
แผนการจัดการเรียนรู้ STEM EDUCATION 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   วทิยาศาสตร์        รหสัวชิา 14101                                                 ชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี   4 
หน่วยการเรียนรู้    การด ารงชีวติของพืช     เร่ือง    การสืบพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุ         เวลาเรียน       2      ชัว่โมง  
ผู้สอน  นางสาวอจัฉราภรณ์  เสียมไหม 
................................................................................................................................................................................. 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
       วทิยาศาสตร์ 
               มาตรฐาน ว  1.1  เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ท่ีของระบบ
ต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ในการด ารงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 
                  ตัวช้ีวดั  
                         ป 4/1   ทดลองและอธิบายหนา้ท่ีของท่อล าเลียงและ ปากใบของพืช   

                          ป 4/2  อธิบาย น ้ า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์แสงและคลอโรฟิลล ์เป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นบางประการต่อ    
การเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช   
        คณติศาสตร์  
                 มาตรฐาน ค 1.1    เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวิตจริง 
                 ตัวช้ีวดั 
                     ป 4/1    เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงจ านวนนบั  ศูนย ์เศษส่วน 
และทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง 
        เทคโนโลยี 
               มาตรฐาน ง 3.1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล  การ
เรียนรู้   การส่ือสาร   การแกปั้ญหา การท างาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม 
              ตัวช้ีวดั 
                  ป 4/4 ใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน   
                  ป 4/5 สร้างภาพหรือช้ินงานจากจินตนาการโดยใชโ้ปรแกรมกราฟิกดว้ยความรับผดิชอบ 

2. สาระการเรียนรู้ / ความคิดรวบยอด 
       ดอกโดยทัว่ไปประกอบดว้ย กลีบเล้ียง กลีบดอก  เกสรเพศผู ้และเกสรเพศเมีย ส่วนประกอบของดอก
ท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุ ไดแ้ก่ เกสรเพศเมีย ประกอบดว้ย  รังไข่  ออวลุ  และเกสร   เพศผู ้ 
ประกอบดว้ยอบัเรณูและละอองเรณู พืชดอกมีการสืบพนัธ์ุทั้งแบบอาศยัเพศและการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ  
การขยายพนัธ์ุพืชเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ของพืช  ท าไดห้ลายวธีิ โดยการเพาะเมล็ด  การปักช า  การตอนก่ิง  การ



ติดตา  การทาบก่ิง  การเสียบยอด  และการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตเตม็ท่ีจะออกดอก  ดอกไดรั้บการ
ผสมพนัธ์ุกลายเป็นผล  ผลมีเมล็ด  ซ่ึงสามารถงอกเป็นตน้พืชตน้ใหม่หมุนเวยีนเป็น วฏัจกัร 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         1. อธิบายการสืบพนัธ์ุของพืชดอก การขยายพนัธ์ุพืช และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
         2. อธิบายส่วนประกอบของดอกได ้(  ส่วนประกอบของดอกท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุไดแ้ก่ เกสร
ตวัเมีย ประกอบดว้ยรังไข่  ออวลุ  และเกสรเพศผู ้ ประกอบดว้ยอบัเรณูและละอองเรณู ) 
         3. อธิบายการสืบพนัธ์ของพืชดอกได ้( พืชดอกมีการสืบพนัธ์ุทั้งแบบอาศยัเพศและการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยั
เพศ ) 
4. กจิกรรมการเรียนรู้  
         กจิกรรมที ่1 
             1. น าดอกไมม้าให้นกัเรียนดู และสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัดอกไมท่ี้น ามาโดยใชค้  าถาม 

 - ดอกไมแ้ต่ละดอกมีสีอะไรบา้ง 

 - ลกัษณะของดอกมีอะไรท่ีเหมือนกนัและมีอะไรท่ีต่างกนั 

 - ส่วนต่าง ๆของดอกไมจ้ะมีหนา้ท่ีอยา่งไร 

            กจิกรรมที ่2      
               1. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนศึกษา ใบงานท่ี 1 เร่ือง ส่วนประกอบของดอกและปฏิบติักิจกรรมตามใบงานท่ี 
1 และบนัทึกผลลงในแบบบนัทึกใบงานท่ี 1  
 2. นกัเรียนส่งตวัแทนน าเสนอผลงาน 
 3. ใหน้กัเรียนดูภาพดอกไมห้รือดอกไมข้องจริงและอธิบายการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิของดอก  
 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป ส่วนประกอบของดอก  ชนิดของดอก  การถ่ายละอองเรณู และการ
ปฏิสนธิ หลงัจากการปฏิสนธิแลว้รังไข่จะเจริญเป็นผลออวลุจะเจริญเป็นเมล็ด 
     กจิกรรมที ่3  
         1. ครูทบทวนการถ่ายละอองเรณู และการปฏิสนธิของพืชดอกในประเด็นต่อไปน้ี 
                 - หลงัจากการปฏิสนธิแลว้รังไข่จะเจริญเติบโตไปเป็นผล และออวลุเจริญเติบโตไปเป็นเมล็ด 
                - วฏัจกัรชีวิตของพืชประกอบดว้ย  เมล็ด  ตน้กลา้  ตน้  ดอก  ผล  เมล็ด  
กจิกรรมที ่4 
        1. นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 – 4 คน  
        2. ใหน้กัเรียนดูภาพของพืช ในใบงานท่ี 2 หรือพืชของจริง  แลว้ร่วมอภิปรายวา่พืชแต่ละชนิด ขยายพนัธ์ุได้
อยา่งไร และสรุปผลการศึกษาลงในแบบบนัทึกใบงานท่ี 2 
        3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปการขยายพนัธ์ุพืชโดยวธีิต่าง ๆ  จากแบบบนัทึกใบงานท่ี 2 
        4. ใหน้กัเรียนสรุปวธีิการขยายพนัธ์ุพืชโดยใชเ้มล็ดลงในแบบบนัทึกใบงานท่ี 3  การขยายพนัธ์ุพืชโดยการใช้
เมล็ด 



       5.ใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลวา่นอกเหนือจากภาพท่ีก าหนดใหแ้ลว้นกัเรียนช่วยกนับอกช่ือพืชชนิด  อ่ืน ๆ และ
วธีิการขยายพนัธ์ุแลว้สรุปตามรูปแบบท่ีนกัเรียนก าหนดในแบบบนัทึกใบงานท่ี 4  
กจิกรรมสรุป 
       1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานโดยใช ้Application Keynote 
       2. นกัเรียนสรุปเก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุของพืชดอกโดยใช ้Application Popplet 
               - การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ ขยายพนัธ์ุโดยการใชเ้มล็ดหรือขยายพนัธ์ุโดยการใชส่้วนต่าง ๆของพืช 
5. ภาระงาน / ช้ินงาน 
 1.  ใบงานท่ี 1 , 2 , 3 
 2. แบบบนัทึกใบงานท่ี 1 , 2 , 3 , 4 
              3. ช้ินงาน Application Keynote 
              4. ช้ินงาน Application Popplet 
6. แหล่งเรียนรู้/ส่ือ 
 1. พืชส าหรับการขยายพนัธ์ุ  
 2. ดอกไมช้นิดต่างๆ 
 3. เมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ  
 4. สีไม ้
              5. Ipad 
              6. Projector 

 
7. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือ 
1.  การสังเกต 
2.  ประเมินผลงาน 

1.  แบบสังเกตการท างาน 
2.แบบประเมินผลงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 



8. บันทกึหลงัสอน 
     ผลการสอน
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
     ปัญหา/อุปสรรค
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
8.กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                                         (ลงช่ือ)................................................ 
                                                                                                             ( นางสาวอจัฉราภรณ์  เสียมไหม ) 
                                                                                                                               (ครูผูส้อน) 
9.ความคิดเห็นผูบ้ริหาร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                                              (ลงช่ือ)................................................ 
                                                                                                                    (...............................................)      
                                                                                                                             ( ผูอ้  านวยการโรงเรียน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที ่1 
เร่ือง  ส่วนประกอบของดอก 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมต่อไปน้ี 
วสัดุอุปกรณ์  

1. ดอกไมช้นิดต่าง ๆ 
2. สีไม ้

ขั้นตอน   การท ากิจกรรมต่อไปน้ีในแบบบนัทึกใบงานท่ี 1 
1. ใหน้กัเรียนวาดภาพดอกไมท่ี้สนใจ  1 ชนิด  แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอกพร้อมระบายสี 
2. ช้ีบอกส่วนประกอบของดอก 
3. บอกหนา้ท่ีของส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบบันทึกใบงานที ่ 1 
เร่ือง  ส่วนประกอบของดอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก 

1. ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

2. ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

3. ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

4. ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

5. ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

6. ...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

7. ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

8. ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 

 



 
 

 

 
 

 

ใบงานที ่2 
เร่ือง  พืชขยายพนัธ์ุได้อย่างไร 

ค าช้ีแจง   
1. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มดูภาพของพืชต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 2. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายวา่ พืชแต่ละชนิดมีการขยายพนัธ์ุไดโ้ดยวธีิใดบา้ง บนัทึกผลการอภิปราย 
ลงในแบบนัทึกใบงานท่ี 2 
 3.นอกเหนือจากภาพท่ีก าหนดใหน้กัเรียนช่วยกนับอกช่ือพืชชนิดอ่ืน ๆ และวธีิการขยายพนัธ์ุแลว้สรุป
ตามรูปแบบท่ีนกัเรียนก าหนด  
 
 
 
 



ใบงานที ่3 
เร่ือง  พืชขยายพนัธ์ุได้อย่างไร 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 1. พืชมีการขยายพนัธ์ุพืช  โดยวธีิใดไดบ้า้ง  

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

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

.................................................................................................................................................................. 
 2. ถา้นกัเรียนตอ้งการปลูกพืช 1 ชนิด  นกัเรียนจะเลือกพืชชนิดใด  เพราะเหตุใด  

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

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



แบบบันทกึใบงานที ่3 
เร่ือง  การขยายพันธ์ุพืชโดยใช้เมลด็ 

 
 

การขยายพันธ์ุพืชโดยใช้เมล็ด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทกึใบงานที ่4 
เร่ือง  การขยายพันธ์ุพืชโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช 

 
   การขยายพนัธ์ุพืชโดยส่วนประกอบต่างๆของพืช.. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 


