ฝักยาว ถัว่แดง แตงกวา บวบ ฟักทอง ขา้วโพด มนัส าปะหลงั 
อญัชนั  ผกักาดใบเตยหอม ตน้หอม ผกัช ีเป็นตน้ ครใูหง้านใหน้กัเรยีนกลบัไปสบืคน้ขอ้มลู
เกีย่วกบัการขยายพนัธุพ์ชืทัง้แบบอาศยัเพศ และไมอ่าศยัเพศ ของพชืในสวนดงักล่าว และ
สงัเกตการงอกของเมลด็พชืว่าเหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร 

ตอนท่ี 1 คิดริเร่ิม และ คิดคล่อง   

ค ำสัง่  ใหน้กัเรยีนตอบค าถามต่อไปนี้ โดยใชเ้วลาเพยีงขอ้ละ 3 นาท ี
ค าถามที่ 1 ให้นักเรยีนระบุ ชนิดของพชืในสวนที่เป็นพชืใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่           

มอีะไรบา้ง 
แนวการตอบ 

  พชืใบเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ มะพรา้ว หมาก ปาล์มน ้ามนั กล้วย อ้อย ขา้วโพด ข่า ตะไคร้ 
ขมิน้ ใบเตยหอม 
  พชืใบเลีย้งคู่ ไดแ้ก่ เงาะ ลองกอง มะละกอ ยางพารา  มะม่วง ขนุน คะน้า ผกับุง้ พรกิ
ขีห้นู กระเพรา โหระพา ถัว่ลสิง  มนัส าปะหลงั อญัชนั  

 
 ค าถามที่ 2  ให้นักเรยีนระบุว่าพชืในสวนชนิดใดที่สามารถสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศได้ 
และพชืชนิดใดทีส่ามารถสบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศได ้

แนวกำรตอบ 
 พชืทุกชนิดสามารถสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศได ้และพชืชนิดทีไ่ม่สามารถสบืพนัธุแ์บบไม่
อาศยัเพศได ้เช่น กลว้ย อ้อย เงาะ ลองกอง มะละกอ ยางพารา  มะม่วง ขนุน คะน้า ผกับุง้ ข่า 
ตะไคร ้ขมิน้ กระเพรา โหระพา มนัส าปะหลงั ใบเตยหอม พชื เหล่านี้ สามารถใชส้่วนต่าง ๆ ที่
ไมใ่ชเ้มลด็มาขยายพนัธุไ์ด ้
 ค าถามที ่3  ใหน้ักเรยีนระบุว่าพชืในสวนชนิดใดทีส่ามารถสบืพนัธุไ์ดท้ัง้แบบอาศยัเพศ
และไมอ่าศยัเพศได ้
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แนวกำรตอบ 
 พชืทุกชนิดสามารถสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศได ้แต่ชนิดทีม่เีมลด็เด่นชดั ใหส้ามารถน ามา
เพาะเมล็ดเพื่อปลูกเป็นต้นได้ง่าย เช่น เงาะ(พันธุ์เงาะโรงเรียน)  ทุเรียน ลองกอง มงัคุด 
มะพร้าว หมาก ปาล์มน ้ามนั  ข้าวโพด  มะละกอ  ยางพารา  มะม่วง  มะนาว  ขนุน  คะน้า 
ผกับุง้ พรกิขีห้นู กระเพรา โหระพา ถัว่ลสิง  ถัว่ฝักยาว ถัว่แดง แตงกวา บวบ ฟักทอง อญัชนั  
ผกักาด  ตน้หอม ผกัช ี
และพชืที่สามารถสบืพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศได้ เช่น กล้วย เงาะ ลองกอง มะละกอ ยางพารา  
มะม่วง ขนุน คะน้า ผกับุง้ กระเพรา โหระพา พชืเหล่านี้ สามารถใชส้่วนต่าง ๆ เช่น ล าต้น กิง่ 
หน่อ ยอด มาขยายพนัธุไ์ดน้อกจากการใชเ้มลด็ มาขยายพนัธุ ์
 
ตอนท่ี 2  คดิยดืหยุน่และคดิละเอยีดละออ (ใชเ้วลาขอ้ละ 5 นาท)ี 

ค าถามที ่4  การขยายพนัธุ์พชื ดว้ยการเพาะเมลด็ใหไ้ดต้้นใหม่ จะพบว่า เมล็ดพชืบาง
ชนิดงอกเป็นต้นได้ยาก ถ้าเพาะเมล็ดด้วยวธิแีบบธรรมดา เช่น ฝังดนิ รดน ้า เมล็ดจะไม่งอก
ออกมา นกัเรยีนจะมวีธิกีารอยา่งไรท าใหเ้มลด็ที่งอกยากเหล่านัน้สามารถงอกจากเมลด็ไดด้ขีึน้ 

แนวกำรตอบ 
การกระตุน้การงอกของเมลด็ ท าไดห้ลายวธิ ีเช่น 
 1.น าเมล็ดมาแช่น ้าอุ่นที่อุณหภูม ิประมาณ 45- 50 องศาเซลเซยีส เพื่อให้เปลอืกหุ้ม
เมลด็นิ่ม อ่อนตวั และอาหารทีส่ะสมอยูใ่นเมลด็อ่อนตวัลง สามารถน ามาใชไ้ดง้า่ยขึน้  

2. คบีส่วนทีเ่ป็นเปลอืกแขง็หุม้เมลด็ออกในต าแหน่งด้านทีส่่วนของรากจะสามารถงอก
ออกมาไดง้า่ยขึน้ แลว้กระตุน้การงอกดว้ยวธิทีี ่1  

3. การแช่เมลด็ในสารละลายกรด เพื่อ ใหเ้ปลอืกเมลด็ถูกกดักร่อนใหอ่้อนตวั ท าใหง้่าย
ต่อการทีร่ากจะแทงทะลุเปลอืกแลว้งอกออกมาได ้

ค ำถำมท่ี 5  ลกัษณะของผลและเมลด็พชืจะสมัพนัธ์กบัวธิกีารกระจายผลและเมลด็พชื 
โดยสิง่มชีวีติและสิง่ไม่มชีวีติช่วยในการกระจายผลและเมล็ด ถ้าในสวนของนักเรยีนมผีลและ
เมลด็ ดงัต่อไปนี้  มะพรา้ว หมาก ปาลม์น ้ามนั กลว้ย ออ้ย ขา้วโพด ออ้ย เงาะ ลองกอง มะละกอ 
ยางพารา  มะมว่ง ขนุน คะน้า ผกับุง้ พรกิขีห้นู ขา่ ตะไคร ้ขมิน้ กระเพรา โหระพา ถัว่ลสิง  มนั
ส าปะหลงั อญัชญั ใบเตยหอม  ใหน้ักเรยีนระบุกลุ่มของผลและเมลด็พชืที่มกีารกระจายผลและ
เมลด็ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ กนั (ใชเ้วลา 5 นาท)ี 

แนวกำรตอบ 
 1. กระจายผลและเมลด็ดว้ยสิง่มชีวีติ เช่น  

1.1 กระจายผลและเมลด็ดว้ยมนุษย ์ซึง่จะเกดิได้กบัพชืทุกชนิด 
1.2 กระจายผลและเมลด็ดว้ยสตัวช์นิดต่าง ๆ เช่น  กระรอก กระต่าย นก แมลง  
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  1.3 กระจายผลและเมล็ดด้วยพชืผลและเมลด็ด้วยโครงสร้างของผลและเมล็ดของพชื
นัน้เอง 
 2.  กระจายผลและเมลด็ดว้ยสิง่ไมม่ชีวีติ  เช่น  
   2.1 กระจายผลและเมลด็ดว้ยน ้า  
 2.2 กระจายผลและเมลด็ดว้ยลม 
 2.3  กระจายผลและเมลด็ ดว้ย เครือ่งจกัรกลและอุปกรณ์ทีป่ระดษิฐข์ึน้ 
 2.4  กระจายผลและเมลด็ ดว้ย การเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศโลก และภยัธรรมชาต ิ
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน ก่อน - หลงั เรียน 
เร่ือง กำรสืบพนัธุ์แบบอำศยัและไม่อำศยัเพศ 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรยีนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดหรอืเหมาะสมที่สุดเพยีงค าตอบเดียว1. การ
ปฏสินธขิองพชืเกดิขึน้เมือ่ใด 

ก.  ละอองเรณูตกบนยอดเกสรตวัเมยี 
ข.  สเปิรม์เซลลผ์สมกบัเซลลไ์ข่ 
ค.  เมลด็เริม่งอกเป็นตน้ใหม่ 
ง.  กลบีดอกไมเ้ริม่บาน 
2.  ส่วนใดของดอกทีเ่จรญิไปเป็นผลหลงัจากปฏสินธแิล้วในพชืส่วนใหญ่ 
ก. ฐานรองดอก  
ข. ไขอ่่อน 
ค.  ออวุล   
ง.  รงัไข ่
3. ขอ้ใดกล่าวไมถู่กตอ้ง 
 ก. รงัไขท่ าหน้าทีส่รา้งเซลลไ์ข่ 
 ข. เซลลไ์ขเ่จรญิเป็นตน้อ่อน 
 ค. รงัไขเ่จรญิเป็นใบเลีย้ง 
 ง. ออวลุเจรญิเป็นเมลด็ 
4. ส่วนประกอบใดของพชืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบืพนัธุแ์บอาศยัเพศโดยตรง 
 ก. เกสรตวัเมยีและเกสรตวัผู ้
 ข. กา้นชเูกสรตวัเมยี 
 ค. กลบีเลีย้ง 
 ง.  กลบีดอก 
5. ขอ้ใดมคีวามสมัพนัธก์บัการปฏสินธขิองพชื 
ก. สเปิรม์เซลล ์+ เซลลไ์ข ่          ตน้อ่อน 
ข.  ออวุล + สเปิรม์เซลล ์           ต้นอ่อน 
ค. รงัไข ่+ เซลลไ์ข ่             ผล 
ง.  ออวลุ + เซลลไ์ข ่           ผล 
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6. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกีย่วกบั “ดอกตวัเมยี” ดอกหนึ่งบนตน้พชื 
ก. จะพบอบัละอองเรณูในดอกนัน้หน่ึงอนั 
ข. อาจเกดิการปฏสินธภิายในดอกนี้ได้ 
ค. จะพบเกสรตวัเมยีอยา่งน้อย 2 อนั 
ง. จะไมพ่บรงัไขภ่ายในดอกนี้ 
7. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งหลงัจากทีม่กีารปฏสินธแิลว้ 
ก. ออวุลเจรญิเป็นต้นอ่อน รงัไขเ่จรญิเป็นเมลด็ 
ข. ออวุลเจรญิเป็นเมลด็ รงัไขเ่จรญิเป็นตน้อ่อน 
ค. ออวลุเจรญิเป็นเมลด็ รงัไขเ่จรญิเป็นผล 
ง. ออวุลเจรญิเป็นผล รงัไขเ่จรญิเป็นเมลด็ 
8. ดอกครบส่วนและดอกสมบรูณ์เพศทุกชนิดจะมสี่วนประกอบใดทีเ่หมอืนทุกดอก 
ก. กลบีเลีย้ง กลบีดอก เกสรตวัผู ้เกสรตวัเมยี 
ข. กลบีดอก เกสรตวัผู ้เกสรตวัเมยี 
ค. เกสรตวัผู ้เกสรตวัเมยี 
ง. กลบีเลีย้ง กลบีดอก 
9. ขอ้ใดกล่าวไมถู่กตอ้ง 
ก. กลบีเลีย้งมหีน้าทีห่่อหุม้ส่วนต่างๆ ของดอกขณะดอกอ่อน 
ข. เกสรตวัผูม้หีน้าทีก่ระตุน้การงอกหลอดเรณู 
ค. ฐานรองดอกมหีน้าทีช่ดูอก 
ง. กลบีดอกมหีน้าทีล่่อแมลง 
10. การขยายพนัธุพ์ชืหมายถงึขอ้ใด 
ก.  วธิกีารคดัเลอืกพนัธุพ์ชืทีด่มีาปลกูและแบบแบ่งแยกทีไ่มต่อ้งอาศยัเพศโดยท าพชืตน้เดมิ 
ใหเ้กดิราก 
ข.  วธิกีารทีท่ าใหต้น้พชืมจี านวนเพิม่ขึน้เพื่อด ารงสายพนัธุข์องพชืชนิดต่างๆไมใ่หส้ญูพนัธุ ์
ค.  วธิกีารขยายพนัธุพ์ชืโดยการเพาะพนัธุเ์มลด็  การทาบกิง่ การตอนกิง่และการตดิตา 
ง.  วธิกีารเพาะเมลด็พนัธุใ์หม ่ๆทีไ่มม่ใีนทอ้งถิน่แต่น ามาจากทอ้งถิน่อื่น 
11. ขอ้ใดคอืความส าคญัของการขยายพนัธุ ์
ก.  มคีวามส าคญัต่อมนุษยเ์พราะสามารถเพิม่ปัจจยัสี ่ไดแ้ก่ อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยัและ     
ยารกัษาโรค 
ข.  ความส าคญัต่อสิง่แวดลอ้มท าใหเ้กดิความรม่รืน่ เพิม่ออกซเิจนในอากาศ 
ค.  ความส าคญัต่อตน้พชืสามารถด ารงพนัธุท์ีด่ไีวไ้ดเ้กดิพนัธุพ์ชืใหม่ๆ  
ง.  ถูกทุกขอ้ 
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จากภาพต่อไปนี้ ใชต้อบค าถามในขอ้ที ่12- 15 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
12. พชืทีส่ามารถสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ ไดแ้ก่  

1……มะมว่ง……2…เงาะโรงเรยีน.......3…….…ลองกอง...… 
13. พชืทีส่ามารถขยายพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศ ไดแ้ก่  

1……ไพล……เศรษฐพีนัลา้น…......3…….…หอมหวัใหญ่...… 
14.  พชืทีส่ามารถขยายพนัธุด์ว้ยวธิกีาร ตอนกิง่ ไดแ้ก่  

1……มะมว่ง……2…เงาะโรงเรยีน.......3…….…ลองกอง...… 
15. พชืทีส่ามารถขยายพนัธุด์ว้ยวธิกีาร ปักช า ไดแ้ก่  

1……ไพล……เศรษฐพีนัลา้น…......3…….…บวับก...… 

ไพล ผกัตบชวำ  เศรษฐีพนัล้ำน 

มะม่วง  เงำะ
โรงเรี

ยน 

ลองกอง 

หวัหอม

ใหญ่ 

บวับก เผอืก 
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จำกภำพ ตอบค ำถำม ข้อ 16-20 
  พชืจ านวน 5 ชนิด ในขอ้ที ่ 16 – 20  มลีกัษณะของดอกดงัภาพ พชืแต่ละชนิดน่าจะมี
สิง่ใดช่วยในการถ่ายเรณู เพราะเหตุใด 

ชนิด ภำพดอก ลกัษณะทัว่ไปของดอก 
16. พะยอม  

 
 
 

ดอกขนาดเลก็เป็นช่อดอก สเีหลอืงอ่อน          
มกีลิน่หอม มนี ้าหวาน 

 
 
 
 

17. ทุเรยีน  
 
 
 

ดอกขนาดใหญ่ มเีกสรเพศผูจ้ านวนมาก 
อบัเรณูอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัยอดเกสร     
เพศเมยี ดอกบานเตม็ทีช่่วงกลางคนื                 

มกีลิน่หอม และน ้าหวาน 
 
 

18. ขา้ว  
 
 
 

ดอกขนาดเลก็ เป็นช่อดอก ไมม่กีลบีเลีย้ง
กลบีดอก มแีต่ใบประดบัสเีขยีว 2 แผ่น
ประกบกนั อบัเรณูยืน่ยาวออกจากใบ
ประดบั ดอกบานประมาณ  7 วนั 

 
 

ชนิด ภำพดอก ลกัษณะทัว่ไปของดอก 
19. มงัคุด  

 
 
 
 

ดอกมขีนาดใหญ่ กลบีเลีย้งสเีขยีวอมเหลอืง
หนาตดิอยู่จนกลายเป็นผล กลบีดอกสแีดง 

ฉ ่าน ้าหวาน จดัเป็นดอกสมบรูณ์เพศ 
แต่เกสรตวัผูจ้ะเป็นหมนั เกสรอยูท่ีฐ่าน

รอบๆ ของรงัไข่ 
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20.ปาลม์
น ้ามนั 
 
 
 

 ช่อดอกแยกเพศเมยีและดอกเพศผูภ้ายใน
ตน้เดยีวกนั บางครัง้จะพบว่ามชี่อดอก
กะเทยซึง่มทีัง้ดอกเพศผูแ้ละเพศเมยีอยู่
รวมกนัการบานจะบานไมพ่รอ้มกนั ดอกมี

กลิน่หอม 
และมนี ้าหวาน 

 
 
ใหน้กัเรยีนเลอืกค าตอบ  สิง่ทีช่่วยในการถ่ายเรณูของดอกทัง้ 5 ชนิดในตารางและเหตุผล 

ก. สตัว ์เช่น กระรอก นก  ผเีสือ้ มด แมลง เช่น ดว้งงวง และ ลม เนื่องจาก ดอกช่อมี
ขนาดใหญ่แขง็แรง มปีรมิาณน ้าหวานมาก  (20.ปาลม์น ้ามนั) 

ข. แมลงชนิดต่างๆ เพราะดอกขนาดเลก็ มกีลิน่และน ้าหวานทีด่งึดดูแมลง(16. พะยอม) 
ค. สตัวท์ีอ่อกหากนิช่วงเวลากลางคนื เช่น คา้วคาว และดอกบานช่วงกลางคนื และมกีลิน่

และน ้าหวานดงึดดูสตัว ์(17. ทุเรยีน) 
ง. ลม เพราะดอกมขีนาดเลก็ ไมม่กีลบีดอก และมอีบัเรณูยื่นออกมาจากใบประดบั ดงันัน้ 

ลมจงึช่วยพดัพาเรณูไปได ้หรอืมแีมลงช่วยในการถ่ายเรณูไดเ้ช่นกนั (18. ขา้ว) 
จ. สตัวเ์ช่น นก แมลง มด ผเีสือ้ เนื่องจากดอกมขีนาดใหญ่ สสีนัสวยงาม และมกีลิน่ดงึดดู

สตัวใ์หม้าช่วยถ่ายเรณูได ้( 19. มงัคุด) 
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บรรณำนุกรม 

การขยายพนัธุพ์ชืแบบต่าง ๆ. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก : https://adisa135.wordpress.com. 
        (สบืคน้เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ) 
การงอกของเมลด็พชืใบเลีย้งคู่. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก :   http://lh6.ggpht.com. (สบืคน้เมือ่  
       วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ) 
การงอกของเมลด็พชืใบเลีย้งเดีย่ว. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก : http://lh4.ggpht.com. (สบืคน้
เมือ่  
       วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ) 
การตดิตา. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก :  https://www.google.co.th/search?hl=th&biw= 
        1324&bih=604&tbm. (สบืคน้เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ) 
การต่อกิง่. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก : https://www.google.co.th/search?hl=th&biw= 
        1324&bih=604&tbm=isch&sa=1&ei. (สบืคน้เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ) 
การตอนกิง่. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก :  https://www.google.co.th/search?hl=th&biw 

        =1324&bih=555&tbm=isch&sa=1&ei ). (สบืคน้เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ) 
การปักช ากิง่. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก :  https://www.google.co.th/search?hl=th&biw= 
        1324&bih=604&tbm. (สบืคน้เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ) 
การทาบกิง่. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก :  https://www.google.co.th/search?hl=th&biw= 
        1324&bih=604&tbm=isch&sa. (สบืคน้เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ) 
กอผกัตบชวาในแหล่งน ้าธรรมชาต ิ(ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก : http://www.thaigov.go.th/ 
        news/contents/details/13416.  (สบืคน้เมือ่ 1 ธนัวาคม 2560)  
โครงสรา้งของเมลด็พชื. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก : http://www.sritani.ac.th/precent/tipawon/ 
        flower/images/flo_03.gif. (สบืคน้เมือ่ วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ) 
ดอกของพชืชนิดต่าง ๆ. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก :  https://board.postjung.com/741806.         
        (สบืคน้เมือ่ วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ) 
ตน้มะพรา้วกะททิีน่ าเอม็บรโิอมาเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก :          
        http://www.trueplookpanya.com/blog/content/60063/ . (สบืคน้เมือ่ 1 ธนัวาคม   
        2560 ) 
ตวัอยา่งสตัวท์ีช่่วยถ่ายเรณู. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก : https://www.bloggang.com. (สบืคน้
เมือ่  
        วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 )   
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บรรณำนุกรม (ต่อ) 

ถนดั ศรบีุญเรอืง และ คณะ. 2551. ส่ือกำรเรียนรู้ รำยวิชำพื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร ์ชุดสมัฤทธ์ิมำตรฐำน หลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
พทุธศกัรำช 2551 วิทยำศำสตร ์ม.1 เล่ม 1 . กรงุเทพฯ : ไทยรม่เกลา้ .  

ทรปูลกูปัญญา. ตน้มะพรา้วกะทติน้สงูและตน้เตีย้. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก :  
        http://www.trueplookpanya.com/blog/content/60063/.  (สบืคน้เมือ่ 1 ธนัวาคม  
        2560) 
บญัชา แสนทว ีและคณะ. 2548.  หนังสือปฏิบติักำร วิทยำศำสตร ์ ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 1 

เล่ม 2   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร.์ กรงุเทพฯ : ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั.  

ผลไมม้เีมลด็. ((ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก : http://liveandlearnth.blogspot.com/2016/ 
        08/watermelon.html. (สบืคน้เมือ่ 1 ธนัวาคม 2560) 
พมิพพ์นัธ ์ เดชะคุปต ์และ คณะ. 2548. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 1. กรงุเทพฯ : สถาบนัพฒันา
คุณภาพวชิาการ (พ.ว.). 

ยพุา วรยศ และคณะ. 2551. หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน วิทยำศำสตร ์ เล่ม 1. กรงุเทพฯ :                  
อกัษรเจรญิทศัน์.  

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี(2561). หนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน     

        วทิยาศาสตร ์เล่ม 1 ตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์     

        (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551.  

        กรงุเทพฯ: สกสค. ลาดพรา้ว. 

สุธาร ีค าจนีศร ีและคณะ . คู่มอืคร ูหนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่1 

      เล่ม 1 ตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ (ฉบบั
ปรบัปรงุ 

      พ.ศ. 2560) หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551. (พมิพ ์ ครัง้ที ่2)     

      กรงุเทพฯ: บรษิทั อกัษรเจรญิทศัน์ อจท.จ ากดั , 2560 
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บรรณำนุกรม (ต่อ) 

ส่วนประกอบของดอกไม ้. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก : http://www.neutron.rmutphysics.com/ 
        science-news/index. (สบืคน้เมือ่ 1 ธนัวาคม 2560)  
อุโมงคส์งครามโลกทีเ่ป็นแปลงผกัไฮโดรพอนิกสใ์นประเทศองักฤษ . (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก :  
        https://www.youtube.com/watch?v=PXlwPnCAkjE .  (สบืคน้เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม) 
        2560 ) 
ศูนยฝึ์กอบรมเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่. พชืในขวดเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก :   
        https://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1324. (สบืคน้เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม  
        2560 ) 
พชืในขวดเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก : https://www.google.co.th/search?hl 
        =th&biw=1324&bih=555&tbm. (สบืคน้เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ) 
การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พชื. (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก :  https://www.trueplookpanya.com/ 
        knowledge/content. (สบืคน้เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ) 
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ภาคผนวก 
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                     แบบประเมินและเกณฑก์ำรประเมิน 
 
 
แบบประเมินทกัษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (ตามแนวคิดของ Guilford) 

(ประเมินรายบุคคล แยกรายด้าน) 
 

ช่ือ..........................................................................................เลขท่ี......................... 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1.  คิดคล่องแคล่ว 

2.  คิดยดืหยุน่ 

3.  คิดริเร่ิม 

4.  คิดละเอียดละออ 

    

รวมคะแนน     

 

ลงช่ือ...............................................................ผูป้ระเมิน 
                       (นางชมภูนุช  เอกบวั) 
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เกณฑ์การประเมินทกัษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (ตามแนวคิดของ Guilford) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
( ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

คิดริเร่ิม คิดแปลกใหม่
แตกต่างจากเดิม/
ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
สามารถน าไปใช้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

คิดแปลกใหม่
แตกต่างจาก
เดิม/ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
สามารถ
น าไปใชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง
เป็นส่วนใหญ่ 

คิดแปลกใหม่
แตกต่างจาก
เดิม/ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
สามารถ
น าไปใชไ้ด้
บางส่วน 

คิดแปลกใหม่
แตกต่างจาก
เดิม/ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
สามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเป็นส่วน
นอ้ย 

คิดคล่องแคล่ว ตอบไดต้รง
ประเด็นถูกตอ้ง 
90 % ข้ึนไปใน
เวลาท่ีก าหนด 

ตอบไดต้รง
ประเด็นถูกตอ้ง
ได ้70 % ข้ึนไป
ในเวลาท่ี
ก าหนด  

ตอบไดต้รง
ประเด็นถูกตอ้ง
ได ้50 % ข้ึนไป
ในเวลาท่ี
ก าหนด 

ตอบไดต้รง
ประเด็น ถูกตอ้ง
ต ่ากวา่ 50 % ข้ึน
ไปในเวลาท่ี
ก าหนด 

คิดยดืหยุน่ จดัลกัษณะ/
ประเภท / กลุ่ม
ของค าตอบได้
อยา่งหลากหลาย 

จดัลกัษณะ/
ประเภท / กลุ่ม
ของค าตอบได้
อยา่ง
หลากหลายได้
เป็นส่วนใหญ่ 

จดัลกัษณะ/
ประเภท / กลุ่ม
ของค าตอบได้
อยา่ง
หลากหลาย 
ไดเ้ป็นบางส่วน 

จดัลกัษณะ/
ประเภท / กลุ่ม
ของค าตอบได้
ไม่หลากหลาย 

คิดละเอียดละออ บอกรายละเอียด
เก่ียวกบัค าตอบ
และเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ส่ิงต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

บอกรายละเอียด
เก่ียวกบัค าตอบ
และเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กบัส่ิง
ต่าง ๆ ไดเ้ป็น
ส่วนใหญ่ 

บอกรายละเอียด
เก่ียวกบัค าตอบ
และเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ส่ิงต่าง 
ๆ ไดเ้ป็น
บางส่วน 

บอกรายละเอียด
เก่ียวกบัค าตอบ
และเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ส่ิงต่าง 
ๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเป็น 
ส่วนนอ้ย 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ 
 

องค์ประกอบ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

ความสามารถ 
ความคิดริเร่ิม 
จ านวน 1 ขอ้ 

1  ขอ้ 
(ขอ้ละ 5 คะแนน) 

 

ใหค้ะแนนค าตอบท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้
ค าถามและมีความแตกต่างและแปลก
ใหม่จากท าตอบทัว่ไปของนกัเรียนทั้ง
หอ้ง มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
- ค  าตอบท่ีมีคนตอบ  1 คน ได ้5 คะแนน 
- ค  าตอบท่ีมีคน  2-3 คน ได ้4 คะแนน 
- ค  าตอบท่ีมีคนตอบ  4-6 คนได ้3คะแนน 
- ค  าตอบท่ีมีคนตอบตั้งแต่ 7 คนข้ึนไปได ้
2 คะแนน 

 
 
 
 

ดีมาก 
ดี 

พอใช ้
ควรปรับปรุง 

ความคิด
คล่องแคล่ว 
จ านวน 3 ขอ้ 

2 ขอ้ 
(ขอ้ละ 2 คะแนน) 

 

ใหค้ะแนนค าตอบท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้
ค าถามและเป็นค าตอบท่ีไม่ซ ้ ากนั 
ก าหนดเวลา 3 นาที 
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
- ค  าตอบ 10 ค าตอบข้ึนไป ได ้4 คะแนน 
- ค  าตอบ 7-9 ค าตอบ ได ้3 คะแนน   
- ค  าตอบ 4-6 ค าตอบ ได ้2 คะแนน             
ค  าตอบ 1-3 ค าตอบ ได ้4 คะแนน 

 
 
 

ดีมาก 
ดี 

พอใช ้
ควรปรับปรุง 

ความคิด
ยดืหยุน่ 

จ านวน 1 ขอ้ 

1 ขอ้ 

(ขอ้ละ 4 คะแนน) 
 

ใหค้ะแนนจากการจดัลกัษณะ ประเภท
ของกลุ่มค าตอบท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้
ค าถามและมีแนวทางเดียวกนั มีเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงัน้ี 
- กลุ่มค าตอบ  5 กลุ่มข้ึนไป ได ้4 คะแนน 
- กลุ่มค าตอบ  4 กลุ่ม ได ้3 คะแนน 
- กลุ่มค าตอบ  3 กลุ่ม ได ้2 คะแนน 
- กลุ่มค าตอบ  1-2 กลุ่ม ได ้1 คะแนน 

 
 
 

ดีมาก 
ดี 

พอใช ้
ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ)  
 

องค์ประกอบ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

ความสามารถ 
คิดละเอียดละออ 

 
 
 

   1 ขอ้ 
(ขอ้ละ 4 
คะแนน) 

 

ใหค้ะแนนจากการบอกรายละเอียดเช่ือมโยง มี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
- บอกรายละเอียดเก่ียวกบัค าตอบและเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ได ้4 คะแนน 
- บอกรายละเอียดเก่ียวกบัค าตอบและเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ส่ิงต่าง ๆ ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 
- บอกรายละเอียดเก่ียวกบัค าตอบและเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ส่ิงต่าง ๆ ไดเ้ป็นบางส่วน 
- บอกรายละเอียดเก่ียวกบัค าตอบและเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

 
 

ดีมาก 
 
ดี 
 

พอใช ้
 

ควรปรับปรุง 
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แบบบันทกึการประเมินความรู้ (knowledge) และทกัษะความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ 
 เร่ือง ........................................................................................ รายวชิา วทิยาศาสตร์ (ว 21101) 
ชั้น ม.1/1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560) 

 
 

เลขท่ี 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 

    

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     

            แบบทดสอบ 

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     

             ( 20 คะแนน) 

           แบบทดสอบ 

วดัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์

         ( 20 คะแนน) 

 

           แบบทดสอบ 

วดัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์

         ( 20 คะแนน) 

 

            แบบทดสอบ 

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     

             ( 20 คะแนน) 
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แบบบันทกึการประเมินความรู้ (knowledge) และทกัษะความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ 
 เร่ือง ................................................ รายวชิา วทิยาศาสตร์ (ว 21101) 

ชั้น ม.1/1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560) 
 
 

เลขท่ี 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 

    

22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     

            แบบทดสอบ 

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     

             ( 20 คะแนน) 

           แบบทดสอบ 

วดัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์

         ( 20 คะแนน) 

 

            แบบทดสอบ 

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     

             ( 20 คะแนน) 

           แบบทดสอบ 

วดัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์

         ( 20 คะแนน) 
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แบบบันทกึการประเมินความรู้ (knowledge) และทกัษะความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ 
 เร่ือง ................................................ รายวชิา วทิยาศาสตร์ (ว 21101) 

ชั้น ม.1/1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560) 
 
 

เลขท่ี 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 

    

43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

            แบบทดสอบ 

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     

             ( 20 คะแนน) 

           แบบทดสอบ 

วดัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์

         ( 20 คะแนน) 

 

            แบบทดสอบ 

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     

             ( 20 คะแนน) 

           แบบทดสอบ 

วดัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์

         ( 20 คะแนน) 
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การประเมินทกัษะกระบวนการขั้นพืน้ฐาน (P) 
รายวชิา วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน (ว 21101) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มท่ี..................ชั้น.............. 

สมาชิกภายในกลุ่ม   
1…………………………………………………..2……………………………...………………… 

3…………………………………………………..4……………………………...………………… 

5…………………………………………………..6……………………………...………………… 

7…………………………………………………..8……………………………...………………… 

ค าช้ีแจง  ใหผู้ส้อนสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนและท าเคร่ืองหมาย  ✓ ในช่องคะแนน 
 

ทกัษะทีป่ระเมิน 
ผลการประเมิน 

3 2 1 
ทกัษะการสังเกต    
ทกัษะการทดลอง    
ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล    
ทกัษะการตีความหมายและลงขอ้สรุป    
ทกัษะการเขียนรายงานการทดลอง    

 

 

   ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 

     ............/............/............ 
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แบบประเมินทกัษะกระบวนการขั้นพืน้ฐาน (P) 
 เร่ือง ................................................................................................ รายวชิา วทิยาศาสตร์ (ว 21101) 

ชั้น ม.1/1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 

เลขท่ี 

ทกั
ษะ

กา
รส

ังเก
ต 

ทกั
ษะ

กา
รท

ดล
อง

 

ทกั
ษะ

กา
รล
งค
วา
มเ
ห็น

จา
ก

ขอ้
มูล

 

ทกั
ษะ

กา
รตี
คว

าม
หม

าย
แล

ะล
ง

ขอ้
สรุ

ป 

ทกั
ษะ

กา
รเขี

ยน
รา
ยง
าน

กา
ร

ทด
ลอ

ง 

ค่ า
เฉ
ลี่ย

 

ผลการประเมิน การประเมินผล 

3 2 1 ผา่น ไม่ผา่น 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
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แบบประเมินทกัษะกระบวนการขั้นพืน้ฐาน (P) 
 เร่ือง ................................................................................................ รายวชิา วทิยาศาสตร์ (ว 21101) 

ชั้น ม.1/1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 

เลขท่ี 

ทกั
ษะ

กา
รส

ังเก
ต 

ทกั
ษะ

กา
รท

ดล
อง

 

ทกั
ษะ

กา
รล
งค
วา
มเ
ห็น

จา
ก

ขอ้
มูล

 

ทกั
ษะ

กา
รตี
คว

าม
หม

าย
แล

ะล
ง

ขอ้
สรุ

ป 

ทกั
ษะ

กา
รเขี

ยน
รา
ยง
าน

กา
ร

ทด
ลอ

ง 

ค่ า
เฉ
ลี่ย

 

ผลการประเมิน การประเมินผล 

3 2 1 ผา่น ไม่ผา่น 
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
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แบบประเมินทกัษะกระบวนการขั้นพืน้ฐาน (P) 
 เร่ือง ................................................................................................ รายวชิา วทิยาศาสตร์ (ว 21101) 

ชั้น ม.1/1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 

เลขท่ี 

ทกั
ษะ

กา
รส

ังเก
ต 

ทกั
ษะ

กา
รท

ดล
อง

 

ทกั
ษะ

กา
รล
งค
วา
มเ
ห็น

จา
ก

ขอ้
มูล

 

ทกั
ษะ

กา
รตี
คว

าม
หม

าย
แล

ะล
ง

ขอ้
สรุ

ป 

ทกั
ษะ

กา
รเขี

ยน
รา
ยง
าน

กา
ร

ทด
ลอ

ง 

ค่ า
เฉ
ลี่ย

 

ผลการประเมิน การประเมินผล 

3 2 1 ผา่น ไม่ผา่น 
41            
42            
43            
44            
5            

46            
47            
48            
49            
50            
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เกณฑ์การประเมินทกัษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน (P) 
รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561 

ทกัษะทีป่ระเมิน 
ผลการประเมิน 

3 2 1 
ทกัษะการสังเกต มีการสังเกตท่ีละเอียด 

และบนัทึกขอ้มูลจาก
การสังเกตทั้งขอ้มูล
เชิงปริมาณและ
คุณภาพอยา่งถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 

มีการสังเกตท่ีละเอียด 
และบนัทึกขอ้มูลจาก
การสังเกตทั้งขอ้มูล
เชิงปริมาณและ
คุณภาพไดเ้พียง
บางส่วนตอ้งแกไ้ข
บา้ง 

มีการสังเกตท่ีละเอียด 
และบนัทึกขอ้มูลจาก
การสังเกตทั้งขอ้มูล
เชิงปริมาณและ
คุณภาพท่ีตอ้งมีการ
ปรับปรุงแกไ้ข 

ทกัษะการทดลอง มีการเลือกและใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ไดถู้กตอ้งเหมาะสม
กบังานและวาง
แผนการทดลองอยา่ง
เป็นขั้นตอน 

มีการเลือกและใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ไดไ้ม่ค่อยถูกตอ้ง
เหมาะสมกบังานและ
วางแผนการทดลอง
ไม่เป็นขั้นตอน  ตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขบา้ง 

การเลือกและใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ไดไ้ม่ถูกตอ้งไม่
เหมาะสมกบังานและ
วางแผนการทดลอง
ไม่เป็นขั้นตอน
จ าเป็นตอ้งปรับปรุง
แกไ้ข 

ทั ก ษ ะ ก า ร ล ง
ความเห็นจากขอ้มูล 

มีการลงความคิดเห็น
จากขอ้มูลท่ีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

มีการลงความคิดเห็น
จากขอ้มูลท่ีได้
ค่อนขา้งถูกตอ้ง 

มีการลงความคิดเห็น
จากขอ้มูลท่ีได ้ท่ีตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ข 

ทกัษะการตีความ 
หมายและลงขอ้สรุป 

มีการตีความหมาย
และลงขอ้สรุปได้
อยา่งถูกตอ้ง 

มีการตีความหมาย
และลงขอ้สรุปได้
ค่อนขา้งถูกตอ้ง 

มีการตีความหมาย
และลงขอ้สรุปไม่
ถูกตอ้งตอ้งปรับปรุง 

ทกัษะการเขียน
รายงานการทดลอง 

เขียนรายงาน
ตามล าดบัขั้นตอน ผล
การทดลองตรงตาม
สภาพจริงและส่ือ
ความหมาย 

เขียนรายงานการ
ทดลองตามล าดบั แต่
ไม่ส่ือความหมาย 

เขียนรายงานโดย
ล าดบัขั้นตอน ไม่
สอดคลอ้งกนั และไม่
ส่ือความหมาย 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

กลุ่มท่ี..................ชั้น.............. 

สมาชิกภายในกลุ่ม    

1…………………………………………………..2……………………………...………………… 

3…………………………………………………..4……………………………...………………… 

5…………………………………………………..6……………………………...………………… 

7…………………………………………………..8……………………………...………………… 

ค าช้ีแจง ใหผู้ส้อนสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนและท าเคร่ืองหมาย ✓ในช่องคะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

3 2 1 
ดา้นการวางแผน    
ดา้นการด าเนินการ    
ดา้นการอธิบาย    
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เกณฑ์การประเมนิการน าเสนอผลงาน  
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

3 2 1 
ดา้นการวางแผน 
 

ออกแบบได้
ครอบคลุมทุกประเด็น
ของปัญหาอยา่งเป็น
ขั้นตอนท่ีชดัเจนและ
ตรงตามจุดประสงคท่ี์
ก าหนด 

ออกแบบไดต้าม
ประเด็นส าคญัของ
ปัญหาเป็นส่วนใหญ่ 
แต่ยงัไม่ชดัเจน 

ไม่สามารถออกแบบ
ได ้หรือออกแบบได ้
แต่ไม่ตรงประเด็นท่ี
ตอ้งการเรียนรู้ 

ดา้นการด าเนินการ ด าเนินตามแผนท่ีวาง
ไว ้ใชอุ้ปกรณ์และส่ือ
ประกอบไดถู้กตอ้ง 
คล่องแคล่ว และเสร็จ
ทนัเวลา ผลงานทุก
ขั้นตอนเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์

ด าเนินการตามแผนท่ี
วางไว ้ใชอุ้ปกรณ์และ
ส่ือประกอบการสาธิต
ไดอ้ยา่งดีและเสร็จ
ทนัเวลา ผลงานใน
บางขั้นตอนไม่เป็นไป
ตามจุดประสงค ์

ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผน ใชอุ้ปกรณ์
และส่ือประกอบได้
แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ดา้นการอธิบาย อธิบายตามแนวคิด
หลกัทางวทิยาศาสตร์ 
ตรงตามประเด็นของ
ปัญหา และ
จุดประสงค ์ใชภ้าษา
ไดถู้กตอ้งเขา้ใจง่าย 
ส่ือความหมายได้
ชดัเจน 

อธิบายโดยอาศยั
แนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์ตรงตาม
ประเด็นของปัญหา 
แต่การใชภ้าษายงัส่ือ
ความไดไ้ม่ค่อย
ชดัเจน 

อธิบายไม่ถูกตอ้ง 
ขดัแยง้กบัแนวคิด
หลกัทางวทิยาศาสตร์ 
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แบบประเมินเจตคติทางวทิยาศาสตร์ (A) 
รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561 

 
โดยสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม                    กลุ่มท่ี..................ชั้น.............. 

1…………………………………………………..2……………………………...………………… 

3…………………………………………………..4……………………………...………………… 

5…………………………………………………..6……………………………...………………… 

7…………………………………………………..8……………………………...………………… 

ค าช้ีแจง ใหผู้ส้อนสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนและท าเคร่ืองหมาย ✓ในช่องคะแนน 

พฤติกรรมทีสั่งเกต คะแนน 

3 2 1 
1. มีความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนรู้    
2. มีการคน้หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งอ่ืน    
3. บนัทึกผลการท ากิจกรรมดว้ยความซ่ือสัตย ์    
4. มีความอดทนในการท ากิจกรรม    
5. มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    
6. มีความตั้งใจในการท ากิจกรรม    

รวม    

    ลงช่ือ................................................................ผู้ประเมิน 
                         ............/............/............ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
        พฤติกรรมท่ีปฏิบติัชดัเจนและสม ่าเสมอ   ให ้3 คะแนน 
        พฤติกรรมท่ีปฏิบติัชดัเจนและบ่อยคร้ัง    ให ้2 คะแนน 
        พฤติกรรมท่ีปฏิบติับางคร้ัง                    ให ้1 คะแนน 
เกณฑ์การวดัผลประเมินผล (ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี) 
        ระดบั 3   ช่วงคะแนน   15-11   ดี         ระดบั 2   ช่วงคะแนน   10-6     พอใช ้             
        ระดบั 1   ช่วงคะแนน   5-1      ปรับปรุง
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กระดาษค าตอบ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่………………………………………………………………. 
 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  
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กระดาษค าตอบ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลงัเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่………………………………………………………………. 
 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  
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      ภำพประกอบค ำอธิบำยเพ่ือประกอบค ำบรรยำยในกำรเรียนกำรสอน 
          Power point ชดุ กำรสืบพนัธุแ์ละกำรขยำยพนัธุพื์ชดอก 
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ตวัอย่ำง เกมสโ์ดมิโน เสริมควำมรู้ เร่ือง กำรขยำยพนัธุพื์ช 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

กำรเพำะ
เมลด็ 

กำรเพำะเมลด็ 

กำรเพำะเมลด็ 

กำรเพำะ

เมลด็ 

กำรปักช ำ 

กำรติดตำ 

เพำะเลีย้ง 

 เน้ือเยื่อ 

กำรตอนก่ิง 

กำรทำบ
ก่ิง 

กำรต่อก่ิง 

กำรโน้มก่ิง 

กำรเพำะ
เมลด็ 
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ตวัอย่ำง แผน่ภำพประกอบกำรสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 อุโมงคส์งครามโลกทีเ่ปลีย่นเป็นแปลงผกัไฮโดรพอนิกสใ์นประเทศองักฤษ 
ทีม่า : จาก https://www.youtube.com/watch?v=PXlwPnCAkjE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2 กอผกัตบชวาทีอ่อกดอกสะพรัง่ในล าคลองสาธารณะ 
ทีม่า : https://dreamsuchada.wordpress.com/ 
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ตวัอย่ำง แผน่ภำพประกอบกำรสอน (ต่อ) 
 

 
 

ตวัอยา่งเมลด็พชื 
ทีม่า : https://www.kasetorganic.com 

 

 
 

ตวัอยา่งเมลด็พชืทีว่างจ าหน่าย 
ทีม่า : http://maledpakonline.blogspot.com/2013/12/blog-post.html 
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