คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว14101 วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะหหนาที่ของทอลําเลียงและปากใบของพืช ปจจัยที่
จําเปนบางประการตอการเจริญเติบโตและการสังเคราะหดวยแสงของ
พืช การตอบสนองของพืชตอแสง เสียง และการสัมผัส พฤติกรรมของ
สัตวที่ตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ การสัมผัสและนําความรูไปใช
ประโยชน การเคลื่อนที่ของแสงจากแหลงกําเนิด การสะทอนของแสงที่
ตกกระทบวัตถุ จําแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหลงกําเนิด
แสง การหักเหของแสงเมื่อผานตัวกลางโปรงใสสองชนิด
การ
เปลี่ยนแสงเปนพลังงานไฟฟา แสงขาวประกอบดวยแสงสีตาง ๆ และนํา
ความรูไปใชประโยชนการเกิดดินระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใชปลูก
พืชในทองถิ่นอําเภอตาพระยา ลักษณะของระบบสุริยะ
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู
การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล บันทึกจัดกลุม
 ขอมูลและการ
อภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถนําเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของการ
นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด

ว1.1

ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4

ว5.1

ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6

ว6.1

ป.4/1,ป.4/2

ว7.1

ป.4/1

ว8.1

ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6,ป.4/7,ป.4/8

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

โครงสรางรายวิชา
ว14101 รายวิชาวิทยาศาสตร
ประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
80 ชั่วโมง
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สาระ / มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร

รหัสวิชา ว 14101

ชั้น ประถมศึกษาปที่ 4
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1
เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่
ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
1. ทดลองและอธิบายหนาที่ของทอลําเลียงและปากใบของพืช
2. อธิบาย น้ํา แกสคารบอน -ไดออกไซด แสง และคลอโรฟลล
เปนปจจัยที่จําเปนบางประการตอการเจริญเติบโตและการ
สังเคราะหดวยแสงของพืช
3. การเจริญเติบโตและการสังเคราะหดวยแสงของพืช
4. อธิบายพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ การ
สัมผัสและนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยา
ศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
การแกปญหา รูวา
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูใน
ชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน

1. ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณที่จะศึกษา
ตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ
2. วางแผนการสังเกตเสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
คนควา และคาดการณสิ่งที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ
3. เลือกอุปกรณ ที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ
4. บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอผล สรุปผล
5. สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบ ตอไป
6. แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
7. บันทึกและอธิบาย ผลการสํารวจ ตรวจสอบอยาง
ตรงไปตรงมา
8. นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา หรือเขียน
อธิบายกระบวนการและผลของงานใหผูอื่นเขาใจ

แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ประถมศึกษาปที่ 4
หนวยการเรียนรู การดํารงชีวิตของพืช
เวลาเรียน 16 ชั่วโมง

ชั้น

โครงสรางของพืช
เวลาเรียน 8 ชั่วโมง
เรื่อง รากและลําตน

เวลา

2 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………
สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด
รากเปนโครงสรางของพืชที่อยูใตดินและแผขยายออกไป ซึ่งทํา
หนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหาร สวน
ลําตนเปนสวนของพืชที่ตอจาก
รากขึ้นมา ทําหนาที่ชูกิ่ง กาน และใบ ขึ้นสูอากาศเพื่อรับอากาศและ
แสงแดด
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกสวนประกอบภายนอกของพืชและหนาที่ได
2. บอกหนาที่ของรากและลําตนได
สาระการเรียนรู
1. สวนประกอบภายนอกของพืชและหนาที่
2. รากและลําตน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห
- ทักษะการคิดสังเคราะห
ความสามารถในการแกปญหา
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- กระบวนการทํางานกลุม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน

กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ 1

สอนวันที่

1. ครูนําตนไมหรือภาพตนไมที่มีสวนประกอบภายนอก เชน ราก
ลําตน ใบ ดอก และผล มาให
นักเรียนดู แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสวนประกอบภายนอกของพืช
ไดแกอะไรบาง แตละสวนมีหนาที่อะไร
2. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในใบงานที่ 1.1 สวนประกอบ
ภายนอกของพืช ดังนี้
1) นักเรียนนําตนพืชที่มีสวนประกอบภายนอกครบถวน คือ
ราก ลําตน ใบ ดอก และผลมาศึกษา
2) นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปรียบเทียบกับภาพตนพืชใน
ใบงาน
3) เขียนชื่อเรียกสวนประกอบภายนอกของพืชคืออะไร มี
หนาที่อยางไร

3. นักเรียนนําเสนอผลงานที่หนาชั้น
4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูจากการทํากิจกรรม เรื่อง
สวนประกอบภายนอกของพืชแลวเขียนเปนแผนผังความคิด
ชั่วโมงที่ 2

สอนวันที่

1. ครูตั้งคําถามใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ หนาที่ของ
รากและลําตน
2. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมการทดลองในใบงานที่ 1.2 หนาที่
ของรากและลําตน ดังนี้
1) แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน ใหแตละกลุมนําตน
เทียนมาลางรากใหสะอาดแลวสังเกตลักษณะของรากและลําตน
2) แชตนเทียนในน้ําหมึกสีแดง ทิ้งไวประมาณ 30 นาที
3) ตัดลําตนเทียนตามขวาง ใชแวนขยายสองดู บันทึกผลการ
สังเกตและวาดภาพลงในใบงาน
3. ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานที่หนาชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับหนาที่ของรากและ
ลําตน
5. ใหนักเรียนศึกษาความรูเพิ่มเติมจากใบความรูที่ 1.1 รากและ
ลําตน
สื่อการเรียนรู
1. ใบงานที่ 1.1 สวนประกอบภายนอกของพืช
2. ใบงานที่ 1.2 หนาที่ของรากและลําตน
3. แบบทดสอบ
เว็บไซต ทรูปลูกปญญา (http://www.trueplookpanya.com)
แหลงการเรียนรู

1. หองสมุด
2. เว็บไซต ทรูปลูกปญญา (http://www.trueplookpanya.com)
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
2. ประเมินจากการทําใบงาน
3. ประเมินจากการทําแบบทดสอบ
แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4
หนวยการเรียนรู การดํารงชีวิตของพืช
เวลาเรียน 16 ชั่วโมง
โครงสรางของพืช
เวลาเรียน 8 ชั่วโมง
เรื่อง ใบและหนาที่ของใบ

เวลา

6 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………
สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด
ใบ เปนโครงสรางที่สําคัญของพืช ทําหนาที่สรางอาหารและหายใจ
โดยการหายใจจะเกิดที่บริเวณปากใบ ซึ่งเปนรูเล็กๆ สวนใหญอยูท
 างทอง
ใบ
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกหนาที่และลักษณะของใบได
2. บอกประโยชนของการคายน้ําของพืชได
สาระการเรียนรู
ใบและหนาที่ของใบ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห
- ทักษะการคิดสังเคราะห
ความสามารถในการแกปญหา
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- กระบวนการทํางานกลุม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูใหนักเรียนนําใบไมที่มีลักษณะตางๆ กันมาศึกษา โดยให
นักเรียนสังเกตลักษณะรูปรางและสีของใบไมแตละชนิดวา เหมือนกันหรือ
แตกตางกันอยางไร แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับหนาที่ของใบวามีหนาที่
อะไร (สรางอาหารและคายน้ํา)
2. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมการทดลองในใบงานที่2.1 การคายน้ํา
ของใบไม ดังนี้
1) เลือกกิ่งไมที่มีขนาดเทากันๆมา2 กิ่ง โดยกิ่งหนึ่งเด็ดใบและ
ดอกใหหมด อีกกิ่งหนึ่งไมตองเด็ด
2) นําถุงพลาสติกมาครอบกิ่งไมทั้งสองกิ่ง แลวใชเชือกผูกปากถุง
ไวประมาณ 15-30 นาที
3) สังเกตการเปลี่ยนแปลง และวาดภาพ บันทึกผล ลงในใบงาน
3. นักเรียนนําเสนอผลงานที่หนาชั้น
4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความรูที่ไดจากการทํา

กิจกรรม เรื่อง ใบและหนาที่ของใบ จนไดขอสรุปดังนี้
- ใบพืช ทําหนาที่คายน้ํา ซึ่งการคายน้ําเปนประโยชนตอพืช คือ
ทําใหเกิดการลําเลียงน้ําและธาตุอาหารอยางตอเนื่อง และยังชวยลดความ
รอนใหพืชดวย

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในใบงานที่2.2 ลักษณะของใบไม โดย
ใหนักเรียนเก็บตัวอยางใบไมที่มีลักษณะตางๆ ในชุมชนมาติดในใบงาน
เชน ใบไมที่มีลักษณะรี กลม หยัก เปนตน พรอมทั้งเขียนบอกชื่อใบไมและ
ประโยชน
2. ครูสุมเรียกนักเรียนออกมานําเสนอผลงานที่หนาชั้น
3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูจากการทํากิจกรรม และนํา
ผลงานติดปายนิเทศ

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูกําหนดปญหาแลวใหนักเรียนตั้งสมมติฐานหรือหาคําตอบวา
นอกจากหนาที่ตามปกติของราก ลําตน ใบ แลวในบางครั้งยังมีหนาที่พิเศษ
อื่นๆ อยางไรบาง (เชน สะสมอาหาร ขยายพันธุ เกาะยึดลําตน) ใหนักเรียน
รวมกันอภิปรายหาคําตอบ
2. ครูถามนักเรียนวา เคยพบเห็นพืชในชุมชนที่มีลักษณะพิเศษดังที่
กลาวมาบางหรือไม ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยาง
3. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในใบงานที่ 2.3 สวนประกอบของพืช
โดยใหนักเรียนรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับราก ลําตน และใบของพืชในชุมชน
ซึ่งทําหนาที่พิเศษ เชน สะสมอาหาร ขยายพันธุ หรือเกาะยึดลําตน โดยวาด
ภาพหรือถายภาพมาติดในใบงาน จดบันทึกขอมูลตามหัวขอที่กําหนด
4. ครูสุมเรียกนักเรียนออกมานําเสนอผลงานที่หนาชั้น
5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูจากการทํากิจกรรม

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูสุมเรียกนักเรียนออกมาพูดสรุปเกี่ยวกับหนาที่ของทอลําเลียง
และปากใบของพืช จากนั้นเขียนลงในสมุด ใหตัวแทนนักเรียนในชั้น
รวบรวมสมุดสงครู
2. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดอีกครั้งหนึ่ง
3. ใหนักเรียนทํากิจกรรมชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1 การลําเลียงน้ําและ
อาหารของพืช โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) วาดภาพตนพืชลงในใบกิจกรรม 1 ตน แลวเขียนลูกศรแสดงทิศ
ทางการลําเลียงน้ําและอาหาร จากนั้นระบายสีภาพใหสวยงาม
2) แบงนักเรียนออกเปนกลุมละ 4-5 คน แลวรวมกันศึกษาลักษณะ
ของปากใบของพืชโดยปฏิบัติ ดังนี้
- พับใบพืช แลวฉีกแฉลบดานหลังใบใหไดเยื่อบางๆ
- วางเยื่อผิวใบลงบนแผนสไลดและหยดน้ํา สังเกตดูจากกลอง
จุลทรรศน
- วาดภาพปากใบที่สังเกตได จากนั้นเขียนบอกหนาที่ของปากใบ
3) ใหแตละกลุมรวมกันอภิปรายวา การคายน้ําของพืชมี
ความสัมพันธกับการลําเลียงน้ําและธาตุอาหารอยางไร เสร็จแลวใหสมาชิก
กลุมทุกคนบันทึกลงในใบกิจกรรม
4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานที่หนาชั้น
5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทํากิจกรรม และนํา
ผลงานติดปายนิเทศ
6. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ 2.4 ฝกคิดเพื่อทบทวนความรูความเขาใจ
เสร็จแลวรวมกันเฉลย
สื่อการเรียนรู
1. หนังสือเรียน วิทยาศาสตร ป.4
2. ใบงานที่ 2.1 การคายน้ําของใบไม

3. ใบงานที่ 2.2 ลักษณะของใบไม
4. ใบงานที่ 2.3 สวนประกอบของพืช
5. ใบงานที่ 2.4 ฝกคิด พิชิตคําถาม
เว็บไซต ทรูปลูกปญญา (http://www.trueplookpanya.com)
แหลงการเรียนรู
1. บริเวณโรงเรียนหรือบริเวณบาน
2. หองสมุด
3. เว็บไซต ทรูปลูกปญญา (http://www.trueplookpanya.com)

