
               

  

จดัท ำโดย    นำงสรีุรัตน์  พ้นภยั 

แผนกำรจดักำรเรียนรู้ 

กลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์               
ชัน้ประถมศกึษำปีท่ี  5 

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครนายก 

หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 1  :  กำรด ำรงพนัธุ์ของสิง่มีชีวิต 



ค ำน ำ 

  

  
 แผนกำรจดักำรเรียนรู้ฉบบันี ้เป็นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกลุม่สำระกำรเรียนรู้

วิทยำศำสตร์  ชัน้ประถมศกึษำปีท่ี 5/1  หนว่ยกำรเรียนรู้ท่ี 1 :  กำรด ำรงพนัธุ์ของสิ่งมีชีวิต    

โรงเรียนอนบุำลองครักษ์(ผดงุองครักษ์ประชำ)  ตำมโครงกำรน ำร่องกำรพฒันำต้นแบบ หลกัสตูร

กำรเรียนกำรสอนผำ่นระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลกัสตูรแกนกลำง (ห้องเรียน Ipad)   

ประกอบด้วยแผนท่ีเกิดจำกกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ Ipad   จ ำนวน  3  แผน  ใช้เวลำ 

แผนละ  2  ชัว่โมง  และผลงำนท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ของนกัเรียน 

 ขอขอบพระคณุท่ำนผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำยท่ีกรุณำให้ควำมรู้และค ำแนะน ำ เพ่ือประโยชน์

ของผู้ เรียนและกำรศกึษำเป็นส ำคญั  

 

       สรีุรัตน์   พ้นภยั 



สำรบัญ 

 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตวัชีว้ดั 1-2 
แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี  1   ฉนัเหมือนใคร 3-5 
แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี  2   กฎของเมนเดล 6-8 
แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี  5   พืชดอกและพืชไร้ดอก   9-11 
ภำคผนวก                12-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรด ำรงพันธ์ุของสิ่งมีชีวิต 

เร่ือง กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 

มำตรฐำน ว 1.2 เข้ำใจกระบวนกำรและ

ควำมส ำคญัของกำรถำ่ยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม 

วิวฒันำกำรของสิง่มีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพท่ีมีผลกระทบตอ่มนษุย์และ

สิง่แวดล้อม มกีระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู้และ

จิตวิทยำศำสตร์ สือ่สำรสิง่ที่เรียนรู้ และน ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนกำรทำง

วิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสบืเสำะ               

หำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ รู้วำ่ปรำกฏกำรณ์ทำง

ธรรมชำติที่เกิดขึน้สว่นใหญ่มีรูปแบบที่แนน่อน 

สำมำรถอธิบำยและตรวจสอบได้ภำยใต้ข้อมลูและ

เคร่ืองมือที่มีอยูใ่นชว่งเวลำนัน้ ๆ เข้ำใจวำ่วิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี สงัคม และสิง่แวดล้อม มีควำมเก่ียวข้อง

สมัพนัธ์กนั 

 

ตัวชีว้ัด 

1. ว 8.1 ป.5/1  ตัง้ค ำถำมเก่ียวกบัประเด็น หรือเร่ือง หรือ

สถำนกำรณ์ทีจ่ะศกึษำตำมที่ก ำหนดให้และ ตำมควำม

สนใจ 
2. ว 8.1 ป.5/2  วำงแผนกำรสงัเกต เสนอกำรส ำรวจ

ตรวจสอบ หรือศกึษำค้นคว้ำ  และคำดกำรณ์สิง่ที่ พบจำก

กำรส ำรวจตรวจสอบ   

3. ว 8.1 ป.5/3   เลอืกอปุกรณ์ที่ถกูต้องเหมำะสมในกำร

ส ำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมลูที่เช่ือถือได้                              

4. ว 8.1 ป.5/4   บนัทกึข้อมลูในเชิงปริมำณและคณุภำพ และ

ตรวจสอบผลกบัสิง่ที่คำดกำรณ์ไว้ น ำเสนอ     

5. ว 8.1 ป.5/5  สร้ำงค ำถำมใหมเ่พื่อกำรส ำรวจตรวจสอบ

ตอ่ไป 

6. ว 8.1 ป.5/6  แสดงควำมคดิเห็นอยำ่งอิสระ อธิบำย และ

สรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้  

7.   ว 8.1 ป.5/7  บนัทกึและอธิบำยผลกำรส ำรวจตรวจสอบ

ตำมควำมเป็นจริง มกีำรอ้ำงอิง  

8.ว 8.1ป.5/8 น ำเสนอ จดัแสดงผลงำน โดยอธิบำยด้วย

วำจำ หรือเขยีนอธิบำยแสดงกระบวนกำรและผลของงำนให้

ผู้อื่นเข้ำใจ 
 

ตัวชีว้ัด 

1. ว 1.2 ป.5/1  ส ำรวจ เปรียบเทยีบและ

ระบลุกัษณะของตนเองกบัคนในครอบครัว 

2. ว 1.2 ป.5/2  อธิบำยกำรถ่ำยทอด

ลกัษณะทำงพนัธุกรรมของสิง่มีชีวิตในแตล่ะรุ่น 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรด ำรงพันธ์ุของสิ่งมีชีวิต 

เร่ือง  ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต 

มำตรฐำน ว 1.2 เข้ำใจกระบวนกำรและ

ควำมส ำคญัของกำรถำ่ยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม 

วิวฒันำกำรของสิง่มีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพท่ีมีผลกระทบตอ่มนษุย์และ

สิง่แวดล้อม มกีระบวนกำรสบืเสำะหำควำมรู้และ

จิตวิทยำศำสตร์ สือ่สำรสิง่ที่เรียนรู้ และน ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนกำรทำง

วิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสบืเสำะ               

หำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ รู้วำ่ปรำกฏกำรณ์ทำง

ธรรมชำติที่เกิดขึน้สว่นใหญ่มีรูปแบบที่แนน่อน 

สำมำรถอธิบำยและตรวจสอบได้ภำยใต้ข้อมลูและ

เคร่ืองมือที่มีอยูใ่นชว่งเวลำนัน้ ๆ เข้ำใจวำ่วิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี สงัคม และสิง่แวดล้อม มีควำมเก่ียวข้อง

สมัพนัธ์กนั 

 

ตัวชีว้ัด 

1. ว 8.1 ป.5/1  ตัง้ค ำถำมเก่ียวกบัประเด็น หรือเร่ือง หรือ

สถำนกำรณ์ทีจ่ะศกึษำตำมที่ก ำหนดให้และ ตำมควำม

สนใจ 
2. ว 8.1 ป.5/2  วำงแผนกำรสงัเกต เสนอกำรส ำรวจ

ตรวจสอบ หรือศกึษำค้นคว้ำ  และคำดกำรณ์สิง่ที่ พบจำก

กำรส ำรวจตรวจสอบ   

3. ว 8.1 ป.5/3   เลอืกอปุกรณ์ที่ถกูต้องเหมำะสมในกำร

ส ำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมลูที่เช่ือถือได้                              

4. ว 8.1 ป.5/4   บนัทกึข้อมลูในเชิงปริมำณและคณุภำพ และ

ตรวจสอบผลกบัสิง่ที่คำดกำรณ์ไว้ น ำเสนอ     

5. ว 8.1 ป.5/5  สร้ำงค ำถำมใหมเ่พื่อกำรส ำรวจตรวจสอบ

ตอ่ไป 

6. ว 8.1 ป.5/6  แสดงควำมคดิเห็นอยำ่งอิสระ อธิบำย และ

สรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้  

7.   ว 8.1 ป.5/7  บนัทกึและอธิบำยผลกำรส ำรวจตรวจสอบ

ตำมควำมเป็นจริง มกีำรอ้ำงอิง  

8.ว 8.1ป.5/8 น ำเสนอ จดัแสดงผลงำน โดยอธิบำยด้วย

วำจำ หรือเขยีนอธิบำยแสดงกระบวนกำรและผลของงำนให้

ผู้อื่นเข้ำใจ 
 

ตัวชีว้ัด 

1. ว 1.2 ป.5/3  จ ำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไร้ดอก 

2. ว 1.2 ป.5/4  ระบลุกัษณะของพืชดอกทีเ่ป็นพืชใบเลีย้ง 

เดี่ยวและพืชใบเลีย้งคูโ่ดยใช้ลกัษณะภำยนอกเป็นเกณฑ์ 
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สาระส าคญั/ควำมคิดรวบยอด 

กำรถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม หมำยถึง กำรถ่ำยทอดลกัษณะบำงอยำ่งจำกพอ่แมสู่ล่กู ซึง่

ลกัษณะบำงอยำ่งท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดของลกูอำจเหมือนหรือแตกตำ่งจำกพอ่ แม ่ปู่  ย่ำ ตำ ยำย ได้ 

ลกัษณะทำงพนัธุกรรมของมนษุย์ท่ีสำมำรถถ่ำยทอดจำกรุ่นหนึง่ไปยงัรุ่นตอ่ ๆ ไปได้ มีหลำยลกัษณะ 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้สู่ตัวชีวั้ด 

 1.ส ำรวจ เปรียบเทียบและระบลุกัษณะของตนเองกบัคนในครอบครัว 

 2.อธิบำยกำรถำ่ยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรมของสิง่มีชีวิตในแตล่ะรุ่น 

 3. เป็นผู้ ท่ีมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนและกำรสืบเสำะควำมรู้  

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 

     -  กำรอธิบำย กำรเขียน กำรพดูหน้ำชัน้เรียน 

2. ควำมสำมำรถในกำรคดิ  

     -  กำรสงัเกต กำรส ำรวจ กำรคิดวิเครำะห์ กำรเปรียบเทียบ กำรจ ำแนกประเภท                          

        กำรสร้ำงค ำอธิบำย กำรอภิปรำย กำรส่ือควำมหมำย 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

     -  กำรแก้ปัญหำขณะปฏิบตักิิจกรรม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวิต 

     -  กระบวนกำรกลุม่ 

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

ใฝ่เรียนรู้ 

ตวัชีว้ดัท่ี 4.1   ตัง้ใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียนและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์                                               ชัน้ประถมศกึษำปีท่ี 5 

หนว่ยกำรเรียนรู้ท่ี 1 กำรด ำรงพนัธุ์ของสิ่งมีชีวิต               เร่ือง  กำรถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม           

แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี 1  ฉนัเหมือนใคร                                                          ใช้เวลำ  2  ชัว่โมง 

3 



ชิน้งำนหรือภำระงำน (หลักฐำน ร่องรอยแสดงควำมรู้) 

แผนภมูิครอบครัวของฉนั 

แผนภำพแสดงลกัษณะทำงพนัธุกรรมของนกัเรียนกบัคนในครอบครัว 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูถำมค ำถำมกระตุ้นควำมคดิของนกัเรียน เร่ือง ตวัฉนัเองเหมือนใคร  

- นกัเรียนมีลกัษณะใดท่ีเหมือนหรือแตกตำ่งกบัสมำชิกในครอบครัวบ้ำง  

2  ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 6 คน ศกึษำและท ำกิจกรรม เร่ือง ตวัฉนัเองเหมือนใคร  โดยท ำ

แผนภมูิครอบครัวของฉนั  และท ำแผนภำพแสดงลกัษณะทำงพนัธุกรรมของนกัเรียนกบัคนในครอบครัว 

โดยใช้  Camera   Explain everything  หรือ Keynote     

 3. นกัเรียนเสนอผลงำน โดยใช้ Apple TV 

 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรำย สรุปลกัษณะถ่ำยทอดทำงพนัธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแตล่ะรุ่น 

ผำ่น  Apple TV 

 5.นกัเรียนท ำแบบทดสอบ 2  ข้อ  สง่งำนทำง e-mail 

ส่ือ/แหล่งกำรเรียนรู้ 

 8.1 ส่ือการเรียนรู้ 

   1)   Ipad 
   2)   หนงัสือเรียน วิทยำศำสตร์ ป.5   

 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 

 1.ข้อมลู Online 2)  สมำชิกในครอบครัว, ลกูพ่ีลกูน้อง 

กำรวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องกำรวัด วิธีกำร เคร่ืองมือ 

1.ส ำรวจ เปรียบเทียบและระบลุกัษณะของตนเองกบัคนในครอบครัว ตรวจผลงำน ผลงำน 

2.อธิบำยกำรถำ่ยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรมของสิง่มีชีวิตในแตล่ะรุ่น ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

3. มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนและกำรสืบเสำะควำมรู้  สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤตกิรรม 
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บันทกึผลหลงัการสอน 

 ผลการสอนนกัเรียนทั้งหมด   36   คน  สามารถเรียนรู้ผา่นเกณฑต์ามแผนการจดัการเรียนรู้น้ีจ  านวน                     

36   คน  มีผลคะแนนการทดสอบอยูใ่นเกณฑดี์มาก  12    คนคิดเป็นร้อยละ 33.34   เกณฑดี์   24   คนคิดเป็น

ร้อยละ 66.67    เกณฑพ์อใช ้   -     คนคิดเป็นร้อยละ  -     เกณฑป์รับปรุง        คน คิดเป็นร้อยละ  

 ผลการสังเกตนกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์อยูใ่นระดบัดี

นกัเรียนสามารถใช ้ Ipad  ในการสืบคน้ขอ้มูลออนไลน์ได ้ สรุปเน้ือหาสาระ  และน าเสนองานได ้ในระดบั

ดี   มีนกัเรียน 3  คน ท่ีใช ้Ipad ในการเสนองานยงัไม่คล่อง เพื่อนช่วยแนะน า 

 นกัเรียนท่ีควรสอนซ่อมเสริม ไดแ้ก่   - 

ลงช่ือ     .................................................. 

                    ( นางสุรีรัตน์  พน้ภยั ) 

               ต  าแหน่ง  ครู  โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์
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สาระส าคญั/ควำมคิดรวบยอด 

 เกรเกอร์ โยฮนัน์ เมนเดล เป็นนกัพฤกษศำสตร์ชำวออสเตรีย เป็นผู้ศกึษำเก่ียวกบัลกัษณะท่ี

ถ่ำยทอดทำงพนัธุกรรม โดยกำรทดลองปลกูต้นถัว่ลนัเตำและสรุปเป็น กฎของเมนเดล ได้รับกำรยกยอ่งให้

เป็นบิดำแหง่วิชำพนัธุศำสตร์  

จุดประสงค์กำรเรียนรู้สู่ตัวชีวั้ด 

 1.อธิบำยควำมเป็นมำและกฎของเมนเดลได้ 

 2.เขียนแผนภำพแสดงกฎของเมนเดลได้ 

 3. มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนและกำรสืบค้นข้อมลู  

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 

     -  กำรอธิบำย กำรเขียน กำรพดูหน้ำชัน้เรียน 

2. ควำมสำมำรถในกำรคดิ  

     -  กำรคิดวิเครำะห์ กำรเปรียบเทียบ   กำรสร้ำงค ำอธิบำย กำรอภิปรำย กำรส่ือ

ควำมหมำย 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

     -  กำรแก้ปัญหำขณะปฏิบตักิิจกรรม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวิต 

     -  กำรดแูลชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

ใฝ่เรียนรู้ 

ตวัชีว้ดัท่ี 4.1   ตัง้ใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียนและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์                                               ชัน้ประถมศกึษำปีท่ี 5 

หนว่ยกำรเรียนรู้ท่ี 1 กำรด ำรงพนัธุ์ของสิ่งมีชีวิต               เร่ือง  กำรถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม           

แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี 2  กฎของเมนเดล                                                       ใช้เวลำ  2  ชัว่โมง 
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ชิน้งำนหรือภำระงำน (หลักฐำน ร่องรอยแสดงควำมรู้) 

แผนภำพแสดงลกัษณะทำงพนัธุกรรมตำมกฎของเมนเดล 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนควำมรู้เดมิ  และตัง้ประเดน็ค ำถำม  

- นกัเรียนอยำกทรำบหรือไมว่ำ่ใครเป็นผู้ ค้นพบลกัษณะถ่ำยทอดทำงพนัธุกรรม  

 2  นกัเรียนสืบค้นข้อมลู ทำง Internet  ตำมใบงำนผ่ำนทำง Apple TV  ในหวัข้อ ลกัษณะถ่ำยทอด

ทำงพนัธุกรรม โดยเข้ำใช้  safari และจดัท ำรำยงำน ด้วย Explain everything  หรือ Keynote     

 3. นกัเรียนเสนอผลงำน โดยใช้ Apple TV 

 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรำย สรุปประวตัิควำมเป็นมำและกฎของเมนเดลผำ่น  Apple TV 

5.นกัเรียนท ำแผนภำพแสดงลกัษณะทำงพนัธุกรรม(ของสตัว์หรือพืชท่ีตนเองสนใจ) ตำมกฎของ

เมนเดล  โดยไมซ่ ำ้กนั สง่งำนผำ่นทำง e-mail 

ส่ือ/แหล่งกำรเรียนรู้ 

 8.1 ส่ือการเรียนรู้ 

   1)   Ipad 
   2)   หนงัสือเรียน วิทยำศำสตร์ ป.5   

 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 

 1.ข้อมลู Online  

กำรวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องกำรวัด วิธีกำร เคร่ืองมือ 

1.อธิบำยควำมเป็นมำและกฎของเมนเดลได้ ตรวจผลงำนและกำรรำยงำน ผลงำนและกำรรำยงำน 

2.เขียนแผนภำพแสดงกฎของเมนเดลได้ ตรวจผลงำน แผนภำพ ผลงำน แผนภำพ 

3. มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนและกำรสืบค้นข้อมลู  สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤตกิรรม 
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บันทกึผลหลงัการสอน 

 ผลการสอนนกัเรียนทั้งหมด   36   คน  สามารถเรียนรู้ผา่นเกณฑต์ามแผนการจดัการเรียนรู้น้ีจ  านวน                     

36   คน  มีผลคะแนนการทดสอบอยูใ่นเกณฑดี์มาก  10    คนคิดเป็นร้อยละ 27.78   เกณฑดี์   20   คนคิดเป็น

ร้อยละ 55.56    เกณฑพ์อใช ้  6     คนคิดเป็นร้อยละ 16.67     เกณฑป์รับปรุง   -     คน คิดเป็นร้อยละ - 

 ผลการสังเกตนกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์อยูใ่นระดบัดี

นกัเรียนสามารถใช ้ Ipad  ในการสืบคน้ขอ้มูลออนไลน์ได ้ สรุปเน้ือหาสาระ  และน าเสนองานได ้ในระดบั

ดี   มีนกัเรียน 3  คน ท่ีใช ้Ipad ในการเสนองานยงัไม่คล่อง เพื่อนช่วยแนะน า 

 นกัเรียนท่ีควรสอนซ่อมเสริม ไดแ้ก่   - 

ลงช่ือ     .................................................. 

                    ( นางสุรีรัตน์  พน้ภยั ) 

               ต  าแหน่ง  ครู  โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์
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สาระส าคญั/ควำมคิดรวบยอด 

กำรจ ำแนกพืช ถ้ำใช้กำรมีดอกเป็นเกณฑ์ จ ำแนกได้เป็น 

  พืชไร้ดอก หมำยถึง พืชท่ีมีสว่นประกอบตำ่ง ๆ ไม่ครบสว่น และท่ีส ำคญัคือไมมี่ดอก ผลและ

เมล็ด ขยำยพนัธุ์โดยใช้สปอร์ 

  พืชดอก หมำยถึง พืชท่ีมีส่วนประกอบตำ่ง ๆ ครบสว่น และมีดอกเป็นโครงสร้ำงท่ีใช้ใน กำร

สืบพนัธุ์ มีผลและเมล็ด 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้สู่ตัวชีวั้ด 

 1.เปรียบเทียบควำมแตกตำ่งระหวำ่งพืชไร้ดอกกบัพืชดอกได้  

 2.อธิบำยควำมแตกตำ่งระหวำ่งพืชไร้ดอกกบัพืชดอกได้  

 3. สงัเกต และกระตือรือร้นในกำรท ำงำนและกำรสืบเสำะควำมรู้  

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 

     -  กำรอธิบำย กำรเขียน กำรพดูหน้ำชัน้เรียน 

2. ควำมสำมำรถในกำรคดิ  

     -  กำรสงัเกต กำรส ำรวจ กำรคิดวิเครำะห์ กำรเปรียบเทียบ กำรจ ำแนกประเภท                          

        กำรสร้ำงค ำอธิบำย กำรอภิปรำย กำรส่ือควำมหมำย 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

     -  กำรแก้ปัญหำขณะปฏิบตักิิจกรรม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวิต 

     -  กระบวนกำรกลุม่ 

  

แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์                                               ชัน้ประถมศกึษำปีท่ี 5 

หนว่ยกำรเรียนรู้ท่ี 1 กำรด ำรงพนัธุ์ของสิ่งมีชีวิต          เร่ือง  ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต 

        แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี 5  ควำมแตกตำ่งของพืชไร้ดอกและพืชดอก       เวลำ     2   ชัว่โมง 
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คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

ใฝ่เรียนรู้ 

ตวัชีว้ดัท่ี 4.1   ตัง้ใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียนและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิน้งำนหรือภำระงำน (หลักฐำน ร่องรอยแสดงควำมรู้) 

สมดุภำพจ ำแนกประเภทพืช โดยใช้กำรมีดอกของพืชเป็นเกณฑ์ 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 1. ครูแสดงภำพพืชไร้ดอกและพืชดอกให้นกัเรียนศกึษำและสงัเกต  

     1.1 พืชท่ีนกัเรียนรู้จกัมีอะไรบ้ำง  พืชท่ีมีดอกมีอะไรบ้ำง  พืชท่ีไมมี่ดอกมีอะไรบ้ำง 

 2  ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 6 คน ศกึษำ  ควำมแตกตำ่งของพืชไร้ดอกและพืชดอก 

โดยใช้  Camera   Explain everything  หรือ Keynote     

 3. นกัเรียนเสนอผลงำน โดยใช้ Apple TV 

 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรำย สรุปลกัษณะส ำคญัของพืชดอกและพืชไร้ดอก 

ผำ่น  Apple TV    ใช้ Youtube  

 5.นกัเรียนท ำแบบทดสอบ 2  ข้อ  สง่งำนทำง e-mail 

6.นกัเรียนสมดุภำพจ ำแนกประเภทพืชในทองถ่ิน โดยใช้กำรมีดอกของพืชเป็นเกณฑ์ 

 ส่ือ/แหล่งกำรเรียนรู้ 
 8.1 ส่ือการเรียนรู้ 

   1)   Ipad 
   2)   หนงัสือเรียน วิทยำศำสตร์ ป.5   

 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 

 1.ข้อมลู Online 2)  พืชในท้องถ่ิน  3. ห้องสมดุ 

กำรวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องกำรวัด วิธีกำร เคร่ืองมือ 

1.เปรียบเทียบควำมแตกตำ่งระหวำ่งพืชไร้ดอกกบัพืชดอกได้  ตรวจผลงำน ผลงำน 

2.อธิบำยควำมแตกตำ่งระหวำ่งพืชไร้ดอกกบัพืชดอกได้  ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

3. ควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนและกำรสืบเสำะควำมรู้  สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤตกิรรม 
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บันทกึผลหลงัการสอน 

 ผลการสอนนกัเรียนทั้งหมด   36   คน  สามารถเรียนรู้ผา่นเกณฑต์ามแผนการจดัการเรียนรู้น้ีจ  านวน                     

36   คน  มีผลคะแนนการทดสอบอยูใ่นเกณฑดี์มาก  15    คนคิดเป็นร้อยละ 41.66   เกณฑดี์   16   คนคิดเป็น

ร้อยละ 44.44    เกณฑพ์อใช ้  5     คนคิดเป็นร้อยละ  13.88     เกณฑป์รับปรุง    -    คน คิดเป็นร้อยละ - 

 ผลการสังเกตนกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์อยูใ่นระดบัดี

นกัเรียนสามารถใช ้ Ipad  ในการสืบคน้ขอ้มูลออนไลน์ได ้ สรุปเน้ือหาสาระ  และน าเสนองานได ้ในระดบั

ดี   มีนกัเรียน 5  คน ท่ีใช ้เวลาในการหาขอ้มูลชา้ ลงัเลในการเลือกและสรุปขอ้มูล ท าใหไ้ดผ้ลงานไม่

สมบูรณ์ 

 นกัเรียนท่ีควรสอนซ่อมเสริม ไดแ้ก่   - 

ลงช่ือ     .................................................. 

                    ( นางสุรีรัตน์  พน้ภยั ) 

               ต  าแหน่ง  ครู  โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์
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ภำคผนวก 
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ก่อนท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

เดินแถวเข้ำห้องเรียน IPAD 

ด้วยควำมสขุใจ 

 

เข้ำแถวรับ Ipad ตำมหมำยเลข 

 ตรวจสอบหมำยเลขเคร่ือง  เตรียมเรียน 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สืบค้นข้อมูล ตำมตำมตัวชีว้ัด 

สบืค้นข้อมลูออนไลน์ 

เก็บข้อมลู ด้วย  Camera 

เก็บข้อมลู จำกของจริง 
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เรียนรู้ดว้ยกนัฉนัทมิ์ตร  เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

บอกหน่อยได้ไหม 

แนะน ำวิธีกำร   ผำ่น APPLE  TV  โดย ธนวฒัน์ 

    น ำเสนองำน ไมไ่ด้ .......... 

       ท ำอยำ่งนีไ้ง.............. 
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น าขอ้มูลท่ีได ้มาสรุปความรู้และสร้างผลงาน  ดว้ย Explain everything  /  Keynote 
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ผลงำนนกัเรียน 

ครอบครัวของฉนั 

เปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกตำ่งกบับคุคลในครอบครัว 
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เสนอผลงำน ผำ่น    APPLE  TV 

 

ศกึษำและสรุปควำมรู้  จำก Youtube  แนะน ำเพื่อน  โดย  สภุำวดี 
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