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บทที่ ๓   
อุปกรณ์และวิธีการ 

 
    จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตของมะละกอฮอลแลนด์ เป็นการศึกษาด้านรูปลักษณ์ 
คุณสมบัติและพฤติกรรม นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ใช้
ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ ศึกษาได้จากของจริง สัมผัสได้ ท าให้นักเรียนเรียนรู้และวิเคราะห์สรรพ
สิ่งได้รวดเร็ว ถูกต้อง นักเรียนมีความสุข เบิกบาน สนุกสนานในการเรียนรู้  
 
๓.๑ อุปกรณ์  
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษามะละกอฮอลแลนด์ จ าแนกตามวิธีการศึกษาของนักเรียน ได้ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ การศึกษาข้อมูลของมะละกอฮอลแลนด์ ขื่นในพ้ืนที่ปลูก 
          อุปกรณ์ท่ีนักเรียนใช้ศึกษามะละกอฮอลแลนด์ มีดังนี้ 

๑ ไม้บรรทัด 
๒ เชือก/ด้าย 
๓ ตลับเมตร 
๔ แว่นขยาย 
๕ เสียม 
๖ จอบ 
๗ มีด 
๘ กรรไกร 
๙ กล้องถ่ายรูป 
๑๐ บันได 

๓.๑.๓  การศึกษาข้อมูลของมะละกอฮอลแลนด์ ในห้องปฏิบัติการ 
          อุปกรณ์ท่ีนักเรียนใช้ศึกษามะละกอฮอลแลนด์ มีดังนี้ 

๑. อุปกรณ์การเขียน 
๒. กล้องถ่ายรูป 
๓. แว่นขยาย 
๔. ไม้บรรทัด 
๕. ใบมีดโกน 
๖. เชือก/ด้าย 
๗. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) 
๘. สไลด์และกระจกปิดสไลด์ (Slide And Cover Glass) 
๙. จานเพาะเชื้อ(Petri Disc) 
๑๐. หลอดหยด (Dropper) 
๑๑. บิกเกอร์ 
๑๒. แท่งคนสาร 
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๑๓. มีด 
๑๔. พู่กัน 
๑๕. น้ า 

                      สารเคมีที่นักเรียนใช้ศึกษามะละกอฮอลแลนด์ มีดังนี ้
๑. สีซาฟรานีน 
๒. กระดาษลิตมัส 
๓. ยูนิเวอซัลอินดิเคเตอร์ 

 
๓.๒ วิธีการ : จัดท าแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา และทุกระดับชั้น จัดแสดง 
ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping) และใบงานของนักเรียน 

๑. แผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา 
๒. วิธีการแต่ละกลุ่มสาระ 

 

แสดงผังมโนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการพืชศึกษา 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มะละกอฮอลแลนด์ 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 
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บูรณาการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท23102      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง การเขียนเรื่องมะละกอ 

เวลา  2 ชั่วโมง ผู้สอน   นางสาวปิยวรรณ   วงษ์ปัญญา    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560 
( สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 2) โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์   อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด   
      ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการการเรียนรู้คาดหวัง(เฉพาะวิชาเพิ่มเติม) 

๒.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อ
ความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน    รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ตัวชี้วัด   ม.๓/๓  การเขียนแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน จากการเรียนรู้ ก.
๗-๐๐๓    หน้า  ๑-๑๐   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๒.๓ผลการเรียนที่คาดหวัง  
 เขียนแผนภาพความคิดเพ่ือคัดแยกสาระส าคัญ และจัดให้เป็นหมวดหมู่ พืชศึกษาและพืช
สนใจ  จากการศึกษา หน้า  ๑-๑๐  ของก.๗-๐๐๓    จากการเรียนรู้(พืชศึกษาและพืชสนใจ คือ
มะละกอแขกด า ที่บันทึกการศึกษาไว้ใน  ก.๗-๐๐๓  หน้า  ๑-๑๐) 
   
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓.๑ด้านความรู้ (Knowledge) 
 -นักเรียนน าความรู้เรื่องการเขียน  จากการศึกษาค้นคว้าใน  ก.๗-๐๐๓   หน้า  ๑-๑๐  แล้ว
น ามาเขียนแผนภาพความคิดและคัดแยกสาระส าคัญ และจัดให้เป็นหมวดหมู่ได้ 
๓.๒ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process) 
 -นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
๓.๓ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
 -ใฝ่เรียนรู้ 
 -มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. สาระการเรียนรู้ 
    - สาระการเรียนรู้ที่  ๒.๑  การเขียน  ม.  ๓ข้อ  ๓    การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  การ
เขียนแผนภาพความคิดโดยการคัดแยกสาระส าคัญ และจัดให้เป็นหมวดหมู่ โดยศึกษาข้อมูลพืชศึกษา
และพืชสนใจ    (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๑-๑๐  )  
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๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 
๒๕๕๑ของผู้เรียนจากการเรียนการที่ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  ลักษณะตัวชี้วัด  พฤติกรรมบ่ชี้  และ
เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะพึงประสงค์  ๘ ประการ  ได้แก่  
  ๑) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   
  ๒) ซ่ือสัตย์สุจริต   
  ๓) มีวินัย   
  ๔) ใฝ่เรียนรู้   
  ๕) อยู่อย่างพอเพียง   
  ๖) มุ่งม่ันในการท างาน   
  ๗) รักความเป็นไทย   
  ๘) มีจิตสาธารณะ 
 การน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการดังกล่าว  ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลนั้น  สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน  
โดยพิจารณาจากนิยาม  ตัวชี้วัด  พฤติกรรมบ่งชี้  และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   
 
๖. การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และการเขียน   
 การพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงความสามารถในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์ 
และเขียนของผู้เรียนไว้  ดั้งนี้ 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ผู้เรียนสามารถอ่านจากสื่อที่หลากหลาย  จับประเด็นส าคัญ  
ข้อเท็จจริง  เปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสีย  ประโยชน์  โทษ  แสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลประกอบ  
และแสดงความรู้สึกจากเรื่องที่อ่าน  โดยการเขียน 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ผู้เรียนสามารถอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศ  จับประเด็นส าคัญ
เปรียบเทียบ  เชื่อมโยง  แสดงความคิดเห็น  และถ่ายทอดความเข้าใจ  ความคิดเห็น  คุณค่าจากเรื่อง
ที่อ่านโดยการเขียน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ผู้เรียนสามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่าน  จับประเด็นส าคัญ  
วิเคราะห์วิจารณ์  สรุปคุณค่า  แนวคิด  อภิปราย  ขยายความ  แสดความคิดเห็น  โดยการเขียน
สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ผู้เรียนสามารถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  เพ่ิมพูนความรู้  จับ
ประเด็นส าคัญ  ล าดับเหตุการณ์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  ให้ข้อเสนอแนะ  ประเมินความ
น่าเชื่อถือ  แนวคิดที่ได้จากการอ่านอย่างหลากหลาย  เขียนแสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  สรุปโดยมี
ข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล 
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๗. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑หลังจาก
ผู้เรียนผ่านการเรียนและน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตในสู่สังคม  ตามหลักการประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน     ๕ ด้าน  ได้แก่   
   ๑) ความสามารถในการสื่อสาร   
   ๒) ความสามารถในการคิด   
   ๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
   ๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
   ๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 
๘.  การบูรณาการ 
 ๘.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - 
 ๘.๒ การบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
          งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับ
พืชพรรณไม้ให้ได้เรียนรู้ถึงพืชท้องถิ่นของตน   ช่วยกันดูแลไม้ให้สูญพันธุ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตส านึกใน
การที่ จะอนุรักษ์สืบไปการด าเนินงานประกอบด้วย องค์ประกอบที่ ๔    การรายงานผลการเรียนรู้ 
    (เขียนแผนภาพความคิดข้อมูลพรรณไม้ที่ศึกษาในใบงานที่ก าหนดให้   จากการเรียนรู้ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้  ก. ๗-๐๐๓หน้า  ๑-๑๐ โดยการคัดแยกสาระส าคัญ  แล้วน าไปจัด
หมวดหมู่) 

๘.๓ การบรูณาการด้านอ่ืน ๆ 
 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นที่๑ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

 ครูน าทบทวนเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่เคยเรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว   
 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดว่ามี

องค์ประกอบอย่างไรบ้างมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรโดยให้นักเรียนดูตัวอย่าง
ในใบความรู้    
- การก าหนดหัวข้อ 
- แผนผังชนิดต่างๆ 
- ความรู้จากการศึกษาพรรณไม้  ใน ก.๗-๐๐๓  หรือจากการศึกษาความรู้จากสื่อต่างๆ   
- การเชื่อมโยง 
- รายละเอียดของข้อมูลและวิธีการที่ต้องน าไปเขียนในแผนภาพความคิด 

ขั้นที่๒ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน (ฝึกการคิดแบบทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
การค านวณ) 
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 ครูให้นักเรียนออกแบบแผนภาพความคิด  โดยการก าหนดกรอบหรือขอบเขตของเรื่องที่จะ
จัดท าแผนภาพให้ชัดเจนครูตรวจสอบความถูกต้อง 

 ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่ม  ๖  กลุ่ม  กลุ่มละ  ๕  คน    ศึกษาพรรณไม้พืชศึกษาและพืชสนใจที่
มีในบริเวณโรงเรียนตามใบงานที่  ๑  โดยใช้  ก.๗-๐๐๓ หน้า   ๑-๑๐    แล้วให้นักเรียนน า
ความรู้ที่ได้บันทึกไว้ มาท ากิจกรรมดังนี้ 
- คัดแยกสาระการเรียนรู้   ดังนี้    

๑.ภาษาไทย   การเขียนบันทึก  การเขียนเรียงความ 
๒.คณิตศาสตร์  การค านวณ  การใช้อัตราส่วน   ร้อยละ 
๓.ภาษาอังกฤษ   ชื่อพืช  ชื่อส่วนต่างๆของพืชเป็นภาษาอังกฤษ 
๔.วิทยาศาสตร์   ชื่อวงศ์  ชื่อวิทยาศาสตร์   
๕.สังคม   ความเชื่อ   การน าไปใช้ในวิถีชีวิต 
๖.สุขศึกษา  ประโยชน์ด้านอาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค 
๗.ศิลปะ   การวาดภาพ   การระบายสี 
๘.การงานอาชีพและเทคโนโลยี   การสืบค้นข้อมูล  การขยายพันธุ์ 

- น าข้อมูลที่แยกไว้เป็นหมวดหมู่เขียนแผนภาพความคิดของพืชศึกษาหรือพืชสนใจ 
เช่น  ส่องฟ้า  ฟักทอง   พริกชี้ฟ้า  มาน าเสนอหน้าชั้น 

 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนภาพความคิดจากการศึกษาพรรณไม้ที่ครูก าหนดให้   โดยให้
เพ่ือนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลความรู้ในสมุดบันทึกของแต่ละคน 

     ขั้นที่ ๓  ขั้นสรุปและประเมินผล(ฝึกการคิดแบบทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการค านวณ) 
ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ที่ศึกษาคือ ส่องฟ้า  ฟักทอง  พริกชี้ฟ้า  ในบริเวณ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม  จังหวัดหนองคาย โดยครูและเพ่ือนๆช่วยกันวิจารณ์และสนับสนนุให้ก าลังใจ 
๑๐. สื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 

๑๐.๑สื่ออุปกรณ์ 
๑๐.๑.๑ ใบงาน 
๑๐.๑.๒  ใบความรู้เรื่องการเขียนแผนภาพความคิด 
๑๐.๑.๓  หนังสือเรียนการเขียนในชีวิตประจ าวัน 
๑๐.๑.๔  ตัวอย่างชิ้นงาน 
๑๐.๑๕  ก.๗-๐๐๓   พืชศึกษาและพืชสนใจ 

๑๐.๒. แหล่งเรียนรู้ 
๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
๑๐.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
๑๐.๒.๓ เว็บไซด์ที่เก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
๑๐.๒.๔   ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 



15 

 

 

 

๑๑.  การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 

แบบทดสอบก่อนเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานที่   ๒ ใบงานที่    ๒ ร้อยละ  ๗๐ ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล 
ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
12.  ข้อเสนอแนะ 
 มีการวิเคราะห์หลักสูตรสู่หน่วยการเรียนรู้       
 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานกัเรียนทุกด้าน (K , P , A ) 

มีการใช้สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในกิจกรรมการสอน 
  จัดกิจกรรมเหมาะสมกับผู้เรียน 
มีการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา 
มีการบูรณาการที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ............. 
 ............................................................................. ....................................................................   
............................................................................................................................. ..................... 
 

ลงชื่อ…………………………………………. 
    ( นางสาวปิยวรรณ   วงษ์ปัญญา )        
             ผู้เขียนแผนจัดการการเรียนรู้ 
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ลงชื่อ…………………………………………. 
         ( นางรณิชา   จิตธรรมมา )        
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………. 
     ( นางพรรณนิภา  พร้อมเพียง )        
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 

 
ลงชื่อ………………………………. 
     ( นายบุญเจริญ   สุขสกุล )        
รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
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13.  บันทึกหลังสอน 
ผลการจัด

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผลการประเมิน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ด้านความรู้(K) ..................................................... 
....................................................... 
..................................................... 
....................................................... 
..................................................... 
....................................................... 
 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 
ด้านกระบวนการ
(P) 

..................................................... 

....................................................... 

..................................................... 

....................................................... 

..................................................... 

....................................................... 

..................................................... 
 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

ด้านคุณธรรมฯ (A) ..................................................... 
....................................................... 
..................................................... 
....................................................... 
..................................................... 
....................................................... 
..................................................... 
 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

 
ลงชื่อ…………………………………………. 
    ( นางสาวปิยวรรณ   วงษ์ปัญญา)        
   วัน ........เดือน................ปี............... 
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ภาคผนวก 
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ใบงานที่1 
ให้ศึกษาคุณและสุนทรียภาพพรรณไม้ที่ปลูก(มะละกอ) 

วิธีการ ให้เลือกพรรณไม้ที่น าเข้ามาปลูกจ านวน 1 ต้น ให้เหตุผลประกอบการเลือกพืช 
แล้วศึกษาคุณที่เกิดแก่สรรพสัตว์  คุณที่เกิดแก่คน  คุณท่ีเกิดแก่สถานที่ศึกษา 
 
(ชื่อพืชศึกษา)(มะละกอ) .........................................รหัสพรรณไม้  7-................................................. 
เหตุผลที่เลือกศึกษาพืช (อาจเป็นความประทับใจ หรือ ความต้องการใช้ประโยชน์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เกิดสุนทรียภาพด้านใดมากท่ีสุด (ตัวอย่าง เช่น การสัมผัสด้วย ตา แล้วเห็น ความสวยงามของการ
เรียงตัวของใบ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
คุณที่เกิดแก่สรรพสัตว์   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การบูรณาการสอนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 
รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค32101   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1        เรื่อง  อัตรส่วนตรีโกณมิติ         เวลา   2    ชั่วโมง   
ผู้สอน   นายธาวิน     มาสุข             สอน วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560  ( สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 3 ) 
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์   อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

……………..........................................................................................................……………………….. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 2  การวัด 

มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 

ตัวช้ีวัด ค 2.1 ม 4-6 /1 ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการ
คาดคะเนระยะทางและความสูงแก้ปัญหา   
มาตรฐาน ค.  2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 

ตัวช้ีวัด ค 2.2 ม 4-6 /1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้
อัตราส่วนตรีโกณมิติ         

2.  สาระส าคัญ 
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม มีประโยชน์ในการคาดคะเนหาระยะทางและความสูง ของสิ่ง

ต่าง ๆ   การน าความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ไปประยุกต์ใช้ในการค านวณระยะทางและความสูง  
จะต้องอาศัยความรอบคอบ  ไม่ประมาท ไม่เกิดความเสี่ยง  ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง
วัฒนธรรม 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    3.1  ด้านความรู้ (Knowledge) 

1. เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวดัและคาดคะเนในการหาระยะทางและความสูง (K) 
2. ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมติิของมุมในการคาดคะเนระยะทางและความสูง (K) 
3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ (K) 

   3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process) 
1. ทักษะการคิด (P) 
2. ทักษะการแก้ปัญหา (P) 
3. ทักษะการให้เหตุผล  (P) 
4. ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ (P) 
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    3.3  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
1.  เพ่ือให้นักเรียนได้สัมผัส  ใกล้ชิด  และเกิดความรักต่อพืชพรรณ  มีจิตส านึกเห็นคุณค่า

ประโยชน์ของพืชพรรณไม้ไม่คิดท าลายและมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สืบต่อไป 
  2.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อตรง  มี
ความอดทน  มีความเพียร  มีความสามัคคี  มีความเอ้ืออาทร เกื้อหนุน มีความเมตตา กรุณา   การ
ดูแล และ รักษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วัสดุอุปกรณ์  
 
4. สาระการเรียนรู้ 
  1. การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ข้อที่ 1 รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 ข้อที่ 3  มีวินัย 
 ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 
 ข้อที่ 6 มุ่งม่ันในการท างาน 
 ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย 
 ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ  
6. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน   

1.  ความสามารถในการคิด 
 2.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
7.  การบูรณาการ 

7.1  การบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 นักเรียนไปเรียนในสนามในสวนที่ร่มรื่น และใช้สื่อจากธรรมชาติท าให้เด็กเกิดอิสระในการคิด
และท่ีส าคัญนักเรียนจะได้สัมผัสกับความจริง และคุณค่าของธรรมชาติ จากต้นไม้นานาพรรณ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดจิตส านึกในการที่จะอนุรักษ์พรรณไม้  การด าเนินงานประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 การ
จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้  ( การจัดท าเล่ม ก.7-003) และองค์ประกอบที่ 3  การศึกษาข้อมูลต่างๆ  ( 
การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ก.7-003 ) 
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8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่  1  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูสนทนากับนักเรียนโดยใช้ค าถามยั่วยุให้นักเรียนคิด เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเรียนของนักเรียน  

  คร:ู  นักเรียนทายซิว่าครูสูงเท่าไร  ใครทายถูกมีรางวัล 
  คร:ู  ความสูงที่นักเรียนตอบเป็นความสูงที่แท้จริงของครูหรือไม่ 
  คร:ู  ความสูงที่นักเรียนตอบเป็นความสูงที่แท้จริงของครูหรือเป็นการคาดคะเน 
  คร:ู  ความสูงที่แท้จริงต้องใช้เครื่องมืออะไรวัดได้บ้าง 
  คร:ู  ถ้าไม่มีเครื่องวัดนักเรียนจะวัดอย่างไร (เพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสารและ 

สื่อความหมาย ครูต้องวางแผนกระตุ้นให้ผู้เรียนพูด เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากนักเรียนในการเชื่อมโยง 
สู่การสอน) 

2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ในการหาระยะทางและความสูงนั้นเราอาจน าความรู้ 
เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมมาใช้ในการคาดคะเนได้ 
 

 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ครู :  คนสมัยก่อนอาจน าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา หรือใช้ส่วนต่าง ๆ ในตัวเราเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการวัด เช่น  การคืบ การวัดศอก การก้าวเท้า ในปัจจุบันนี้การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็น
เครื่องมือในการวัดที่เห็นง่าย ๆ  เราจะสังเกตเห็นเวลานักเรียนไปซื้อกระโปรงหรือกางเกง ถ้าไม่มีสาย
วัด นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร  
 (นักเรียน : น ากางเกงวัดที่รอบคอของตนเองถ้าวัดได้โดยรอบเป็นการคาดคะเนว่าน่าจะใส่
ได้)  
 ครู : เราอาจมาก าหนดเป็นหน่วยวัดได้ คือ 1 รอบเอว เท่ากับ 2 รอบคอ ซึ่งเป็นการหา
ความยาวโดยการคาดคะเนนั่นเอง 
 ครู : ในการหาระยะทางและความสูงของสิ่งต่าง ๆ ในบางครั้งเราต้องการความยาวโดย
ละเอียด ในบางครั้งเราอาจหาความยาวด้วยการคาดคะเนก็ได้  นักเรียนคิดว่างานที่เราจ าเป็นจะต้อง
ใช้ความยาวโดยละเอียดได้แก่ งานใดบ้างและงานใดเราอาจใช้การคาดคะเน (ครูเชื่อมโยงหลักคิดให้
นักเรียนได้วิเคราะห์ความสมเหตุสมผล) 
  ครูกล่าวถึงในการหาความสูงของโบราณสถาน หรือความสูงของอาคารบ้านเรือน หรือเสา
ธง เราก็สามารถคาดคะเนได้ โดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  

3. ครูทบทวนความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้ชุดค าถาม 
  ครู : นักเรียนนึกถึงอะไร เมื่อครูพูดถึงตรีโกณมิติ  
  นักเรียน : จะต้องช่วยกันหาค าตอบ (สามเหลี่ยม สามเหลี่ยมมุมฉาก ความยาวของด้าน 
ระยะทาง มุมก้ม มุมเงย ค่าของ sin  cos  tan เป็นต้น) 

4. ครูยกตัวอย่าง การหาระยะทางและความสูง โดยการประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
ตรีโกณมิติ ตามใบความรู้ที่ 1 นักเรียนอภิปรายซักถามปัญหา ครูให้ค าแนะน า 
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วตัถุ 

 ขั้นสรุปและประเมินผล 
5. ครูและนักเรียนร่วกันอภิปรายสรุปได้ดังนี้  

 เส้นระดับสายตา คือเส้นตรงที่ขนานกับผิวน้ าทะเล หรือขนานกับพ้ืนราบ 
  มุมก้ม  (Angle of depression) คือมุมที่เกิดจากเส้นการมองต่ ากว่าระดับ

สายตา โดยมีต าแหน่งของการสังเกตเป็นจุดยอดมุม   
   

  มุมเงย (angle of elevation) คือมุมที่เกิดจากเส้นของการมองเหนือระดับ
สายตา โดยมีต าแหน่งการสังเกตเป็นจุดยอดมุม ดังรูป 

 
 

 ชั่วโมงที่  ๒   
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติจากชั่วโมงท่ี 1 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ครูแจกเอกสารใบความรู้ที่ 2  ตัวอย่างการหาระยะทางและความสูง  เพื่อให้ 
นักเรียน ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองในการการปฏิบัติกิจกรรมในภาระงานที่ครูก าหนด 

3. ครูน านักเรียนสู่ภาคสนามและสนทนาถึงในสมัยก่อนเรายังไม่มีเครื่องมือวัดที่มี
มาตรฐาน  

ส าหรับการหาความยาวของสิ่งต่าง ๆ ในบางครั้งเราอาจใช้เชือกขึงวัดให้ตึง แต่ในชีวิตจริงสถานที่บาง
ที่เราอาจใช้ การเดินก้าวหรือการนับจ านวนก้าวการเดินแต่ละก้าวเมื่อรู้ว่าขนาดของการก้าวเท้าในแต่
ละก้าวมีความยาวเท่าไร  การหาด้วยระยะทางและความสูงในลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่า “การ
ประมาณหรือการคาดคะเน” เราอาจใช้การคาดคะเนหา ความสูงของเสาธง  ความสูงของอาคารเรียน 
ความกว้างของล าคลอง(ส าหรับโรงเรียนที่มีคลองอยู่ในโรงเรียน)  เป็นต้น  ดังนั้นการคาดคะเนจึง
ไม่ใช่ความยาวจริงแต่จะคาดคะเนให้ใกล้เคียงความยาวจริงให้มากที่สุด  ซึ่งครูจะให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มเลือกหาความสูงของต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาท่ี 1 ลานพระพุทธรูป  ในใบกิจกรรมที่ 1 

4. ครูแจกอุปกรณ์วัดมุมให้กับนักเรียนโดยมีครึ่งวงกลม ปากกาเลเซอร์และตลับเมตร 
 ให้ตัวแทนอาสาออกมารับอุปกรณ์ และให้ทุกกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมหาระยะทางและความสูงของต้นไม้
ในพ้ืนที่ศึกษาที่ 1 ลานพระพุทธรูป  ที่กลุ่มสนใจ  
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5. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน
และ 

บอกถึงปัญหาอุปสรรค์ที่พบ หรือวิธีที่ท าให้ผลงานส าเร็จถูกต้องและรวดเร็ว ครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 ขั้นสรุปและประเมินผล 

6. ครูและนักเรียนสรุปหลักการน าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนหา
ระยะทางและ 

ความสูง 
   
9. สื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 

9.1  สื่ออุปกรณ์ 
   1)    เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า  เรื่อง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
   2)   ใบกิจกรรมที่  1 
   3)   ตลับเมตร  
   4)   ครึ่งวงกลม 
   5)   ปากกาเลเซอร์  
  

 9.2  แหล่งเรียนรู้ 
1)   ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 
2)    พ้ืนที่ศึกษาที่ 2 บริเวณสวนหย่อมหน้าอาคาร 1 

 
10.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบกิจกรรมที่  1 ใบกิจกรรมที่  1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

  
เกณฑ์การประเมิน 
   4 ระดับ    ดีมาก 
   3 ระดับ    ดี 
   2 ระดับ    พอใช้ 
   1       ระดับ    ปรับปรุง 
 
11.  ผู้ประเมิน 
 1.  ครูผู้สอนผู้ประเมินนักเรียน 
     2.  นักเรียนประเมินเพ่ือน 
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บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 

…………………………………………………………….……………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา / อุปสรรค 
……………………………………...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………..……………………… 

 
                     (ลงชื่อ) …...………..............…………….. ผู้สอน 
                     (นายธาวิน             มาสุข) 

      วันที่........เดือน....................พ.ศ. .............. 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
…………………………………………………………….……………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….……………………………..………………………………………………… 
 
            (ลงชื่อ)…………………………………… 
                       (นายบุญถม   วรรณทอง) 

         ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ............ 
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ความคิดเห็นของฝ่ายวิชาการ 
…………………………………………………………….……………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………..……………………… 
 
                (ลงชื่อ)…………………………………… 
                      (นางพรรณนิภา   พร้อมเพียง) 

                ต าแหน่ง หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ 
     วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ............          

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการ 
…………………………………………………………….……………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………..……………………… 
 
                   (ลงชื่อ)………………………………………………. 
                      (นายบุญเจริญ  สุขสกุล) 

           รองผู้อ านวยการ รักษาราชการทน 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
  วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. .............  
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        การน าความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการหาระยะทางและความสูงของ 
สิ่งต่าง ๆ  ควรมีความรู้เรื่องเส้นระดับสายตา  มุมก้ม และมุมเงย 
  1. เส้นระดับสายตา คือเส้นตรงที่ขนานกับผิวน้ าทะเล หรือขนานกับพ้ืนราบ 
   2. มุมก้ม  (Angle of depression) คือมุมที่เกิดจากเส้นการมองต่ ากว่าระดับสายตา โดยมี
ต าแหน่งของการสังเกตเป็นจุดยอดมุม      
  3. มุมเงย (angle of elevation) คือมุมที่เกิดจากเส้นของการมองเหนือระดับสายตา โดยมี
ต าแหน่งการสังเกตเป็นจุดยอดมุม ดังรูป 

 
ตัวอย่างที่ 1 สุทธิมองเห็นลูกนกหล่นอยู่ใต้ต้นไม้ เมื่อมองขึ้นไปเห็นรังนกจึงคิดว่าลูกนกคงซุกซนหล่น
ลงขณะที่แม่นกออกไปหาอาหารนั่นเอง จึงคิดจะช่วยน าลูกนกไปไว้ในรังของมัน เขาอยากรู้ว่ารักนก
นั้นอยู่สูงจากโคนต้นไม้เท่าไร เพ่ือจะหาบันไดให้ยาวพอที่จะปีนขึ้นไป เมื่อเขาอยู่ห่างจากต้นไม้ 3 
เมตร และเมื่อเขามองไปยังรังนกเป็นมุมเงยเท่ากับ 60   
 วิธีท า   ให้  BC แทนความสูงของรักนกจากโคนต้นไม้  
        
  

        จากรูป  60tan
AB

BC   

         BC =     AB tan 60  
           =     33  

  732.13             5.196                                                         
                                       รังนกอยู่สูงจากโคนต้นไม้ประมาณ  5   เมตร   ตอบใบกิจกรรม

ที่ 1 

N 

A B 

C 

60 

3 เมตร 

ใบความรู้ที่ 1 
การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
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ตัวอย่างที่  2  ชายคนหนึ่งมาพักตากอากาศบนหน้าผาริมทะเลซึ่งสูงจากระดับน้ าทะเล 12 เมตร เขา
พบว่าเขาสามารถมองเห็นรถของเขาเป็นมุมก้ม 30

 จงหาชายคนนี้จอดรถห่างจากหน้าผาประมาณกี่
เมตร 
 
วิธีท า ให้ AB  แทน ระยะทางที่รถอยู่ห่างจากหน้าผา 
    BC  แทน  ความสูงของหน้าผาที่ชายผู้นั้นอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล  12  เมตร 
 
           
 
 
 
 
   
 
เน่ืองจาก   AB//CD        
    oBACCAD 30ˆˆ     มุมท่ีมองเห็นรถ  
        จากรูปสามเหล่ียมมุมฉาก  ABC จะได ้
 

        o30tan
AB

BC
  

           
o30tan

BC
AB   

          =      312  
               12  1.732  
               20.78 
               21 
        
 ดังนั้น  รถของชายผู้นี้จอดอยู่ห่างจากหน้าผาประมาณ  21 เมตร   ตอบ 
 
 
 
 
 

B 

12 ม. 

C 

30 

30 

D 

A 
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    เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าเรื่องการประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ ในการ 
คาดคะเนระยะทางและความสูงของสิ่งต่าง ๆ  
 ตัวอย่าง นายสุภาพ เดินทางมาโรงเรียนพบแมวตัวหนึ่งติดอยู่บนตึกแห่งหนึ่ง ซึ่งเขายืนอยู่
ห่างจากตึก 150 เมตร เมื่อเขามองขึ้นไปท ามุมเงย 36 องศา เขาต้องการช่วยเหลือแมวตัวนี้มาก 
จึงตั้งค าถามกับตัวเขาเองว่าตึกนี้มีความสูงเท่าไรและเข้าจะหาวิธีการช่วยเหลือแมวตัวนี้ได้อย่างไร 
ทั้งตัวเขาและแมวถึงจะปลอดภัย 
 
      วิธีท า 

 
h แทนความสูงของตึก 

                                      จากรูป    
150

36tan
h

  

         36tan150h  
              727.0150  
            109   
                                    ตึงสูงประมาณ 109 เมตร 
 
 ถ้าเขาจะช่วยแมวที่ติดอยู่บนตึกเขาจะต้องหาบันได มาพาด  แต่บันไดนั้นต้องยาว 
ประมาณ 109 เมตร 
 

ใบความรู้ที่ 2 
การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
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ปริมาตรของทรงกระบอก  =   พ้ืนที่ฐาน   สูง 
     =    r2h 

 
  เมื่อ   r  แทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐาน 
   h แทนความสูงของทรงกระบอก 
        

7

22   หรือ   3.14 

 

 

 
ตัวอย่างที่ 1    จงหาปริมาตรของทรงกระบอก สูง   5  เซนติเมตร  มีเส้นผ่านศูนย์กลาง   14  

เซนติเมตร  ดังรูป  (ก าหนดให้       
7

22 ) 

 
 

   จาก  ปริมาตรของทรงกระบอก        =     r2h 

 แทนค่า ปริมาตรของทรงกระบอก      =   57
7

22 2      

       =   770   ลูกบาศก์เซนติเมตร  
              ตอบ  ปริมาตรของทรงกระบอก  คือ      770   ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 

 

ใบความรู้ที่ 3 
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร 
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ตัวอย่างที่ 2    สระน้ าพุกลางสวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอก วัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายในได้  4  เมตร  และวัดความลึกจากก้นสระถึงขอบสระได้ 80 เซนติเมตร   สระ
น้ านี้จะจุน้ าเต็มที่ในวันฝนตกหนักได้เท่าใด (ก าหนดให้       3.14 )  
 
 

วิธีท า   สระน้ าพุมีรัศมีเท่ากับ  2
2

4
   เมตร  ( รัศมี ยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง ) 
  สระน้ าลึก 80  เซนติเมตร  หรือ  0.8  เมตร 
  เนื่องจาก ปริมาตรของทรงกระบอก  =   พ้ืนที่ฐาน    ความสูง 
  ดังนั้น ปริมาตรของน้ าพุ           เท่ากับ    (2)2   

  0.8  
         3.14    22   0.8  
         10.05   ลูกบาศก์เมตร 
 นั่นคือ  สระนี้จุน้ าได้เต็มที่ประมาณ  10.05   ลูกบาศก์เมตร  
 ตอบ    ประมาณ  10.05   ลูกบาศก์เมตร 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
เรื่อง การหาความสูงของต้นไม้โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

 
ชื่อ-สกุล...........................................................................................ชั้น................เลขที่.... ........... 
ชื่อ-สกุล...........................................................................................ชั้น................เลขที่.... ........... 
ชื่อ-สกุล...........................................................................................ชั้น............... .เลขที่............... 
ชื่อ-สกุล...........................................................................................ชั้น................เลขที่.... ........... 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนหาความสูงของต้นไม้โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติที่นักเรียนสนใจในพื้นที่

ศึกษาที่ 2 บริเวณห้องสมุดมีชีวิต  พร้อมแสดงวิธีท า 

มาตราส่วน.......................................... 
พ้ืนที่ศึกษา........................................................................................ .........................
อุปกรณ์……………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อต้นไม้ที่สนใจ................................................................................ ......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

N 
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ตารางค่าอตัราส่วนตรีโกณมิติ 
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ใบกิจกรรมที่ 2 
เร่ือง วาดภาพลักษณะของต้นมะละกอ 

 
ชื่อ-สกุล...........................................................................................ชั้น................เลขที่.... ........... 
ชื่อ-สกุล............................................................................... ............ชั้น................เลขที่............... 
ชื่อ-สกุล...........................................................................................ชั้น................เลขที่.... ........... 
ชื่อ-สกุล...........................................................................................ชั้น................เลขที่.... ........... 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพของต้นมะละกอพันธุ์ฮอลแลน 

มาตราส่วน.......................................... 
พ้ืนที่ศึกษา.......................................................................................................... ....... 
อุปกรณ์……………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อต้นไม้ที่สนใจ................................................................ ......................................... 
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การบูรณาการสอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 
รายวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน  รหสั ว30243      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วย

การเรียนรู้ที่  12 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก   เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของราก เวลา   2   ชั่วโมง 
ผู้สอน   นายบุญรัง  จ าปา  สอนวันที่    2   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 

ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560 (สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 3) 
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์   อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี                                                                                         

......................................................................................................................................  
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด   

โครงสร้างของพืชดอก  อาจแบ่งออกเป็นบริเวณต่าง ๆ  ตามลักษณะที่เห็นเรียงล าดับจาก
ปลายสุดของรากได้ดังนี้  บริเวณหมวกไต  (root cap)  บริเวณเซลล์ก าลังแบ่งตัว  (region  of  cell  
division)  บริเวณเซลล์ขยายตัวตามยาว  (region  of  cell  elongation)  และบริเวณมีการ
เปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่เฉพาะและเจริญเติบโตเต็มที่  (region  of  cell  differentiation  and  
maturation) 

 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการการเรียนรู้คาดหวัง  

สาระท่ี 2   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
ว 1.1 ม.5/1  สืบค้นข้อมูล และอธิบายลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของราก  ล าต้น ใบ  

 ว 1.1 ม.5/3 ส ารวจตรวจสอบโครงสร้างภายในตัดตามขวาง ของราก  ล าต้น  ใบ 
 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ  
3.1 ความรู้ 

1. ส ารวจตรวจสอบโครงสร้างภายนอกและภายในของรากใบเลี้ยงเดี่ยว  และพืชใบเลี้ยงคู่ 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

  1. สืบค้น อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของราก 
 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. เข้าเรียน ปฏิบัติกิจกรรม และส่งงานตรงเวลา  
2. ร่วมมือในการเรียน แสวงหาความรู้ ตอบค าถาม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
3. บันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรม  
4. รักษาความสะอาดของผลงาน ห้องเรียนและสถานที่ปฏิบัติกิจกรรม  
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4. สาระการเรียนรู้ 
โครงสร้างของพืชดอก  อาจแบ่งออกเป็นบริเวณต่าง ๆ  ตามลักษณะที่เห็นเรียงล าดับจาก

ปลายสุดของรากได้ดังนี้  บริเวณหมวกไต  (root  cap)  บริเวณเซลล์ก าลังแบ่งตัว  (region  of  cell  
division)  บริเวณเซลล์ขยายตัวตามยาว  (region  of  cell  elongation)  และบริเวณมีการ
เปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่เฉพาะและเจริญเติบโตเต็มที่  (region  of  cell  differentiation  and  
maturation) 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ข้อที่ 1 รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 
ข้อที่ 3  มีวินัย 
ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 
ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย 
ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ  

6. การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และการเขียน   
  การพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงความสามารถใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนของผู้เรียน  ดังนี้ 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ผู้เรียนสามรถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  เพ่ิมพูนความรู้  
จับประเด็นส าคัญ  ล าดับเหตุการณ์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  ให้ข้อเสนอแนะ  ประเมินความ
น่าเชื่อถือ  แนวคิดที่ได้จากการอ่านอย่างหลากหลาย  เขียนแสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  สรุปโดยมี
ข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล 
 
7. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
  ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 
หลังจากผู้เรียนผ่านการเรียนและน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตในสู่สังคม ตามหลักการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่   
 1) ความสามารถในการสื่อสาร   
 2) ความสามารถในการคิด   
 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
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8.  การบูรณาการ 
 8.1 การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพืชพรรณ
ไม้  ได้เรียนรู้ถึงพืชท้องถิ่นของตน  ช่วยกันดูแลไม่ให้สูญพันธุ์  ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตส านึกในการที่จะ
อนุรักษ์สืบไป  การด าเนินงานประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และ 4 สาระการเรียนรู้และฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : องค์ประกอบท่ี 3 
องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ โดยมีหลักการ คือ รู้การวิเคราะห์ เห็นความต่าง รู้ความ
หลายหลาก และสาระการเรียนรู้ที่ศึกษาดังนี้ การน าทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นปัจจัยในการเรียนรู้ 
โดยการใช้ปัจจัยหลายปัจจัยในชนิด 
เดียวกันหรือต่างชนิดกัน เพ่ือให้เห็นความต่าง เมื่อเห็นความต่าง ก็จะเกิดจินตนาการอันจะน าไปสู่
การใช้ประโยชน์ในงานแต่ละด้าน 
    ล าดับการเรียนรู้ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ 
 
9.กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรยีนรู้ตามแผนการเรียนรู้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry  
Process)  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 

ชั่วโมงที่  1  
1.  ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement) 

  1.1 ครูถามกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ โดยให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าพืชกับ
สัตว์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร   
   1.2 ครูน าอภิปรายเพ่ือทบทวนความรู้เรื่องเซลล์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต เพ่ือให้
นักเรียนได้เห็นความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ และสรุปได้ถึงโครงสร้างบางอย่างของ
เซลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืช เช่น ผนังเซลล์ คลอโรพลาสต์ และให้นักเรียนลองคิดต่อไปว่า การที่มี
โครงสร้างบางชนิดแตกต่างจากสัตว์ โครงสร้างดังกล่าวมีความส าคัญต่อพืชอย่างไร เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของหน้าที่ของโครงสร้างทั้งสองที่ท าให้พืชมีลักษณะเป็น
เอกลักษณ์ท่ีแตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

  2. ส ารวจและค้นหา (Exploration) 

   2.1 ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ของพืช โดยใช้ค าถามน าจนได้ข้อสรุปที่
ส าคัญ คือ พืช เป็นปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตของคน (คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่
อาศัย) เพ่ือให้นักเรียนได้ประจักษ์ว่าการที่นักเรียนมาศึกษาเกี่ยวกับพืช เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ตัว
เรา และยังเป็นประโยชน์ต่อสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ถ้าขาดสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่
ต่อไปได ้   
   22. ครูทบทวนโครงสร้างส่วนต่างๆ เช่น  ราก  ใบ  ล าต้น  ซึ่งนักเรียนได้เรียน
มาแล้วในช่วงชั้นที่ 2  และ 3  แล้วนักเรียนศึกษาภาพน าบท และอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
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  2.3 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 -5 
คนแล้วจึงน าเข้าสู่กิจกรรมที่ 12.1 (อาจแบ่งกลุ่มล่วงหน้าในคาบปฐมนิเทศ) 
 
กิจกรรมที่ 1  โครงสร้างและหน้าที่ของราก 
จุดประสงค์ของกิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 

       1. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และบันทึกเกี่ยวกับลักษณะของราก 
      2. ตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสังเกต 
      3. เปรียบเทียบการงอกของรากของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

   4. ในการท ากิจกรรมที่ 1 (ควรเตรียมการล่วงหน้า)  
 

 3.  อธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation) 

        3.1 นักเรียนจะสรุปการศึกษาครั้งนี้อย่างไร 
   การที่รากมีการเจริญเติบโตยืดยาวออกไปได้  เนื่องจากเซลล์ที่อยู่ถัดจากหมวกราก
ขึ้นมาแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสเพ่ิมจ านวนเซลล์  เซลล์ที่ได้รับจากการแบ่งเซลล์มีการเจริญเติบโตและ
เพ่ิมขนาดและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปท าหน้าที่ต่างๆ เช่น เซลล์ชั้นนอกสุดจะมีขนรากยืนยาว
ออกไป  เซลล์ที่อยู่ถัดเข้ามาข้างในจะเปล ี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อชั้นคอร์เทกซ์  มัดท่อล าเลียง  ซึ่งท า
หน้าที่ล าเลียงน้ าและสารอาหาร  นอกจากนี้ยังพบมีรากแขนงแตกออกมาจากรากเดิมในรากพืชใบ
เลี้ยงคู่  ส่วนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวระยะนี้ยังไม่รากใหม่แตกเพ่ิมขึ้นจากขนราก  
 

 4. ขยายความรู ้ (Elaboration) 

  4.1  ครูน าอภิปรายและให้ความรู้ เกี่ยวกับเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร 
โครงสร้างและหน้าที่ของราก ตามรายละเอียดในใบความรู้ที่ 1  
  4.2  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของราก 
และการท ากิจกรรมที่ 12.1 ว่ามีส่วนไหนที่ไม่เข้าใจและให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น   

 5. ประเมิน  (Evaluation) 

   เป็นการประเมินการเรียนรูด้้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่าผู้เรยีนมีความรู้อะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด 
จากขั้นนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ เช่น 

  5.1  ประเมินจากใบงานรายบุคคล 
  

10. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน  ของ สสวท. 

          2. ใบงานและใบความรู้องค์ประกอบที่ 3 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนแชแลพิทยา
นุสรณ์ 

3.  เอกสาร ก.7-003 จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
4.  สื่ออินเตอร์เน็ต 
5 มะละกอฮอลแลนด์ 
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11.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สิ่ งที่ ต้ องการ วัดและ
ประเมิน 

วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน 

1.  ความรู้ความเข้าใจ 

-  การตอบค าถาม 
-  การท าใบงาน   
-  การท าแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน 

-   ใบงาน / 
แ บ บ ท ด ส อ บ 
- แบบทดสอบ 

ผ่ าน เกณฑ์ร้ อ ยละ 
80 

2.  การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม 

-  การสังเกต 
-  แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
 

ผ่ าน เกณฑ์ร้ อ ยละ 
80 

3.  ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

-  ประเมินการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน 

-  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ผ่ าน เกณฑ์ร้ อ ยละ 
80 

       
12.  ข้อเสนอแนะ 
   มีการวิเคราะห์หลักสูตรสู่หน่วยการเรียนรู้         
  จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนทุกด้าน (K , P , A ) 
  มีการใช้สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในกิจกรรมการสอน 
  จัดกิจกรรมเหมาะสมกับผู้เรียน 
  มีการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา 
  มีการบูรณาการที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   
  อ่ืนๆ .......................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ………………………………………….    

( นางพรรณนิภา พร้อมเพียง )             
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ลงช่ือ………………………………………….    
       ( นางพรรณนิภา พร้อมเพียง )          

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                                  
                   ลงช่ือ……………………………….……….    

                                                ( นายบุญเจริญ   สุขสกุล )        
                                                              รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
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12.  บันทึกหลังสอน 
ผลการจัด

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผลการประเมิน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ด้านความรู้(K) ................................................... 
.................................................. 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

ด้านกระบวนการ
(P) 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

ด้านคุณธรรมฯ 
(A) 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 
 

ลงช่ือ………………………………………….    
                                                                         ( นายบุญ   รังจ าปา)        
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บทปฏิบัติการที่   1   ราก 
ชื่อ..........................................สกุล...........................................ห้อง..................เลขที่................... 
วันที่...................เดือน..........................พ.ศ. .............................................................................. 
 
บทปฏิบัติการที่ 1 

ราก  (Root)   
  

ราก (root) เป็นส่วนประกอบของพืชที่เจริญเติบโตลงสู่ดินตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพ่ือช่วย
ยึดล าต้นให้ติดกับพ้ืนดิน รากส่วนใหญ่ไม่มีคลอโรฟิลล์ ระบบรากของพืชมี 2 ระบบ คือ 
     1. ระบบรากแก้ว มีรากแก้วเป็นรากหลัก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารากอ่ืน ๆ และมีรากแขนงแตก
ออกมา พบในพืชใบเลี้ยงคู่เป็นส่วนใหญ่ 
     2. ระบบรากฝอย รากฝอย เป็นรากเส้นเล็กๆ จ านวนมาก ขนาดสม่ าเสมอตลอดความยาวของ
ราก งอกจากรอบ ๆ โคนต้นแทนรากแก้วที่ฝ่อไป พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่  

 

   
     รูปแสดงระบบรากของพืช 
หน้าที่ของราก 

• ดูด ( absorption ) น้ าและแร่ธาตุที่ละลายน้ าจากดินเข้าไปในล าต้น  
• ล าเลียง ( conduction ) น้ าและแร่ธาตุรวมทั้งอาหารซึ่งพืชสะสมไว้ในรากข้ึนสู่ส่วนต่างๆ

ของล าต้น  
• ยึด ( anchorage ) ล าต้นให้ติดกับพ้ืนดิน ท าหน้าที่พิเศษอ่ืน ๆ 
• แหล่งสร้างฮอร์โมน ( producing hormones ) รากเป็นแหล่งส าคัญในการผลิตฮอร์โมน

พืชหลายชนิด 
• ท าหน้าที่พิเศษอ่ืนๆ เช่น สะสมอาหาร  สังเคราะห์แสง  ค้ าจุน  ยึดเกาะ  หายใจ  

เมื่อจ าแนกชนิดของรากตามการก าเนิด  จะจ าแนกออกได้เป็น  3  ชนิด คือ  
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1. primary  root  เป็นรากที่มีก าเนิดและเจริญเติบโตมาจาก radicle รากชนิดนี้
ตอนโคนจะโตแล้วค่อยๆเรียวเล็กลง เรื่อยๆจนถึงปลาย รากแก้ว ( tap root ) 

2. secondary  root เป็นรากที่มีก าเนิดและเจริญเติบโตออกมาจาก primary 
root  เรียกว่า รากแขนง ( lateral root ) และแขนงต่างๆที่แยกออกไปเป็น
ทอดๆนั้นต่างมีก าเนิดมาจากเนื้อเยื่อ pericycle ในรากเดิมทั้งสิ้น 

3. adventitious root รากพิเศษ หรือ รากวิสามัญ เป็นรากที่ไม่ได้มีก าเนิดมาจาก 
radical และก็ไม่เป็นแขนงของ primary root  จ าแนกเป็นชนิดย่อยๆลงไปอีกตาม
รูปร่างและหน้าที่ของมัน 

ชนิดของรากพิเศษ 
-    รากฝอย ( fibrous root ) เป็นรากเส้นเล็กๆมากมายขนาดสม่ าเสมอตลอดความยาวของ
ราก งอกออกจากรอบๆโคนต้นแทนรากแก้วที่ฝ่อไป  พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นส่วน
ใหญ่  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  หญ้า  หมาก  มะพร้าว  ตาล  กระชาย และพบในพืชใบเลี้ยงคู่บาง
ชนิด เช่น  รากต้อยติ่ง  มันเทศ  มันแกว 
-    รากค้ าจุน ( prop root ) เป็นรากที่แตกออกจากข้อของล าต้นที่อยู่ใต้ดินและเหนือดิน
เล็กน้อย แล้วพุ่งทแยง ลงไปในดินเพื่อช่วยพยุงและค้ าจุนล าต้น ได้แก่ ราก
เตย  ล าเจียก  ข้าวโพด  ยางอินเดีย  โกงกาง  และไทรย้อย  เป็นต้น 
-    รากสะสมอาหาร ( storage root ) ท าหน้าที่สะสมอาหารพวกแป้ง ไขมัน และโปรตีน 
เช่น  รากกระชาย มันเทศ มันแกว มันส าปะหลัง เป็นต้น 
-     รากสังเคราะห์แสง ( photosynthetic root ) เป็นรากที่แตกออกจากข้อของล าต้นหรือ
กิ่งแล้วห้อยลงมาในอากาศ มีสีเขียวของคลอโรฟิลล์จึงสังเคราะห์แสงได้ ได้แก่  ราก
กล้วยไม้  ไทร  โกงกาง ซึ่งจะมีสีเขียวเฉพาะตรงที่ห้อยอยู่ในอากาศเท่านั้น  รากกล้วยไม้นอกจาก
จะมีสีเขียวและช่วยในการสังเคราะห์แสงแล้ว  พบว่ามีเยื่อพิเศษลักษณะนุ่มคล้ายฟองน้ า เป็น
เซลล์พวกพาเรงคิมาเรียงตัวกันอย่างหลวมๆ โดยมีช่องว่างระหว่างเซลล์มากเรียก นวม ( 
velamen ) หุ้มอยู่ตามขอบนอกของรากช่วยดูดน้ า  รักษาความชื้นให้แก่ราก ตลอดทั้งช่วยใน
การหายใจด้วย 
-    รากกาฝาก ( parasitic  root ) เป็นรากของพืชที่ไปเกาะต้นพืชชนิดอื่น แล้วมีรากเล็กๆ
แตกออกมาเป็น กระจุกแทงลงไปในล าต้นจนถึงท่อล าเลียงเพ่ือแย่งอาหาร ได้แก่  ราก
ฝอยทอง  กาฝาก  เป็นต้น 
-     รากหายใจ ( respiratory root  or  aerating root ) เป็นรากท่ีชูปลายรากขึ้นมาเหนือ
พ้ืนดินบางทีก็ลอยตามผิวน้ า เพื่อช่วยในการหายใจได้มากเป็นพิเศษกว่ารากปกติท่ัวๆไป  ทั้งนี้
เพราะโครงสร้างของรากประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาซึ่งเรียงตัวอย่างหลวมๆ มีช่องว่างระหว่าง
เซลล์มาก  ท าให้อากาศผ่านเข้าสู่เซลล์ชั้นในของรากได้ง่าย เรียกว่า รากทุ่นลอย     
(pneumatophore)   ได้แก่  ล าพู       
-      รากเกาะ ( climbing root ) เป็นรากท่ีแตกออกมาจากส่วนข้อของล าต้น แล้วเกาะติดกับ
สิ่งยึดเกาะ เช่น เสาหรือหลักเพ่ือพยุงล าต้นให้ติดแน่นและชูส่วนของล าต้นให้สูงขึ้นไป และให้
ส่วนต่างๆของพืชได้รับแสงมากข้ึน ได้แก่  พลู พลูด่าง  พริกไทย  และกล้วยไม้ เป็นต้น 
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-      รากหนาม ( root thorn ) เป็นรากท่ีมีลักษณะเป็นหนามงอกมาจากบริเวณโคนต้น  ตอน
งอกใหม่ๆเป็นรากปกติแต่ต่อมาเกิดเปลือกแข็งท าให้มีลักษณะคล้ายหนามแข็ง ช่วยป้องกันโคน
ต้นได้ เช่น ปาล์ม 
 
 
 
 
 
 
 
                 
               รากสังเคราะห์แสง                  รากค้ าจุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างภายในของราก 
เนื้อเยื่อของรากท้ังพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ตัดตามขวางตรงบริเวณที่เซลล์เจริญเติบโตเต็มที่ 
จะพบว่าเนื้อเยื่อของรากแบ่งออกเป็นชั้นๆเรียงจากภายนอกเข้าไปตามล าดับดังนี้ 
         1.  epidermis  เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดมีเซลล์ที่เรียงตัวกันเพียงชั้นเดียวและผนังเซลล์
บาง  ไม่มีคลอโรพลาสต์ บางเซลล์จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนราก 
         2.  cortex  เป็นอาณาเขตระหว่างชั้น epidermis และ stele  ประกอบด้วยเนื้อเยื่อพาเรงคิ
มาท่ีท าหน้าที่สะสมน้ าและอาหารเป็นส่วนใหญ่  ชั้นในสุดของ cortex จะเป็นเซลล์แถวเดียว
เรียก endodermis ในรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเห็นชัดเจนเซลล์ในชั้นนี้เมื่อมีอายุมากข้ึนจะมีผนังหนา
เพราะมีสารซูเบอริน หรือลิกนินสะสมอยู่  แต่จะมีช่วงที่มีเซลล์ผนังบางแทรกอยู่ในชั้นนี้และอยู่ตรงกับ
แนวของไซเลม 
         3.  stele  เป็นบริเวณท่ีอยู่ถัดจากชั้น endodermisเข้าไป พบว่าstele ในรากจะแคบกว่าชั้น 
cortex  ประกอบด้วยชั้นต่างๆดังนี้ 
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              3.1  pericycle  เป็นเซลล์ผนังบางขนาดเล็กมี 1-2 แถว พบเฉพาะในรากเท่านั้น เป็น
แหล่งก าเนิดของรากแขนง ( secondary root ) 
              3.2  vascular bundle  ประกอบด้วย xylem อยู่ตรงใจกลางเรียงเป็นแฉกโดยมี 
phloem อยู่ระหว่างแฉก ส าหรับพืช 
ใบเลี้ยงคู่ต่อมาจะเกิดเนื้อเยื่อเจริญ vascular cambium คั่นระหว่าง xylem กับ phloem  ในราก
ของพืชใบเลี้ยงคู่มีจ านวนแฉกน้อยประมาณ 1-6 แฉก โดยมากมักมี 4 แฉก ส่วนรากของพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวมักมีจ านวนแฉกมากกว่า 
              3.3  pith  เป็นบริเวณตรงกลางรากหรือไส้ในของรากเห็นได้ชัดเจนในรากพืชใบเลี้ยง
เดี่ยว  ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อพาเรงคิมา ส่วนรากพืชใบเลี้ยงคู่ตรงกลางมักเป็น xylem 
 

ใบงานที่ 2 โครงสร้างแลหน้าที่ของล าต้น 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. พืชตัวอย่าง(มะละกอฮอลแลนด์) ทั้งส่วนของล าต้น 
2. คู่มือที่ใช้ในการศึกษาลักษณะของพืช 
3. ใบมีดโกน 
4. กล้องจุลทรรศน์ 
5. สีซาฟานิน 
 

วิธีปฏิบัติการ 
 1. ศึกษาโครงสร้างภายนอกของล าต้น พร้อมวาดภาพประกอบ 
 2.ศึกษาโครงสร้างภายในโดยการใช้มีดผ่าดู ล าต้น เปรียบเทียบข้อแตกต่าง 
 3.ศึกษาลักษณะของล าต้น ที่เปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่พิเศษ 
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ผลการทดลอง 
 ลักษณะภายนอกของล าต้น 
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 โครงสร้างภายในของล าต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................... ....................... 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 
รายวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน  รหสั ว30243      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วย
การเรียนรู้ที่  12 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก   เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของล าต้น เวลา   2   ชั่วโมง 

ผู้สอน   นายบุญรัง  จ าปา  สอนวันที่    2   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560 (สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 3) 
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์   อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี                                                                                

......................................................................................................................................  
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด   

หน้าที่ของล าต้นที่ส าคัญคือ  เป็นแกนส าหรับพยุง  (Support) เป็นตัวกลางในการล าเลียง 
(Transport)  นอกจากนี้ ล าต้นยังท าหน้าที่ต่าง ๆ  เพ่ิมอีกหลายอย่างได้แก่  สะสมอาหาร  แพร่พันธุ์  
สังเคราะห์ด้วยแสง  และยังอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปท าหน้าที่อ่ืน  เช่น  เปลี่ยนเป็นมือเกาะ 
(Tendril)  หรือเปลี่ยนแปลงเป็นหนาม  (Spine) ยาง  ลาเทกซ์  แทนนิน  เป็นต้น 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการการเรียนรู้คาดหวัง  

สาระท่ี 2   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
ว 1.1 ม.5/1  สืบค้นข้อมูล และอธิบายลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของราก  ล าต้น ใบ  

 ว 1.1 ม.5/3 ส ารวจตรวจสอบโครงสร้างภายในตัดตามขวาง ของราก  ล าต้น  ใบ 
 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ  
3.1 ความรู้ 

1. ส ารวจตรวจสอบโครงสร้างภายนอกและภายในของล าต้นใบเลี้ยงเดี่ยว  และพืชใบเลี้ยงคู่ 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

  1. สืบค้น อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของล าต้น 
 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. เข้าเรียน ปฏิบัติกิจกรรม และส่งงานตรงเวลา  
2. ร่วมมือในการเรียน แสวงหาความรู้ ตอบค าถาม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
3. บันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรม  
4. รักษาความสะอาดของผลงาน ห้องเรียนและสถานที่ปฏิบัติกิจกรรม  
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4. สาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ของล าต้นที่ส าคัญคือ  เป็นแกนส าหรับพยุง  (Support) เป็นตัวกลางในการล าเลียง 

(Transport)  นอกจากนี้ ล าต้นยังท าหน้าที่ต่าง ๆ  เพ่ิมอีกหลายอย่างได้แก่  สะสมอาหาร  แพร่พันธุ์  
สังเคราะห์ด้วยแสง  และยังอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปท าหน้าที่อ่ืน  เช่น  เปลี่ยนเป็นมือเกาะ 
(Tendril)  หรือเปลี่ยนแปลงเป็นหนาม  (Spine) ยาง  ลาเทกซ์  แทนนิน  เป็นต้น 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ข้อที่ 1 รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 
ข้อที่ 3  มีวินัย 
ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 
ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย 
ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ  

6. การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และการเขียน   
  การพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงความสามารถใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนของผู้เรียน  ดังนี้ 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ผู้เรียนสามรถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  เพ่ิมพูนความรู้  
จับประเด็นส าคัญ  ล าดับเหตุการณ์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  ให้ข้อเสนอแนะ  ประเมินความ
น่าเชื่อถือ  แนวคิดที่ได้จากการอ่านอย่างหลากหลาย  เขียนแสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  สรุปโดยมี
ข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล 
 
7. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
  ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 
หลังจากผู้เรียนผ่านการเรียนและน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตในสู่สังคม ตามหลักการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่   
 1) ความสามารถในการสื่อสาร   
 2) ความสามารถในการคิด   
 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
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8.  การบูรณาการ 
 8.1 การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพืชพรรณ
ไม้  ได้เรียนรู้ถึงพืชท้องถิ่นของตน  ช่วยกันดูแลไม่ให้สูญพันธุ์  ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตส านึกในการที่จะ
อนุรักษ์สืบไป  การด าเนินงานประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และ 4 สาระการเรียนรู้และฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : องค์ประกอบท่ี 3 
องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ โดยมีหลักการ คือ รู้การวิเคราะห์ เห็นความต่าง รู้ความ
หลายหลาก และสาระการเรียนรู้ที่ศึกษาดังนี้ การน าทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นปัจจัยในการเรียนรู้ 
โดยการใช้ปัจจัยหลายปัจจัยในชนิด 
เดียวกันหรือต่างชนิดกัน เพ่ือให้เห็นความต่าง เมื่อเห็นความต่าง ก็จะเกิดจินตนาการอันจะน าไปสู่
การใช้ 
ประโยชน์ในงานแต่ละด้าน 
    ล าดับการเรียนรู้ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ 
 
9.กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรยีนรู้ตามแผนการเรียนรู้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry 
Process) 5 ขั้นตอน ดังนี ้

 

ชั่วโมงที่  1  
1.  ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement) 

   ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยน าพืชต้นเล็กๆ เช่น ต้นต้อยติง่  ต้นเทียน มาให้นักเรียนศึกษา
แล้วตั้งค าถามน าไปสู่การอภิปรายว่า “นักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรวา่บริเวณใดเป็น ล าต้นหรือราก” (ข้อสังเกต
ว่าบริเวณทีเ่ป็นรากจะมีรากแขนงแตกออกมา ส่วนบรเิวณล าต้นไม่ม)ี 

  2. ส ารวจและค้นหา (Exploration) 

   2.1 ครูทบทวนความรู้เดิมที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วเกี่ยวกับเนื้อเยื่อที่อยู่ส่วนปลาย
ราก เพื่อโยงเข้าสู่เนื้อเยื่อส่วนปลายยอด 
  2.2 ครูตั้งค าถามเพ่ือน าเข้าสู่การอภิปรายว่า “เนื้อเยื่อปลายยอดพืชเหมือนหรือ
แตกต่างจากเนื้อเยื่อปลายราก และหน้าที่ส าคัญของเนื้อเยื่อชนิดนี้ คืออะไร” 
  2.3 นักเรียนเรียนเรื่องรากมาแล้ว น่าจะเชื่อมโยงน ามาตอบค าถามเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ
ที่ปลายยอดได้ว่าเป็นเนื้อเยื่อเจริญเช่นกัน และท าหน้าที่อย่างเดียวกัน คือ เป็นบริเวณที่มีการแบ่ง
เซลล์ เพ่ิมจ านวนเซลล์ เพ่ือเจริญไปเป็นเนื้อเยื่อต่างๆ เหมือนเนื้อเยื่อปลายรากในกิจกรรมที่ 12.1  
ตอนที่ 2 ส่วนเนื้อเยื่อที่ปลายยอด มีเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอด ใบเริ่มเกิด ใบอ่อนและล าต้นอ่อน 
นักเรียนสรุปได้ว่าเนื้อเยื่อปลายยอดท่ีศึกษานี้จัดอยู่ในระยะการเจริญเติบโตขั้นแรก 
  2.4 ครูให้นักเรียนตอบค าถามในหนังสือเรียน ซึ่งมีแนวค าตอบดังนี้ 
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กิจกรรมที่ 1  โครงสร้างและหน้าที่ของล าต้น 
จุดประสงค์ของกิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 

       1. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย และบันทึกเกี่ยวกับลักษณะของล าต้น 
      2. ตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสังเกต 
      3. เปรียบเทียบการงอกของล าต้นของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

   4. ในการท ากิจกรรมที่ 1 (ควรเตรียมการล่วงหน้า)  
 

 3.  อธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation) 

        3.1 นักเรียนจะสรุปการศึกษาครั้งนี้อย่างไร 
   การที่รากมีการเจริญเติบโตยืดยาวออกไปได้  เนื่องจากเซลล์ที่อยู่ถัดจากหมวกราก
ขึ้นมาแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสเพ่ิมจ านวนเซลล์  เซลล์ที่ได้รับจากการแบ่งเซลล์มีการเจริญเติบโตและ
เพ่ิมขนาดและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปท าหน้าที่ต่างๆ เช่น เซลล์ชั้นนอกสุดจะมีขนรากยืนยาว
ออกไป  เซลล์ที่อยู่ถัดเข้ามาข้างในจะเปล ี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อชั้นคอร์เทกซ์  มัดท่อล าเลียง  ซึ่งท า
หน้าที่ล าเลียงน้ าและสารอาหาร  นอกจากนี้ยังพบมีรากแขนงแตกออกมาจากรากเดิมในรากพืชใบ
เลี้ยงคู่  ส่วนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวระยะนี้ยังไม่รากใหม่แตกเพ่ิมขึ้นจากขนราก  
 

 4. ขยายความรู ้ (Elaboration) 

  4.1 ครูน าอภิปรายและให้ความรู้  เกี่ยวกับเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร 
โครงสร้างและหน้าที่ของราก ตามรายละเอียดในใบความรู้ที่ 1  
  4.2  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของราก 
และการท ากิจกรรมที่ 12.1 ว่ามีส่วนไหนที่ไม่เข้าใจและให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น   

 5. ประเมิน  (Evaluation) 

   เป็นการประเมินการเรียนรูด้้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่าผู้เรยีนมีความรู้อะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด 
จากขั้นนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ เช่น 

  5.1  ประเมินจากใบงานรายบุคคล 
กิจกรรมที่ 2  โครงสร้างภายในของล าต้นพืช 
จุดประสงค์ของกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
     1.  ส ารวจ  ตรวจสอบ  อภิปราย  และอธิบายโครงสร้างภายในของล าต้นที่ตัดตามขวางโดยเรียง
จากเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดจนถึงชั้นในสุด 
     2.  สืบค้น  อภิปราย และเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยว 
     3.  สืบค้น อภิปราย และเปรียบเทียบเนื้อเยื่อชั้นต่างๆ ระยะรากและล าต้น 
     4.  เตรียมเนื้อเยื่อรากตัดตามขวางเพ่ือศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
 3.3 ครูแนะวิธีเลือกล าต้นที่จะตัดไม่ควรใช้ปลายยอด  เพราะว่าถึงแม้จะตัดง่ายเพราะ
เนื้อเยื่ออ่อนมากแต่จะมีปัญหาการย้อมสีไม่ค่อยติด เนื่องจากผนังเซลล์ยังไม่มีสารลิกนิน มาสะสม  
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แต่ถ้าเลือกบริเวณที่แข็งมากๆ ก็จะตัดให้เนื้อเยื่อเป็นชิ้นบางๆ ได้ยาก ดังนั้นควรเลือกบริเวณท่ีแข็ง
พอสมควรพอที่จะใช้มีดตัดได้  การเลือกเนื้อเยื่อบริเวณนี้ต้องดูปลายยอดของต้นพืชที่เหี่ยวและโค้งลง
มา  ให้เลือกตัดเนื้อเยื่อที่ต่ ากว่ารอยโครงของยอดลงมา  ซึ่งเมื่อย้อมสีจะติดสีดี  ส่วนวิธกีารตัด      
ล าต้นให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการตัดรากพืชที่เคยท ากิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว 
  3.4 นักเรียนออกแบบการทดลองและท ากิจกรรมที่ 12.3 ตามรายละเอียดใน
หนังสือเรียนและบันทึกผลการทดลอง 
 3.5 หลังจากท าปฏิบัติการเรื่องนี้จบแล้ว ครูควรใช้ค าถามเพ่ือน าไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมว่า 
“โครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดอ่ืนๆ จะมีลักษณะเนื้อเยื่อเหมือนพืช        
ใบเลี้ยงคู่ และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ศึกษาหรือไม่อย่างไร”  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจศึกษาพืชชนิด
อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีท ากิจกรรมไปแล้ว และตอบค าถามต่อไปนี้ 
         ค าถาม  เนื้อเยื่อชั้นต่างๆ และการจัดเรียงตัวของมัดท่อล าเลียงในล าต้น
พืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
    ค าตอบ  ล าต้นใบเลี้ยงคู่มีมัดท่อล าเลียงเรียงเป็นระเบียบเป็นวงโดยมีวาร์
คิวลาร์แคมเบียมอยู่ระหว่าไซเลม และโฟลเอ็ม  ส่วนล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว คอร์แทกซ์มีอาณาเขต
แคบมากแบ่งไม่ชัดเจนเพราะมัดท่อล าเลียงกระจายทั่วไป  และไม่มีวาสคิวลาร์คั่นระหว่างไซเลม
และโฟลเอ็ม 
 
เปรียบเทียบเนื้อเยื่อชั้นต่างๆ ของรากและล าต้นว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรการ
เปรียบเทียบอาจเป็นดังตาราง  

 
        ค าถาม  ทราบได้อย่างไรว่า โครงสร้างตัดตามขวางที่เห็นในกล้องจุลทรรศน์เป็นส่วน
ของล าต้นใกล้ยอดหรือใกล้โคนล าต้น 

ข้อเปรียบเทียบ ราก ล าต้น 
1.เอพิเดอร์มสิ 1. มีขนราก 1.อาจมีขน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นหนามหรือต่อม 
2.คอร์เทกซ์ 2.กว้าง 2.แคบ 
3.สตีล 3.แคบ 3.กว้าง 
4.มัดท่อล าเลียง 4.ไซเลมและโฟลเอ็ม อยู่สลับกัน

ตามแนวรัศมี 
4.โฟลเอ็มอยู่ด้านนอก ไซเลม อยู่ด้านในแนวรัศมี
เดียวกัน 

5.เอนโดเดอร์มิส 5.มีเห็นได้ชัดเจน 5.ส่วนใหญ่ไม่มี ถ้ามีเห็นได้ไม่ชัดเจน เช่นต้น
หมอน้อย 

6.เพริไซเคิล 6.ม ี 6.ไม่มี 
7.พืช 7.มีในรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่

ไม่มี 
7.มีทั้งในใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่แต่ในใบเลี้ยง
เดี่ยวพิธอาจสลายกลายเป็นช่องพิธ 

8.จุดก าเนิดของแขนง 8.แตกออกมาจากส่วนเพริไซเคิล 8.อาจแตกออกมาจากคอร์เทกซ์ 
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   ค าตอบ  เนื้อเยื่อปลายยอดของใบเลี้ยงคู่ตัดตามขวาง จะเห็นมัดท่อล าเลียง
เป็นกลมๆ เรียงเป็นระเบียบรอบ ล าต้น  แต่ติดสีย้อมไม่ชัดเจน ส าหรับเนื้อเยื่อส่วนที่อยู่ทางด้านโคน
ต้นจะเห็นมัดท่อล าเลียงเรียงเป็นระเบียบและติดสีเห็นได้ชัดเจนมาก  เนื่องจากเนื้อเยื่อส่วนนี้มีอายุ
นานกว่าเนื้อเยื่อส่วนยอดซึ่งมีสารลิกนินมาพอก  เมื่อย้อมสีลิกนินจะติดสีได้ชัดเจนกว่าเนื้อเยื่อส่วน
นอกที่ไม่มีสารลิกนินมาพอก 
         ค าถาม  จ านวนวงปีของต้นไม้พอจะบอกอะไรแก่เราบ้าง 
   ค าตอบ  คาดคะเนอายุของต้นไม้จากจ านวนของวงปีที่เห็น 
 4.  ขยายความรู้  (Elaboration) 
   4.1 ครูน าอภิปรายและให้ความรู้ เกี่ยวกับ โครงสร้างของล าต้น (เพ่ิมเติม) ตาม
รายละเอียดในใบความรู้ที่ 2  
  4 2 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง โครงสร้างของล า และการท า
กิจกรรมที่ 12.3 ว่ามีส่วนไหนที่ไม่เข้าใจและให้ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนนั้น   
 5. ประเมิน  (Evaluation) 
 เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่าผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้างและมากน้อย
เพียงใด จากข้ันนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
  5.1  ประเมินจากใบงานรายบุคคล 
 

10. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน  ของ สสวท. 

          2. ใบงานและใบความรู้องค์ประกอบที่ 3 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนแชแลพิทยา
นุสรณ์ 

3.  เอกสาร ก.7-003 จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
4.  สื่ออินเตอร์เน็ต 
5 มะละกอฮอลแลนด์ 

11.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สิ่ งที่ ต้ องการ วัดและ
ประเมิน 

วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน 

1.  ความรู้ความเข้าใจ 

-  การตอบค าถาม 
-  การท าใบงาน   
-  การท าแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน 

-ใบงาน / แบบทดสอบ 
- แบบทดสอบ 

ผ่ าน เกณฑ์ร้ อ ยละ 
80 

2.  การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม 

-  การสังเกต 
-  แบบประ เ มินการ
ท างานกลุ่ม 
 

ผ่ าน เกณฑ์ร้ อ ยละ 
80 

3.  ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

-  ประเมินการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน 

-  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ 

ผ่ าน เกณฑ์ร้ อ ยละ 
80 
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12.  ข้อเสนอแนะ 
   มีการวิเคราะห์หลักสูตรสู่หน่วยการเรียนรู้         
  จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนทุกด้าน (K , P , A ) 
  มีการใช้สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในกิจกรรมการสอน 
  จัดกิจกรรมเหมาะสมกับผู้เรียน 
  มีการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา 
  มีการบูรณาการที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   
  อ่ืนๆ .......................................................................................................................................... 
  
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………………….    
( นางพรรณนิภา พร้อมเพียง )             

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 
 

ลงช่ือ………………………………………….    
       ( นางพรรณนิภา พร้อมเพียง )   

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                                  
                   ลงช่ือ……………………………….……….    

                                                ( นายบุญเจริญ   สุขสกุล )        
                                                              รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
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12.  บันทึกหลังสอน 
ผลการจัด

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผลการประเมิน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ด้านความรู้(K) ................................................... 
.................................................. 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

ด้านกระบวนการ
(P) 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

ด้านคุณธรรมฯ 
(A) 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 
 

ลงช่ือ………………………………………….    
                                                                        ( นายบุญ   รังจ าปา)        
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บทปฏิบัติการที่   2  ล าต้น 
ชื่อ..........................................สกุล...........................................ห้อง..................เลขที่................... 
วันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ............................................................................... 
 
บทปฏิบัติการที่ 2 

ล าต้น (Stem)  
 
ล าต้น ( stem )  คือ ส่วนของพืชที่ส่วนใหญ่แล้วเจริญขึ้นมาเหนือดินในทิศทางที่ต้านกับแรงโน้ม
ถ่วงของโลก ( negative geotropism ) อันเป็นทิศทางท่ีตรงกันข้ามกับราก และมีลักษณะที่
แตกต่างจากราก คือ มีข้อ ปล้อง ตา ซึ่งเป็นที่เกิดของกิ่ง ใบ ดอก และผล 
• ล าต้นมีหน้าที่ส าคัญ  2  อย่าง คือ 

– เป็นแกนส าหรับช่วยพยุง ( supporting ) กิ่งก้านสาขา ใบ และดอก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งช่วยให้ใบกางออกรับแสงแดดมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 

– เป็นตัวกลางส าหรับล าเลียง ( transportation ) น้ า เกลือแร่ และอาหาร ส่งผ่าน
ไปยังส่วนต่างๆของพืช 

        นอกจากนี้ล าต้นยังมีหน้าที่พิเศษอ่ืนๆอีกหลายอย่าง เช่น สะสมอาหาร  แพร่พันธุ์ 
สังเคราะห์แสง เป็นต้น 
ล าต้น ประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญ  2  ส่วน  คือ  ข้อ ( node ) และ ปล้อง ( internode ) 
      1.  ข้อ ( node ) เป็นส่วนของล าต้นตรงที่มีใบหรือกิ่งหรือตางอกออกมา บางทีตรงข้อนี้ก็
อาจมีดอกงอกออกมาแทนกิ่งหรือมีหนามงอกออกมาแทนกิ่งหรือใบก็ได้  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ 
ส่วนเหล่านี้เป็นกิ่งหรือใบท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง  ตามปกติข้อมักจะพองโตกว่าส่วนอื่นๆของล า
ต้น 
 2.  ปล้อง ( internode ) เป็นส่วนของล าต้นที่อยู่ระหว่างข้อหนึ่งกับอีกข้อหนึ่ง ในพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวมักจะเห็นข้อและปล้องได้ชัดเจนตลอดชีวิต เช่น  อ้อย ข้าว  ข้าวโพด ไผ่  ในพืชใบเลี้ยง
คู่ท่ีเป็นไม้ล้มลุกก็มักจะเห็นข้อและปล้องชัดเจนเหมือนกัน  เช่น  ต้นฟักทอง และ ผักบุ้ง  ส่วน
พืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นไม้ยืนต้นมักจะเห็นข้อไม่ชัด เพราะมี cork มาหุ้มโดยรอบ แต่ถ้าเป็นก่ิงอ่อนๆที่
แตกออกมาใหม่ๆ ก็ยังคงเห็นข้อและปล้องชัดเจน 
• ล าต้นเหนือดิน “Aerial Stem” 

– ล าต้นเลื้อยขนาน “Prostrate / creeping stem” > Stolon stem  เช่น ผัก
ตบ จอก 

– ล าต้นพันหลัก “Climbing stem” เกาะไต่ไปที่สูง 
• ล าต้นพันหลักเป็นเกลียว “Twining stem” เช่น  ผักบุ้งฝรั่ง ฝอยทอง ขจร 
• ล าต้นมือเกาะ “Stem tendril” เช่น  ฝักทอง องุ่น ต าลึง 

– ธอร์น “Thorn” ดัดแปลงเป็นหนาม  เช่น  หนามตะขบ หนามสะแก 
– พริคเคิล “Prickle” เปลี่ยนมาจากผิวล าต้น เช่น  กุหลาบ มะเขือ 
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– cladode , cladophyll  ล าต้นคล้ายใบ เช่น  กระบองเพชร 
 

 
              รูปแสดงลักษณะหนามที่เกิดจากล าต้นและผิวของล าต้น 

• ล าต้นใต้ดิน “Underground stem” 
– Rhizome :  ขนานกับผิวดิน ท าหน้าที่ สะสมอาหาร ขยายพันธุ์ เช่น ขิง ข่า ขมิ้น 
– Tuber   :  อวบอ้วนสะสมอาหาร  เช่น  มันฝรั่ง  มันมือเสือ 
– Corm :  ตั้งตรงอวบอ้วน เช่น เผือก  แห้ว 
– Bulb  :  ตั้งตรง มีใบเรียงตามข้อสะสมอาหาร “เกล็ด”เช่น  หอม กระเทียม 

 ล าต้นและรากมีลักษณะทั้งภายนอกและภายในคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่  เช่นมีรูปร่างเป็น
ทรงกระบอกกลม  มีสีสันภายนอกคล้ายคลึงกัน และเป็นส่วนที่ติดเชื่อมกันท าให้บางครั้งแยกได้ยาก
ว่าเป็นส่วนของล าต้นหรือราก   เรามีวิธีสังเกตลักษณะภายนอกของล าต้นที่แตกต่างกับรากได้  โดย
สังเกต สิ่งที่ล าต้นมีแต่รากไม่มี 3 ส่วน คือ ข้อ (node)  ปล้อง  (internode) และรอยแผลเป็น (scar)  
บริเวณข้อของล าต้นมักจะเป็นรอยนูนและมีตา(bud) ซึ่งเป็นหน่อ (shoot = young  stem and 
leaf) ที่เจริญเป็นล าต้นหรือใบต่อไป  ปล้อง (internode)อยู่ระหว่างข้อ  ส่วนรอยแผลเป็น(scar) เป็น
รอยที่ก้านใบ หรือก้านดอก หรือก้านผล หรือก่ิงของล าต้นหลุดล่วงออกไปโดยธรรมชาติ  นอกจากนี้
ถ้าเนื้อเยื่อผิวภายนอกของล าต้นเป็นเนื้อเยื่อcork  จะสังเกตพบรูหรือช่องที่มีลักษณะยาวรีคล้ายเลนส์     
ซึ่งเรียกว่า Lenticel 
 

โครงสร้างภายในของล าต้น 
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1.โครงสร้างภายในของปลายยอดพืช 
บริเวณปลายยอดพืชสามารถแบ่งออกเป็นบริเวณ (region/zone) ได้ทั้งหมด 3 บริเวณด้วยกันคือ 

1.บริเวณเซลล์แบ่งตัว (region of cell division) 
2.บริเวณเซลล์ยืดตัว(region of cell elongation) 
3.บริเวณเซลล์เจริญเต็มที่ (region of maturation) 
2.โครงสร้างภายในของล าต้นที่ตัดตามขวาง 
เมื่อน าปลายยอดของพืชมาตัดตามขวางบริเวณเซลล์เจริญเต็มที่จะพบว่าโครงสร้างภายใน
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดต่างๆตามแต่ชนิดของพืชโดยแบ่งได้ดังนี้ 

2.1.โครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่ 
  epidermis เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุด ท าหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่เนื้อเยื่อภายในของ
ล าต้น  ส่วนใหญ่เซลล์เรียงตัวเพียงชั้นเดียว  พืชบางชนิด epidermis มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นส่วน
ของ trichome / hair  และ  guard cell ในต้นพืชที่อายุมากส่วนใหญ่แล้วส่วนของ epidermis จะ
หลุดหายไปเพราะถูกแทนที่ด้วยส่วนของคอร์ก 
  cortex (คอร์เทกซ์) คอร์เทกซ์เป็นชั้นของล าต้นที่มีอาณาเขตตั้งแต่ใต้ epidermis เข้ามา
จนถึงเนื้อเยื่อเอนโดเดอมิส(endodermis)  ดังนั้นในชั้นคอร์เทกซ์จึงประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ
ได้แก่ 

 ชนิด  รายละเอียด และ หน้าที่ 
 parenchyma  เป็นเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ที่พบภายในล าต้น 
 chlorenchyma  ท าหน้าที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 aerenchyma  ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการสะสมอากาศ  โดยเฉพาะพืชน้ า 
 collenchyma  เพ่ิมความแข็งแรงให้แก่ล าต้น 
 sclerenchyma(fiber)  ให้ความแข็งแรงแก่ล าต้น 

stele (สตีล) 
  สตีลเป็นชั้นที่ถัดเข้ามาจากชั้นคอร์เทกซ์  โดยมีอาณาเขตตั้งแต่ใต้ endodermis เข้ามา
จนถึงใจกลางของล าต้น  แต่เนื่องจากในล าต้นเนื้อเยื่อ endodermis ส่วนใหญ่เห็นได้ไม่ชัดเจนหรือ
หนังสือบางเล่มก็กล่าวว่าในล าต้นจะไม่มีเนื้อเยื่อ endodermis  ท าให้ชั้นสตีลในล าต้นแบ่งแยกออก
จากชั้นคอร์เทกซ์ได้ไม่ชัดเจนเหมือนในส่วนของรากพืช  ภายในชั้นสตีลจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่
ส าคัญคือ 
vascular bundle  หมายถึงกลุ่มของเนื้อเยื่อที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการล าเลียง 
ภายในเนื้อเยื่อ vascular bundle ของพืชใบเลี้ยงคู่ประกอบด้วย กลุ่มเนื้อเยื่อล าเลียงอาหาร
(phloem)เรียงตัวอยู่ทางด้านนอกและกลุ่มเนื้อเยื่อล าเลียงน้ า(xylem)เรียงตัวอยู่ทางด้านในหรือด้าน
ที่ติดกับ pith  ระหว่าง xylem กับ phloem จะมีเนื้อเยื่อเจริญที่เรียกว่า vascular  cambium 
คั่นกลางอยู่ท าหน้าที่แบ่งเซลล์เพื่อให้ก าเนิด xylem และ phloem 

pith   เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ส่วนกลางของล าต้น  ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อประเภท 
  parenchyma  จึงท าหน้าที่ในการสะสมสารต่างๆ  ล าต้นของพืชใบเลี้ยงคู่บางชนิดเนื้อเยื่อ
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ในส่วนนี้อาจสลายไปกลายเป็นช่องกลวงกลางล าต้น  เรียกช่องนี้ว่า  pith cavity 
2.2โครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
  epidermisเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุด ท าหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่เนื้อเยื่อภาย ในของ
ล าต้น  ส่วนใหญ่เซลล์เรียงตัวเพียงชั้นเดียวและมีอยู่ตลอดไป ยกเว้นใน   ต้นพืชตระกูลปาล์มจะมี
เฉพาะในปีแรกเท่านั้นเพราะต่อมาจะมีเนื้อเยื่อคอร์ก (cork) มาแทน 
   cortex มีเนื้อเยื่อบางๆ1-2 ชั้น ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อชนิด parenchyma  และส่วนใหญ่ไม่
พบ endodermis ท าให้อาณาเขตแบ่งได้ไม่ชัดเจน 
stele  
  vascular bundle กลุ่มของเนื้อเยื่อล าเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ส่วนของ xylem, phloem 
จะเรียงตัวกันมองคล้ายๆใบหน้าคน  มีส่วนของ vessel อยู่บริเวณคล้ายดวงตา  ส่วน phloem อยู่
บริเวณคล้ายหน้าผาก   xylem และ phloem จะถูกล้อมรอบด้วยเนื้อเยื่อ parenchyma หรืออาจเป็น 
sclerenchyma  และเรียกเซลล์ที่มาล้อมรอบนี้ว่า   bundle sheath   vascular bundle ของพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่ไม่พบเนื้อเยื่อเจริญ vascular cambium  ยกเว้นหมากผู้หมากเมีย  และพืชตระกูล
ปาล์ม 
  pith เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ส่วนกลางของล าต้น  ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อประเภท parenchyma  พืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด เช่น ข้าวโพด  ในเนื้อเยือ่ของ pith นี้จะพบ vascular bundle กระจายอยู่
เต็ม  นอกจากนี้พืชบางชนิดเนื้อเยื่อในส่วนนี้อาจสลายไปกลายเป็นช่องกลวงกลางล าต้น  เรียกว่า  pith 
cavity  เช่นต้นไผ่  ต้นข้าวเป็นต้น 
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ใบงานที่ 2 โครงสร้างแลหน้าที่ของล าต้น 

วัสดุอุปกรณ์ 
6. พืชตัวอย่าง(มะละกอฮอลแลนด์) ทั้งส่วนของล าต้น 
7. คู่มือที่ใช้ในการศึกษาลักษณะของพืช 
8. ใบมีดโกน 
9. กล้องจุลทรรศน์ 
10. สีซาฟานิน 
 

วิธีปฏิบัติการ 
 1. ศึกษาโครงสร้างภายนอกของล าต้น พร้อมวาดภาพประกอบ 
 2.ศึกษาโครงสร้างภายในโดยการใช้มีดผ่าดู ล าต้น เปรียบเทียบข้อแตกต่าง 
 3.ศึกษาลักษณะของล าต้น ที่เปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่พิเศษ 

 
ผลการทดลอง 
 
 ลักษณะภายนอกของล าต้น 
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 โครงสร้างภายในของล าต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................  
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 
รายวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน  รหสั ว30243      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วย

การเรียนรู้ที่  12 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก   เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของใบ เวลา   2   ชั่วโมง 
ผู้สอน   นายบุญรัง  จ าปา  สอนวันที่    2   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 

ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560 (สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 3) 
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์   อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี                                                                                

......................................................................................................................................  
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด   

ใบ (Leaf) เป็นอวัยวะหรือส่วนของพืชที่เจริญเติบโตยื่นออกมาจากด้านข้างของล าต้นบริเวณ
ข้อ  และมักมีตาอยู่บริเวณซอกใบ  (Leaf axil)  ที่อยู่ระหว่างใบกับล าต้น  (หรือกิ่ง) ใบท าหน้าที่
สังเคราะห์อาหาร  หน้าที่ของใบที่ส าคัญมี  3  ประการคือ  สร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง  หายใจ  (Respiration)  คายน้ า (Transpiration) 

 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการการเรียนรู้คาดหวัง  
สาระท่ี 2   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
ว 1.1 ม.5/1  สืบค้นข้อมูล และอธิบายลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของราก  ล าต้น ใบ  

 ว 1.1 ม.5/3 ส ารวจตรวจสอบโครงสร้างภายในตัดตามขวาง ของราก  ล าต้น  ใบ 
 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ  
3.1 ความรู้ 

1. ส ารวจตรวจสอบโครงสร้างภายนอกและภายในของใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  และพืชใบเลี้ยงคู่ 
3.2 ทักษะกระบวนการ 

  1. สืบค้น อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของใบ 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. เข้าเรียน ปฏิบัติกิจกรรม และส่งงานตรงเวลา  
2.ร่วมมือในการเรียน แสวงหาความรู้ ตอบค าถาม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
3. บันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรม  
4. รักษาความสะอาดของผลงาน ห้องเรียนและสถานที่ปฏิบัติกิจกรรม  
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4. สาระการเรียนรู้ 
ใบ (Leaf) เป็นอวัยวะหรือส่วนของพืชที่เจริญเติบโตยื่นออกมาจากด้านข้างของล าต้นบริเวณ

ข้อ  และมักมีตาอยู่บริเวณซอกใบ  (Leaf axil)  ที่อยู่ระหว่างใบกับล าต้น  (หรือกิ่ง) ใบท าหน้าที่
สังเคราะห์อาหาร  หน้าที่ของใบที่ส าคัญมี  3  ประการคือ  สร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง  หายใจ  (Respiration)  คายน้ า (Transpiration) 

 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ข้อที่ 1 รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 
ข้อที่ 3  มีวินัย 
ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 
ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย 
ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ  

6. การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และการเขียน   
  การพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงความสามารถใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนของผู้เรียน  ดังนี้ 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ผู้เรียนสามรถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  เพ่ิมพูนความรู้  
จับประเด็นส าคัญ  ล าดับเหตุการณ์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  ให้ข้อเสนอแนะ  ประเมินความ
น่าเชื่อถือ  แนวคิดที่ได้จากการอ่านอย่างหลากหลาย  เขียนแสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  สรุปโดยมี
ข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล 
 
7. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
  ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 
หลังจากผู้เรียนผ่านการเรียนและน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตในสู่สังคม ตามหลักการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่   
 1) ความสามารถในการสื่อสาร   
 2) ความสามารถในการคิด   
 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
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8.  การบูรณาการ 
 8.1 การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพืชพรรณ
ไม้  ได้เรียนรู้ถึงพืชท้องถิ่นของตน  ช่วยกันดูแลไม่ให้สูญพันธุ์  ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตส านึกในการที่จะ
อนุรักษ์สืบไป  การด าเนินงานประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และ 4 สาระการเรียนรู้และฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : องค์ประกอบท่ี 3 
องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ โดยมีหลักการ คือ รู้การวิเคราะห์ เห็นความต่าง รู้ความ
หลายหลาก และสาระการเรียนรู้ที่ศึกษาดังนี้ การน าทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นปัจจัยในการเรียนรู้ 
โดยการใช้ปัจจัยหลายปัจจัยในชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน เพื่อให้เห็นความต่าง เมื่อเห็นความต่าง ก็
จะเกิดจินตนาการอันจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานแต่ละด้าน 
    ล าดับการเรียนรู้ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ 
 
9.กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
(Inquiry Process) 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ชั่วโมงที่  1  
1.  ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement) 
  1.1 ครูให้นักเรียนน าใบไม้มาสังเกต  แล้วทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยใช้
ค าถามน าเข้าสู่การอภิปรายว่า “ ใบมีความเหมาะสมต่อหน้าที่ของพืชอย่างไร”  เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะได้ส ารวจตรวจสอบ และสืบค้นต่อไป 
  1.2 ครูให้นักเรียนสังเกตใบพืชที่น ามาศึกษามีทั้งใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่  ใบ
เดี่ยวและใบประกอบ  แล้วให้นักเรียนบอกส่วนประกอบภายนอกของใบ  จากการสังเกตและการ
สืบค้นโครงสร้างภายนอกของใบ  นักเรียนควรบอกได้ว่า โครงสร้างภายนอกของใบประกอบด้วย แผ่น
ใบ ก้านใบ  หรือบางชนิดอาจมีหูใบ   
 2.  ขั้นส ารวจและค้นหา  (Exploration) 
  2.1 ครูตั้งค าถามเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปสูการอภิปราย ดังนี้ 
      - ใบไม้ที่นักเรียนสังเกตเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว หรือพืชใบเลี้ยงคู 
       - ใบของพืชชนิดใดเป็นใบประกอบ ใบของพืชชนิดใดเป็นใบเดี่ยว และทราบได้อย่างไร 
  จากการสังเกตและการสืบค้น  นักเรียนควรบอกความแตกต่างของใบพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่  ใบเดี่ยวและใบประกอบ  พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้  ครูอาจให้หลักสังเกตใบ
ประกอบเพิ่มเติม  คือ ใบประกอบจะมีใบย่อยหลายใบเรียงอยู่บนก้านใบเดียวกัน  โดยแต่ละใบย่อยๆ 
จะคลี่เจริญออกมาพร้อมๆ กัน  และตรวจซอกใบย่อยๆ จะไม่มีตา   
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  2.2 ครูและนักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างใบประกอบที่คุ้นเคย  และพบเห็นได้บ่อยๆ 
เช่น  ใบแค  ใบอัญชัน  ใบถั่ว  เปรียบเทียบกับใบมะยมซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าใบมะยมเป็นใบ
ประกอบ  ครูชี้ให้เห็นว่าใบมะยมใบย่อยเจริญไม่พร้อมกันตรงส่วนปลายยอดสุดจะเห็นใบย่อยๆ เป็น
ใบอ่อนสีค่อนข้างแดง  ซึ่งแตกต่างจากใบแก่ท่ีโคนก้านใบ  แสดงว่าใบย่อยๆ จะคลี่ออกมาไม่พร้อมกัน
จึงไม่ใช่ใบประกอบ  
  2.3 ครูอาจมีตัวอย่างพืชล้มลุกลูกต้นใบมาให้นักเรียนสังเกตว่าเป็นใบประเภทใด  
ซึ่งนักเรียนควรจะตอบได้ว่าเป็นใบเดี่ยว  เพราะจะเห็นว่าได้ใบมีลูกเล็กๆ ตรงซอกใบ  ซึ่งลูกเล็กๆ นี้
เจริญมาจากดอกซึ่งเกิดจากตาแสดงว่าเป็นใบเดี่ยว และน านักเรียนเข้าสู่เรื่อง โครงสร้างภายนอกของ
ใบ 
  2.4 ครูอาจน ากิ่งที่มีใบพืช มาให้นักเรียนสังเกตโครงสร้างภายนอกของใบ  การแตก
ออกจากล าต้น  และหูใบ (ถ้ามี) หลังจากนั้นให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงโครงสร้างภายนอกของใบที่
เหมาะสมกับการท าหน้าที่ของใบอย่างไร  จากนั้นให้ตอบค าถามในหนังสือเรียน 
        ค าถาม  การที่ใบของพืชเป็นแผ่นแบนเหมาะสมต่อการสร้างอาหารของพืชอย่างไร 
   ค าตอบ  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวต่อการรับแสง  ซึ่งจะมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
        ค าถาม  นอกจากใบที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีพืชชนิดใดบ้างที่มีใบเป็นใบเดี่ยว และพืชชนิด
ใดบ้าง ที่เป็นใบประกอบ 
   ค าตอบ  การตอบขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักเรียน 
  2.5 ครูใช้ค าถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรณีของใบที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบน เช่น 
   ค าถาม  ใบพืชที่มีลักษณะกลม เช่น ใบหอมปรือใบว่านงวงช้างว่าจะเหมาะสมต่อ
การสร้างอาหารของพืชหรือไม่ อย่างไร 
  ค าตอบ  พืชที่มีใบกลมเป็นท่อยาว เช่น ใบหอม  ใบว่านงวงช้าง  ใบประเภทนี้จะไม่
แผ่ออกด้านข้างแต่จะชูยาวขึ้นสู่ข้างบน เพ่ือให้ทุกๆ ส่วนของใบสามารถรับแสงได้ทั่วถึงทุกด้าน  
ดังนั้นใบพืชประเภทนี้จะไม่มีผิวใบด้านบนหรือผิวใบด้านล่าง เพราะชูขึ้นรับแสงแดดได้ทุกส่วนก็
เหมาะสมเพราะทุกส่วนของใบสามารถรับแสง เพ่ือมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ทั้งใบ 
 
 3.  อธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation) 
  3.1 ครูน านักเรียนเข้าสู่เรื่อง โครงสร้างภายในของใบ โดยตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การ
อภิปรายในประเด็น ดังนี้   
   จากการสังเกตวามเข้มข้นของผิวใบทั้งด้านบนและด้านล่าง ความเข้มของสีใบ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  โครงสร้างภายในของใบควรมีลักษณะอย่างไร  จึงจะเหมาะสมกับ
หน้าที่ของใบเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง” โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดหาเหตุผลมา
ประกอบการอภิปราย จากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบความเห็นของนักเรียนจากการสืบค้น และจากการ
ส ารวจตรวจสอบในกิจกรรมที่ 3 
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  3.2 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมที่ 3  โครงสร้างภายนอกและภายในของใบ 
จุดประสงค์ของกิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
     1. เตรียมเนื้อเยื่อใบตัดตามขวาง เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
     2. ส ารวจตรวจสอบ  สืบค้น  และอธิบายโครงสร้างภายในของใบที่ตัดตามขวาง 
     3. สืบค้น  อธิบายลักษณะโครงสร้างภายในของใบที่สัมพันธ์กับหน้าที่ของใบ 
 การท ากิจกรรมเรื่องนี้ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1  ศึกษาโครงสร้างภายนอกของใบไม้
ชนิดต่างๆ และตอนที่ 2 ศึกษาโครงสร้างภายในของใบพืช 
  3.3 การท ากิจกรรมตอนที่ 1  ครูน าอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะใบพืช  ใช้ค าถามให้
นักเรียนสังเกตรูปร่างขนาดของใบ  ลักษณะเส้นใบ  โดยใช้ค าถามท้ายกิจกรรรมที่ 12.4  ตอนที่ 1 
ดังนี้ 
      ค าถาม  ลักษณะใบไม้แต่ละชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
   ค าตอบ  ตัวใบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแผ่นบางเหมือนกัน  ต่างกันที่ขนาดของใบ  
รปูร่างของใบ  ความเข้มของสีใบด้านบนและด้านล่างไม่เท่ากัน  ผิวใบด้านบนสีเข้มกว่าผิวใบด้านล่าง 
และผิวใบด้านบนจะมันกว่าผิวใบด้านล่าง  อาจมีก้านใบหรือไม่มีก็ได้  ขอบใบ  ปลายใบ  อาจมี
ลักษณะแตกต่างกันไป  ผิวใบบางชนิดอาจมีขนอยู่ด้วย  ลักษณะการเรียงตัวของเส้นใบแตกต่างกัน  
  ค าถาม  รูปร่างของใบมีส่วนสัมพันธ์กับการสร้างอาหารแหล่งที่อยู่ของพืชอย่างไร 
   ค าตอบ  ใบพืชที่บางและมีขนาดกว้างช่วยเพิ่มพ้ืนที่ผิวท าให้เกิดกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงได้มากกว่าใบแคบๆ พืชที่ข้ึนในที่แห้งแล้งใบมีลักษณะอวบหนา  หรือใบขนาดเล็ก
กว่าใบพืชที่ขึ้นอยู่ในแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์เพราะต้องเก็บน้ าไว้ใช้หรือลดพ้ืนที่การคายน้ า        
  3.4 การท ากิจกรรมตอนที่ 2  ครูควรสาธิตการม้วนใบไม้ให้นักเรียนดูประกอบกับ
ภาพที่แสดงไว้ในหนังสือ  ถ้าใบที่ใช้ม้วนกว้างเกินไปให้ตัดขอบใบทั้งสองข้างออกบ้าง  เพื่อสะดวกใน
การมว้นให้แน่น เมื่อใช้ใบมีดโกนตัดจะตัดได้ง่าย  วิธีตัดให้ใช้มือจับใบท่ีม้วนจนแน่นให้อยู่ระดับใกล้
ตา  ตัดปลายใบออกแล้วจึงตัดตามขวาง  การตัดควรตัดหลายๆ ครั้ง เพื่อจะได้ชิ้นส่วนพืชที่ตัดครั้ง
หลังบางลง  น าชิ้นส่วนที่ตัดได้แช่น้ าแล้วเลือกชิ้นส่วนที่บางที่สุดวางบนแผ่นสไลด์ปิดด้วยกระจกปิด
สไลด์ 
 ถ้ากรณีที่ใบตัดหนา  เช่น  ใบลั่นทม  ชวนชม  ยี่โถ  ร าเพย  ว่านกาบหอย  หรือหัวใจสีม่วง  
ไม่ต้องม้วนใบเพราะใบจะแตกเนื่องจากเป็นใบที่อวบน้ า ให้ตัดขอบใบทั้ง 2 ข้างออกเท่าๆ กัน เหลือ
เนื้อท่ีห่างจากเส้นกลางใบทั้งสองข้างพอที่จ าใช้มือจับได้ถนัด  แล้วใช้ใบมีดโกนตัดตามขวางแบบ
เดียวกับวิธีม้วนใบ   
  3.5 เมื่อนักเรียนดูภาพใบไม้ที่ตัดตามกล้องจุลทรรศน์  คงยังตอบไม่ได้ว่าเห็นส่วน
ใดบ้าง  ครูต้องแนะให้นักเรียนสังเกตภาพจากกล้องจุลทรรศน์ เพื่อมาเปรียบเทียบกับภาพในหนังสือ
เรียน เพื่อนักเรียนจะได้ทราบว่าเซลล์ที่ตัดกับเอพิเดอร์มิสด้านบนแตกต่างจาดเซลล์ที่ติดอยู่กับเอพิ
เดอร์มิสด้านล่าง คือ เซลล์มีรูปร่างยาวเป็นแท่งคล้ายเสารั้ว  ส่วนเซลล์ที่ติดกับเอพิเดมิสด้านล่างไม่
เป็นเช่นนั้น  นักเรียนจะได้รู้จักการสังเกตด้านใดเป็นเอพิเดอร์มิสด้านบน  และด้านใดเป็นเอพิเดอร์มิ
สด้านล่าง 
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  3.6 หลังจากท าปฏิบัติการเรื่องนี้จบแล้ว ครูใช้ค าถาม ถามนักเรียนดังนี้ 
       ค าถาม  ไซเลม  และโฟลเอ็ม  ในเส้นใบมีการเรียงตัวแตกต่างจากราก และล าต้นอย่างไร 
    ค าตอบ การเรียงตัวของมัดท่อล าเลียงไซเลมและโฟลเอ็มในเส้นใบ จะแตกต่างจาก
ล าต้น คือ มัดท่อล าเลียงที่เป็นกลุ่มเนื้อเยื่อไซเลมจะอยู่ทางเอพิเดอร์มิสด้านบนใกล้กับแพลิเซดมีโว
ฟิลล์  ส่วนเนื้อเยื่อโพลเอ็มจะอยู่ใกล้เอเดอร์มิสด้านล่าง  และระหว่างไซเลมกับโฟลเอ็มไม่มีแคมเบีย
มค่ันกลาง 
        ค าถาม  โครงสร้างและการเรียงตัวของเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆ สัมพันธ์กับหน้าที่ของใบ
อย่างไร 
  ค าตอบ  ชั้นนอกสุดเป็นเซลล์เรียงชั้นเดียวเป็นเนื้อเยื่อเอพิเดอร์มิส  มีเซลล์บาง
เซลล์เปลี่ยนรูปไปเป็นเซลล์คุม  ในเซลล์คุมพบว่า มีคลอโรพลาสช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง  เซลล์
เอพิเดอร์มิสบางเซลล์อาจเปลี่ยนไปเป็นขนเพ่ือปกป้องผิวใบชั้น  ถัดจากเอพิเดอร์มิสด้านบนลงมาเป็น
เซลล์รูปร่างยาวเรียงชิดกันเรียกว่า แพลิเซดโซฟิลล์ไม่มีช่องว่างระหว่างเซลล์   แต่ละเซลล์จะมีคลอ
โรพลาสต์อยู่อย่างหนาแน่น  จึงเห็นผิวใบ  ด้านบนมีสีเขียวเข้มกว่าผิวใบด้านล่าง  ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การดึงพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  ชั้นถัดจากแพลิเซดมีโซฟิลล์ลงมาเป็น
เซลล์ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป เรียงกันอย่างหลวมๆ จึงจะมีช่องวางระหว่างเซลล์เป็นบริเวณท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนแก๊สและไอน้ าระหว่างใบกับบรรยากาศเรียกกลุ่มเซลล์เหล่านี้ว่า สปันจีมีโซฟิลล์  ภายใน
เซลล์มีคลอโรพลาสต์แต่ไม่หนาแน่นเหมือนแพลิเซดมีโซฟิลล์และในเนื้อเยื่อชั้นนี้จะมีมัดท่อล าเลียง
แทรกอยู่  มัดที่ใหญ่ที่สุดคือที่เส้นกลางใบ  ถ้าเป็นเส้นใบที่กระจายตามแผ่นใบมัดท่อล าเลียงจะเล็ก
กว่า  ท่อล าเลียงไซเลมจะน าน้ าและธาตุอาหารต่างๆ จากรากมาสู่ใบ  ท่อล าเลียงโฟลเอ็มท าหน้าที่
ล าเลียงสารอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงไปยังส่วนล าต้น  ราก  ดังนั้น ท่อล าเลียงน้ าและท่อ
ล าเลียงอาหารในใบจะเชื่อมต่อกับส่วนล าต้นและราก  ท าให้น้ าและสารต่างๆ สมารถเคลื่อนย้ายไป
ทุกๆ ส่วนของล าต้นพืชได้ 
       ค าถาม  เพราะเหตุใดทางด้านบนของใบจึงมีสีเขียวเข้มกว่าทางด้านล่างของใบและ
เป็นประโยชน์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างไร 
   ค าตอบ  ผิวใบด้านบนเป็นเนื้อเยื่อแพลิเซดมีโซฟิลล์ มีคลอโร พลาสอยู่กันหนาแน่น
มากกว่าผิวใบด้านล่างจึงสามารถรับพลังงานแสงแดดได้มาก  การสังเคราะห์ด้วยแสงจึงเกิดมาก  พืชบาง
ชนิดผิวใบด้านบนอาจมีชั้นแพลิเซดมีโซฟิลล์ 2 ชั้น จึงมีสีเขียวเข้มและเพ่ิมประสิทธิภาพการรับพลังงาน
แสง 
   3.7 ครูทบทวนเกี่ยวกับหน้าที่ที่ส าคัญของใบจากความรู้เดิมในช่วงชั้นที่ 3 นักเรียน
ควรตอบได้ว่า หน้าที่ใบ คือ ผลิตสารอาหาร  หายใจ  และการคายน้ าแล้วอภิปรายต่อถึงหน้าที่พิเศษ
ของใบนอกจากหน้าที่ส าคัญดังกล่าวแล้วมีอะไรบ้าง  โดยให้พิจารณาจากภาพท่ี 12-16 ในหนังสือ
เรียนแล้วจึงให้ตอบค าถามในหนังสือเรียนเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจได้มากข้ึน ดังนี้ 
       ค าถาม  นักเรียนรู้จักใบของพืชชนิดใดอีกบ้างท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นถุงดักจับแมลง
และใบของพืชชนิดใดอีกบ้างที่เปลี่ยนไปเป็นมือเกาะ 
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   ค าตอบ  ใบของพืชที่เปลี่ยนไปเป็นถุงดักจับ เช่น ต้นหยาดน้ าค้าง  กาบหอยแครง  
สาหร่ายข้าวเหนียว  ดุสิตา  มณีเทวา (2 ชนิดหลัง เป็นวัชพืชที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวภู
หลวง  ภูกระดึง  ในจังหวัดเลย  
      ค าถาม  นอกจากใบที่ท าหน้าที่พิเศษจากที่กล่าวมาแล้ว  ยังมีใบท่ีท าหน้าที่พิเศษอะไรได้อีก
บ้าง 
  ค าตอบ  แพร่พันธุ์  ได้แก่  ใบว่านหางจระเข้  กลีบหัวหอม  กาบกล้วย / สะสม
อาหารและน้ า  ได้แก่ ใบว่านหางจระเข้  กลีบหัวหอม  กาบกล้วย / ใบเกล็ดหุ้มตาเมื่อยอดยังอ่อน  
ได้แก่  ใบเกล็ดหุ้มตายอดสาเก  จ าปี / ใบประดับหรือใบดอกช่วยล่อแมลงให้มาผสมพันธุ์  ได้แก่  
เฟ่ืองฟ้า  หน้าวัว  เดหลีใบกล้วย    ครีสต์มาส 
 
 4.  ขยายความรู้  (Elaboration) 
  4.1 ครูน าอภิปรายและให้ความรู้ เกี่ยวกับ โครงสร้างและหน้าที่ของใบ และการ
แลกเปลี่ยนก๊าซของพืช (เพ่ิมเติม) ตามรายละเอียดในใบความรู้ที่ 4 
  4.2 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของใบ และการ
แลกเปลี่ยนก๊าซของพืช  และการท ากิจกรรมที่ 12.4 ว่ามีส่วนไหนที่ไม่เข้าใจและให้ความรู้เพ่ิมเติมในส่วน
นั้น   
 5. ประเมิน  (Evaluation) 
 เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่าผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้างและมากน้อย
เพียงใด จากข้ันนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ 
  

10. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน  ของ สสวท. 

          2. ใบงานและใบความรู้องค์ประกอบที่ 3 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนแชแลพิทยา
นุสรณ์ 

3.  เอกสาร ก.7-003 จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
4.  สื่ออินเตอร์เน็ต 
5 มะละกอฮอลแลนด์ 
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11.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สิ่งท่ีต้องการวัดและ

ประเมิน 
วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน 

1. ความรู้ความเข้าใจ 

-  การตอบค าถาม 
-  การท าใบงาน 

-  การท าแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน 

-ใบงาน/ 
แบบทดสอบ 
- แบบทดสอบ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 

2.  การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม 

-  การสังเกต 
-  แบบประเมินการ

ท างานกลุ่ม 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 

3.  ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

-  ประเมินการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน 

-  แบบประเมิน
ความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 

12.  ข้อเสนอแนะ 
   มีการวิเคราะห์หลักสูตรสู่หน่วยการเรียนรู้         
  จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนทุกด้าน (K , P , A ) 
  มีการใช้สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในกิจกรรมการสอน 
  จัดกิจกรรมเหมาะสมกับผู้เรียน 
  มีการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา 
  มีการบูรณาการที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   
  อ่ืนๆ .......................................................................................................................................... 
  

ลงช่ือ………………………………………….    
( นางพรรณนิภา พร้อมเพียง )             

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 
 

ลงช่ือ………………………………………….    
       ( นางพรรณนิภา พร้อมเพียง )

    หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
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                   ลงช่ือ……………………………….……….    
                                                ( นายบุญเจริญ   สุขสกุล )        

                                                            รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 

12.  บันทึกหลังสอน 
ผลการจัด

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผลการประเมิน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ด้านความรู้(K) ................................................... 
.................................................. 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

ด้านกระบวนการ
(P) 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

ด้านคุณธรรมฯ 
(A) 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

.................................................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 
 

ลงช่ือ………………………………………….    
                                                                        ( นายบุญรัง  จ าปา)        
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บทปฏิบัติการที่  3   ใบ 
ชื่อ..........................................สกุล...........................................ห้อง..................เลขที่................... 
วันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ................................................................................ 
 
บทปฏิบัติการที่ 6 

ใบ (Leaf) 
 
 ใบ  คือส่วนที่เจริญออกทางด้านข้างของล าต้น มีก้านและแผ่นใบติดอยู่  ใบพืชจะมีสาร
คลอโรฟิลล์ ช่วยท าหน้าที่สังเคราะห์แสง  นอกจากนั้นใบยังมีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส  คายน้ า และ
เปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่พิเศษ 
 ใบพืชโดยทั่วไปประกอบด้วย  แผ่นใบ(lamina หรือ blade) และก้านใบ(petiole)  ก้านใบมี
ส่วนติดต่อเข้าไปในแผ่นใบคือเส้นกลางใบ(mid rib)และแตกแขนงไปตามส่วนต่างๆของแผ่นใบ
เรียกว่า เส้นใบ vein) นอกจากนี้ยังมีส่วนส าคัญหนึ่งคือหูใบ(stipule) พบที่ใบถั่ว ใบกุหลาบ  ถ้าใบมี
ครบ 3 ส่วนเรียกว่า (complete  leaf) 
 
 

   
 
ชนิดของใบ “หน้าที่ รูปร่างและโครงสร้างภายนอก 

-     ใบแท้  “Foliage  leaf” ใบสีเขียว  สังเคราะห์แสง  หายใจ  คายน้ า 
     -     ใบดอก  “Floral  leaf”  ใบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นส่วนของดอก  เสริมใน 
       การสืบพันธุ์ 
      -      ใบเลี้ยง  “Cotyledon”   ใบของต้นอ่อนอยู่ในเมล็ด  เกิดขึ้นครั้งแรก  
          สะสมอาหาร 

-      ใบเกล็ด  “Scale  leaf/cataphyll”   ใบที่ติดตามส่วนล่างของล าต้น  
       ขนาดเล็ก  ป้องกันตา,ใบอ่อน/สะสมอาหาร 
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-     ริ้วประดับ  “Bract/Hypsophyll”   ใบที่จัดอยู่ในระดับสูงของล าต้น 
       เปลี่ยนไปเป็นส่วนประกอบของดอกไม้บางชนิด 
-     ใบพิเศษ “Modified“ใบที่เปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่พิเศษ 

 ชนิดของใบแท้ 
-    ใบเดี่ยว “Simple  leaf” ใบที่มีตัวใบเพียงใบเดียว กล้วย อ้อย 

 
-    ใบประกอบ “Compound leaf”   ใบรวม ประกอบด้วยใบย่อมหลายใบ ใบมะพร้าว 
มะยม 

ใบประกอบ 
-      แบบขนนก “Pinnate” มีใบย่อยแตกออกจากก้านใบครั้งเดียว 
-      แบบขนนกปลายคี่ “Odd-Pinnate” มีใบย่อยจ านวนคี่ ปลายใบมีใบย่อยใบเดียว กุหลาบ 
อัญชัน 
-      แบบขนนกปลายคู่  “Even pinnate”  มีใบย่อยจ านวนคู่  ปลายใบมีใบย่อยเป็นคู่  มะขาม  
ขี้เหล็ก  ชุมเห็ดเทศ 
-      แบบขนนกสองชั้น “Bipinnate”    มีก้านแกนกลางเป็นครั้งที่ 2 จึงมีใบย่อย  ก้ามปู  หาง
นกยุง  กระถิน 
-      แบบขนนกสามชั้น “Tripinnate”    มีก้านแกนกลางแตกเป็นครั้งที่ 3 จึงมีใบย่อย  มะรุม  
เพกา  มะเขือเทศบางชนิด 

- ใบประกอบแบบนิ้วมือ “Palmately compound leaf”   มีลักษณะคล้ายนิ้วมือมีใบย่อยแยกจาก
ก้านใบตรงจุดรวมเดียวกัน  ชมพูพันธุ์ทิพย์  

-    แบบมีสองใบย่อย “Bifoliate” ใบย่อยแตกจากจุดเดียวกัน 2 ใบ  มะขามเทศ 
-     แบบมีสามใบย่อย “Trifoliate”  ใบย่อยแตกจากจุดเดียวกัน 3 ใบ  ถั่ว  ยางพารา 
-     แบบมีสี่ใบย่อย “Quadrifoliate”  ใบย่อยแตกจากจุดเดียวกัน 4 ใบ  ผักแว่น  ผเีสื้อราตรี 
-     แบบมี 5 – 6 ใบขึ้นไป “Multifoliate”  ใบย่อยแตกจากจุดเดียวกัน 5-6 ใบขึ้นไป  ชมพู
พันธุ์ทพิย์ หนวดปลาหมึก  นุ่น  หนุมานประสานกาย 
-    ใบประกอบแบบมีหนึ่งใบย่อย”Unifoliate”    ประกอบด้วยใบย่อยใบเดียว  พืชตระกูลส้ม 

การจัดเรียงตัวของเส้นใบ มี 2 แบบ คือ 
1.การจัดเรียงตัวแบบร่างแห (reticulate  venation หรือ netted  venation) พบในพืชใบเลี้ยงคู่ 
-     เส้นใบแบบขนนก “Pinnately netted”    : มีเส้นกลางใบ 1 เส้นขนาดใหญ่ที่สุดมีเส้นใบ
แยกออกจากเส้นกลางใบ  มะม่วง  นนทรี 
-       เส้นใบรูปฝ่ามือ “Palmately netted venetion”   เส้นใบมีขนาดใกล้เคียงกัน  เรียงออก
จากโคนใบคล้ายนิ้วมือแยกจากฝ่ามือ  มะละกอ  ต าลึง 
2.การจัดเรียงตัวแบบขนาน(parallel  venation) พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
-   เบซัล  พาราลเลล  “Basal Parallel venation” : เส้นใบขนาดทุกเส้นจากโคนถึงปลาย   
หญ้า ข้าวโพด  อ้อย       
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-    คอสตัส  พาราลเลล  “Costal parallel” : มีเส้นกลางใบ 1 เส้น  เส้นใบขนานกับเส้นกลางใบ  
กล้วย  ขิง  ขา 

การจัดระเบียบของใบบนกิ่ง  (leaf arrangement)  
แบบสลับ(alternate)คือแต่ละข้อมีใบแตกออกมา 1 ใบ สลับกันไปเรื่อย  ๆ 
แบบเรียงเป็นเกลียว (spiral)   คือที่ข้อใบออกมาใบเดียวแต่เรียงเยื้องกันท าให้ดูเป็นเกลียว 
แบบตรงข้าม(opposite) คือที่ข้อมีใบแตกออกมา 2 ใบโดยอยู่ตรงกันข้าม 
แบบเรียงรอบข้อ (whorled)คือที่ข้อแต่ละข้อมีใบมากกว่า2 ใบขึ้นไป 
 
โครงสร้างภายในของใบ 
ส่วนประกอบของใบมี 3 ส่วนคือ แผ่นใบ ( blade หรือ lamina ) ก้านใบ ( petiole ) และหูใบ ( 
stipule ) 
1 ชั้นเอพิเดอร์มิส (Epidermis) มี 2 ด้านคือเอพิเดอร์มิสด้านบน(Upper epidermis) กับ เอพิ
เดอร์มิสด้านล่าง (Lower epidermis) 
2 ชั้นมีโซฟีลล์ (Mesophyll) แบ่งออกเป็น 2 ชั้นย่อยคือ พาลิเสดมีโซฟีลล์(Palisade mesophyll) 
และ สปองจีมีโซฟีลล์ (Spongy mesophyll) 
3 มัดท่อล าเลียง (Vascular bundle) ประกอบด้วย Xylem กับ Phloem โดยไซเล็มจะอยู่ด้านบน 
ส่วน Phloem จะอยู่ด้านล่างโดยมีบัลเดิลชีทล้อมรอบ 
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ใบงานที่ 3 โครงสร้างแลหน้าที่ของใบ 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. พืชตัวอย่าง(มะละกอฮอลแลนด์) ทั้งส่วนของใบ 
2. คู่มือที่ใช้ในการศึกษาลักษณะของพืช 
3. ใบมีดโกน 
4. กล้องจุลทรรศน์ 
5. สีซาฟานิน 
 

วิธีปฏิบัติการ 
 1. ศึกษาโครงสร้างภายนอกของใบ พร้อมวาดภาพประกอบ 
 2.ศึกษาโครงสร้างภายในโดยการใช้มีดผ่าดู ใบ เปรียบเทียบข้อแตกต่าง 
 3.ศึกษาลักษณะของใบ ที่เปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่พิเศษ 

 
ผลการทดลอง 
 
 ลักษณะภายนอกของใบ 
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 โครงสร้างภายในของใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................  
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................ ....................................................................................  
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การบูรณาการสอนกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              รายวชิา ส33101  สังคมศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5              เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน   นางสาวผาแก้ว  ชุมพร    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560   
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์   อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
 
 
สาระส าคัญ 
 เทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการศึกษา
รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่  มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดช่วงช้ันปี 
  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ (ส 5.1 ม. 4–6/1) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายประโยชน์และการใช้งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาภูมิศาสตร์
ได้ (K, A) 
 2. เลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาภูมิศาสตร์ได้เหมาะสม(P, K) 
 3. น าเทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาภูมิศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
(K) 
การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ 
 สาระการเรียนรู้   
 เรียนรู้พืชพรรณ และสภาพพ้ืนที่ พิจารณาคุณค่า และสุนทรียภาพพรรณไม้ ท าผังภูมิทัศน์ 
จัดหาพรรณไม้ ปลูก ดูแลรักษา และออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เห็นคุณ รู้ค่า ของพืช
พรรณ 
พฤติกรรมบ่งช้ี    

ส ารวจ ศึกษาวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ได้ 
หลักฐาน/ผลงาน/การปฏิบัติงาน 

ใบงานรายงานส ารวจสภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ศึกษา 
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การวัดผลประเมินผล 
พฤติกรรมบ่งชี้ วิธีวัดผล เครื่องมือ การประเมินผล 

ส ารวจ ศึกษา
วิเคราะห์สภาพ
พ้ืนที่เพ่ือ
ประกอบการ
วางแผนพัฒนา
พ้ืนที่ได้ 
 

ตรวจ 
ใบงาน 

แบบบันทึก 
การตรวจใบ

งาน 

รายการประเมิน 
- มีการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 
- มีการระบุข้อมูลทางกายภาพของพ้ืนที่ 
- มีการระบุข้อมูลทางชีวภาพที่อยู่ในพ้ืนที่ 
- มีการเขียนสิ่งที่ได้รับจากการศึกษา 
- มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
สาระการเรียนรู้ 
  เทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาภูมิศาสตร์ 
 1. การรับรู้จากระยะไกล 
 2. ชนิดของข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล 
  2.1 รูปถ่ายทางอากาศ 
  2.2 ภาพจากดาวเทียม 
 3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 4. ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก 
 5. อินเทอร์เน็ต 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.ความสามารถในการคิด 
 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 1.มีวินัย    2.ใฝ่เรียนรู้ 
 3.มุ่งม่ันในการท างาน  4.มีจิตสาธารณะ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูแจ้งตัวชี้วัดช่วงชั้นและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 2. ครูให้นักเรียนดูภาพจากดาวเทียมแล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาพจากดาวเทียม 
 ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
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 3. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในการศึกษาภูมิศาสตร์ที่ก าหนด โดยให้นักเรียนค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แล้วบันทึกลงในแบบ
บันทึกกิจกรรมเรื่อง เทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาทางภูมิศาสตร์ 
 กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่อง การรับรู้จากระยะไกล 
 กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่อง รูปถ่ายทางอากาศ 
 กลุ่มที่ 3 ศึกษาเรื่อง ภาพจากดาวเทียม 
 กลุ่มที่ 4 ศึกษาเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 กลุ่มที่ 5 ศึกษาเรื่อง ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก 
 (ในกลุ่มที่ 1 ให้นักเรียนภายในกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบการรับรู้จาก
ระยะไกลของประเทศสมาชิกอาเซียน กลุ่มที่ 2–3 ให้นักเรียนภายในกลุ่มสืบค้นรูปถ่ายทางอากาศ 
หรือภาพจากดาวเทียมที่เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน กลุ่มละ 1–2 ภาพ น ามาติดลงกระดาษ
แล้วสรุปว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และมีประโยชน์
ต่อการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างไร และกลุ่มที่ 4–5 ให้นักเรียนภายใน
กลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้น
โลกของประเทศสมาชิกอาเซียน) 
 4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น  ใช้โปรแกรม Power Point ป้ายนิเทศ ครูท าหน้าที่เสริมความรู้ให้นักเรียนให้สมบูรณ์ 
 5. ครูให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มออกมาแสดงความคิดเห็นข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการหาข้อมูล
ภูมิศาสตร์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
 6. ครูมอบหมายงาน โดยให้นักเรียนจับคู่และสืบค้นภาพรูปถ่ายทางอากาศและภาพจาก
ดาวเทียมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการท า
เกษตรกรรม แล้วน ามาช่วยกันวิเคราะห์ว่าจากภาพการประกอบอาชีพดังกล่าวนั้น ๆ มีลักษณะที่
คล้ายคลึงกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร สรุปเป็นความเรียงส่งครู 
 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 7. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาภูมิศาสตร์ และ
แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ในแบบฝึกทักษะ รายวิชา
พ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 4–6 จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมและแบบทดสอบ 
 
 ขั้นที่ 4 น าไปใช้ 

8.  ครูแจกใบงานรายงานส ารวจสภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ศึกษา 
9.  ครูชี้แจงการศึกษาตามใบงานฯ ดังนี้ 

9.1ให้นักเรียนก าหนดพื้นที่ศึกษา  และระบุปีการศึกษาท่ีท าการศึกษา 
 9.2  ท าการส ารวจข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่แล้วบันทึกรายละเอียดลงในใบ
งาน 
 9.3  วาดภาพผังพรรณไม้เดิมในกระดาษท่ีครูเตรียมให้ 
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 9.4  ระบุความรู้ทางวิชาการและคุณธรรมที่นักเรียนได้รับในการท าการศึกษาและลงมือ
ท างานตามสภาพจริง 
 9.5  ระบุชื่อผู้ที่ร่วมศึกษา 
 10.  นักเรียนลงมือศึกษาตามใบงานที่ให้ 
 11.  ครูให้ค าแนะน าขณะปฏิบัติงาน 
 ขั้นที่ 5 สรุป 
 12. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษา
ภูมิศาสตร์โดยให้นักเรียนสรุปเป็นแผนที่ความคิด 
 13. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและช่วยกันเฉลยค าตอบ 
10. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาภูมิศาสตร์
มาใช้ในการพัฒนาประเทศ 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพจากดาวเทียม 
 2. แบบบันทึกกิจกรรมเรื่อง เทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาภูมิศาสตร์ 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 4–6 บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
 4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 4–6 บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
ส่ือ-อุปกรณ์ 

1.   อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียม เพื่อท าการศึกษา 
1.1  สมุด   1.2  ปากกา  1.3  ดินสอ   
1.4. ยางลบ   1.5 ไม้บรรทัด   

 2.  วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้ และนักเรียนสามารถเบิกยืมได้ 
  2.1  สีไม้     
 2.2  เทปวัด    
 2.3  กระดาษ   

2.4  Lux  meter ( เครื่องวัดความเข้มของแสง ) 

 2.5  Hygro  meter  & Thermometer ( เครื่องวัดความชื้น และ อุณหภูมิ ) 
 2.6  pH  meter ( เครื่องวัดความเป็นกรด – เบส ) 
แหล่งเรียนรู้-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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13. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นางสาวบุษบง  สรวงสิริ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
........................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นายบุญเจริญ   สุขสกุล) 

รองผู้อ านายการ 
รักษาราชการ แทนผู้อ านวยการ โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 

 
 
14. บันทึกหลังการสอน 
ด้าน ผลการสอน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข วิจัย

ในชั้นเรียน/สอนเสริม/
ติดตามพฤติกรรม(อ่ืน) 

K ……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

………………………... 
………………………… 
………………………... 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

P ……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

………………………... 
………………………… 
………………………... 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

A ……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

………………………... 
………………………… 
………………………... 

……………………….. 
……………………….. 
………………………. 

 
 
     ลงชื่อ..................................................................... 
               (นางสาวผกาแก้ว   ชมุพร) 
       วันที่.......เดือน........................ พ.ศ. .................. 
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ใบงานเรื่อง  ผังภูมิศาสตร์ ดิน  และน้ า 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนวาดผังสภาพภูมิศาสตร์ดินและน้ าให้ถูกต้องตามมาตรตราส่วนมีการก าหนดทิศทางก าหนดสัญลักษณ์ แสดงความลาดเอียงของดิน การ
ไหลของผิวดินให้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัญลกัษณ์ 

พื้นท่ีศึกษา.......................................................................................... 

มาตราส่วน................................................................................................. 

วนัท่ี.............................................................................................................. 

ผูศึ้กษา 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............. 

ผงัภูมิศาสตร์ ดิน และ น ้า 

สภาพภูมิศาสตร์และลกัษณะดิน 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

..................................................................... 

ความช่ืนของดิน ณ จุดต่างกนั 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..................................................................... 

น ้า  สี 
........................................................................................................................
......... 

N 
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ใบงานเรื่อง  ผังภูมิศาสตร์ แสง  และลม 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนวาดผังสภาพภูมิศาสตร์ดินและน้ าให้ถูกต้องตามมาตรตราส่วนมีการก าหนดทิศทางก าหนดสัญลักษณ์แสดงปริมาณแสงในพ้ืนที่และ
ทิศทางของกระแสลมให้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบูรณาการสอนกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา  สุขศึกษาและ

 

สัญลกัษณ์ 

พื้นท่ีศึกษา.......................................................................................... 

มาตราส่วน................................................................................................. 

วนัท่ี................................................................................................. ............. 

ผูศึ้กษา 
............................................................................................................................. ...
......................................................................................................... .......................
............................................................................................................................. .. 

ผงัภูมิศาสตร์ แสง และ ลม 

ทิศทางลม 

ลมพดัจากทิศ.......................................................ไปยงัทิศ
............................................. 

ลกัษณะของลม (ความเร็ว/ชา้ของลม) 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..................................................................... 

ณ เวลา
.......................................................................................................
....................... 

N 
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การบูรณาการสอนกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาพละศึกษา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

วิชา    สุขศึกษารหัส  พ๒๓๑๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖0 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕อาหารที่เหมาะสมกับวัย                              เวลา     ๔    ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ การก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยเวลา     ๒ชั่วโมง 
บูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
ผู้สอน นางสาวจิราภรณ์  วงศ์สนิทใช้สอนวันที่.............................................................. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
        การก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ ควรค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพืช
พรรณไม้  ได้เรียนรู้ถึงพืชท้องถิ่นของตน ช่วยกันดูแลไม่ให้สูญพันธุ์  ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตส านึกในการที่ 
จะอนุรักษ์สืบไป  การด าเนินงานประกอบด้วย  
๕องค์ประกอบ และ ๓สาระการเรียนรู้ 
  องค์ประกอบที่ ๓  การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ โดยมีหลักการ  คือ รู้การวิเคราะห์  เห็น
ความต่าง รู้ความหลายหลาก และสาระการเรียนรู้ที่ศึกษา ดังนี้  การน าทรัพยากรธรรมชาติมาเป็น
ปัจจัยในการเรียนรู้  โดยการใช้ปัจจัยหลายปัจจัยในชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน เพ่ือให้เห็นความ
ต่าง เมื่อเห็นความต่าง ก็จะเกิดจินตนาการอันจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานแต่ละด้าน 
               การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามทะเบียนพรรณไม้   คือ การ
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ จากการศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียนโดยใช้เอกสารให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 การเผยแพร่องค์ความรู้และการใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้คือการน าผลการเรียนรู้
ที่ได้รับจากการบูรณาการไปสู่ผู้อื่น เพ่ือให้รู้ถึงผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโดยการรวบรวม 
จัดเก็บผลงานจากการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการอ้างอิงทางการศึกษาและจัดแสดงผลการเรียนรู้  
๒. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ๒.๑ ตัวชี้วัด    
         พ ๔.๑  ม.๓/๑  ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยค านึงถึงความประหยัด
และคุณค่าทางโภชนาการ 
๓.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑)บอกหลักการก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ ได้ 
  ๒) ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการได้ 
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งานสวนพฤกษศาสตร์ 
ด้านความรู้(Knowledge) 
๑.  บอกชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรได้ 
๒.  วิเคราะห์และจ าแนกสรรพคุณของสมุนไพร เป็นหมวดหมู่ได้ 

  ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process) 
๑.  จ าแนกชนิดของสมุนไพรที่น ามาใช้ในการประกอบอาหารได้ 
๒.  น าสมุนไพรไปประกอบอาหารได้ 
๓.  น าพืชสมุนไพรไปเพาะปลูกและขยายพันธุ์ได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude) 
 ๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้สัมผัส  ใกล้ชิด  และเกิดความรักต่อพืชพรรณ  มีจิตส านึกเห็นคุณค่า
ประโยชน์ของพืชพรรณไม้ไม่คิดท าลายและมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สืบต่อไป 
  ๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อตรง มี
ความอดทน  มีความเพียร  มีความสามัคคี  มีความเอ้ืออาทร เกื้อหนุน มีความเมตตา กรุณาการดูแล
และรักษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วัสดุอุปกรณ์  
  ๓.  เพ่ือให้นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
    ๔.สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   การก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ 
   -  วัยทารก วัยเด็ก (วัยก่อนเรียน วัยเรียน) วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ โดยค านึงถึงความ
ประหยัด 
       และคุณค่าทางโภชนาการ 
๕.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ข้อที่ ๑รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  

ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต  
ข้อที่ ๓มีวินัย  
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้  
ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง  
ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการท างาน  
ข้อที่ ๗รักความเป็นไทย  

ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ 
 
๖.การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และการเขียน 
 การพัฒนาและการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และการเขียน  หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่
แสดงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนไว้ดังนี้ 
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  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ ผู้เรียนสามารถคัดสรรสื่อจากเรื่องที่อ่าน  จับประเด็น วิเคราะห์ 
วิจารณ์  สรุปคุณค่าแนวคิด อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ 
๗.สมรรถนะของผู้เรียน 
 ก าหนดสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
หลังจากผู้เรียนผ่านการเรียนรู้และน าไปใช้ในชีวิตสู่สังคม ตามสมรรถนะผู้เรียน ๕ ด้าน ๑.
ความสามารถในการสื่อสาร ๒.ความสามารถในการคิด   ๓.ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ๔.
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
๘.การบูรณาการ 
๘.๑ การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้
ได้เรียนรู้ถึงท้องถิ่นของตนเอง ช่วยกันดูแลไม่ให้สูญพันธุ์  ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตส านึกในการที่จะอนุรักษ์
สืบไป 
๙.กิจกรรมการเรียนรู้  
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry Method : ๕E) 

๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ขั้นที่ ๑   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

 ๑. ครูน ารูปภาพอาหารและพืชที่จะน ามาใช้ในการประกอบอาหารให้นักเรียนดู 
 ๒. นักเรียนช่วยกันอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างรูปภาพรายการอาหารและรูปภาพพืชที่

น ามาใช้ประกอบอาหาร 
ขั้นที่ ๒   ส ารวจค้นหา (Explore) 
           ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 

๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบงานที่ ๑ เรื่อง การก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสม
กับวัย 

๓. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาในใบงานร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
๔. นักเรียนบันทึกผลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็น 

ขั้นที่ ๓   อธิบายความรู้(Explain) 
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงาน 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญของข้อมูลพ้ืนฐาน 

ขั้นที่ ๔   ขยายความเข้าใจ(Expand) 
๑. ครูให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ความส าคัญของพืช 
๒. นักเรียนเขียนบันทึกการศึกษาค้นคว้า   

ขั้นที่ ๕   ตรวจสอบผล(Evaluate) 
๑. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช 
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๒.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช 
๓.ก่อนหมดเวลาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  และการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๑๐.สื่ออุปกรณ์และ แหล่งเรียนรู้ 

๑.  สื่ออุปกรณ์ 
๑)  ใบความรู้ (บัตรภาพ) 
๒)  ใบงานที่ ๑ เรื่อง การก าหนดอาหารที่เหมาะสมกับวัย 
๓)  ใบงาน  ดินสอ  สี 

๒.  แหล่งเรียนรู้ 
๑)  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
๒)ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
๓) แหล่งข้อมูลสารสนเทศค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

www.samunpri.com/modules.php?name=Food 
www.besthardwares.com › รายการท าอาหาร ประโยชน์สมุนไพร 

๑๑.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

๑๒.กิจกรรมเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 

การประเมิน 
(สิ่งที่ต้องการวัด) 

คะแนน 
(๒๕) 

 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพงาน 

๑.  ด้านความรู้ 
   (Knowledge) 

๑๐ - ท าใบงาน 
 

- บัตรภาพ 
-ใบงาน 

ผ่านเกณฑ์ ๗๐ %ขึ้นไป 

๒. ด้านทักษะ/
กระบวนการ 
    (Process) 

๑๐ - การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

-แบบสังเกตพฤติกรรม          
การปฏิบัติงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ ๗๐ %ขึ้นไป 
 

๓. ด้านคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ 
   (Attitude) 

๕ - การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

มีพฤติกรรม      
ดีระดับ ๓ 

http://www.samunpri.com/modules.php?name=Food
http://www.besthardwares.com/category/191/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
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๑๓.บันทึกการจัดการเรียนรู้                                                                                                                   
๑๓.๑) ผลการจัดการเรียนรู้
.................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
๑๓.๒)ปัญหา/อุปสรรค
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................. ...............................................................................................  
๑๓.๓)ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................... ...........................................................................................  
 
 
                                                                  ลงชือ่ ....……………………………………… 
                                                                                   (นางสาวจิราภรณ์  วงศ์สนิท) 
                                                                                                 ครูผู้สอน 
 
ข้อเสนอแนะหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
      ลงชื่อ....................................................... 
                  (นางพรรณนิภา  พร้อมเพียง) 
                                                                       หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
ข้อเสนอแนะผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. .......................................................... .........................................
          

                                                         ลงชื่อ............................................................ 
                 (นายบุญเจริญ  สุขสกุล) 
          รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน                                                                                      
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
 

บัตรภาพ  
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อาหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัตรภาพ  
 
 


 

 

ภาพที ่5 

ภาพที ่6 
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สมุนไพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 


 

 

ภาพที ่5 

ภาพที ่6 

http://2.bp.blogspot.com/-TPmE9WuyK7U/T3VE20gGSjI/AAAAAAAAAEE/yk0jE7nj2BM/s1600/kha.jpg
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ใบงานที่ 1 เรื่อง การก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย 1 วัย 
 

รายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย   
วันที่  เดือน   พ.ศ.    

 
ม้ืออาหาร รายการอาหาร 

มื้อเช้า       
      
       

อาหารว่าง       
      
       

มื้อกลางวัน       
      
       

มื้อเย็น       
      
       

ก่อนนอน       
      
       

 
สมาชิกกลุ่ม..................................................................................  ชั้น ม. .............................. 
                 1.................................................................................               
                 2.................................................................................                   
                3..................................................................................      
                4..................................................................................                   
                5..................................................................................      
                6...................................................................................    
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การบูรณาการสอนกลุ่มสาระวิชาศิลปศึกษา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
วิชา  ศิลปะ  รหัส ศ ๒1๑๐1       

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ปีการศึกษา   ๒๕๖0                 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องบรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และ
สิ่งแวดล้อมโดย    ใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ                                                 เวลา   ๘  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑   เรื่อง ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงาน
ทัศนศลิป์ และ  สิ่งแวดล้อม                                                             เวลา   ๔  ชั่วโมง 
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ บูรณาการ 
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        วิถีพุทธ          
๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
             มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงาน ทางทัศนศิลป์
จากจินตนาการ งานทัศนศิลป์  เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
๒. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
             สาระท่ี ๑  ทัศนศลิป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓. ตัวช้ีวัดชั้นปี 

 ศ ๑.๑ ม. ๓/๑ บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการ 
ออกแบบ 
๒. สาระส าคัญ 
  ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ได้แก่ จุด (Dot) เส้น (Line) รูปร่างและรูปทรง (Shape-Form) 

ขนาด 
สัดส่วน (Size-Proportion) แสงเงา (Light-Shade) สี(Color) บริเวณว่าง (Space) ลักษณะผิว (Texture) 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     ๓.๑ ความรู้ 

 ๑. สามารถบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับพรรณไม้ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุได้ 
     ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 

 1. บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับพรรณไม้ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 

√ 
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 2. เห็นความส าคัญในพรรณไม้ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 
 3. วาดภาพพรรณไม้ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุได้ 

        ๓.๓ คุณลักษะณะอันพึงประสงค์ 
               1. มีวินัยเข้าเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและส่งงานตรงเวลา 

 2. ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ 
   3. บันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
            ๔. มุ่งม่ันในการท างาน รักษาความสะอาดของผลงาน ห้องเรียนและสถานที่ปฏิบัติกิจกรรม 
๔. สาระการเรียนรู ้
         ศิลปะเป็นการแสดงที่มีหลักการและวิธีการสร้างสรรค์บูรณาการกับศิลปะแขนงอ่ืน และเชื่อมโยงการเรียนรู้กับ 

สาระการเรียนรู้อ่ืนๆได้ 
 ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต 
 ข้อที่ ๓ มีวินัย 
 ข้อที่ ๔ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง 
 ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการท างาน 
 ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย 
 ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ 
๕. แนวทางบูรณาการ 

โดยพิจารณาเก่ียวกับความสอดคล้องและความเหมาะสม เช่น การเชื่อมโยงกับวิชาต่าง ๆ 
ดังนี้ภาษาไทย เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน การสรุป การบันทึกข้อมูล และการบรรยายคณิตศาสตร์ 
เกี่ยวกับการจ าแนกทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการสังเกต
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์สังคมศึกษาฯ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มการงานอาชีพฯ เกี่ยวกับการจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับการอ่าน การเขียนค าศัพท์ทัศนศิลป์ 
๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
๑. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมินความรู้ 
๒. ครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวว่ามีทัศนธาตุอะไรบ้างหรือไม่ 
๓. ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่ประกอบไปด้วย
ทัศนธาตุต่าง ๆ 
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ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน 
๑. ครูน าตัวอย่างภาพสิ่งแวดล้อมและผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงให้เห็นทัศนธาตุให้นักเรียนสังเกต โดย
ครูชี้ให้เห็น ทัศนธาตุที่ปรากฏใน (ตัวอย่างภาพ) สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕–๖คน ร่วมกันศึกษาค้นคว้าความหมาย และส่วนประกอบของ
ทัศนธาตุที่ มีความเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ลงในแบบจดบันทึกและวาดภาพประกอบ 
๓. แต่ละกลุ่มออกมาบรรยายผลการศึกษาความหมายและส่วนประกอบของทัศนธาตุ พร้อมทั้ง
จ าแนกทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยครูคอยร่วมบรรยายเสริมในส่วนที่นักเรียนไม่
เข้าใจหรือบรรยายไม่ถูกต้อง 

ขั้นที ่๓ ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยใช้ความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ซึ่งมีความส าคัญต่อการถ่ายทอดความคิดจินตนาการ
ในรูปแบบต่างๆ  ของผลงานทัศนศิลปโดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่
ตรงกับเนื้อหา 

ขั้นที่ ๔ ฝึกฝนนักเรียน 
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕–๖ คน ศึกษาทัศนธาตุที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่ชื่นชอบ 
จัดท าเป็นรายงาน แล้วน ามาบรรยายให้ครูและเพ่ือน ๆ ฟัง เกี่ยวกับความส าคัญและคุณค่าของ 
ทัศนธาตุว่ามีความส าคัญต่องานทัศนศิลป์อย่างไรบ้าง 
๒. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยน าความรู้เรื่องทัศนธาตุมาใช้ในการวาดภาพพรรณไม้ต่างๆ
ในโรงเรียน 

ขั้นที่ ๕ การน าไปใช้ 
นักเรียนน าความรู้เรื่อง ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์มาใช้กับผลงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
๗. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ห้องสมุด 
๒. ตัวอย่างภาพสิ่งแวดล้อมและผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงให้เห็นทัศนธาตุ 
๓. วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
๔. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ ชั้น ม.๓ บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
๕. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ ชั้น ม.๓ บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด              

๘. แหล่งเรียนรู้ 
  - ห้องสมุดโรงเรียน    
  -  พ้ืนที่ศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
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๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงาน ใบงานองค์ประกอบที่ ๑ ร้อยละ๗๐ ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ๒ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ๒ 
สังเกตความมีวินัยใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันใน
การท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ๒ 

 
๑๐. ข้อเสนอแนะ 

       มีการวิเคราะห์หลักสูตรสู่หน่วยการเรียนรู้       

   จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนทุกด้าน (K , P , A ) 

  มีการใช้สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในกิจกรรมการสอน 

  จัดกิจกรรมเหมาะสมกับผู้เรียน 

  มีการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา 

  มีการบูรณาการที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   

  อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ............. 

 
 

 

 
ลงชื่อ    

                                                 (นางสาวเพาพงา  วาทโยธา )        
                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

 
 
 
 



94 

 

 

    ลงชื่อ    
                                                   ( นางพรรณนิภา  พร้อมเพียง )        

                                    หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

                                                            
               ลงชื่อ    

                                                     ( นายบุญเจริญ   สุขสกุล )        
                                                         รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
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1๑.  บันทึกหลังสอน 
ผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้
ผลการประเมิน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ด้านความรู้(K) ..................................................... 
....................................................... 
..................................................... 
....................................................... 
..................................................... 
....................................................... 
 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 
ด้านกระบวนการ(P) ..................................................... 

....................................................... 

..................................................... 

....................................................... 

..................................................... 

....................................................... 

..................................................... 
 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

ด้านคุณธรรมฯ (A) ..................................................... 
....................................................... 
..................................................... 
....................................................... 
..................................................... 
....................................................... 
..................................................... 
 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

 
 

                                  ลงชื่อ………………………………………….    
                                                                      ( นางสาวเพาพงา  วาทโยธา )        

                               วัน ...........เดือน..............ปี...............                
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                                                           ภาคผนวก 
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                                                                      ใบความรู้ 
 
        ทัศนะ หมายถึง การเห็น สิ่งที่มองเห็น ธาตุ หมายถึง สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่รวมกัน เป็น
รูปร่างของสิ่งทั้งหลาย ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนส าคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายตามที่ตา
มองเห็น ทัศนธาตุได้แก่  
๑. จุด (Dot)  
๒. เส้น (Line) 
๓. สี(Color)  
๔. รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form)  
๕. น้ าหนัก (Value) 
๖. บริเวณว่าง (Space) 
๗. ลักษณะผิว (Texture) 
๑. จุด (Dot) จุด หมายถึง รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพ้ืน ไม่มีขนาด ความกว้าง 
ความยาว ความหนา เป็นสิ่งท 
เล็กที่สุดและเป็นธาตุเริ่มแรกที่ท าให้เกิดธาตุอ่ืน ๆ ขึ้น 
 
 

  
 
๒.เส้น (Line) เส้น คือ จุดหลาย ๆ จุดต่อกันเป็นสาย เป็นแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทาง
ยาวหรือจุดที่เคลื่อนที่ไป ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยแรงผลักดัน หรือรอยขูดขีดเขียนของวัตถุเป็น
รอยยาว เส้นแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
๑. เส้นตรง 
๑.๑ เส้นดิ่ง คือ เส้นตรงที่ตั้งฉากกับพ้ืนระดับให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง สง่า รุ่งเรือง สมดุล พุ่งข้ึน 
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๑.๒ เส้นนอน คือ เส้นตรงที่นอนราบไปกับพ้ืนระดับ ให้ความรู้สึกกว้างขวาง สงบเงียบ เยือกเย็น 
ผ่อนคลาย  
 

 
 

๑.๓ เส้นเฉียง คือ เส้นตรงเอนไม่ตั้งฉากกับพ้ืนระดับให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคลื่อนไหว แปรปรวนไม่
สมบูรณ 
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การวาดลายเส้น 
 

             เป็นพื้นฐานของการวาดภาพเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับศิลปะแขนงต่างๆเป็นการศึกษาและ
ฝึกสังเกตละเอียดในรูปทรงของสิ่งต่างๆ ที่เป็นทั้งรูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมา 
รายละเอียดดังกล่าว อาทิ โครงสร้างภายในรูปทรง รูปลักษณะเฉพาะตัวของรูปทรง รวมถึงลักษณะ
ผิว ความเข้มอ่อนของสีผิว ปริมาณของแสงที่ท าให้เกิดน้ าหนักมืดสว่างภายในรูปทรงที่ท าให้มองเห็น
รูปทรงเกิดมิติ การฝึกทักษะการวาดภาพลายเส้นสามารถท าได้หลายวิธีการหลายเทคนิค ขึ้นยู่กับว่า
เป็นการฝึกเพ่ือวัตถุประสงค์การศึกษาในด้านใด เช่น การวาดเส้นแบบฉับไว (Sketch Drawing) เป็น
การวาดเส้นเพื่อฝึกสังเกตลักษณะเฉพาะของสิ่งต่างๆโดยภาพรวมไม่เน้นรายละเอียดมากนัก  การวาด
เส้นเหมือนจริง (Realist Drawing) เป็นการวาดภาพที่ต้องการความเหมือนจริงทั้งทางกายภาพ และ
เหมือนจริงในอารมณ์ ความรู้สึก (Emotion and Feeling)  การวาดเส้นที่มุ่งเน้นศึกษาและแสดงใน
รายละเอียดทางกายภาพของวัตถุเป็นส าคัญ (Rendering) เพ่ือฝึกสังเกตว่าวัตถุต่างๆที่ศึกษานั้น มี
ลักษณะรายละเอียดเฉพาะของรูปทรง ลักษณะผิว ค่า น้ าหนักแสงเงาเป็นเช่นไร การการวาดภาพ
ลายเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing) เป็นการการวาดภาพลายเส้นในลักษณะไม่เหมือนจริงตาม
ธรรมชาติ เพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ธรรมชาติมาเป็นต้นแบบ แล้วน ามา
คลี่คลายจากความเป็นจริงไปสู่รูปแบบต่างๆ เช่น การวาดภาพลายเส้นเหมือนจริงแต่เติมรายละเอียด
เนื้อหาให้เกินความจริง (Surrealist) การวาดภาพลายเส้นกึ่งนามธรรม (Semi-abstract) หรือการ
วาดภาพลายเส้นนามธรรม (Abstract) 
                การฝึกวาดเส้นต้องฝึกทั้งการวาดเส้นเหมือนจริงอย่างละเอียด และฝึกวาดเส้น
สร้างสรรค์ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกสังเกตรูปทรงของวัตถุ โครงสร้าง มิติ หรือผิวสัมผัสต่างๆจนช านาญ 
แล้วฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ 

การวาดเส้นศึกษาพันธุกรรมพืช 
               เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวาดเส้นอย่างละเอียดเหมือนจริงฝึกสังเกต
ลักษณะเฉพาะของพรรณพืช รวมถึงโครงสร้างของพืช มิติ แสง-เงา พ้ืนผิวต่างๆ เป็นพื้นฐานให้
นักศึกษานักออกแบบเป็นนักสังเกต ใส่ใจกับรายละเอียดอย่างรอบคอบ ใจเย็น ประณีต เพราะใน
รายละเอียดของสิ่งต่างๆนั้นคือสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ละเลยเสียมิได้  
การวาดเส้น  
               พรรณพืชเริ่มด้วยการให้นักศึกษาออกหาพรรณพืชหุ่นต้นแบบที่นักศึกษาสนใจ
เสียก่อน  คือพืชชนิดต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวในสถานศึกษา 
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อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการวาดเส้น 
 
                                

             
                 การเตรียมอุปกรณ์ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากในการวาดเส้น เพราะมีอุปกรณ์เพียงไม่ก่ีชิ้นก็
สามารถวาดรูปได้แล้ว อันดับแรก ต้องมี กระดาษ ส าหรับวาดภาพ โดยส่วนใหญ่มักใช้กระดาษสีขาว 
ผิวกระดาษท่ีเรียบเนียนจะช่วยให้สามารถวาดเส้นเก็บรายละเอียดได้อย่างดี กระดานรองวาดภาพ ก็
เป็นสิ่งจ าเป็น โดยน ากระดาษมาติดบนกระดาน 
ดินสอ    
        

                                      
          คือสิ่งส าคัญที่จะถ่ายทอดลักษณะพรรณพืชให้มาอยู่ในกระดาษ ควรเป็นดินสอชนิดไส้อ่อน 
ตั้งแต่ดินสอ 2B ขึ้นไปจนถึง EE  เพราะดินสอชนิดไส้อ่อนจะสามารถให้น้ าหนักเส้นตั้งแต่อ่อนที่สุด
จนถึงเข้มที่สุดได้หลายค่าน้ าหนัก และส าหรับการวาดเส้นเก็บรายละเอียดสูงนั้นดินสอควรมีปลาย
เรียวแหลมอยู่เสมออาจต้องมีมีดคัตเตอร์ใว้เหลาดินสอพกติดตัวสักเล่มหนึ่งหรือไม่ก็เตรียมดินสอไว้
หลายๆด้าม ยางลบ ก็เป็นสิ่งจ าเป็นในขั้นตอนการร่างภาพ และแต่งเก็บรายละเอียด อุปกรณ์เพียง
เท่านี้ก็วาดภาพได้แล้ว 
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เริ่มต้นวาดเส้นคือการร่างภาพ 
                   สังเกตหุ่นต้นแบบว่ามีลักษณะโดยรวมว่ามีลักษณะเรียวสูง หรือราบในแนวนอน เพ่ือ
จะได้รู้ว่าควรจะวางกระดาษวาดรูปในแนวตั้งหรือแนวนอนดีกว่ากัน ทีนี้ลองจัดภาพให้หุ่นพรรณพืช
โดยรวมอยู่ในหน้ากระดาษอย่างพอดี ไม่โตจนส่วนที่ส าคัญติดขอบกระดาษจนอึดอัด หรือเล็กเกินไป
จนมีที่ว่างเบาเหวง โดยการร่างเส้นโดยรวมอย่างคร่าวๆบน   

                                              
หน้ากระดาษให้พอดี และสมดุล อย่าลืมจัดมุมภาพให้สวยงามด้วย สิ่งที่น่าสนใจหรือต้องการเน้นเป็น
พิเศษในภาพควรอยู่ประมาณกึ่งกลางของภาพ ตัวอย่างในที่นี้ คือต้นต้อยติ่ง ส่วนส าคัญคือดอกสีม่วง
ที่ก าลังบานอย่างเต็มที่ จึงจัดให้ดอกอยู่ในมุมที่สวยที่สุดโดยการแบ่งกึ่งหน้ากระดาษท้ังแนวตั้งและ
แนวนอนเพ่ือหาความสมดุลในด้านต่างๆ จัดส่วนดอกให้อยู่ใกล้กึ่งกลางเยื้องขวาบนเล็กน้อย ที่เหลือ
เป็นส่วนประกอบอ่ืนของภาพจัดเฉลี่ยในทิศทางต่างๆให้สมดุล เริ่มต้นร่างรายละเอียดของดอก ก้าน 
ใบ ด้วยน้ าหนักเส้นเบาๆเพราะเส้นเบาจะสามารถลบแก้ไขได้ง่ายโดยสังเกตลักษณะของพืชนั้นๆเช่น
ลักษณะกลีบดอก ก้าน ใบ ขนาด อ้วน เรียว เป็นต้น ร่างตามรูปแบบที่จัดวางหน้ากระดาษไว้แต่ทีแรก 

การแรเงา 
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                     การแรเงา คือการสร้างค่าน้ าหนักเข้ม อ่อนให้กับรูปทรง จนถึงรายละเอียดขั้น
สุดท้ายก็เกิดจากการแรเงาให้ภาพมีน้ าหนักจนมองเห็นเป็นมิติของรูปทรง การแรเงาอาจท าได้หลาย
วิธีตามความถนัด และความพอใจส่วนตัวของผู้วาด ซึ่งไม่ว่าจะแรเงาด้วยวิธีการใดหากท าให้ภาพนั้น
สวยงามตามความต้องการอย่างสมบูรณ์แล้วถือเป็นใช้ได้ 

             

 

วิธีการแรเงาอาจท าได้ด้วยวิธีการต่างๆดังเช่น วิธีการแรเส้นไขว้ในแนวเฉียง มักเป็นวิธีที่ถนัดของคน
ทั่วไป การลากเส้นในแนวเฉียงออกจากร่างกายในด้านที่ตนถนัดจะท าได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด การ
แรเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ก็จะท าให้เกิดค่าน้ าหนักที่สวยงามและแปลกตาอยู่เหมือนกัน การ
แรเส้นหมุนวนปลายดินสอ วิธีการการนี้จะสามารถควบคุมพ้ืนที่ และเก็บรายละเอียดได้ดีทีเดียว การ
แรเส้นซิกแซกแบบไม่มีทิศทาง วิธีนี้จะให้ผลคล้ายแบบหมุนวนเพียงแต่เส้นจะดูแข็งแต่เมื่อดูภาพรวม
แล้วก็สวยแปลกตาดี การแรเกลี่ยเรียบไม่มีเส้น วิธีนี้จะท าให้ภาพดูนุ่มนวล เรียบเนียน ดูกลมกลืนได้
ง่าย แต่อาจดูธรรมดาสักหน่อย และอาจมีวิธีอ่ืนๆนอกเหนือจากที่แนะน าแล้วแต่ความถนัดและ
ความชอบดังกล่าวข้างต้น 
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สร้างน้ าหนักสีผิวของหุ่น 
                    สว่นต่างๆในหุ่นต้นแบบอาจมีน้ าหนักสีที่ต่างกัน เช่น ดอกไม้สีเหลืองมีน้ าหนักอ่อน 
ดอกไม้สีม่วงมีน้ าหนักเข้มกว่า เป็นต้น ขั้นตอนนี้จึงเป็นการแรเงาเรียบเต็มพ้ืนที่ในส่วนต่างๆของภาพ
ให้มีน้ าหนักต่างกันไปตามหุ่นต้นแบบ ไม่ต้องไล่ค่าน้ าหนักในรูปทรงแต่อาจเว้นส่วนที่เป็นแสงจัดตก
กระทบวัตถุโดยไม่ต้องแรเงา ในที่นี้ภาพดอกต้อยติ่ง มีดอกสีม่วงกลาง กับใบสีเขียวมีค่าน้ าหนักท่ี
ใกล้เคียงกันมากจึงไม่สามารถแยกค่าน้ าหนักท่ีแตกต่างกันได้ 
การสร้างมิติในภาพ 
แสง คือสิ่งที่ท าให้เราสามารถมองเห็นวัตถุ ถ้าไม่มีแสงเราก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ เช่นเดียวกัน
ถ้ามีแสง แต่ไม่มีเงามืด เราก็ไม่สามารถมองเห็นมิติของวัตถุได้เช่นกัน (ลองเอากล่องสีขาวมาวาง แล้ว
ใช้ไฟส่องทุกด้าน โดยให้ปริมาณความเข้มของแสงเท่ากันทุกด้าน เราจะมองเห็นมิติของกล่องใบนั้นได้
ยากมาก)ฉะนั้นที่เราสามารถมองเห็นมิติของรูปทรงได้อย่างชัดเจนก็เพราะในธรรมชาติแสงที่ส่องมา
กระทบวัตถุต่างๆ มักอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเสมอตามทิศทางของดวงอาทิตย์ หรือหลอดไฟ หากมีแสงเข้า
มากกว่าหนึ่งด้านซึ่งอาจเกิดจากแสงสะท้อน (Reflect) ก็จะมีปริมาณความเข้มของแสงที่น้อยกว่า 
และเม่ือแสงตกกระทบวัตถุในทิศทางหนึ่งก็จะท าให้วัตถุนั้นรับแสงในด้านต่างๆที่ไม่เท่ากัน ด้านที่อยู่
ทิศทางเดียวกับแสงก็จะรับแสงมากท าให้วัตถุสว่าง ด้านที่ขนานกับแสงจะรับแสงน้อยกว่าก็จะสว่าง
น้อย ส่วนด้านที่อยู่ทิศทางตรงข้ามกับแสงก็จะรับแสงน้อยที่สุด วัตถุด้านนั้นก็จะมืดมาก ในบริเวณท่ี
ลึกหรือซอกต่างๆแทบจะไม่ได้รับแสงเลย ปริมาณแสงตกกระทบที่ต่างกันนี้ท าให้เราสามารถมองเห็น
วัตถุได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะแสงแดดจัด จะท าให้ค่าน้ าหนักด้านต่างๆบนวัตถุแตกต่างกันมาก วัตถุ
ก็จะเห็นได้ชัด มีมิติมาก ถ้าหากหุ่นต้นแบบอยู่ในห้องที่มีปริมาณแสงน้อย ความแตกต่างของน้ าหนัก
แสงบนวัตถุมีก็มีน้อย ภาพก็จะเกิดมิติน้อยเช่นกัน 
  การสร้างมิติภายในรูปทรง คือการแรเงาวัตถุให้มีความแตกต่างของค่าน้ าหนักเข้ม อ่อน ตามทิศทาง
ของแสงที่ตกกระทบลงบนวัตถุ โดยผู้วาดภาพจะต้องสังเกตว่าปริมาณแสงโดยรวมเข้ามาในทิศทางใด
มากที่สุด และภาพนั้นจะต้องมีลักษณะแสงเงาตกกระทบในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งภาพเสมอ 
บริเวณท่ีแสงตกกระทบมากท่ีสุดจะมีค่าน้ าหนักอ่อนมาก แทบไม่ต้องแรเงาเลยก็ได้ เรียกว่า แสงสว่าง
สุด (High Light) มักเกิดในที่โค้งนูนในด้านแสง ส่วนที่รับแสงโดยทั่วไปก็จะแรเงาน้ าหนักอ่อนๆ ส่วน
ที่รับแสงน้อย หรือด้านตรงข้ามกับแสงก็จะแรเงาให้เข้มข้ึนตามล าดับปริมาณการรับแสงที่น้อยลง 
ส่วนที่รับแสงน้อยที่สุด (Dark shade) ก็จะแรเงาให้เข้มที่สุด ถ้าแรเงาได้ตามนี้รูปทรงในส่วนต่างๆ
ของภาพก็จะเกิดมิติ สวยงามสมจริงดังต้องการให้เป็น 
การสร้างมิติเชิงทัศนียภาพ คือการแรเงาวัตถุในระยะต่างๆให้มีน้ าหนักเข้มอ่อนต่างกัน โดยปกติแล้ว
การมองเห็นของมนุษย์นั้น วัตถุท่ีอยู่ใกล้จะมองเห็นความแตกต่างของค่าน้ าหนักได้อย่างชัดเจน 
รวมถึงรายละเอียดในรูปทรง ส่วนวัตถุท่ีอยู่ไกลออกไปจะมองเห็นความแตกต่างของค่าน้ าหนักได้
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น้อยลง หรือมีน้ าหนักในรูปทรงที่ใกล้เคียงกันท าให้เห็นมิติได้น้อยลง รวมถึงรายละเอียดก็จะน้อยลง
ด้วยตามระยะทางที่ต่างกัน 

                                   การสร้างมิติในภาพควรมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 
1. การสร้างมิติภายในรูปทรง 

                                                          
2. การสร้างมิติเชิงทัศนียภาพ     

                                                            

                                                     
                                                           
                   เพราะฉะนั้นการสร้างมิติเชิงทัศนียภาพ จะต้องมีเทคนิคในการลวงตาเพ่ือให้ภาพนั้นดู
เหมือนจริงและ มีมิติมากที่สุด คือวัตถุท่ีอยู่ใกล้ตาหรือในส่วนส าคัญของภาพ ควรจะแรเงาให้มีความ
เข้มอ่อนชัดเจน มีค่าความต่างระหว่างแสงกับเงาให้มาก มีรายละเอียดในภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเก็บ
รายละเอียดในภาพได้ ส่วนในระยะที่ไกลออกไป (มักเป็นองค์ประกอบเพ่ือให้ภาพเกิดความสมบูรณ์) 
ก็จะแรเงาเพียงเบาๆ มีแสงเงาเล็กน้อย น้ าหนักใกล้เคียงกัน มีรายละเอียดนิดหน่อยก็พอ อย่างไรก็
แล้วแต่ภาพที่ดีและสมบูรณ์สวยงามควรมีระยะในภาพอย่างน้อย 2-3 ระยะ เพ่ือเป็นการให้เกิดที่ว่าง
และมีอากาศระหว่างระยะต่างๆ 
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สุดท้ายด้วยการเก็บรายละเอียด 
                   การเก็บรายละเอียดในภาพเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากท่ีจะท าให้ภาพเกิดความ
สมบูรณ์เหมือนจริงตามลักษณะเฉพาะของหุ่นต้นแบบ ในที่นี้ภาพดอกต้อยติ่งก็มีรายละเอียดมากมาย
ให้เราได้นั่งสังเกตกัน กลีบดอกต้อยติ่งจะมีรอยยับเป็นริ้วเล็กๆทั่วไปทั้งดอก ขอบกลีบดอกเป็นขยัก 
(ต้องมองใกล้ๆ) ลักษณะเม็ดที่สุกแล้วจะมีสีน้ าตาลเข้มจนถึงด า มีรอยแตกตามยาวของเม็ด 3 เส้นซึ่ง
พร้อมจะแตกให้เมล็ดกระเด็นออกมาขยายพันธ์เมื่อถึงเวลา ลักษณะใบของต้อยติ่งค่อนข้างเรียบมัน มี
ก้านใบสีเขียวอ่อนกว่าใบเล็กน้อยเป็นเส้นเรียวอย่างเรียบร้อยไปสู่ปลายใบ ตามข้อต่อต่างๆของโคนใบ
จะมีใบอ่อนเล็กๆเกิดข้ึนมาอย่างน่ารัก ผู้วาดจะต้องใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ เพ่ือให้ภาพที่เรา
ได้มามีรายละเอียดครบถ้วน และได้คุณค่าบางอย่างจากธรรมชาติ เป็นการบันทึกภาพที่สามารถเก็บ
รายละเอียดของสิ่งต่างๆภายในภาพเดียวได้ดีกว่าการถ่ายรูปยิ่งนัก 

 

ภาพวาดตัวอย่างสวนพฤกษศาสตร์ 
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ภาพวาดตัวอย่างสวนพฤกษศาสตร์ 
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ภาพวาดตัวอย่างสวนพฤกษศาสตร์ 
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ภาพวาดตัวอย่างสวนพฤกษศาสตร์ 
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ภาพวาดตัวอย่างสวนพฤกษศาสตร์ 
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ภาพวาดตัวอย่างสวนพฤกษศาสตร์ 
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ภาพวาดตัวอย่างสวนพฤกษศาสตร์ 
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ภาพวาดตัวอย่างสวนพฤกษศาสตร์ 
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ผลงานนักเรียนวาดภาพทางสวนพฤกษศาสตร์ 
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ผลงานนักเรียนวาดภาพทางสวนพฤกษศาสตร์ 
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ผลงานนักเรียนวาดภาพทางสวนพฤกษศาสตร์ 
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ใบงาน 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนวาดภาพลายเส้นพรรณไม้ที่ศึกษาพร้อมทั้งก าหนดมาตราส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ช่ือ…………………………………………………………………………………….…………….ช้ัน……………………………………………

เลขท่ี…………………………… 
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การบูรณาการสอนกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



119 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการปลูกผักทั่วไปรหัสวิชา  ง 332264 มัธยมศึกษาปีที่6/2 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 
หน่วยที่7แผนที่ 3 ชื่อแผนการปลูกและดูแลรักษา(การเพาะเมล็ด) เวลา4ชั่วโมง 
บรูณาการสู่งานสวนพฤกษศาสตร์  องค์ประกอบที่ ๒  ล าดับการเรียนรู้ที่  ๘ การปลูกและดูแลรักษา 
แนวคิดหลักการปลูกและดูแลรักษาเป็นล าดับการเรียนรู้หนึ่งตามองค์ประกอบที่ 2การรวบรวมพรรณไม้เข้ามา
ปลูกในโรงเรียนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้น าพรรณไม้มาปลูกในพื้นที่ศึกษา 
พฤติกรรมบ่งช้ี    

มีการดูแลพรรณไม้ที่ปลูกในพื้นที่ศึกษา 
สาระการเรียนรู้การจัดการ 
หลักฐาน/ผลงาน/การปฏิบัติงาน 

ใบงานการบันทึกดูแลรักษา(การให้น้ า  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย  ตัดแต่งกิ่ง) 
การวัดผลประเมินผล 

พฤติกรรมบ่งชี้ วิธีวัดผล เครื่องมือ การประเมินผล 
มีการดูแลพรรณไม้ที่ปลูก
ในพ้ืนที่ศึกษา 

ตรวจ 
บันทึกการ

ดูแล 

แบบ
บันทึก 

 

รายการประเมิน 
- มีเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ดูแล 
- มีการบันทึกการดูแล 
- มีการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 
- มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
- พรรณไม้มีความเจริญงอกงาม 
ระดับ 1  มีการปฏิบัติตามรายการได้ 1 รายการ 
ระดับ 2  มีการปฏิบัติตามรายการได้ 2 รายการ 
ระดับ 3  มีการปฏิบัติตามรายการได้ 3 รายการ 
ระดับ 4  มีการปฏิบัติตามรายการได้ 4 รายการ 
ระดับ 5  มีการปฏิบัติตามรายการได้ทุกรายการ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี 1-2 

1. ครูแจกใบงานการบันทึกดูแลรักษา(การให้น้ า  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย  ตัดแต่งก่ิง) 
2. ครูชี้แจงการศึกษาตามใบงานฯ ดังนี้ 

2.1ให้นักเรียนระบุชื่อพรรณไม้ บริเวณท่ีท าการดูแลรักษาหลังการปลูกเพ่ิม และปีที่ท าการศึกษา  
พร้อมวิธีการที่ดูแลรักษา  ซึ่งได้แก่  การให้น้ า  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย  ตัดแต่งกิ่ง   

 2.2ให้นักเรียนท าการจดบันทึกข้อมูลการดูแลรักษา โดยให้ผู้ที่ท าการตามตารางเวรดูแลรักษาเป็นผู้จด
บันทึกลงในตารางบันทึกการดูแลรักษา 
 2.3  ให้นักเรียนที่เป็นผู้ร่วมศึกษา เป็นผู้ร่วมในการดูแลรักษาโดยท าตารางเวรดูแลรักษาขึ้นมารองรับ 
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 2.4  ให้นักเรียนระบุความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา 
 3.  นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน 
 4.  ครูให้ค าแนะน าขณะปฏิบัติงาน 
ส่ือ-อุปกรณ์ 

1.   อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียม เพื่อท าการศึกษา 
1.1  สมุด   1.2  ปากกา  1.3  ดินสอ   
1.4 ยางลบ  1.5 ไม้บรรทัด 

1.6 วัสดุเสริมที่ต้องใช้ในการขยายพันธุ์ ตามขั้นตอนต่างๆในวิธีการที่นักเรียนเลือกใช้  
 2. วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และนักเรียนสามารถเบิกยืมได้ 
 2.1 จอบ   2.2 เสียม  2.3  คราด  
 2.4  บัวรดน้ า   2.5  มือเสือ  2.6  เข่ง 
แหล่งเรียนรู้-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา 
แผนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มีการใช้สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในกิจกรรมการสอน 
  จัดกิจกรรมเหมาะสมกับผู้เรียน 
มีการจ าแนกผู้เรียนตามระดับความสามารถ/ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
มีการบูรณาการ 
มีการวัดและประเมินผลตรงตามจุดประสงค์/กิจกรรม 
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ……………………………………………………………………………………… 

 
                                                                          ลงชื่อ…………………………….. 
                                (นายสมาน  แพะขุนทศ) 
                       ครูผู้สอน 
 
                             ลงชื่อ………………………………. 
                                                                           (นางพรรณนิภา  พร้อมเพียง) 
                                                                                หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
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                            ลงช่ือ………………………………… 
                                                                               (นายบุญเจริญ  สุขสกุล) 
                                                                          รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  ๖/๒ 
ผลการประเมิน 

วิธีประเมินผล ผลการประเมิน 
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 
 
 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
 
 

 

ด้านคุณลักษณะ 
 
 

 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................. ........................................................................................................  
ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ........................................................... 
                                                                                     ลงชื่อ 
                                                                                             (นายสมาน  แพะขุนทศ) 
                                                                                                          ครูผู้สอน 
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ใบงานการบันทึกการปลูกและดูแลรักษา  (  การให้น้ า  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย  ตัดแต่งกิ่ง  ) 
องค์ประกอบที่ 2  การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน 

ล าดับการเรียนรู้ที่ ๘  การปลูกและดูแลรักษา  
 จุดประสงค์ 
  1เพ่ือให้นักเรียนได้ท าการจดบันทึก  การดูแลรักษาพรรณไม้หลังการปลูกเพ่ิม 
  2 เพ่ือฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการ 
1 ให้นักเรียนระบุชื่อพรรณไม้ บริเวณท่ีท าการดูแลรักษาหลังการปลูกเพ่ิม และปีที่
ท าการศึกษา  พร้อมวิธีการที่ดูแลรักษา  ซึ่งได้แก่  การให้น้ า  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย  ตัดแต่งกิ่ง   
2 ให้นักเรียนท าการจดบันทึกข้อมูลการดูแลรักษา โดยให้ผู้ที่ท าการตามตารางเวรดูแลรักษา
เป็นผู้จดบันทึกลงในตารางบันทึกการดูแลรักษา 
3ให้นักเรียนที่เป็นผู้ร่วมศึกษา เป็นผู้ร่วมในการดูแลรักษาโดยท าตารางเวรดูแลรักษาข้ึนมา
รองรับ 
4ให้นักเรียนระบุความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา 

 วัสดุอุปกรณ์ 
  1) วัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียม เพื่อท าการศึกษา 
  1.1) สมุด   1.2) ปากกา  1.3) ดินสอ   
  1.4) ยางลบ   1.5) ไม้บรรทัด    
  2). วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และนักเรียนสามารถเบิกยืมได้ 
  2.1) จอบ   2.2)เสียม  2.3) คราด 
  2.4) บัวรดน้ า  2.5).มือเสือ  2.6) เข่ง 
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 ชื่อพรรณไม้ที่ท าการดูแลรักษา ...........................................................................................................  

บริเวณ ........................................................................................   ปีการศึกษา................. .................. 
ผู้ร่วมศึกษา 
 1).  .................................................................................  ชัน้  .....................  เลขที่ .. ...................... 
 2).  .................................................................................  ชัน้  .. ...................  เลขที่ ........................ 
 3).  .................................................................................  ชัน้  .....................  เลขที่ .. ...................... 
 4).  .................................................................................  ชัน้  .....................  เลขที่ ........................  
 5).  .................................................................................  ชัน้  .....................  เลขที่ .. ...................... 

 
ตารางเวรดูแลรักษาพรรณไม้หลังปลูก 

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ 

     

     

     

     

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 

 

 

 
ตารางบันทึกการดูแลรักษา( ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ท าการดูแล ) 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 

ก าจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ า 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

สิ่งท่ีนักเรียนได้รับจากการศึกษา 
ความรู้ทางด้านวิชาการ
............................................................................................................................. ..................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
คุณธรรมที่เกิดจากการศึกษาและลงมือท างานตามสภาพจริง 
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................................ .......................................
............................................................................................ .................................................................... 

 
 
      อาจารย์ที่ปรึกษา  นายสมาน  แพะขุนทศ 
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การบูรณาการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 

วิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   รหัสวิชา  อ22102                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3               เรื่อง  Meet the Natural World        เวลา     ชั่วโมง    
ผู้สอน  นางสาวณิชนันทน์  พืชพร                                              สอนวันที่     16   ธันวาคม  2560 
                              ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา  2560  ( สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 5 ) 
                                โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด   

   ในการฟัง/อ่านเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืช หรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และค้นคว้า สืบค้น
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สามารถเลือกใช้ค า ประโยค และโครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการการเรียนรู้คาดหวัง (เฉพาะวิชาเพิ่มเติม) 
    มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐาน 
ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

   1. ตัวช้ีวัด 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน 

การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก แหล่ง

เรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    3.1 ด้านความรู้ (Knowledge) 
      รายวชิาที่สอน 
          1. อ่านข้อความสั้นๆ อย่างรวดเร็ว แล้วระบุข้อเท็จจริงหรือข้อมูลส าคัญได้ 

 2. สนทนาในหัวข้อที่ใกล้ตัวและอยู่ในความสนใจได้ 
งานสวนพฤกษศาสตร์ 

นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับส่วนต่างๆ และลักษณะภายนอกของพืชศึกษา 
    3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process) 
          รายวชิาที่สอน 
  นักเรียนฝึกทักษะการสืบเสาะแสวงหาความรู้  สืบค้นข้อมูล 
  นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากบทอ่านได้ 
  นักเรียนน าเสนอผลงานในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กได้ 
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 งานสวนพฤกษศาสตร์ 
 นักเรียนได้สัมผัสและศึกษาพืชสมุนไพร 
 3.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้สัมผัส  ใกล้ชิด  และเกิดความรักต่อพืชพรรณ  มีจิตส านึกเห็นคุณค่าประโยชน์
ของพืชพรรณไม้ไม่คิดท าลายและมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สืบต่อไป 
  2.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อตรง  มีความอดทน  
มีความเพียร  มีความสามัคคี  มีความเอ้ืออาทร เกื้อหนุน มีความเมตตากรุณา  การดูแลและรักษาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วัสดุอุปกรณ์  
  3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
4. สาระการเรียนรู้ 

    1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
              1)  Language Features and Functions 
  Vocabulary: animals and natural environments  

  Parts of plants (Papaya  Tree) 

 Structure: Adjectives: Kinds of Adjectives     
 Functions: Talking about Plants  
   2) Language Skills 
 Speaking: สนทนาเก่ียวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจ เช่น พืชศึกษา   
 Reading: อ่านข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับพืชศึกษา แล้วระบุข้อเท็จจริงข้อมูลส าคัญ 
    Writing: การเขียนโดยใช้โครงสร้างประโยคและค าคุณศัพท์เพ่ืออธิบายส่วนของ พืชศึกษาอย่าง

สร้างสรรค ์   
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู ้
 3. อยู่อย่างพอเพียง   
            4.  มุ่งม่ันในการท างาน   
            5.  มีจิตสาธารณะ 
 
การบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ ได้
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เรียนรู้ถึงพืชท้องถิ่นของตน ช่วยกันดูแลไม่ให้สูญพันธุ์  ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตส านึกในการที่จะอนุรักษ์สืบไป การ
ด าเนินงานประกอบด้วย 5  องค์ประกอบ  และ 3 สาระการเรียนรู้ 
  
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ชั่วโมงที่  1 
  Warm up 

 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

     Presentation 
  - นักเรียนและครูพูดคุยเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   - Do you know about Botanical Garden School? 
  - What is the highlight plant of the garden? 
  - ให้นักเรียนดูต้นมะละกอแล้วซักถาม ค าถาม Do you know this plant? (ใบงานที่  1) 
  What’s its name ? common name  / family name /scientific name / local name/ etc. 

  - It’s  Papaya Tree / Its …………………………  
 - Do you know what the parts of  Papaya Tree  are? 
 Practice 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 ศึกษาค าศัพท์ส่วนประกอบของมะละกอ 
   (ให้นักเรียนดูมะละกอผลจริงที่เตรียมมา) 
- How many parts of the plant that you see? 
- What is ราก / ล าต้น / ใบ / ดอก / ก้านใบ / เหง้า  in English? 
    rhizome  /   stem    /  leaf   /    shoot    /  flower  / etc. 
- ให้บอกส่วนลักษณะภายนอกท่ีเห็นเป็นภาษาอังกฤษ 
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ตามส่วนของมะละกอ (พืชศึกษา) 
- กิจกรรมในใบงานที่ 1 Answer the questions about plants (ตอบค าถามส่วนของพืช-มะละกอ) 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่  2 เรื่อง ค าคุณศัพท์ (Adjectives) 
- ให้นักเรียนไปสังเกตและศึกษาข้อมูลมะละกอเพ่ิมเติมภายในบริเวณโรงเรียน และ website 

ชั่วโมงที่  2  
Warm up 
- ทบทวนความรู้เกี่ยวกับชนิดค าคุณศัพท์ และต าแหน่งของประโยค 

Presentation 
 - นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3  เรื่อง ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพืชศึกษา (มะละกอ) เป็นการศึกษา

เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของต้นมะละกอ แล้วช่วยกันสรุปลักษณะของส่วนที่ศึกษา (แนะน าให้นักเรียนสามารถ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Website ต่างๆ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพสธ.) / 
http://www.rspg.or.th ) 

http://www.rspg.or.th/
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-  ครูน าต้นมะละกอและภาพประกอบการศึกษาชุดที่ 1 มาให้นักเรียนดู เพื่อให้นักเรียนสังเกตและ
สามารถบอกลักษณะภายนอกท่ีมองเห็นในคุณสมบัติของส่วนประกอบต่างๆ เช่น รูปร่าง สี กลิ่น รสชาติ ขนาด  
เป็นทีละส่วน เช่น ใบ(leaf) ก้านใบ(stalk) ล าต้นใต้ดิน(rhizome) ดอก  (flower) ราก(roots) (ใบงานที่ 2 ) 

- What does the……(ส่วนของมะละกอ) look like ? / How do you feel when you touch it?   
- What does it smell?         What shape?  / What size?   What color is it?         
- Have you ever tasted it before?  How about its taste? / etc. 
Practice 
-นักเรียนในกลุ่มช่วยกันท าแบบฝึกหัดในใบงานที่  3  Fill in the blanks about Papaya Tree  

ท าแบบฝึกเกี่ยวกับมะละกอ  การบอกลักษณะภายนอกและคุณสมบัติของส่วนต่างๆของมะละกอ  
Production  

       -นักเรียนในกลุ่มท าใบงานที่ 4 เรื่อง The Papaya Tree วาดภาพและแต่งประโยคบรรยายลักษณะและ
คุณสมบัติของส่วนต่างๆของส่วนพืชศึกษาเป็นของกลุ่มตนเอง โดยแบ่งความรับผิดชอบคนละส่วน ตามส่วนของ
พืชศึกษา 

- นักเรียนน าภาพผลงานตนเองมารวมเก็บเป็นเล่มเดียวกัน  (ชิ้นงาน) 
- ประดับตกแต่งให้เป็นรูปเล่มที่สวยงามและตรวจความเรียบร้อย 
ขั้นสรุปและประเมินผล 

  - น าผลงานส่งครูเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการศึกษาลักษณะของมะละกอ เพื่อเชื่อมโยงไปหลักภาษา 
ค าคุณศัพท์ (Adjectives) เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ต่อไป 
 - มอบรางวัลด้วยการยกย่องชมเชยผู้ที่ให้ความร่วมมือ และตั้งใจปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของเรา 
 -  ก่อนหมดเวลาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  และการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. สื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
10.1 สื่ออุปกรณ์ 

1. ใบงาน 
2. หนังสือ 
3. ใบความรู้ 

 10.2 แหล่งเรียนรู้ 
1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
2. ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
3. ห้องสมุด  
 
 
 
 
 



130 

 

 

11.  การวัดและประเมินผล 

     การประเมิน 
(สิ่งที่ต้องการวัด) 

คะแนน 
(10) 

วิธีการประเมิน 
เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน

คุณภาพงาน 
1.  ด้านความรู้ 
   (Knowledge) 

5 
 

ทดสอบ 
 

แบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน 

ผ่านเกณฑ์ ๗๐ %ขึ้นไป 

2. ด้านทักษะ/
กระบวนการ 
    (Process) 

4 ตรวจผลงาน แบบประเมินชิ้นงาน ผ่านเกณฑ์ ๗๐ %ขึ้นไป 
 

3. ด้านคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ 
   (Attitude) 

1 การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

มีพฤติกรรม      
ดีระดับ ๓ 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให้นักเรียนไปศึกษาสมุนไพรในท้องถิ่นหรือพืชที่น่าสนใจเพิ่มเติม 
 
      ลงชื่อ………………………………………….. 
                                                                                        ( นางสาวณิชนันทน์  พืชพร )                                                                
                                                                                        ผู้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...................................  
 
                                                                                                ลงชื่อ…………………………………………….. 
                                                                                                          ( นางอุไรภรณ์   ศรีจุมพล )                                                                
                                                                                              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………….........................  
 
 
 
                                                                                                ลงชื่อ…………………………………………….. 
                                                                                                      (     นายพรรณนิภา  พร้อมเพียง     )                                                                
                                                                                                               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 ข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......................  
 
                                                                                                ลงชื่อ…………………………………………….. 
                                                                                                        (     นายบุญเจริญ  สุขสกุล     ) 
                                   รองผู้อ านวยการ   รักษาราชการแทน                                                                
                                                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
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ใบความรู้ที่ 1 
Parts  of  the  Papaya  Tree 

              
 
 
 
 

Papaya 

 
 
 
 

haulm 

 
 
 
 

Leaf 

 
 
 
 

rhizome 

 
 
 
 

Flower 

 
 
 
 

Seed 

 
 
 
 

Leaf  stalk 

 
 

Name……………………………………………………No……………. 
 



133 

 

 

 

ใบงานที ่1 
@ How many parts of the plant that you see? 
 

Plant Reading Meaning 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
Name……………………………………………………No……………. 
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ใบงานที ่2 
Papaya   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.  
Do you know this plant?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.   What’s its name ? common name   
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. What’s its name ?  family name 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. What’s its name ? scientific name 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. What’s its name ? local name 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Do you know what the parts of  Papaya Tree  are? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Name……………………………………………………No……………. 
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ใบงานที ่3 
Parts  of  the  Papaya   

 
 

 
 
 
 
1. What does the Papaya  look like ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        2.  How do you feel when you touch it?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. What does it smell?       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        4. What shape?   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        5. What size? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        6. What color is it?      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Have you ever tasted it before?   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        8. How about its taste?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที ่3 
The Papaya Tree 

 
@  ให้นักเรียนวาดรูปต้นมะละกอแล้วเขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ที่ 2 

Adjective 
ศัพท ์                              ค าตรงข้าม 
bad (ไม่ด,ี เลว, ช่ัว)                  good (ดี) 
beautiful (สวย, งดงาม)             ugly (น่าเกลียด) 
big (ใหญ่)                              small (เล็ก) 
cheap (ราคาถูก)                      expensive (ราคาแพง) 
clean (สะอาด)                         dirty (สกปรก) 
dangerous (อันตราย)                safe (ปลอดภัย) 
dark (มืด)                               light (สว่าง) 
deep (ลึก)                               shallow (ตื้น) 
dry (แห้ง)                                wet (เปียก) 
early (ก่อน, แต่แรก, มาก่อน)        late (สาย) 
empty (ว่าง)                             full (เต็ม) 
excited (ตื่นเต้น)                        bored (น่าเบื่อ) 
fat (อ้วน)                                 thin (ผอม) 
hard (แข็ง)                              soft (อ่อนนุ่ม) 
hardworking (ขยัน)                   lazy (ขี้เกียจ) 
healthy (สุขภาพดี)                    sick (ป่วย) 
high (สูง)                               low (ต่ า) 
horrible (น่าเกลียดน่ากลัว)         nice (น่าดูน่ามอง, 
hot (ร้อน)                              cold (เย็น) 
hungry (หิว)                           full (อิ่ม) 
insane (ขาดสต,ิ วิกลจริต)          sane (มีสุขภาพจติด,ี จิตปกติ) 
light (เบา)                             heavy (หนัก) 
loose (หลวม)                        tight (แน่น) 
modern (ทันสมัย)                  traditional (โบราณ) 
narrow (แคบ)                       wide (กว้าง) 
naughty (ซุกซน)                    well-behaved (เรียบร้อย) 
new (ใหม่)                           old (เก่า) 
nice (ด,ี สวยงาม)                  nasty (สกปรกน่าชัง) 
noisy (เสียงดัง)                    quiet (เงียบ, เงียบสงบ) 
normal (ปกติ)                     strange (ประหลาด) 
painless (ซึ่งไม่เจ็บปวด)         painful (เจ็บปวด) 

ค าศัพท์                               ค าตรงข้าม 
patient (อดทน)                    impatient (ไม่อดทน) 
polite (สุภาพ, เรียบร้อย)        rude (หยาบคาย) 
poor (ยากจน)                     wealthy (ร่ ารวย) 
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public (ที่เป็นสาธารณะ)         private (ที่เป็นส่วนตัว) 
rich (รวย)                           poor (จน) 
rough (ขรุขระ)                     smooth (เรียบ) 
short (เตี้ย)                         tall (สูง) 
shy (ขี้อาย, ขี้ตื่น, ประหมา่)     outgoing (ที่เข้าสังคมได้ง่าย) 
slow (ช้า)                            fast (เร็ว) 
small (เล็ก)                          large (ใหญ่) 
sour (เปรีย้ว)                       sweet (หวาน) 
strong (แข็งแรง)                  weak (อ่อนแอ) 
tidy (ที่เป็นระเบยีบ)             messy(ที่ไม่เป็นระเบยีบ,ยุ่งเหยิง) 
tired (เหนื่อย)                    energetic (มีพลัง) 
useful (ที่มีประโยชน์)           useless (ไร้ประโยชน์) 
young (อ่อนวัย)                 old (แก่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


