เล่มที่ ๑

การจาแนกพืช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
เรื่อง การดารงพันธุข์ องสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางฟิตรี มายาสัน
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการ
โรงเรียนบ้านควนลาแม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒

เล่มที่ ๑

การจาแนกพืช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
เรื่อง การดารงพันธุข์ องสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางฟิตรี มายาสัน
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการ
โรงเรียนบ้านควนลาแม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒

ก

คานา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ จานวน ๖ ชุด
ดังนี้
ชุดที่ ๑ เรื่อง การจาแนกพืช
ชุดที่ ๒ เรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช
ชุดที่ ๓ เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
ชุดที่ ๔ เรื่อง การจาแนกสัตว์
ชุดที่ ๕ เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์
ชุดที่ ๖ เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์
โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดนี้ เป็นชุดที่ ๑ เรื่อง การจาแนกพืช
มีเนื้อหา เกี่ยวกับ การจาแนกพืชโดยใช้โครงสร้างหลักในการจาแนก เชนนใช้ดอกเป็นเกณฑ์ หรือ
โครงสร้างใบเป็นเกณฑ์ โดยมีกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อการสอนที่หลากหลาย สีสันสดใสกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดี โดยผู้จัดได้ใช้ภาษา
ที่เข้าใจได้งนาย กระชับ เพื่อให้นักเรียนอนาน และทาความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
เมื่อนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดนี้แล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้
อยนางมีความสุข และมีพัฒนาการโดยตรงทั้ง ในด้านความรู้ ในด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีตนอวิชาวิทยาศาสตร์ จนสนงผลไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ผู้จัดทาหวังเป็นอยนางยิ่งวนา สื่อการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องการดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชุดที่ ๑ การจาแนกพืช ชุดนี้จะเป็นประโยชน์
ตนอผู้สนใจศึกษาที่จะนาไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาตนอไป

ฟิตรี มายาสัน

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องการดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
แผนผังขั้นตอนการเรียนรู้
คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรม
สนวนประกอบของชุดที่ ๑ เรื่องการจาแนกพืช
คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของชุดที่ ๑ เรื่องการจาแนกพืช
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
แบบทดสอบกนอนเรียน
กระดาษคาตอบแบบทดสอบกนอนเรียน
กิจกรรมที่ ๑ เรียนรู้พืชดอก และพืชไมนมีดอก
รายละเอียดกิจกรรมที่ ๑
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่องพืชดอก และพืชไมนมีดอก
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๑ สารวจเรียนรู้
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๒ คาถามชวนคิด
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๓ จาแนกพืช
กิจกรรมที่ ๒ เรียนรู้พืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคูน
รายละเอียดกิจกรรมที่ ๒
ใบความรู้ที่ ๒ เรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคูน
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๔ สารวจเรียนรู้
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๕ คาถามชวนคิด
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๖ จาแนกพืช

ก
ข
๑
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๕
๒๖
๒๗

ค
เรื่อง

หน้า

แบบทดสอบหลังเรียน
กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบ กนอนและหลังเรียน
แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ ๑
แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ ๒
แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ ๓
แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ ๔
แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ ๕
แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ ๖
บรรณานุกรม
ประวัติผู้จัดทา

๒๘
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๗
๓๘
๓๙
๔๑
๔๒
ง
ฉ

๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องการดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ดังนี้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์

สาระที่ ๑ สิง่ มีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจหนนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบตนางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในการ
ดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๕/๑ สังเกตและระบุสนวนประกอบของดอก และโครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก
ว ๑.๑ ป.๕/๒ อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืช และนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว ๑.๑ ป.๕/๓ อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด
ว ๑.๑ ป.๕/๔ อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
ว ๑.๑ ป.๕/๕ อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์

๒

สาระที่ ๑ สิง่ มีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการ และความสาคัญของการถนายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตนอมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป.๕/๑ จาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไมนมีดอก
ว ๑.๒ ป.๕/๒ ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืช
ใบเลี้ยงคูน โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์
ว ๑.๒ ป.๕/๓ จาแนกสัตว์ออกเป็นกลุนมโดยใช้ลักษณะภายในบาง
ลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์

๓

แผนผังขั้นตอนการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดที่ ๑ เรื่องการจาแนกพืช

ศึกษาคาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศึกษาสนวนประกอบของชุดกิจกรรมและคาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรม
ทาแบบทดสอบกนอนเรียน
ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้
ศึกษาใบความรู้กนอนเริ่มทากิจกรรมในชุดกิจกรรม
ปฏิบัติตามขั้นตอนในกิจกรรมที่ ๑ – ๓ การจาแนกพืช
ทาแบบทดสอบหลังเรียน
ไมนผนาน

แจ้งคะแนนสอบกนอนเรียน และหลังเรียน

ผนาน

ศึกษาชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ ๒ ตนอไป

๔

คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประกอบด้วยชุดกิจกรรมจานวน ๖ ชุด ดังนี้
ชุดที่ ๑ เรื่อง การจาแนกพืช
ชุดที่ ๒ เรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช
ชุดที่ ๓ เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
ชุดที่ ๔ เรื่อง การจาแนกสัตว์
ชุดที่ ๕ เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์
ชุดที่ ๖ เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์
๒. ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการดารงพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ แตนละชุดกิจกรรมใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ ๔ ชั่วโมง
รวมทั้งหมด ๒๔ ชั่วโมง
๓. กนอนทาการศึกษาเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กนอนเรียน จานวน ๓๐ ข้อ ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ ๑ ชั่วโมง
๔. หลังทาการศึกษาเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ครบทั้ง ๖ ชุดแล้ว นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จานวน ๓๐ ข้อ ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ ๑ ชั่วโมง

๕

ส่วนประกอบของชุดกิจกรรม ชุดที่ ๑ เรื่องการจาแนกพืช
สนวนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชุดที่ ๑ เรื่องการจาแนกพืช ชุดนี้ประกอบด้วย
แผนผังขั้นตอนการเรียนรู้
คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรม
สนวนประกอบของชุดที่ ๑ เรื่องการจาแนกพืช
คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรม
มาตรฐานและตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระสาคัญ/สาระการเรียนรู้
แบบทดสอบกนอนเรียน

จานวน

๑๐

ข้อ

กิจกรรม

จานวน

๒

กิจกรรม

ใบความรู้

จานวน

๒

ใบความรู้

แบบบันทึกกิจกรรม

จานวน

๖

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

จานวน

๑๐

ข้อ

เฉลยแบบทดสอบ กนอนเรียนและหลังเรียน
แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรม

พร้อมกระดาษคาตอบ

พร้อมกระดาษคาตอบ

๖

คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรม

๑. นักเรียนทาแบบทดสอบกนอนเรียนจานวน ๑๐ ข้อ เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน
๒. ดาเนินการศึกษาตามกิจกรรมที่ ๑ ศึกษาใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรม หากมี
การแบนงกลุนม ให้นักเรียนแบนงกลุนมตามคาสั่งในกิจกรรมนั้นๆ เลือกหัวหน้ากลุนม และ
แตนงตั้งกรรมการฝ่ายตนางๆ เพื่อแบนงหน้าที่ความรับผิดชอบ ทาแบบบันทึกกิจกรรม ทั้ง ๓
กิจกรรม
๓. ดาเนินการศึกษาตามกิจกรรมที่ ๒ ศึกษาใบความรู้ และปฏิบัติกิจกรรมตาม
คาสั่งในกิจกรรมอยนางเป็นขั้นตอน ทาแบบบันทึกกิจกรรม ทั้ง ๓ กิจกรรม
๔. ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย
๕. จัดเก็บอุปกรณ์และทาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติกิจกรรมให้เรียบร้อย
๖. เมื่อปฏิบัติชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ ๑ เสร็จสิ้น นักเรียนทา
แบบทดสอบหลังเรียน จานวน ๑๐ ข้อ เพื่อประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้

๗

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดที่ ๑ การจาแนกพืช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ชุดที่ ๑ เรื่องการจาแนกพืช มีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์
การเรียนรู้ สาระสาคัญ และสาระการเรียนรู้ดังนี้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์

สาระที่ ๑ สิง่ มีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถนายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตนอมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป.๕/๑ จาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไมนมีดอก
ว ๑.๒ ป.๕/๒ ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืช
ใบเลี้ยงคูน โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์

๘

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)
๑. จาแนกประเภทของพืชโดยใช้ดอกเป็นเกณฑ์ได้
๒. จาแนกประเภทของพืชดอกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
๑. มีความกระตือรือร้นในการเรียน
๒. ชอบทดลองและค้นคว้า
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
๑. สารวจและสังเกตพืชในชุมชนและท้องถิ่นได้

สาระสาคัญ

การจาแนกพืช พืชมีมากมายหลายชนิด แตนละชนิดมีโครงสร้างที่เหมือนกัน
และแตกตนางกัน เราสามารถใช้โครงสร้างที่เหมือนกันของพืชจัดพืชให้อยูนในกลุนม
เดียวกันเชนน ใช้ดอกเป็นเกณฑ์ แบนงพืชออกเป็นพืชมีดอกกับพืชไมนมีดอก และพืชมี
ดอกสามารถจาแนก โดยใช้โครงสร้างภาพนอกเป็นเกณฑ์ แบนงพืชดอกออกเป็นพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคูน

๙
สาระการเรียนรู้

พืชดอกและพืชไมนมีดอก
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูน

๑๐

แบบทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรื่อง การดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ ๑ การจาแนกพืช

คาสั่ง : ๑. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก มีทั้งหมด ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน ใช้เวลาในการ
ทาแบบทดสอบ ๑๐ นาที
๒. ให้นักเรียนทาเครื่องหมายกากบาท ( X ) ในกระดาษคาตอบที่เตรียมให้ และ
เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๓. ข้อสอบชุดนี้วัดความรูค้ วามสามารถของนักเรียน เรื่อง การจาแนกพืช

๑. พืชในข้อใดตนางจากพืชในข้ออื่น
ก. มะมนวง
ข. สน
ค. ข้าว
ง. ตะไคร้
๒. ข้อใดไมนใชนพชื ไมนมีดอก
ก. ผักตบชวา
ข. สน
ค. มอส
ง. จอกแหน

๑๑

๓. “ใบอนอนม้วนตัวงอเหมือนก้นหอย” คือพืชชนิดใด
ก. ขิง
ข. กล้วยไม้
ค. ตาลึง
ง. เฟิร์น
๔. ข้อใดคือพืชชั้นสูงทั้งหมด
ก. เฟื่องฟ้า เฟิร์น หญ้าถอดปล้อง
ข. กล้วยไม้ กุหลาบ ผักตบชวา
ค. เฟื่องฟ้า มอส บานไมนรู้โรย
ง. กุหลาบ ชบา ผักตบชวา
๕. พืชดอกเหมือนกับพืชไมนมีดอกในเรื่องใด
ก. วัฏจักรชีวิต
ข. การสร้างอาหาร
ค. สนวนประกอบ
ง. การสืบพันธุ์
๖. ข้อใดจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั้งหมด
ก. ไผน สาเก กล้วย
ข. อ้อย มะขาม มะยม
ค. ตาล มะพร้าว ข้าว
ง. ส้ม มะละกอ มะปริง

ดาวเรือง
ผักแวนน
ดอกเข็ม
ไมยราบ

๑๒

๗. ข้อใดไมนใชนลักษณะของพืชใบเลี้ยงคูน
ก. มีระบบรากแก้ว
ข. มีใบเลี้ยงสองใบ
ค. มองเห็นข้อและปล้องได้ชัดเจน
ง. มีเส้นใบเป็นรนางแห
๘. ข้อใดจัดเป็นพืชใบเลี้ยงคูนทั้งหมด
ก. มะมนวง ฝรั่ง ส้ม
ข. สะตอ ไผน มะขาม
ค. มะมนวง กล้วย ทุเรียน
ง. มังคุด จาก ฝรั่ง
๙. ข้อใดเป็นจานวนกลีบดอกของพืชใบเลี้ยงคูน
ก. ๔-๕ กลีบ หรือทวีคูณของ ๔-๕
ข. ๓-๔ กลีบ หรือทวีคูณของ ๓-๔
ค. ๒-๓ กลีบ หรือทวีคูณของ ๒-๓
ง. ๑-๒ กลีบ หรือทวีคูณของ ๑-๒
๑๐. กาบกล้วย คือ สนวนใดของต้นกล้วย
ก. กิ่ง
ข. ก้าน
ค. ลาต้น
ง. ใบ

๑๓

กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรื่อง การดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ ๑ การจาแนกพืช

ข้อที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก

ข

ค

ง

ชื่อ.............................................นามสกุล............................................
เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/......

๑๔

กิจกรรมที่ ๑
เรียนรู้พืชดอกและพืชไม่มีดอก

๑๕

กิจกรรมที่ ๑
เรียนรู้พืชดอกและพืชไม่มีดอก
จุดประสงค์
๑. จาแนกประเภทของพืชโดยใช้ดอกเป็นเกณฑ์ได้ (K)
๒. มีความกระตือรือร้นในการเรียน (A)
๓. สารวจและสังเกตพืชในชุมชนและท้องถิ่นได้ (P)
สื่อการเรียนการสอน
๑.
๒.
๓.
๔.

ใบความรู้ที่ ๑ เรื่องพืชดอกและพืชไมนมีดอก
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๑ เรื่องสารวจเรียนรู้
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๒ เรื่องคาถามชวนคิด
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๓ เรื่องจาแนกพืช

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่องพืชดอกและพืชไมนมีดอก (ใช้เวลา ๒๐ นาที)
๒. เริ่มปฏิบัติตามกิจกรรมที่ ๑ โดยทาตามขั้นตอนจากแบบบันทึกกิจกรรมที่ ๑
ถึงแบบบันทึกกิจกรรมที่ ๓ ตามลาดับ ทารายคน (ใช้เวลา ๖๐ นาที)
๓. เมื่อนักเรียนปฏิบัติ และบันทึกกิจกรรมลงในแบบบันทึกเรียบร้อย
คุณครูทบทวนความรู้ให้นักเรียนอีกครั้ง
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมที่ ๑ ใช้เวลา ๘๐ นาที

๑๖

ใบความรู้ที่ ๑
พืชดอกและพืชไม่มีดอก
การจาแนกพืช
พืชที่เราพบเห็นในท้องถิ่นมีมากมายหลายชนิด แตนละชนิดมีโครงสร้างที่
เหมือนกัน และแตกตนางกัน เราสามารถใช้โครงสร้างที่เหมือนกันของพืชจัดพืชให้อยูนใน
กลุนมเดียวกัน
นักพฤกษศาสตร์จาแนกพืชหรือจัดกลุนมพืชออกเป็นพืชดอกกับพืชไมนมีดอก
และพืชดอกสามารถจาแนกตนอไปได้อีกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคูน
พืชดอก-พืชไมนมีดอก
พืชดอก
พืชดอก คือ พืชที่ออกดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่สาหรับใช้ในการสืบพันธุ์ให้
กาเนิดพืชต้นใหมน เชนน กุหลาบ ชบา บัว นักพฤกษศาสตร์ให้คาจากัดความพืชดอก วนา
พืชชั้นสูง
บัว

กุหลาบ
ที่มา http://goo.gl/7f0Rsb
สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

ที่มา http://goo.gl/P6sXeI
สืบค้นเมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

ชบา

มะลิ

ที่มา http://goo.gl/KyDa0Q
สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

ที่มา http://goo.gl/NGxaKS
สืบค้นเมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

๑๗
พืชไม่มีดอก
พืชไมนมีดอก คือ พืชที่ไมนมีการสร้างดอก หรือไมนออกดอกเลยตลอดการ
ดารงชีวิต บางชนิดสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ ไมนมีเมล็ดและผล เชนน มอส หวายทะนอย
เฟิร์น บางชนิดสืบพันธุ์โดยสร้างสปอร์ในระยะสั้นและสร้างเมล็ดไมนมีผล เชนน สน ปรง
บางชนิดหาพบได้ยาก เชนน หญ้าถอดปล้อง
มอส มีลักษณะคล้ายกับลาต้นและใบของพืชชั้นสูงแตนไมนใช้ลาต้นและใบที่
แท้จริง สนวนใหญนขึ้นบนบกและต้องการความชุนมชื้นมาก สน เป็นพืชที่มีขนาดใหญนและมี
อายุยืน เชนน สนสองใบ สนสามใบ สนหางสิงห์ สนฉัตร ปรง เป็นพืชที่มีลักษณะของใบ
คล้ายเฟิร์นมีเนื้อไม้น้อย เชนน ปรงป่า มะพร้าวเตนา

มอส

ปรง

ที่มา http://goo.gl/qQ0lqh
สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

ที่มา http://goo.gl/EPx7Dx
สืบค้นเมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

เฟิร์น เป็นพืชที่ขึ้นอยูนในสภาพแวดล้อมที่แตกตนางกัน ลักษณะพิเศษของ
เฟิร์น คือ ใบอนอนจะม้วนตัวงอเหมือนก้นหอย เฟิร์นมีหลายชนิด บางชนิดอยูนในน้า เชนน
แหนแดง จอกหูหนู บางชนิด ขึ้นในดินที่มีน้าขัง เชนน ผักแวนน บางชนิดขึ้นบนบก เชนน
ข้าหลวงหลังลาย ชายผ้าสีดา เฟิร์นก้านดา เฟิร์นราชินี กระแตไตนไม้

แหนแดง

ข้าหลวงหลังลาย

ที่มาhttp://goo.gl/zoCLsw
สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

ที่มาhttp://goo.gl/EkJlO7
สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

๑๘

แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๑
สารวจเรียนรู้
ให้นักเรียนสารวจพืชในโรงเรียนหรือในท้องถิ่น และเขียนรายชื่อพืชที่
นักเรียนรู้จักจานวน ๒๐ ชนิด ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ใช้เวลา ๒๐ นาที)

คาชี้แจง

ชนิดที่ ๑

ชนิดที่ ๒

ชนิดที่ ๓

ชนิดที่ ๔

ชนิดที่ ๕

ชนิดที่ ๖

ชนิดที่ ๗

ชนิดที่ ๘

ชนิดที่ ๙

ชนิดที่ ๑๐

ชนิดที่ ๑๑

ชนิดที่ ๑๒

ชนิดที่ ๑๓

ชนิดที่ ๑๔

ชนิดที่ ๑๕

ชนิดที่ ๑๖

ชนิดที่ ๑๗

ชนิดที่ ๑๘

ชนิดที่ ๑๙

ชนิดที่ ๒๐

ชื่อ.............................................นามสกุล............................................
เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/......

๑๙

แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๒
คาถามชวนคิด
คาชี้แจง

ให้นักเรียนตอบคาถามตนอไปนี้ หลังจากศึกษาใบความรู้ที่ ๑ และปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ๑ นาความรู้ที่ได้มาประมวลผล (ใช้เวลา ๒๐ นาที)

๑. การจาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไมนมีดอก ต้องใช้โครงสร้างใดเป็นเกณฑ์
.....................................................................................................................
๒. พืชดอก คือ
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
๓. ยกตัวอยนางพืชดอกที่นักเรียนรู้จัก ๓ ชนิด
๑......................................๒.....................................๓..................................
๔. พืชไมนมีดอก คือ
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
๕. ยกตัวอยนางพืชไมนมีดอกที่นักเรียนรู้จัก ๓ ชนิด
๑......................................๒.....................................๓..................................
๖. เฟิร์นขยายพันธุ์โดยวิธีการใด
.....................................................................................................................

ชื่อ.............................................นามสกุล............................................
เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/......

๒๐

แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๓
จาแนกพืช
ให้นักเรียนจาแนกพืชที่กาหนดให้และเขียนลงในชนองให้ถูกต้อง พร้อม
ตกแตนงให้สวยงาม (ใช้เวลา ๒๐ นาที)

คาชี้แจง

กุหลาบ
มะลิ
ปรง
หญ้า

ข้าว
ชายผ้าสีดา
ลีลาวดี
จอกหูหนู

มอส
บัว
กระแตไตนไม้
มะละกอ

สน
กล้วย
ผักแวนน
เฟิร์น

บัวตอง
แหนแดง
ผักตบชวา
ข้าหลวงหลังลาย

ชื่อ.............................................นามสกุล............................................
เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/......

๒๑

กิจกรรมที่ ๒
เรียนรู้พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่

๒๒

กิจกรรมที่ ๒
เรียนรู้พืชใบเลี้ยงเดีย่ วและพืชใบเลี้ยงคู่
จุดประสงค์
๑. จาแนกประเภทของพืชดอกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ (K)
๒. ชอบทดลองและค้นคว้า (A)
๓. สารวจและสังเกตพืชในชุมชนและท้องถิ่นได้ (P)
สื่อการเรียนการสอน
๑.
๒.
๓.
๔.

ใบความรู้ที่ ๒ เรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูน
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๔ เรื่องสารวจเรียนรู้
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๕ เรื่องคาถามชวนคิด
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๖ เรื่องจาแนกพืช

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
๑. ศึกษาใบความรู้ที่ ๒ เรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูน (ใช้เวลา ๒๐ นาที)
๒. เริ่มปฏิบัติตามกิจกรรมที่ ๑ โดยทาตามขั้นตอนจากแบบบันทึกกิจกรรมที่ ๑ ถึง
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๓ ตามลาดับ ทารายคน (ใช้เวลา ๖๐ นาที)
๓. เมื่ อ นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ และบั น ทึ ก กิ จ กรรมลงในแบบบั น ทึ ก เรี ย บร้ อ ย คุ ณ ครู
ทบทวนความรู้ให้นักเรียนอีกครั้ง
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ ๒ ใช้เวลา ๘๐ นาที

๒๓

ใบความรู้ที่ ๒
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
การจาแนกพืช
พืชมีดอกเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการมากที่สุดจาแนกได้เป็น ๒ กลุนมใหญนๆ คือ
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคูน สังเกตความแตกตนางได้ดังนี้
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว เชนน ข้าว อ้อย ข้าวโพด กล้วย ไผน ตะไคร้ มะพร้าว ปาล์ม
หญ้า หมาก หวาย จาก ตาล

ข้าว

อ้อย

ที่มา http://goo.gl/ba2KOu
สืบค้นเมื่อ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

ที่มา http://goo.gl/V4qGOE
สืบค้นเมื่อ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

ข้าวโพด
ที่มา http://goo.gl/CnPo1Q
สืบค้นเมื่อ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

พืชใบเลี้ยงคูน เชนน มะขาม ตาลึง สาเก ถั่วฝักยาว มังคุด มะแว้ง ฟักทอง มะเขือ
ส้ม ทานตะวัน กุหลาบ ทุเรียน มะมนวง มะยม มะละกอ มะปริง มะปราง ฝรั่ง สะตอ ชบา

มะขาม

ตาลึง

สาเก

ที่มา http://goo.gl/AhWEgt

ที่มา http://goo.gl/I20NdF

ที่มา http://goo.gl/mMQQc2

สืบค้นเมื่อ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

สืบค้นเมื่อ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

สืบค้นเมื่อ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

๒๔

พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูน มีข้อแตกตนางที่สังเกตได้ดังนี้
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
รากเป็นระบบรากฝอย

พืชใบเลี้ยงคู่
รากเป็นระบบรากแก้ว

มีใบเลี้ยงเดี่ยว

มีใบเลี้ยง ๒ ใบ

มองเห็นข้อปล้องที่ลาต้นชัดเจน

มองเห็นข้อปล้องที่ลาต้นไมนชัดเจน

มีเส้นใบขนาน

มีเส้นใบ เป็นรนางแห

ดอกมี ๓ กลีบหรือทวีคูณของ ๓

ดอกมี ๔ – ๕กลีบหรือทวีคูณของ ๔ – ๕

๒๕

แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๔
สารวจเรียนรู้
ให้นักเรียนสารวจพืชดอกในโรงเรียนหรือท้องถิ่น และเขียนรายชื่อพืชดอกที่
นักเรียนรู้จักจานวน ๒๐ ชนิด ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ใช้เวลา ๒๐ นาที)

คาชี้แจง

ชนิดที่ ๑

ชนิดที่ ๒

ชนิดที่ ๓

ชนิดที่ ๔

ชนิดที่ ๕

ชนิดที่ ๖

ชนิดที่ ๗

ชนิดที่ ๘

ชนิดที่ ๙

ชนิดที่ ๑๐

ชนิดที่ ๑๑

ชนิดที่ ๑๒

ชนิดที่ ๑๓

ชนิดที่ ๑๔

ชนิดที่ ๑๕

ชนิดที่ ๑๖

ชนิดที่ ๑๗

ชนิดที่ ๑๘

ชนิดที่ ๑๙

ชนิดที่ ๒๐

ชื่อ.............................................นามสกุล............................................
เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/......

๒๖

แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๕
คาถามชวนคิด
คาชี้แจง

ให้นักเรียนตอบคาถามตนอไปนี้ หลังจากศึกษาใบความรู้ที่ ๒ และปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ๔ นาความรู้ที่ได้มาประมวลผล (ใช้เวลา ๒๐ นาที)

๑. บอกความแตกตนางของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูน มา ๓ ข้อพร้อมทั้งอธิบาย
๑.....................................................................................................................
๒.....................................................................................................................
๓.....................................................................................................................
๒. ยกตัวอยนางพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่นักเรียนรู้จัก ๓ ชนิด
๑......................................๒.....................................๓..................................
๓. ยกตัวอยนางพืชไมนมีดอกที่นักเรียนรู้จัก ๓ ชนิด
๑......................................๒.....................................๓..................................
๔.

จากลักษณะดอกในภาพ คือพืชดอกประเภทใด
.....................................................................................................................

ชื่อ.............................................นามสกุล............................................
เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/......

๒๗

แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๖
จาแนกพืช
คาชี้แจง

อ้อย
มังคุด
บัว
จาก

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

ให้นักเรียนจาแนกพืชดอกที่กาหนดให้ และเขียนลงในชนองให้ถูกต้อง พร้อม
ตกแตนงให้สวยงาม (ใช้เวลา ๒๐ นาที)
มะขาม
หญ้า
ฟักทอง
มะระ

ข้าว
ทุเรียน
ตะไคร้
ปาล์ม

ส้ม
กล้วยไม้
ถั่วฝักยาว
มะละกอ

ข้าวโพด
หมาก
กุหลาบ
ตาล

พืชใบเลี้ยงคู่
ชื่อ.............................................นามสกุล............................................
เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/......

๒๘

แบบทดสอบหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรื่อง การดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ ๑ การจาแนกพืช

คาสั่ง : ๑. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก มีทั้งหมด ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน ใช้เวลาใน
การทาแบบทดสอบ ๑๐ นาที
๒. ให้นักเรียนทาเครื่องหมายกากบาท ( X ) ในกระดาษคาตอบที่เตรียมให้ และ
เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๓. ข้อสอบชุดนี้วัดความรูค้ วามสามารถของนักเรียน เรื่อง การจาแนกพืช

๑. “ใบอนอนม้วนตัวงอเหมือนก้นหอย” คือพืชชนิดใดพืช
ก. ขิง
ข. กล้วยไม้
ค. ตาลึง
ง. เฟิร์น
๒. ข้อใดไมนใชนพชื ไมนมีดอก
ก. ผักตบชวา
ข. สน
ค. มอส
ง. จอกแหน

๒๙

๓. ในข้อใดตนางจากข้ออื่นๆ
ก. มะมนวง
ข. สน
ค. ข้าว
ง. ตะไคร้
๔. ข้อใดจัดเป็นพืชใบเลี้ยงคูนทั้งหมด
ก. มะมนวง ฝรั่ง ส้ม
ข. สะตอ ไผน มะขาม
ค. มะมนวง กล้วย ทุเรียน
ง. มังคุด จาก ฝรั่ง
๕. ข้อใดไมนใชนลักษณะของพืชใบเลี้ยงคูน
ก. มีระบบรากแก้ว
ข. มีใบเลี้ยงสองใบ
ค. มองเห็นข้อและปล้องได้ชัดเจน
ง. มีเส้นใบเป็นรนางแห
๖. ข้อใดจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั้งหมด
ก. ไผน สาเก กล้วย
ข. อ้อย มะขาม มะยม
ค. ตาล มะพร้าว ข้าว
ง. ส้ม มะละกอ มะปริง

๓๐

๗. พืชดอกเหมือนกับพืชไมนมีดอกในเรื่องใด
ก. วัฏจักรชีวิต
ข. การสร้างอาหาร
ค. สนวนประกอบ
ง. การสืบพันธุ์
๘. ข้อใดคือพืชชั้นสูงทั้งหมด
ก. เฟื่องฟ้า เฟิร์น หญ้าถอดปล้อง
ข. กล้วยไม้ กุหลาบ ผักตบชวา
ค. เฟื่องฟ้า มอส บานไมนรู้โรย
ง. กุหลาบ ชบา ผักตบชวา

ดาวเรือง
ผักแวนน
ดอกเข็ม
ไมยราบ

๙. กาบกล้วย คือ สนวนใดของต้นกล้วย
ก. กิ่ง
ข. ก้าน
ค. ลาต้น
ง. ใบ
๑๐. ข้อใดเป็นจานวนกลีบดอกของพืชใบเลี้ยงคูน
ก. ๔-๕ กลีบ หรือทวีคูณของ ๔-๕
ข. ๓-๔ กลีบ หรือทวีคูณของ ๓-๔
ค. ๒-๓ กลีบ หรือทวีคูณของ ๒-๓
ง. ๑-๒ กลีบ หรือทวีคูณของ ๑-๒

๓๑

กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรื่อง การดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ ๑ การจาแนกพืช

ข้อที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก

ข

ค

ง

ชื่อ.............................................นามสกุล............................................
เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/......

๓๒

ภาคผนวก

๓๓

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรื่อง การดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ ๑ การจาแนกพืช

ข้อที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก่อนเรียน
คาตอบ
ข
ก
ง
ง
ข
ค
ค
ก
ก
ง

ข้อที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หลังเรียน
คาตอบ
ง
ก
ข
ก
ค
ค
ข
ง
ง
ก

๓๔

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
แบบบันทึกกิจกรรม

๓๕

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๑
สารวจเรียนรู้
คาชี้แจง

ให้นักเรียนสารวจพืชในโรงเรียนหรือท้องถิ่น และเขียนรายชื่อพืชที่นักเรียน
รู้จักจานวน ๒๐ ชนิด ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ใช้เวลา ๑๐ นาที)

ชนิดที่ ๑

ชนิดที่ ๒

ชนิดที่ ๓

ชนิดที่ ๔

ชนิดที่ ๕

ชนิดที่ ๖

ชนิดที่ ๗

ชนิดที่ ๘

ชนิดที่ ๙

ชนิดที่ ๑๐

ชนิดที่ ๑๑

ชนิดที่ ๑๒

ชนิดที่ ๑๓

ชนิดที่ ๑๔

ชนิดที่ ๑๕

ชนิดที่ ๑๖

ชนิดที่ ๑๗

ชนิดที่ ๑๘

ชนิดที่ ๑๙

ชนิดที่ ๒๐

เกณฑ์การให้คะแนน อยู่หน้าถัดไป

๓๖

เกณฑ์การให้คะแนนการสารวจและการบันทึกข้อมูล
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๑

คะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
๐ คะแนน

ความถูกต้องของชื่อพืช
เขียนชื่อพืชได้ถูกต้อง
๑๗-๒๐ ชนิด
เขียนชื่อพืชได้ถูกต้อง
๑๓-๑๖ ชนิด
เขียนชื่อพืชได้ถูกต้อง
๙-๑๒ ชนิด
เขียนชื่อพืชได้ถูกต้อง
๕-๘ ชนิด
เขียนชื่อพืชได้ถูกต้อง
๑-๔ ชนิด
เขียนชื่อพืชไมนได้และ
ไมนถูกต้อง เลย ๒๐ ชนิด

รายการประเมิน
การเขียน

ความสะอาด

เขียนตัวเต็มบรรทัด
๑๖-๒๐ ข้อ
เขียนตัวเต็มบรรทัด
๑๑-๑๕ ข้อ
เขียนตัวเต็มบรรทัด
๖-๑๐ ข้อ
เขียนตัวเต็มบรรทัด
๑-๕ ข้อ
เขียนไมนเต็มบรรทัด
ตัวอักษรเอนเอียงทุกคา

ทางานสะอาดเป็น
ระเบียบ
ทางานไมนสะอาดไมนเป็น
ระเบียบ

๓๗

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๒
คาถามชวนคิด
คาชี้แจง

ให้นักเรียนตอบคาถามตนอไปนี้ หลังจากศึกษาใบความรู้ที่ ๑ และปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ๑ นาความรู้ที่ได้มาประมวลผล (ใช้เวลา ๒๐ นาที)

๑. การจาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไมนมีดอก ต้องใช้โครงสร้างใดเป็นเกณฑ์
ใช้ดอกเป็นเกณฑ์ ตอบได้ ได้ ๑ คะแนน
๒. พืชดอก คือ
คือ พืชที่ออกดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ สาหรับใช้ในการสืบพันธุ์เพื่อให้
กาเนิดพืชต้นใหมน ตอบได้ ได้ ๑ คะแนน
๓. ยกตัวอยนางพืชดอกที่นักเรียนรู้จัก ๓ ชนิด
อยูนในดุลพินิจของคุณครูผู้ตรวจ ตอบได้ ได้ชนิดละ ๑ คะแนนรวม
๓ คะแนน
๔. พืชไมนมีดอก คือ
คือ พืชที่ไมนมีการสร้างดอก หรือไมนออกดอกเลยตลอดการดารงชีวิต
ตอบได้ ได้ ๑ คะแนน
๕. ยกตัวอยนางพืชไมนมีดอกที่นักเรียนรู้จัก ๓ ชนิด
อยูนในดุลพินิจของคุณครูผู้ตรวจ ตอบได้ ได้ชนิดละ ๑ คะแนนรวม
๓ คะแนน
๖. เฟิร์นขยายพันธุ์โดยวิธีการใด
โดยการสร้างสปอร์ ตอบได้ ได้ ๑ คะแนน

๓๘

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๓
จาแนกพืช
คาชี้แจง

กุหลาบ
มะลิ
ปรง
หญ้า

ให้ นั กเรียนจ าแนกพื ช ที่ ก าหนดให้ แ ละเขี ยนลงในชน อ งให้ ถู ก ต้ อ ง พร้ อ ม
ตกแตนงให้สวยงาม (ใช้เวลา ๒๐ นาที)
ข้าว
ชายผ้าสีดา
ลีลาวดี
จอกหูหนู

กุหลาบ ข้าว บัวตอง
มะลิ บัว กล้วย
ลีลาวดี ผักตบชวา
หญ้า มะละกอ

มอส
บัว
กระแตไตนไม้
มะละกอ

สน
กล้วย
ผักแวนน
เฟิร์น

บัวตอง
แหนแดง
ผักตบชวา
ข้าหลวงหลังลาย

จอกหูหนู สน ชายผ้าสีดา
กระแตไตนไม้ ปรง ผักแวนน
มอส แหนแดง เฟิร์น
ข้าหลวงหลังลาย

เกณฑ์การให้คะแนน ตอบได้ถูกต้อง ให้คะแนนข้อละ ๐.๕ คะแนน
(ลาดับการเขียนไมนเป็นผลตนอการให้คะแนน)
หากคะแนนรวม มี จุดทศนิยม ให้ปัดคะแนนเป็น ๑ คะแนน
เช่น รวมได้ ๗.๕ ให้ ๘ คะแนน

๓๙

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๔
สารวจเรียนรู้
คาชี้แจง

ให้นักเรียนสารวจพืชดอกในโรงเรียนหรือท้องถิ่น และเขียนรายชื่อพืชดอก
ที่นักเรียนรู้จักจานวน ๒๐ ชนิด ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ใช้เวลา ๒๐ นาที)

ชนิดที่ ๑

ชนิดที่ ๒

ชนิดที่ ๓

ชนิดที่ ๔

ชนิดที่ ๕

ชนิดที่ ๖

ชนิดที่ ๗

ชนิดที่ ๘

ชนิดที่ ๙

ชนิดที่ ๑๐

ชนิดที่ ๑๑

ชนิดที่ ๑๒

ชนิดที่ ๑๓

ชนิดที่ ๑๔

ชนิดที่ ๑๕

ชนิดที่ ๑๖

ชนิดที่ ๑๗

ชนิดที่ ๑๘

ชนิดที่ ๑๙

ชนิดที่ ๒๐

เกณฑ์การให้คะแนน อยู่หน้าถัดไป

๔๐

เกณฑ์การให้คะแนนการสารวจและการบันทึกข้อมูล
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๔

รายการประเมิน
คะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
๐ คะแนน

ความถูกต้องของ
ชื่อพืชดอก
เขียนชื่อพืชดอกได้
ถูกต้อง ๑๗-๒๐ ชนิด
เขียนชื่อพืชดอกได้
ถูกต้อง ๑๓-๑๖ ชนิด
เขียนชื่อพืชดอกได้
ถูกต้อง ๙-๑๒ ชนิด
เขียนชื่อพืชดอกได้
ถูกต้อง ๕-๘ ชนิด
เขียนชื่อพืชดอกได้
ถูกต้อง ๑-๔ ชนิด
เขียนชื่อพืชดอกไมนได้
และไมนถูกต้อง เลย ๒๐
ชนิด

การเขียน

ความสะอาด

เขียนตัวเต็มบรรทัด
๑๖-๒๐ ข้อ
เขียนตัวเต็มบรรทัด
๑๑-๑๕ ข้อ
เขียนตัวเต็มบรรทัด
๖-๑๐ ข้อ
เขียนตัวเต็มบรรทัด
๑-๕ ข้อ
เขียนไมนเต็มบรรทัด
ตัวอักษรเอนเอียงทุกคา

ทางานสะอาดเป็น
ระเบียบ
ทางานไมนสะอาดไมนเป็น
ระเบียบ

๔๑

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๕
คาถามชวนคิด
คาชี้แจง

ให้นักเรียนตอบคาถามตนอไปนี้ หลังจากศึกษาใบความรู้ที่ ๒ และปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ๔ นาความรู้ที่ได้มาประมวลผล (ใช้เวลา ๒๐ นาที)

๑. บอกความแตกตนางของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูน มา ๓ ข้อ พร้อมทั้งอธิบาย
๑. ระบบราก พืชใบเลี้ยงเดีย่ วเป็นรากฝอย พืชใบเลีย้ งคูนเป็นรากแก้ว
๒. จานวนใบเลี้ยง พืชใบเลีย้ งเดีย่ วมีใบเลีย้ ง ๑ ใบ พืชใบเลี้ยงคูนมีใบเลี้ยง ๒ ใบ
๓. ลักษณะลาตัน พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมองเห็นข้อปล้องที่ลาต้นได้ชดั เจน พืชใบเลี้ยงคูน
มองเห็นข้อปล้องที่ลาต้นไมนชัดเจน
๔. ลักษณะเส้นใบ พืชใบเลีย้ งเดีย่ วมีเส้นใบแบบขนาน พืชใบเลี้ยงคูมน ีเส้นใบแบบ
รนางแห
๕. จานวนกลีบดอก พืชใบเลี้ยงเดีย่ วดอกมีกลีบ ๓ กลีบหรือทวีคูณของ ๓ พืชใบ
เลี้ยงคูนดอกมีกลีบ ๔-๕ กลีบหรือทวีคูณของ ๔-๕
ตอบ ๓ ข้อ ข้อใดก็ได้ใน ๕ ข้อ ได้ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๓ คะแนน
๒. ยกตัวอยนางพืชใบเลี้ยงเดีย่ วที่นักเรียนรู้จัก ๓ ชนิด
อยูนในดุลพินิจของคุณครูผู้ตรวจ ตอบได้ ได้ชนิดละ ๑ คะแนนรวม ๓ คะแนน
๓. ยกตัวอยนางพืชไมนมีดอกที่นกั เรียนรู้จัก ๓ ชนิด
อยูนในดุลพินิจของคุณครูผู้ตรวจ ตอบได้ ได้ชนิดละ ๑ คะแนนรวม ๓ คะแนน
๔.

จากลักษณะดอกในภาพ คือพืชดอกประเภทใด
พืชดอกประเภท พืชใบเลี้ยงคูน

ตอบได้ ได้ ๑ คะแนน

๔๒

แนวคาตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๖
จาแนกพืช
คาชี้แจง

อ้อย
มังคุด
บัว
จาก

ให้นักเรียนจาแนกพืชดอกที่กาหนดให้ และเขียนลงในชนองให้ถูกต้อง พร้อม
ตกแตนงให้สวยงาม (ใช้เวลา ๒๐ นาที)
มะขาม
หญ้า
ฟักทอง
มะระ

อ้อย ข้าว ข้าวโพด
หญ้า กล้วยไม้ หมาก
ตะไคร้ จาก
ปาล์ม ตาล

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

ข้าว
ทุเรียน
ตะไคร้
ปาล์ม

ส้ม
กล้วยไม้
ถั่วฝักยาว
มะละกอ

ข้าวโพด
หมาก
กุหลาบ
ตาล

มะขาม ส้ม มังคุด
ทุเรียน บัว ฟักทอง
ถั่วฝักยาว กุหลาบ
มะระ มะละกอ

พืชใบเลี้ยงคู่
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบได้ถูกต้อง ให้คะแนนข้อละ ๐.๕ คะแนน
(ลาดับการเขียนไมนเป็นผลตนอการให้คะแนน)
หากคะแนนรวม มี จุดทศนิยม ให้ปัดคะแนนเป็น ๑ คะแนน
เช่น รวมได้ ๗.๕ ให้ ๘ คะแนน

ง
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ประวัติผู้จัดทา
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่งปัจจุบัน

นางฟิตรี มายาสัน
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕
๗/๓ หมูน ๔ ตาบลโคกโพธิ์ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ครูชานาญการโรงเรียนบ้านควนลาแม อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๔๑

พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๕๘
ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครูผู้ชนวยโรงเรียนบ้านบางราพา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต ๑
ครูโรงเรียนบ้านบางราพา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต ๑
ครูชานาญการโรงเรียนบ้านบางราพา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต ๑
ครูชานาญการโรงเรียนบ้านควนลาแม อาเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต ๒

ช

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๕๙

รางวัล “หนึ่งแสนครูด”ี ประจาปี ๒๕๕
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ในฐานะ เป็นผู้ปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา คุรุสภา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมการแขนงขันเครื่องรนอนกระดาษพับระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓ การแขนงขันทักษะวิชาการระดับ
กลุนมโรงเรียนนาเกตุพัฒนาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการแขนงขันเครื่องรนอนกระดาษพับระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ การแขนงขันทักษะวิชาการระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

