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ค าน า 
 

 ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อ เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์  เร่ือง การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ จ านวน 6 ชุด ดังนี ้ 
 ชุดที่ 1 เร่ือง การจ าแนกพืช    
 ชุดที่ 2 เร่ือง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช 
 ชุดที่ 3 เร่ือง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
 ชุดที่ 4 เร่ือง การจ าแนกสัตว์ 
 ชุดที่ 5 เร่ือง การสืบพันธุ์ของสัตว์ 
 ชุดที่ 6 เร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 โดยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดนี ้ เป็นชุดที่ 1 เร่ือง การจ าแนกพืช    
มีเนื้อหา เกี่ยวกับ การจ าแนกพืชโดยใช้โครงสร้างหลักในการจ าแนก เช่นใช้ดอกเป็นเกณฑ์ หรือใช้
โครงสร้างใบเป็นเกณฑ์ โดยมีกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
จากสื่อการสอนที่หลากหลาย สีสันสดใสกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดี โดยผู้จัดได้ใช้ภาษาที่
เข้าใจได้ง่าย กระชับ เพื่อให้นักเรียนอ่าน และท าความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง   
 เมื่อนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดนี้แล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข และมีพัฒนาการโดยตรงทั้ง ในด้านความรู้  ในด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ จนส่งผลไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อการสอน ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เร่ืองการด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 การจ าแนกพืช ชุดนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้สนใจศึกษาที่จะน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาต่อไป 
 
 

กาญจนา  สุภาจารุวงศ์ 
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สารบัญ 
 

 เร่ือง หน้า 
 ค าน า 1 
 สารบัญ 2 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดของชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  4 
 แผนผังขั้นตอนการเรียนรู้ 6 
 ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรม 7 
 ส่วนประกอบของชุดที่ 1 เร่ืองการจ าแนกพืช 8 
 ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม 9 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดของชุดที่ 1 เร่ืองการจ าแนกพืช 10 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 11 
 สาระส าคัญ/สาระการเรียนรู้ 12 
 แบบทดสอบก่อนเรียน 13 
 กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 16 
 กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้พืชดอก และพืชไม่มีดอก 17 
 รายละเอียดกิจกรรมที่ 1  18 
 ใบความรู้ที่ 1 เร่ืองพืชดอก และพืชไม่มีดอก 19 
 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 1.1  ส ารวจเรียนรู้ 21 
 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 1.2  ค าถามชวนคิด 22 
 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 1.3  จ าแนกพืช 23 
 กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้พืชใบเลี้ยงเด่ียว และพืชใบเลี้ยงคู่ 24   
 รายละเอียดกิจกรรมที่ 2 25 
 ใบความรู้ที่ 2 เร่ืองพืชใบเลี้ยงเด่ียว และพืชใบเลี้ยงคู่ 26 
 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 2.1  ส ารวจเรียนรู้ 28 
 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 2.2  ค าถามชวนคิด 29 
 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 2.3  จ าแนกพืช 30 

แบบทดสอบหลังเรียน 31 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 34 
ภาคผนวก 35 
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 เร่ือง หน้า 
 
 เฉลยแบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียน 36 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนน 37 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ 1.1 38 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ 1.2 40 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ 1.3 41 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ 2.1 42 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ 2.2 44 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมที่ 2.3 45 

 บรรณานุกรม 46 
 ประวัติผู้จัดท า 49 
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เรื่องการด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 
 

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองการด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ดังนี ้

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร ์
 
 
สาระที่ 1 สิง่มีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 

 ตัวชี้วัด  
 ว 1.1 ป.5/1 สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอก และโครงสร้างท่ี 
  เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 ว 1.1 ป.5/2  อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืช  
   และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ว 1.1 ป.5/3 อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด 
 ว 1.1 ป.5/4 อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์ 
 ว 1.1 ป.5/5 อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และน าความรู ้
  ไปใช้ประโยชน์ 
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สาระที่ 1 สิง่มีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  มาตรฐาน ว  1.2 เข้าใจกระบวนการ และความส าคญัของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ 

 สืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 

 ตัวชี้วัด  
 ว 1.2 ป.5/1 จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก       
 ว 1.2 ป.5/2  ระบุลักษณะของพืชดอกท่ีเป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว   และพืช 
  ใบเลีย้งคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 
 ว 1.2 ป.5/3 จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบาง 
  ลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 
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แผนผังขั้นตอนการเรียนรู้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชุดที่ 1 เรื่องการจ าแนกพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาค าชี้แจงเก่ียวกับชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาส่วนประกอบของชุดกิจกรรมและค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ปฏิบัติตามขั้นตอนในกิจกรรมท่ี 1 – 3 การจ าแนกพืช 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

แจ้งคะแนนสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ไม่ผ่าน ผ่าน 

ศึกษาชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ต่อไป 
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ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

1. ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมจ านวน 6 ชุด ดังนี ้
  ชุดที่ 1 เร่ือง การจ าแนกพืช    
  ชุดที่ 2 เร่ือง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช 
  ชุดที่ 3 เร่ือง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
  ชุดที่ 4 เร่ือง การจ าแนกสัตว์ 
  ชุดที่ 5 เร่ือง การสืบพันธุ์ของสัตว์ 
  ชุดที่ 6 เร่ือง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 2. ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 แต่ละชุดกิจกรรมใช้เวลาศึกษาเรียนรู้  
4 ชั่วโมง รวมท้ังหมด 24 ชั่วโมง  

2. ก่อนท าการศึกษาเรียนรู้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง 
 4. หลังท าการศึกษาเรียนรู้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองการด ารง
พันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ครบท้ัง 6 ชุดแล้ว นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง 
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ส่วนประกอบของชุดกจิกรรม ชุดที ่1 เรื่องการจ าแนกพืช  
   

 ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองการด ารงพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชุดที่ 1 เร่ืองการจ าแนกพืช ชุดนี้ประกอบด้วย 
 
 แผนผังขั้นตอนการเรียนรู้ 

 ค าชี้แจงเก่ียวกับชุดกิจกรรม  

 ส่วนประกอบของชุดที่ 1 เร่ืองการจ าแนกพืช 

 ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม 

 มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 จุดประสงค์การเรียนรู้  

 สาระส าคัญ/สาระการเรียนรู้  

 แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ  พร้อมกระดาษค าตอบ 

 กิจกรรม   จ านวน   3   กิจกรรม 

 ใบความรู้   จ านวน  2   ใบความรู ้    

  แบบบันทึกกิจกรรม   จ านวน   6  กิจกรรม 

 แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ  พร้อมกระดาษค าตอบ 

เฉลยแบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน  

แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรม  
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ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม 
 

 1.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ เพือ่ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
 2. ด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมท่ี 1 ศึกษาใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรม หากมีการ
แบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามค าสั่งในกิจกรรมนั้นๆ เลือกหัวหน้ากลุ่ม และแต่งต้ัง
กรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ ท าแบบบันทึกกิจกรรม ท้ัง 3 กิจกรรม 
 3. ด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมท่ี 2  ศึกษาใบความรู้ และปฏิบัติกิจกรรมตาม
ค าสั่งในกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน ท าแบบบันทึกกิจกรรม ทั้ง 3 กิจกรรม 
 4. ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย  
 5. จัดเก็บอุปกรณ์และท าความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติกิจกรรมให้เรียบร้อย 
 6. เมื่อปฏิบัติชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 เสร็จสิ้น นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ เพื่อประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชุดที่ 1 การจ าแนกพืช 

 
ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองการด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชุดที่ 1 เร่ืองการจ าแนกพืช มีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ดังนี้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร ์
 
 
สาระที่ 1 สิง่มีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 ตัวชี้วัด  
 ว 1.2 ป.5/1 จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก       
 ว 1.2 ป.5/2  ระบุลักษณะของพืชดอกท่ีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืช 
  ใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้
 
 
 ด้านความรู้ (K) 
  1. จ าแนกประเภทของพืชโดยใช้ดอกเป็นเกณฑ์ได้ 
  2. จ าแนกประเภทของพืชดอกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 
 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
  1. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
  2. นักเรียนชอบทดลองและค้นคว้า 
 

 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
  1. ส ารวจและสังเกตพืชในชุมชนและท้องถ่ินได้ 
  2. เขียนแผนผังความคิดสรุปองค์ความรู้ เรื่องการจ าแนกพืชได้ 
  3. อ่านออกเสียงค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
  4. เขียนค าศัพท์ตามค าบอกด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ 
  5. แต่งประโยคที่มีค าศัพท์วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องและมีความหมาย 
  
 
 สาระส าคญั 
 
 
  การจ าแนกพืช พืชมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีโครงสร้างท่ีเหมือนกัน

และแตกต่างกัน เราสามารถใช้โครงสร้างท่ีเหมือนกันของพืชจัดพืชให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันเช่น ใช้ดอกเป็นเกณฑ์ แบ่งพืชออกเป็นพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอก และพืชมี
ดอกสามารถจ าแนก โดยใช้โครงสร้างภาพนอกเป็นเกณฑ์ แบ่งพืชดอกออกเป็นพืช
ใบเลี้ยงเด่ียว และพืชใบเลี้ยงคู่ 
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สาระการเรียนรู้ 
 
 
  พืชดอกและพืชไม่มีดอก 
  พืชใบเลี้ยงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 
เรื่อง การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  ชุดที ่1 การจ าแนกพืช 

 
 
ค าสั่ง : 1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน ใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบ 10 นาท ี
 2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) ในกระดาษค าตอบท่ีเตรียมให้ และ
เลือกข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 3. ข้อสอบชุดนี้วัดความรูค้วามสามารถของนักเรียน เรื่อง การจ าแนกพืชออกเป็น
พืชดอกและพืชไม่มีดอก และเร่ืองการระบุลักษณะของพืชดอกท่ีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว   
และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 
       
 

๑. พืชในข้อใดต่างจากพืชในข้ออื่น 
ก. มะพร้าว 
ข. มะม่วง 
ค. ส้ม 
ง. เงาะ 

 
๒. ข้อใดไม่ใช่พชืไม่มีดอก 

ก. กล้วยไม้ 
ข. หวายทะนอย 
ค. มอส 
ง. จอกแหน 
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๓. “ใบอ่อนม้วนตัวงอ เหมือนก้นหอย”  หมายถึงพืชชนิดใด 

ก. ส้ม 
ข. พลูด่าง 
ค. กุหลาบ 
ง. ผักกูด 

 
๔. ข้อใดคือพืชชั้นสูงท้ังหมด 

ก. เฟื่องฟ้า    เฟิร์น     หญ้าถอดปล้อง   ดาวเรือง 
ข. กล้วยไม้   กุหลาบ  ผักตบชวา           ผักแว่น 
ค. เฟื่องฟ้า    มอส      บานไม่รู้โรย       ดอกเข็ม          
ง. กุหลาบ     ชบา       ผักตบชวา          ไมยราบ 

 
๕. พืชดอกเหมือนกับพืชไม่มีดอกในเร่ืองใด 

ก. วัฏจักรชีวิต 
ข. การสร้างอาหาร 
ค. ส่วนประกอบ 
ง. การสืบพันธุ์ 

 
๖. ข้อใดจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวท้ังหมด 

ก. ไผ่       สาเก        กล้วย 
ข. อ้อย    มะขาม      มะยม 
ค. ตาล     มะพร้าว    ข้าว 
ง. ส้ม      มะละกอ    มะปริง 
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๗. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพชืใบเล้ียงคู่ 

ก. มีระบบรากแก้ว 
ข. มีใบเลี้ยงสองใบ 
ค. มองเห็นข้อและปล้องได้ชัดเจน 
ง. มีเส้นใบเป็นร่างแห 

 
๘. ข้อใดจัดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ทั้งหมด 

ก. มะม่วง    ฝรั่ง      ส้ม 
ข. สะตอ      ไผ่        มะขาม 
ค. มะม่วง     กล้วย   ทุเรียน  
ง. มังคุด       จาก      ฝรั่ง 

 
๙. ข้อใดเป็นจ านวนกลีบดอกของพืชใบเลี้ยงคู่ 

ก. 4-5 กลีบ หรือทวีคูณของ 4-5 
ข. 3-4 กลีบ หรือทวีคูณของ 3-4 
ค. 2-3 กลีบ หรือทวีคูณของ 2-3 
ง. 1-2 กลีบ หรือทวีคูณของ 1-2 

 
๑๐.  กาบกล้วย คือ ส่วนใดของต้นกล้วย 

ก. กิ่ง 
ข. ก้าน 
ค. ล าต้น 
ง. ใบ 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 
เรื่อง การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  ชุดที ่1 การจ าแนกพืช 

 
 

ข้อที่ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 

ชื่อ..............................................สกุล............................................... 
เลขที่........................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/.... 
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กิจกรรมที่ 1 
เรียนรู้พืชดอกและพืชไม่มีดอก 
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กิจกรรมที่ 1 
เรียนรูพ้ืชดอกและพืชไม่มีดอก 

 
จุดประสงค ์
 

1. จ าแนกประเภทของพืชโดยใช้ดอกเป็นเกณฑ์ได้ (K) 
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน (A) 
3. ส ารวจและสังเกตพืชในชุมชนและท้องถ่ินได้ (P) 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

 1. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองพืชดอกและพืชไม่มีดอก 
 2. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 1.1  เร่ืองส ารวจเรียนรู้  
 3. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 1.2 เร่ืองค าถามชวนคิด 
 4. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 1.3  เร่ืองจ าแนกพืช 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
 

 1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองพืชดอกและพืชไม่มีดอก (ใช้เวลา 10 นาที) 
 2. เร่ิมปฏิบัติตามกิจกรรมท่ี 2 โดยท าตามขั้นตอนจากกิจกรรมท่ี 1.1-1.3 ตามล าดับ 
ท ารายคน (ใช้เวลา 40 นาที) 
 

ระยะเวลา 
 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมท่ี 2  ใช้เวลา 50 นาที 
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ใบความรู้ที่ 1 
พืชดอกและพืชไม่มีดอก 

 

การจ าแนกพืช 
 

 พืชท่ีเราพบเห็นในท้องถิ่นมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีโครงสร้างท่ี
เหมือนกัน และแตกต่างกัน เราสามารถใช้โครงสร้างท่ีเหมือนกันของพืชจัดพืชให้อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน 
 พืชแบ่ง ออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก  พืชดอกสามารถจ าแนกต่อไปได้
อีก เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ 
 พืชดอกและพืชไม่มีดอก 
พืชดอก 
 พืชดอก คือ พืชที่ออกดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มท่ีส าหรับใช้ในการสืบพันธุ์ให้
ก าเนิดพืชต้นใหม่  เช่น กหุลาบ  ชบา  บัว  มะลิ  เขม็  ทานตะวัน  ข้าว หญ้า มะม่วง  สะตอ
มะละกอ ส้ม กล้วย ผักตบชวา  พืชดอก เหล่านี้จัดเป็น พืชชั้นสูง 
 
 
 
 
 

         ที่มา http://goo.gl/7f0Rsb                                    ที่มา http://goo.gl/P6sXeI 
                               สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม2558                      สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม2558 

 
 
 
 
 
                                  ที่มา http://goo.gl/KyDa0Q                                   ที่มา http://goo.gl/NGxaKS                      
                            สืบค้นเมื่อวันที ่9 พฤษภาคม2558                   สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม2558 
 

กุหลาบ บัว 

มะล ิ ข้าว 
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พืชไม่มีดอก 
 

 พืชไม่มีดอก คือ พืชท่ีไมม่ีการสร้างดอก หรือไม่ออกดอกเลยตลอดการ
ด ารงชีวิต บางชนิดสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ ไม่มีเมล็ดและผล  เช่น  มอส หวายทะนอย 
เฟิร์น   บางชนิดสืบพันธุ์โดยสร้างสปอร์ในระยะสั้นและสร้างเมล็ดไม่มีผล  เชน่ สน ปรง  
บางชนิดหาพบได้ยาก เช่น หญ้าถอดปล้อง 
 

 
 
 
 
 
                                ที่มา http://goo.gl/qQ0lqh                                 ที่มา http://goo.gl/EPx7Dx 
                            สืบค้นเมื่อวันที ่9 พฤษภาคม2558                         สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม2558 
 

 เฟิร์น เป็นพืชท่ีขึ้นอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน  ลักษณะพิเศษของ
เฟิร์น คือ ใบอ่อนจะม้วนตัวงอเหมือนก้นหอย เฟิร์นมีหลายชนิด บางชนิดอยู่ในน้ า เช่น 
แหนแดง จอกหูหนู บางชนิดขึ้นในดินท่ีมีน้ าขัง เช่น ผักแว่น บางชนิดขึ้นบนบก เช่น 
ข้าหลวงหลังลาย ชายผ้าสีดา เฟิร์นก้านด า เฟิร์นราชินี กระแตไต่ไม้ 
 

 
 
 
 
 
                          ที่มาhttp://goo.gl/zoCLsw                                ที่มาhttp://goo.gl/EkJlO7            
                               สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม2558                   สืบค้นเมือ่วันที่ 9 พฤษภาคม2558 

  

มอส 

แหนแดง 

ปรง 

ข้าหลวงหลังลาย 
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http://goo.gl/qQ0lqh
http://goo.gl/EPx7Dx


 
 

แบบบันทึกกิจกรรมที ่1.1 
ส ารวจเรียนรู้ 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนส ารวจพืชในโรงเรียน และเขียนรายชื่อพืชที่นักเรียนรู้จักใน

ท้องถ่ินจ านวน 20 ชนิด  พร้อมตกแต่งให้สวยงาม (ใช้เวลา 10 นาที)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ.............................นามสกุล............................ 

เลขที่......ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/...... 
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แบบบันทึกกิจกรรมที ่2.2 
ค าถามชวนคิด 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ หลังจากศึกษาใบความรู้ท่ี 1 และปฏิบัติ

กิจกรรมท่ี 1.1 น าความรูท่ี้ได้มาประมวลผล (ใช้เวลา 10 นาที)  
 
 
 1. การจ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก ต้องใช้โครงสร้างใดเป็นเกณฑ์ 
   ..................................................................................................................... 
 2. พืชดอก คือ 
   ..................................................................................................................... 
   ..................................................................................................................... 
 3. ยกตัวอย่างพืชดอกท่ีนักเรียนรู้จัก 3 ชนิด 
   1......................................2.....................................3.................................. 
 4. พืชไม่มีดอก คือ 
   ..................................................................................................................... 
   ..................................................................................................................... 
 5. ยกตัวอย่างพืชไม่มีดอกท่ีนักเรียนรู้จัก 3 ชนิด 
   1......................................2.....................................3.................................. 
 6. เฟิร์นขยายพันธุ์โดยวิธีการใด 
   ..................................................................................................................... 
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ชื่อ.............................นามสกุล............................ 
เลขที่......ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/...... 



 
 

แบบบันทึกกิจกรรมที ่2.3 
จ าแนกพืช 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนจ าแนกพืชท่ีก าหนดให้และเขียนลงในช่องให้ถูกต้อง พร้อม

ตกแต่งให้สวยงาม (ใช้เวลา 10 นาที)  
 

กุหลาบ ข้าว มอส สน บัวตอง 
มะลิ ชายผ้าสีดา บัว กล้วย แหนแดง 
ปรง ลีลาวดี กระแตไต่ไม้ ผักแว่น ผักตบชวา 
หญ้า จอกหูหนู มะละกอ เฟิร์น ข้าหลวงหลังลาย 

 
 

พืชมีดอก พืชไม่มีดอก 
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ชื่อ.............................นามสกุล............................ 
เลขที่......ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/...... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
เรียนรู้พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู ่
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กิจกรรมที่ 2 
เรียนรู้พืชใบเลี้ยงเดีย่ว และพืชใบเลี้ยงคู่ 

 
จุดประสงค ์
 

1. จ าแนกประเภทของพืชดอกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ (K) 
2. นักเรียนชอบทดลองและค้นคว้า (A) 
3. ส ารวจและสังเกตพืชในชุมชนและท้องถ่ินได้ (P) 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

 1. ใบความรู้ท่ี 2  เร่ืองพืชใบเลี้ยงเด่ียวและพืชใบเลี้ยงคู่ 
 2. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2.1  เร่ืองส ารวจเรียนรู้  
 3. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2.2 เร่ืองค าถามชวนคิด 
 4. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2.3  เร่ืองจ าแนกพืช 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
 

 1. ศึกษาใบความรู้ท่ี 2 เร่ืองพืชใบเลี้ยงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่  (ใช้เวลา 10 นาที) 
 2. เร่ิมปฏิบัติตามกิจกรรมท่ี 2 โดยท าตามขั้นตอนจากกิจกรรมท่ี 2.1-2.3  
ตามล าดับ ท ารายคน (ใช้เวลา 40 นาที) 
 

ระยะเวลา 
 

 ระยะเวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมที่ 2  ใช้เวลา 50 นาท ี 
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ใบความรู้ที่ 2 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ 

 

การจ าแนกพืช 
 

 พืชมีดอกเป็นพืชท่ีมีวิวัฒนาการมากท่ีสุดจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  
พืชใบเลี้ยงเด่ียวกับพืชใบเลี้ยงคู่  
 พืชใบเลี้ยงเด่ียว เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด กล้วย ไผ่ ตะไคร้ มะพร้าว ปาล์ม 
หญ้า หมาก หวาย จาก ตาล 
 

   
 
 
 
  

 ข้าว อ้อย           ขา้วโพด 
 
 
 พืชใบเลี้ยงคู่ เช่น มะขาม ต าลึง สาเก ถั่วฝักยาว มังคุด มะแว้ง ฟักทอง มะเขือ 
ส้ม ทานตะวัน กุหลาบ ทุเรียน มะม่วง  มะยม มะละกอ มะปริง มะปราง ฝรั่ง สะตอ ชบา 
 

 
 
   
 
                   มะขาม           ต าลึง              สาเก 
        
 
              

 

ที่มา http://goo.gl/ba2KOu              
 สืบค้นเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                                

ที่มา http://goo.gl/V4qGOE      
สืบค้นเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                                

      ที่มา http://goo.gl/CnPo1Q 
สืบค้นเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                                

ที่มา http://goo.gl/AhWEgt 
สืบค้นเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                                

ที่มา http://goo.gl/mMQQc2 
สืบค้นเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                                

ที่มา http://goo.gl/I20NdF          
สืบค้นเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                                
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http://goo.gl/ba2KOu
http://goo.gl/V4qGOE
http://goo.gl/CnPo1Q
http://goo.gl/AhWEgt
http://goo.gl/mMQQc2
http://goo.gl/I20NdF


 
 

 พืชใบเลี้ยงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ มีข้อแตกต่างท่ีสังเกตได้ดังนี้ 
 

                          พืชใบเล้ียงเดี่ยว                             พืชใบเล้ียงคู ่
(1) รากเป็นระบบรากฝอย 
                                                                                        
 
 

(1) รากเป็นระบบรากแก้ว     

  
 

 
(2) มีใบเลี้ยงเดี่ยว 
 
 
 

(2) มีใบเลี้ยง 2 ใบ  

 
  

(3) มองเห็นข้อปล้องท่ีล าต้นชัดเจน 
 

 
 
 

(3) มองเห็นข้อปล้องท่ีล าต้นไม่ชัดเจน 
 
 
 
  

(4) มีเส้นใบขนาน 
 

 
 
  

(4) มีเส้นใบ เป็นร่างแห 

 
 
 

 
(5) ดอกมี 3 กลีบหรือทวีคูณของ 3 
 
 
 
  

(5) ดอกมี 4-5 กลีบหรือทวีคูณของ 4-5 
 
 
 
  

 

ที่มาhttp://goo.gl/Ex39DB 
สืบค้นเมือ่ 

วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                               

ที่มา http://goo.gl/GfWIQM  
สืบค้นเมือ่ 

วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                               

ที่มา http://goo.gl/Pq2mhl 
สืบค้นเมือ่ 

วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                               

ที่มา http://goo.gl/G1ftv6 
สืบค้นเมือ่ 

วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                               

ที่มา http://goo.gl/tsAEWB  
สืบค้นเมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                                

ที่มา http://goo.gl/D5SCAz  
สืบค้นเมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                                

ที่มา http://goo.gl/tsAEWB  
สืบค้นเมือ่ 

วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                               

ที่มา http://goo.gl/zrUony  
สืบค้นเมือ่ 

วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                               

ที่มา http://goo.gl/P4hr6V 
สืบค้นเมือ่ 

วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                               

ที่มา http://goo.gl/LkGcbd 
สืบค้นเมือ่ 

วันที่ 9 พฤษภาคม2558                                                               
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แบบบันทึกกิจกรรมที ่2.1 
ส ารวจเรียนรู้ 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนส ารวจพืชดอกในโรงเรียน และเขียนรายชื่อพืชดอกท่ีนักเรียน

รู้จักในท้องถ่ินจ านวน 20 ชนิด และตกแต่งให้สวยงาม (ใช้เวลา 10 นาที)  
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ชื่อ.............................นามสกุล............................ 
เลขที่......ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/...... 



 
 

แบบบันทึกกิจกรรมที ่2.2 
ค าถามชวนคิด 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ หลังจากศึกษาใบความรู้ท่ี 2 และปฏิบัติ

กิจกรรมท่ี 2.1 น าความรูท่ี้ได้มาประมวลผล (ใช้เวลา 10 นาที)  
 
 
 1. บอกความแตกต่างของพืชใบเลี้ยงเด่ียวและพืชใบเลี้ยงคู่ มา 3 ข้อพร้อมท้ังอธิบาย 
   1..................................................................................................................... 
   2..................................................................................................................... 
   3..................................................................................................................... 
 2. ยกตวัอย่างพืชใบเลี้ยงเด่ียวท่ีนักเรียนรู้จัก 3 ชนิด 
   1......................................2.....................................3.................................. 
 3. ยกตัวอย่างพืชไม่มีดอกท่ีนักเรียนรู้จัก 3 ชนิด 
   1......................................2.....................................3.................................. 
  
 4.                                    จากลักษณะดอกในภาพ คือพืชดอกประเภทใด 
 
   ..................................................................................................................... 
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ชื่อ.............................นามสกุล............................ 
เลขที่......ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/...... 



 
 

แบบบันทึกกิจกรรมที ่2.3 
จ าแนกพืช 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนจ าแนกพืชดอกท่ีก าหนดให ้และเขียนลงในช่องให้ถูกต้อง พร้อม

ตกแต่งให้สวยงาม (ใช้เวลา 10 นาที)  
 
อ้อย มะขาม ข้าว ส้ม ข้าวโพด 
มังคุด หญ้า ทุเรียน กล้วยไม้ หมาก 
บัว ฟักทอง ตะไคร้ ถัว่ฝักยาว กุหลาบ 
จาก มะระ ปาล์ม มะละกอ ตาล 

 
พืชใบเลี้ยงเด่ียว พืชใบเลี้ยงคู่ 
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ชื่อ.............................นามสกุล............................ 
เลขที่......ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/...... 



 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 
เรื่อง การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  ชุดที ่1 การจ าแนกพืช 

 
 
ค าสั่ง : 1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด  10 ข้อ  10 คะแนน ใช้เวลาในการ
ท าแบบทดสอบ  10 นาท ี
 2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) ในกระดาษค าตอบท่ีเตรียมให้ และ
เลือกข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 3. ข้อสอบชุดนี้วัดความรูค้วามสามารถของนักเรียน เรื่อง การจ าแนกพืชออกเป็น
พืชดอกและพืชไม่มีดอก  และเร่ือง การระบุลักษณะของพืชดอกท่ีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว   
และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 
       
 

๑. “ใบอ่อนม้วนตัวงอเหมือนก้นหอย” หมายถึงพืชชนิดใด 
ก. ส้ม 
ข. พลูด่าง 
ค. กุหลาบ 
ง. ผักกูด 

 
๒. ข้อใดไม่ใช่พชืไม่มีดอก 

ก. กล้วยไม้ 
ข. หวายทะนอย 
ค. มอส 
ง. จอกแหน 
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๓. ในข้อใดต่างจากข้ออื่นๆ 

ก. มะพร้าว 
ข. มะม่วง 
ค. ส้ม 
ง. เงาะ 

 
๔. ข้อใดจัดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ทั้งหมด 

ก. มะม่วง    ฝรั่ง      ส้ม 
ข. สะตอ      ไผ่        มะขาม 
ค. มะม่วง     กล้วย   ทุเรียน  
ง. มังคุด       จาก      ฝรั่ง 

 
๕. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพชืใบเล้ียงคู่ 

ก. มีระบบรากแก้ว 
ข. มีใบเลี้ยงสองใบ 
ค. มองเห็นข้อและปล้องได้ชัดเจน 
ง. มีเส้นใบเป็นร่างแห 

 
๖. ข้อใดจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวท้ังหมด 

ก. ไผ่       สาเก        กล้วย 
ข. อ้อย    มะขาม      มะยม 
ค. ตาล    มะพร้าว    ข้าว 
ง. ส้ม      มะละกอ    มะปริง 
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๗. พืชดอกเหมือนกับพืชไม่มีดอกในเร่ืองใด 

ก. วัฏจักรชีวิต 
ข. การสร้างอาหาร 
ค. ส่วนประกอบ 
ง. การสืบพันธุ์ 

 
๘. ข้อใดคือพืชชั้นสูงท้ังหมด 

ก. เฟื่องฟ้า    เฟิร์น     หญ้าถอดปล้อง   ดาวเรือง 
ข. กล้วยไม้   กุหลาบ  ผักตบชวา           ผักแว่น 
ค. เฟื่องฟ้า    มอส       บานไม่รู้โรย       ดอกเข็ม          
ง. กุหลาบ    ชบา        ผักตบชวา           ไมยราบ 

 
๙. กาบกล้วย คือ ส่วนใดของต้นกล้วย 

ก. กิ่ง 
ข. ก้าน 
ค. ล าต้น 
ง. ใบ 
  

๑๐.  ข้อใดเป็นจ านวนกลีบดอกของพืชใบเลี้ยงคู่ 
ก. 4-5 กลีบ หรือทวีคูณของ 4-5 
ข. 3-4 กลีบ หรือทวีคูณของ 3-4 
ค. 2-3 กลีบ หรือทวีคูณของ 2-3 
ง. 1-2  กลีบ หรือทวีคูณของ 1-2 

 
 

 
 

33 



 
 

 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 
เรื่อง การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  ชุดที ่1 การจ าแนกพืช 

 
 

ข้อที่ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 

ชื่อ..............................................สกุล............................................... 
เลขที่........................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/.... 
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ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 
เรื่อง การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  ชุดที ่1 การจ าแนกพืช 

 
 
 
 
 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ 
1 ข 1 ง 
2 ก 2 ก 
3 ง 3 ข 
4 ง 4 ก 
5 ข 5 ค 
6 ค 6 ค 
7 ค 7 ข 
8 ก 8 ง 
9 ก 9 ง 
10 ง 10 ก 
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แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนน 
แบบบันทึกกิจกรรม 
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แนวค าตอบและเกณฑก์ารให้คะแนน 
แบบบันทึกกิจกรรมที ่1.1 

ส ารวจเรียนรู้ 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนส ารวจพืชในโรงเรียน และเขียนรายชื่อพืชที่นักเรียนรู้จักใน
ท้องถ่ินจ านวน 20 ชนิด พร้อมตกแต่งให้สวยงาม (ใช้เวลา 10 นาที)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน อยู่หน้าถัดไป 
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เกณฑ์การให้คะแนนการส ารวจและการบันทึกข้อมูล 
แบบบันทึกกิจกรรมที ่1.1 

 
 

คะแนน 
รายการประเมิน 

ความถูกต้องของช่ือพืช การเขียน ความสะอาด 

5 คะแนน 
เขียนชื่อพืชได้ถูกต้อง  
17-20 ชนิด 

  

4 คะแนน 
เขียนชื่อพืชได้ถูกต้อง  
13-16 ชนิด 

เขียนตัวเต็มบรรทัด  
16-20 ข้อ 

 

3 คะแนน 
เขียนชื่อพืชได้ถูกต้อง  
9-12 ชนิด 

เขียนตัวเต็มบรรทัด  
11-15 ข้อ 

 

2 คะแนน 
เขียนชื่อพืชได้ถูกต้อง  
5-8 ชนิด 

เขียนตัวเต็มบรรทัด   
6-10 ข้อ 

 

1 คะแนน 
เขียนชื่อพืชได้ถูกต้อง  
1-4 ชนิด 

เขียนตัวเต็มบรรทัด   
1-5 ข้อ 

ท างานสะอาดเป็น
ระเบียบ 

0 คะแนน 
เขียนชื่อพืชไม่ไดแ้ละ
ไม่ถูกต้อง เลย 20 ชนิด 

เขียนไม่เต็มบรรทัด  
ตัวอักษรเอนเอยีงทุกค า 

ท างานไม่สะอาดไม่เป็น
ระเบียบ 
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แนวค าตอบและเกณฑก์ารให้คะแนน 
แบบบันทึกกิจกรรมที ่1.2 

ค าถามชวนคิด 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ หลังจากศึกษาใบความรู้ท่ี 1  และปฏิบัติ

กิจกรรมท่ี 1.1 น าความรูท่ี้ได้มาประมวลผล (ใช้เวลา 10 นาที)  
 
 
 1. การจ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก ต้องใช้โครงสร้างใดเป็นเกณฑ์ 
   ใช้ดอกเป็นเกณฑ์       ตอบได้    ได้ 1 คะแนน 
 2. พืชดอก คือ 
   คือ พืชที่ออกดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มท่ี ส าหรับใช้ในการสืบพันธุ์เพื่อให้ 
   ก าเนิดพืชต้นใหม่      ตอบได้    ได้ 1 คะแนน 
 3. ยกตัวอย่างพืชดอกท่ีนักเรียนรู้จัก 3 ชนิด 
   อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูผู้ตรวจ       ตอบได้    ได้ชนิดละ 1 คะแนนรวม  
   3 คะแนน 
 4. พืชไม่มีดอก คือ 

 คือ พืชที่ไม่มีการสร้างดอก หรือไม่ออกดอกเลยตลอดการด ารงชีวิต         
ตอบได้    ได้ 1 คะแนน 

 5. ยกตัวอย่างพืชไม่มีดอกท่ีนักเรียนรู้จัก 3 ชนิด 
   อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูผู้ตรวจ       ตอบได้    ได้ชนิดละ 1 คะแนนรวม  
   3 คะแนน 
 6. เฟิร์นขยายพันธุ์โดยวิธีการใด 
   โดยการสร้างสปอร ์      ตอบได้    ได้ 1 คะแนน 
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แนวค าตอบและเกณฑก์ารให้คะแนน 
แบบบันทึกกิจกรรมที ่1.3 

จ าแนกพืช 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนจ าแนกพืชท่ีก าหนดให้และเขียนลงในช่องให้ถูกต้อง พร้อม

ตกแต่งให้สวยงาม (ใช้เวลา 10 นาที)  
 

กุหลาบ ข้าว มอส สน บัวตอง 
มะลิ ชายผ้าสีดา บัว กล้วย แหนแดง 
ปรง ลีลาวดี กระแตไต่ไม้ ผักแว่น ผักตบชวา 
หญ้า จอกหูหนู มะละกอ เฟิร์น ข้าหลวงหลังลาย 

 
พืชมีดอก พืชไม่มีดอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน   ตอบได้ถูกต้อง ให้คะแนนข้อละ 0.5 คะแนน 
  (ล าดับการเขียนไม่เป็นผลต่อการให้คะแนน) 
  หากคะแนนรวม มี จุดทศนิยม ให้ปัดคะแนนเป็น 1 คะแนน  
  เช่น  รวมได้ 7.5 ให้ 8 คะแนน 

กุหลาบ  ข้าว  บัวตอง 
มะลิ    บัว   กล้วย 
ลีลาวดี   ผักตบชวา 
หญ้า  มะละกอ 

จอกหูหนู     สน     ชายผ้าสีดา 
กระแตไต่ไม้   ปรง  ผักแว่น 
มอส  แหนแดง   เฟิร์น 
ข้าหลวงหลังลาย 
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แนวค าตอบและเกณฑก์ารให้คะแนน 
แบบบันทึกกิจกรรมที ่2.1 

ส ารวจเรียนรู้ 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนส ารวจพืชดอกในโรงเรียน และเขียนรายชื่อพืชดอกท่ีนักเรียน
รู้จักในท้องถ่ินจ านวน 20 ชนิด ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ใช้เวลา 10 นาที)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน อยู่หน้าถัดไป 
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เกณฑ์การให้คะแนนการส ารวจและการบันทึกข้อมูล 
แบบบันทึกกิจกรรมที ่2.1 

 
 

คะแนน 
รายการประเมิน 

ความถูกต้องของ 
ช่ือพืชดอก 

การเขียน ความสะอาด 

5 คะแนน 
เขียนชื่อพืชดอกได้
ถูกต้อง  17-20 ชนิด 

  

4 คะแนน 
เขียนชื่อพืชดอกได้
ถูกต้อง  13-16 ชนิด 

เขียนตัวเต็มบรรทัด  
16-20 ข้อ 

 

3 คะแนน 
เขียนชื่อพืชดอกได้
ถูกต้อง  9-12 ชนิด 

เขียนตัวเต็มบรรทัด  
11-15 ข้อ 

 

2 คะแนน 
เขียนชื่อพืชดอกได้
ถูกต้อง  5-8 ชนิด 

เขียนตัวเต็มบรรทัด   
6-10 ข้อ 

 

1 คะแนน 
เขียนชื่อพืชดอกได้
ถูกต้อง  1-4 ชนิด 

เขียนตัวเต็มบรรทัด   
1-5 ข้อ 

ท างานสะอาดเป็น
ระเบียบ 

0 คะแนน 
เขียนชื่อพืชดอกไม่ได้
และไม่ถูกต้อง เลย 20 
ชนิด 

เขียนไม่เต็มบรรทัด  
ตัวอักษรเอนเอียงทุกค า 

ท างานไม่สะอาดไม่เป็น
ระเบียบ 
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แนวค าตอบและเกณฑก์ารให้คะแนน 
แบบบันทึกกิจกรรมที ่2.2 

ค าถามชวนคิด 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ หลังจากศึกษาใบความรู้ท่ี 2 และปฏิบัติ

กิจกรรมท่ี 3.1 น าความรูท่ี้ได้มาประมวลผล (ใช้เวลา 10 นาที)  
 
 
 1. บอกความแตกต่างของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ มา 3 ข้อ พร้อมทั้งอธิบาย 
   1. ระบบราก พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นรากฝอย พชืใบเลี้ยงคูเ่ป็นรากแก้ว        
   2. จ านวนใบเลี้ยง พืชใบเลีย้งเดีย่วมีใบเลีย้ง 1 ใบ พืชใบเลี้ยงคู่มีใบเลี้ยง 2 ใบ        
   3. ลักษณะล าตัน พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมองเห็นข้อปล้องที่ล าต้นได้ชดัเจน พืชใบเลี้ยงคู่

มองเห็นข้อปล้องที่ล าต้นไม่ชัดเจน        
   4. ลักษณะเส้นใบ พืชใบเลีย้งเดีย่วมีเส้นใบแบบขนาน  พืชใบเลี้ยงคูม่ีเส้นใบแบบ

ร่างแห      
   5. จ านวนกลีบดอก พืชใบเลี้ยงเดีย่วดอกมีกลีบ 3 กลีบหรือทวีคณูของ 3 พืชใบเลีย้งคู่

ดอกมีกลีบ 4-5 กลีบหรือทวีคูณของ 4-5        
   ตอบ  3 ข้อ    ข้อใดก็ได้ใน 5 ข้อ ได้ ข้อละ 1 คะแนน รวม 3 คะแนน 
 2. ยกตัวอย่างพชืใบเลี้ยงเดีย่วที่นักเรียนรู้จัก 3 ชนิด 
   อยู่ในดุลยพินิจของคณุครผููต้รวจ       ตอบได้    ได้ชนิดละ 1 คะแนนรวม 3 คะแนน 
 3. ยกตัวอย่างพชืไม่มีดอกที่นกัเรียนรู้จัก 3 ชนิด 
   อยู่ในดุลยพินิจของคณุครผููต้รวจ       ตอบได้    ได้ชนิดละ 1 คะแนนรวม 3 คะแนน 
  
 4.                                        จากลักษณะดอกในภาพ คอืพืชดอกประเภทใด 
 
   พืชดอกประเภท พชืใบเลี้ยงคู่       ตอบได้    ได้ 1 คะแนน 
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แนวค าตอบและเกณฑก์ารให้คะแนน 
แบบบันทึกกิจกรรมที ่2.3 

จ าแนกพืช 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนจ าแนกพืชดอกท่ีก าหนดให้ และเขียนลงในช่องให้ถูกต้อง พร้อม

ตกแต่งให้สวยงาม (ใช้เวลา 10 นาที)  
 
อ้อย มะขาม ข้าว ส้ม ข้าวโพด 
มังคุด หญ้า ทุเรียน กล้วยไม้ หมาก 
บัว ฟักทอง ตะไคร้ ถั่วฝักยาว กุหลาบ 
จาก มะระ ปาล์ม มะละกอ ตาล 

 
พืชใบเลี้ยงเด่ียว พืชใบเลี้ยงคู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน   ตอบได้ถูกต้อง ให้คะแนนข้อละ 0.5 คะแนน 
  (ล าดับการเขียนไม่เป็นผลต่อการให้คะแนน) 
  หากคะแนนรวม มี จุดทศนิยม ให้ปัดคะแนนเป็น 1 คะแนน  
  เช่น  รวมได้ 7.5 ให้ 8 คะแนน 

อ้อย     ข้าว    ขา้วโพด 
หญ้า   กล้วยไม้   หมาก 

                       ตะไคร้    จาก 
                       ปาล์ม    ตาล 

มะขาม   ส้ม   มังคุด 
ทุเรียน   บัว   ฟักทอง    
ถั่วฝักยาว   กุหลาบ 
มะระ  มะละกอ 
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ประวัติผู้จัดท า 
 

ชื่อ  นางสาวกาญจนา  สุภาจารุวงศ์ 
ต าแหน่ง  ครู      วิทยฐานะ  ครูช านาญการ      ต าแหน่งเลขที่  1642     
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านสองสลึง     อ าเภอ แกลง      จังหวัด ระยอง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2    
ส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
รับเงินเดือนในอันดับ  คศ.๒ขั้น 26,450บาท 
 
วัน เดือน ปีเกิด 14 พฤษภาคม 2518 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 19     ซอย  -   ถนนสุขุมวิท 

ต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ต าแหน่งปัจจุบัน ครูช านาญการโรงเรียนบ้านสองสลึง  อ าเภอแกลง จังหวัดระยองส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประวัติการศึกษา พ.ศ.2530 โรงเรียนบ้านสองสลึง จังหวัดระยอง  ป.6 
 

 พ.ศ.2533 โรงเรียนแกลงวิทยาสถาวร  จังหวัดระยอง ม.3 
 พ.ศ.2536 โรงเรียนระยองวิทยาคม  จังหวัดระยอง  ม.6 
 พ.ศ. 2543 ปริญญาตรี   วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 
  วิชาเอกชีววิทยามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ. 2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประวัติการรับราชการ พ.ศ.2551 ครูผู้ช่วย        โรงเรียนห้วยยางศึกษา จ.  ระยอง 
 พ.ศ.2553 ครู                 โรงเรียนห้วยยางศึกษา จ.  ระยอง 
 พ.ศ.2556 ครู                 โรงเรียนบ้านสองสลึง จ.  ระยอง 
 พ.ศ.2559 ครูช านาญการโรงเรียนบ้านสองสลึง จ.  ระยอง 
 พ.ศ.2553 ครู                 โรงเรียนห้วยยางศึกษา จ.  ระยอง 
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