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ค าน า 
 

 วทิยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตร์ 
เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชีวติและการท างาน  เหล่าน้ีลว้นเป็นผล 
ของความรู้วทิยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืน ๆ วทิยาศาสตร์ 
ช่วยใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาวธีิคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวเิคราะห์ วจิารณ์ 
มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถ 
ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได้ วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรม 
ของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดงันั้นทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาใหรู้้
วทิยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น  
สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 
   เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ือง  การด ารงชีวติของพืช   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  จดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่ือในการจดักระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 จะไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาโดยการเนน้กระบวนการเรียนรู้  
มากกวา่ยดึแบบเรียนเป็นหลกั  ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแบบเรียนของนกัเรียน  
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551   

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   
เร่ือง  การด ารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ ในการส่งเสริมใหน้กัเรียน
เป็นผูใ้ฝ่รู้  ใฝ่เรียน  และมีทกัษะทางวทิยาศาสตร์มากยิง่ข้ึน 
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The preface  
 

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

 

เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ือง  การด ารงชีวติของพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  มีจ านวนทั้งหมด  5  เล่ม   
ดงัน้ี 

เล่มท่ี  1  ความรู้เก่ียวกบัโครงงานวทิยาศาสตร์ 
เล่มท่ี  2  หนา้ท่ีของรากและล าตน้ 
เล่มท่ี  3  หนา้ท่ีของใบ 
เล่มท่ี  4  ปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
เล่มท่ี  5  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
 

การใชเ้อกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ือง  การด ารงชีวติ 
ของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

1.  เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ือง  การด ารงชีวติ 
ของพืช เล่มน้ี  เป็นเอกสารประกอบการสอน  เล่มท่ี  2  เร่ือง  หนา้ท่ีของราก  และล าตน้   
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวทิยาศาสตร์     

2. ขั้นตอนจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการสอนประกอบกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบโครงงานวทิยาศาสตร์ 

2.1  นกัเรียนท าแบบทดสอบยอ่ยก่อนเรียน 
2.2  นกัเรียนศึกษาท าความเขา้ใจจุดประสงคข์องกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

วทิยาศาสตร์ 
2.3  นกัเรียนศึกษาความรู้เร่ืองการด ารงชีวติของพืชควบคู่กบัความรู้เก่ียวกบั

โครงงานวทิยาศาสตร์   
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2.4  นกัเรียนท ากิจกรรมในใบงานตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานวทิยาศาสตร์  
ประกอบดว้ย 

-  ขั้นการคิด/เลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีศึกษา 
-  ขั้นการวางแผนในการท าโครงงาน 
-  ขั้นการลงมือท าโครงงาน 
-  ขั้นการเขียนรายงานโครงงาน 
-  ขั้นการแสดงผลงานโครงงาน 

2.5  นกัเรียนท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน 
2.6  นกัเรียนร่วมตรวจค าตอบกบัเฉลย 
2.7  ครูและนกัเรียนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานของนกัเรียนจากการท ากิจกรรม

และแบบทดสอบยอ่ยประจ าบทเรียน 
2.8 นกัเรียนร่วมกนัจดันิทรรศการแสดงผลงานจากการเรียนรู้แบบโครงงาน

วทิยาศาสตร์เก่ียวกบัการด ารงชีวติของพืช 
  



 

Explanation  
 

The document engages in business to teach substance learning science group , about [ story ] , the 
living of the plant , substance learning science group , for the elementary pupil studies year that4 
have 5 all amounts , as follows , 

At 1 the knowledge about science project,  
At 2 the duty of the root and the trunk  
At 3 the duty of  
At 4 some aspects necessary factor builds [ wasp ] the progress of the plant ,  
At 5 the reaction builds [ wasp ] the motivation of the plant , 
Using document engages in business to teach substance learning science group , about [ 

story ] , living , of the plant , substance learning science group , for the elementary pupil studies year 
that 4  

2. very activity learning step by use a document s engage in business to teach 
perform karma , learning is like [ model ] , science project ,  

2.1 a student does the test s digest before study ,  
2.2 a student studies to try to understand the purpose s of learning activity like [ 

model ] , science project ,  
2.3 a student studies the knowledge about [ story ] the living s of the plant s go 

together with the knowledge s about science project ,  
2.4 a student does the activity s in the work s follow learning step like [model] , 

science project , compose ,  
-  Analysis level / , choose the topic or , a problem that study  
-  Planning level in doing project, 
-  Starting to do project level,  
-  Writing report project level, 
 -  Show works project level  

2.5 The student does the test s digest the back s study ,  
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2.6 The student shares to check the answer with s give the answer,  
2.7 The teacher and a student share to evaluate work practice of a student from 

doing activity and the test digest permanent lessons  
2.8 The student accompanies with very the exhibition shows the work from 

learning like [ model ] , science project about the living of the plant , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ค าช้ีแจงส าหรับครู  
 

1.  ขอ้ควรปฏิบติัก่อนด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1.1  ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานวทิยาศาสตร์  ขั้นตอนการจดักิจกรรม  ส่ือ/
อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้  และกระบวนการวดัผลและประเมินผลอยา่งละเอียด 
 1.2  ศึกษาความรู้เก่ียวกบัโครงงานและการด ารงชีวติของพืชจากเอกสารประกอบการสอน   
 1.3  ศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวทิยาศาสตร์  ใหเ้ขา้ใจก่อนทุกคร้ัง 
 1.4  ศึกษาใบงาน/โครงงานวิทยาศาสตร์แต่ละเร่ืองให้เขา้ใจก่อนทุกคร้ัง 
 1.5  ปฏิบติัตามกิจกรรมในใบงาน/โครงงานวทิยาศาสตร์ทั้งหมดตามแบบแผน 
อยา่งเป็นขั้นตอน 
 1.6  แบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ  4-5  คน  โดยคละความสามารถ 
 1.7  จดัเรียงเอกสารท่ีจ าเป็นตามล าดบั  ก่อน-หลงั 
 1.8  ครูช้ีแจงวธีิการเรียนและกิจกรรมตามใบงาน/ขั้นตอนการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 
ใหน้กัเรียนฟังทุกคร้ัง 
2.  ขณะด าเนินการสอน 
 2.1  ช้ีแจงกิจกรรมใหน้กัเรียนทุกคนไดรู้้  และน าไปปฏิบติั 
 2.2  จดักลุ่มนกัเรียนตามท่ีไดเ้ตรียมไว ้
 2.3  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.4  ใหค้  าแนะน าและใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม 
 2.5  การสรุปบทเรียนในแต่ละคร้ังตอ้งใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งครูกบันกัเรียนทุกคร้ัง 
3.  ขอ้ควรปฏิบติัเม่ือด าเนินการส้ินสุดลง 
 3.1   ด าเนินการตรวจผลงานนกัเรียนทุกคร้ังเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.2  ด าเนินการตรวจแบบทดสอบยอ่ยก่อนเรียน-หลงัเรียน 
 3.3  ด าเนินการบนัทึกผลการใหค้ะแนนทุกคร้ังท่ีมีการประเมินผลเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล 
          ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
4.  ขอ้ควรปฏิบติัในการเฉลยใบกิจกรรมและแบบทดสอบยอ่ย 
 4.1  เฉลยใบงานแต่ละชุดท่ีจดัท าไวเ้ป็นเพียงแนวทางในการตอบค าถามเท่านั้น  ครูควรใช้

ดุลยพินิจค าตอบของนกัเรียนร่วมดว้ย 
 4.2  ในการพิจารณาครูควรอธิบายหลกัในการพิจารณาค าตอบประกอบดว้ยวา่มีแนวทางการ

พิจารณาการตอบค าถามอยา่งไร เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจหลกัการตอบค าถามแต่ละแบบฝึกดว้ย 
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The explanation for a teacher  

 
 

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

 

ความคิดรวบยอด 

 

ราก  ล าตน้  ใบ  ดอก  ผล  เป็นโครงสร้างของพืชท่ีท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั  รากท าหนา้ท่ีดูด
น ้าธาตุอาหาร ล าตน้ท าหนา้ท่ีล าเลียงน ้าและธาตุอาหารไปยงัส่วนต่าง ๆ 

 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 
1. บอกส่วนประกอบของพืชได ้
2. ทดลองและอธิบายหนา้ท่ี ของราก และล าตน้ได ้
3. บอกลกัษณะของรากล าตน้ได ้
4. สังเกตและส ารวจเขียนภาพแสดงลกัษณะของราก และล าตน้ได ้
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The duty of the root and the trunk  

 

Concept  

Root trunk is be the structure of the plant which performs different the root performs to 
pump the nutrient the trunk performs to transport the water and the nutrient go to still the part differ  

The expectancy  
1. Tell the components has of the plant  
2. Experience and explain the duty of the root and the trunk   
3. Tell the character has of trunk root  
4. Observe and explore draw show the character of the root and the trunk  
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