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มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที 1 สิ งมีชีวติ กับกระบวนการดํารงชี วติ
มาตรฐานที ว 1.1
เข้าใจหน่วยพืนฐานของสิ งมี ชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้ าง และหน้าที ของระบบต่างๆ ของ
สิ งมีชีวิตทีทํางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้ และนําความรู ้ไปใช้ใน
การดํารงชีวติ ของตนเองและดูแลสิ งมีชีวติ
ตัวชี วัด
ม.1/8 ทดลองและอธิ บายกลุ่มเซลล์ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างระบบเนือเยือลําเลียง
การลําเลียงนํา แร่ ธาตุ และอาหารของพืช
ม.1/9 สังเกตและอธิ บายโครงสร้างและระบบลําเลียงนําและอาหารของพืช
สาระสํ าคัญ
พืชมีโครงสร้างระบบลําเลียงทําหน้าทีลําเลียงนํา แร่ ธาตุและอาหารเพือไปเลียงลําต้นของพืช โดย
ผ่านระบบเนือเยือลําเลียงซึ งระบบเนือเยือลําเลียงประกอบด้วย ท่อลําเลียงนําและแร่ ธาตุหรื อไซเล็มและท่อ
ลําเลี ยงอาหารหรื อโฟลเอม พืชจะทําการลําเลียงนําและแร่ ธาตุจากพืนดินขึนสู่ ลาํ ต้นโดยผ่านทางรากและ
ขนรากและส่ งผ่านท่อไซเล็มเข้าสู่ ลาํ ต้นและท่อโฟลเอมนําไปสู่ กระบวนการสร้ างอาหารเพือไปหล่อเลียง
ส่ วนต่างๆของพืชให้เจริ ญเติบโต และโครงสร้ างระบบลําเลี ยงของพืชใบเลี ยงเดี ยวยังมีความแตกต่างกับ
โครงสร้างระบบของพืชใบเลียงคู่
สมรรถนะสํ าคัญ
1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ความสามารถในการคิด
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มุ่งมันในการทํางาน
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ ( K )
1. อธิ บายส่ วนประกอบของพืชและโครงสร้างระบบลําเลียงของพืชได้
2. สรุ ปองค์ความรู ้เกียวกับโครงสร้างระบบลําเลียงในพืชและความแตกต่างของเนือเยือลําเลียง
ของพืชใบเลียงเดียวและพืชใบเลียงคู่ได้
ด้ านทักษะ/ กระบวนการ( P )
3. มีทกั ษะในการทดลองเกียวกับโครงสร้างระบบลําเลียงของพืชได้
ด้ านจิตวิทยาศาสตร์ ( A )
4. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
5. มีความอดทนมุ่งมันในการทํางาน
สาระการการเรียนรู้
1. รากและขนราก
2. โครงสร้างระบบลําเลียงของพืช
3. ความแตกต่างของโครงสร้างระบบลําเลียงของพืชใบเลียงเดียวและพืชใบเลียงคู่

ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู กล่าวทักทายให้ดูสือเกียวกับ หน้าทีและส่ วนประกอบของพืช ตอนที
1/1(http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/11533-020261/) เพือกระตุน้
ความสนใจของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้เรื อง กระบวนการดํารงชีวติ ของพืช
2. ครู ใช้คาํ ถามกับนักเรี ยนเกียวกับ ข้อแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์ ชีประเด็นเกียวกับการดํารงชีวติ
ของสัตว์ และของพืชรวมถึงสอบถามข้อมูลจากพืนความรู ้เดิมเกียวกับส่ วนประกอบของพืช และ
หน้าของแต่ละส่ วนประกอบ จากสื อทรู โดยสุ่ มถาม
2.1 พืช และสัตว์ต่างกันในการดํารงชีวติ อย่างไร?(พืชเคลือนไหวช้ า/พืชสร้ างอาหารเอง
ได้ ฯลฯ)
2.2 พืชรับนํา และอาหารทางไหน?( พืชรั บนําทางรากส่ วนอาหารพืชสร้ างเองได้ )
2.3 ส่ วนประกอบของพืช(ครู ชี และสุ่ มถาม). คืออะไร ? และทําหน้าทีอะไร?(คําตอบตาม
ส่ วนประกอบที สุ่ มถาม เช่ น ราก ดูดนําและเร่ ธาตุ)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขันที 1 สร้ างความสนใจ
1. ครู แนะนําสื อทรู ซึ งมีรูปแบบ คลิปวีดีโอจํานวน 5 ตอน เกียวกับกระบวนการดํารงชี วติ ของพืช
2. ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนชุดที 1 จํานวน 10 ข้อ โดยใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน 10 นาที
ขันที 2 สํ ารวจและค้ นหา
1.ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มละ 5-6 คน จากนันให้นกั เรี ยนเลือกประธาน รองประธาน กรรมการ และ
เลขานุการ
2. ครู ให้หวั หน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มมารับใบกิจกรรมที 1 เป็ นคําถามเกียวกับการดูสือจากคลิปวีดีโอ
เรื องขนราก และเมือนักเรี ยนดูในแต่ละส่ วนทีสําคัญ ครู ใช้คาํ ถามกับนักเรี ยนสอดแทรกเข้าไปร่ วมกับการ
ใช้สือ อาจมีการรี เพลย์ เพือสร้างความเข้าใจกับนักเรี ยน
3. ครู อธิ บายถึงการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้นกั เรี ยนฟังอีกครัง แล้วอธิ บายถึง
เนือหากิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. ใบกิจกรรมที 1 กิจกรรมการทดลองเรื องขนราก ให้นกั เรี ยนส่ งตัวแทนกลุ่มมารับใบกิจกรรม
จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง ศึกษาใบกิจกรรมร่ วมกัน ปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม บันทึกผลลงในใบ
บันทึกผลกิจกรรมที 1 สรุ ปผลการทํากิจกรรม
5. เมื อนักเรี ยนปฏิ บตั ิตามใบกิ จกรรมที 1 เรี ยบร้ อยแล้ว จากนันให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนมารั บ
ใบกิจกรรมที 2 เรื อง ทดลองโครงสร้างระบบลําเลียงของพืช พร้อมกับอุปกรณ์ในการทดลองกลุ่มละ 1 ชุ ด
พร้อมกับให้นกั เรี ยนตรวจนับอุปกรณ์ในการทดลองให้ครบ และครู ยาถึ
ํ งความปลอดภัยของการปฏิบตั ิการ
ทดลอง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทดลอง
6. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาวิธีการทดลองจากนันให้เริ มปฏิบตั ิการทดลองตามขันตอน
อย่างระมัดระวังแล้วช่วยกันสรุ ปผลการทดลองลงในใบบันทึกกิจกรรมที 2 โดยใช้เวลาในการทดลอง 40
นาที
7.ครู ดูแลและควบคุมการทดลองขณะนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างใกล้ชิด พร้อมสอดแทรกหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรม การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกับสมาชิกในกลุ่ม หลักการทํางานร่ วมกัน และการมีนาใจต่
ํ อ
เพือนร่ วมทีม
8. ให้นกั เรี ยนดูสือ เรื องโครงสร้างและระบบลําเลียงในพืช
https://www.youtube.com/watch?v=tiPaXvnRHIM

8. หลังจากนันครู ให้หวั หน้ากลุ่มออกมารับใบกิจกรรมที 3 (ใบความรู ้) และใบบันทึกกิจกรรมที 3
แล้วนําไปแจกให้กบั สมาชิกภายในกลุ่มคนละ 1 ชุด
9. ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้ เรื อง โครงสร้างระบบลําเลียงของพืช ความแตกต่างของโครงสร้าง
ระบบลําเลียงของพืชใบเลียงเดียวและพืชใบเลียงคู่ แล้วสรุ ปองค์ความรู ้ลงในบันทึกกิจกรรมดังนี
9.1 ใบบันทึกกิจกรรมที 3.1 สรุ ปองค์ความรู ้เรื องโครงสร้างระบบลําเลียงของพืชแล้วเขียนเป็ นผัง
มโนทัศน์ โดยให้แต่ละคนออกแบบผังมโนทัศน์ตามความคิดของตนเอง
9.2 ใบบันทึกกิจกรรมที 3.2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของโครงสร้างระบบลําเลียงของ
พืชใบเลียงเดียวและพืชใบเลียงคู่
9.3 ใบบันทึกกิจกรรมที 3.3ตอบคําถามทีกําหนดให้ถูกต้อง จากนันให้นาํ ใบกิจกรรม
ทังหมดมาส่ งครู

ขันที 3 อธิบายและลงข้ อสรุ ป
1. ให้นัก เรี ย นแต่ล ะกลุ่ ม ส่ ง ตัวแทนกลุ่ ม ละ 2 ออกมานํา เสนอผลการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมที 1 และ
กิจกรรมที 2 หน้าชันเรี ยน
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิ ปรายเกี ยวกับขนราก และโครงสร้ างระบบลําเลี ยงของพืชจากการ
สื บ ค้นข้อมู ล ส่ วนประกอบของพืช โครงสร้ า งระบบลําเลี ย งของพื ช และ การทดลองโครงสร้ างระบบ
ลําเลียงของพืช โดยใช้ผลการสื บค้นข้อมูลจากอินเตอเนต และผลการทดลองโดยการตังคําถาม ดังนี
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/11533-020261/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/11533-020261/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/11533-020262/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/11533-020264/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/11533-020266/
2.1 รากและขนรากของพืชทําหน้าทีอย่างไร? ( ดูดนําและแร่ ธาตุ)
2.2 โครงสร้างระบบลําเลียงของพืชประกอบด้วยท่อลําเลียงอะไรและทําหน้าทีอย่างไร?
(ท่ อลําเลียงนําและท่ อลําเลียงอาหาร)
2.3โครงสร้างระบบลําเลียงของของพืชใบเลียงเดียวและพืชใบเลียงคู่มีความแตกต่างกัน
อย่างไร? (พื ชใบเลี ยงเดี ยว ว่ า มี ระบบท่ อลําเลี ยงคื อไซเลมและโฟลเอมเรี ยงตัวกันเป็ น
กลุ่มๆกระจัดกระจายทัวไปและไม่ มีแคมเบี ยมกันระหว่ างไซเลมและโฟลเอม แต่ พืชใบเลี ยงคู่ มี
ระบบท่ อลําเลี ยงเรี ยงตัวเป็ นระเบี ยบรอบๆลําต้ นโดยมี โฟลเอมอยู่ทางด้ านนอกไซเลมอยู่ทางด้ าน
ในในแนวรั ศมีเดียวกัน)
2.4 เมือเริ มปฏิบตั ิการทดลองผ่านไป 5 นาที มีการเปลียนแปลงอย่างไร?(เกิดการลําเลียงนํา
ของพืชสั งเกตจากลําต้ นผักกระสั งมีสีแดงเป็ นเส้ น)
2.5 ผลการทดลองโครงสร้างระบบลําเลียงของพืชเป็ นอย่างไร? (ท่ อลําเลียงนําและอาหาร
ของพืชใบเลียงคู่ละใบเลียงเดียวต่ างกัน ท่ อลําเลียงเป็ นตท่ อยาวตังแต่ รากจนถึงใบของพืช)
3. ครู แ ละนัก เรี ย นร่ ว มกันสรุ ป ผลการสื บ ค้นข้อมู ล และผลการทดลอง โดยให้ข ้อ สรุ ป ว่า พื ช
ประกอบด้วย ราก ลําต้น ก้าน ใบ ดอก ผล พืชมีโครงสร้างระบบลําเลียง โดยขนรากมีหน้าทีดูดนําและแร่
ธาตุ ซึ งขนรากมีจาํ นวนมาก และขนาดเล็กเพือเพิมพืนทีผิวสัมผัสกับนําและแร่ ธาตุได้มากทีสุ ด โดยผ่าน
เนื อเยือลําเลี ยงซึ งประกอบด้วยท่อลําเลียงนําและแร่ ธาตุ คือ ไซเล็ม พืชจะดูดซึ มนําและแร่ ธาตุอาหารจาก
ดินทางรากโดยรากจะมีขนรากเป็ นตัวช่วยในการดูดซับแร่ ธาตุอาหารจากดินเข้าสู่ ท่อลําเลียงนําและแร่ ธาตุ
ไซเล็มขึนสู่ ลาํ ต้นและท่อลําเลียงอาหาร คือ โฟลเอม โดยใบจะทําหน้าทีในการสร้างอาหารและส่ งผ่าน
โดยท่อลําเลียงอาหาร หรื อโฟลเอมไปสู่ ส่วนต่างๆของพืชเพือใช้ในการเจริ ญเติบโตของพืช การลําเลียงของ
นําและอาหารของพืชโดยรากใช้การแพร่ และการออสโมซี สและความแตกต่างของโครงสร้างระบบลําเลียง
ของพืชใบเลียงเดียว ว่ามีระบบท่อลําเลียงคือไซเลมและโฟลเอมเรี ยงตัวกันเป็ นกลุ่มๆกระจัดกระจายทัวไป
และไม่มีแคมเบียมกันระหว่างไซเลมและโฟลเอม แต่พืชใบเลี ยงคู่มีระบบท่อลําเลี ยงเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ

รอบๆลําต้นโดยมีโฟลเอมอยู่ทางด้านนอกไซเลมอยู่ทางด้านในในแนวรัศมี เดี ยวกันและระหว่างไซเลม
กับโฟลเอมมีเนือเยือเจริ ญทีเรี ยกว่าแคมเบียมกันอยูด่ งั นันในพืชใบเลียงคู่มีแคมเบียมดังนันจะเกิดวงปี ขึน
ขันที 4 ขันขยายความรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนสอบถามข้อสงสัยจากการเรี ยนรู ้เรื อง โครงสร้างระบบลําเลียงของพืชว่ามีขอ้ สงสัย
หรื อไม่เข้าใจตรงส่ วนไหน ถ้ามีให้สอบถามครู จะได้อธิ บายเพิมเติมให้เข้าใจชัดเจน
2. ครู กล่าวชมเชยนักเรี ยนทีตังใจปฏิบตั ิกิจกรรมและให้ความร่ วมมือกับสมาชิ กในกลุ่มเป็ นอย่างดี
และมีความตังใจในการเรี ยนรู ้และแนะนําให้นกั เรี ยนนําความรู ้ทีได้รับ เรื อง โครงสร้างระบบลําเลี ยงของ
พืชไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชี วิตประจําวันเช่น ความรู ้เรื อง โครงสร้างระบบลําเลียงของพืช
ว่าโครงสร้างอย่างไร และความแตกต่างของพืชใบเลียงเดียวและพืชใบเลียงคู่แตกต่างกันอย่างไร
3. ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนจํานวน 10 ข้อ เพือทดสอบความรู ้ ความเข้าใจหลังการ
เรี ยนรู ้โดยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดที 1 เวลา 10 นาที
ขันที 5 ประเมิน
1. ครู ประเมินด้านความรู ้ของนักเรี ยน โดยตรวจใบบันทึกกิจกรรมที 3และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
2. ครู ประเมินด้านทักษะกระบวนการทดลองกิจกรรมที 1-2
3. ครู ประเมินด้านจิตวิทยาสาสตร์ โดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนขณะปฏิบตั ิกิจกรรม ด้านมี
ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีความมุ่งมันในการทํางาน

ขันสรุป
ครู นํา ผัง มโนทัศ น์เกี ยวกับ โครงสร้ า งระบบลํา เลี ย งในพื ช ที ถู ก ต้องแสดงให้นักเรี ย นดู และ
ร่ วมกันสรุ ปเกียวกับโครงสร้างของระบบลําเลียงพืช จากผังมโนทัศน์ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามความ
เข้าใจ และให้นกั เรี ยนสรุ ปเป็ นสํานวนของตนเองจากผังมโนทัศน์โครงสร้างระบบลําเลียงพืช

แหล่ งเรียนรู้
1. สื อทรู โดยเฉพาะส่ วนของอินเตอเนตและเว็บไซต์ ทรู ปลูกปัญญา
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/11533-020261/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/11533-020261/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/11533-020262/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/11533-020264/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/11533-020266/
https://www.youtube.com/watch?v=tiPaXvnRHIM
2. ห้องสมุดโรงเรี ยน
3. ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
4. ใบความรู ้ เรื อง โครงสร้างระบบลําเลียงของพืช

การวัดผลประเมินผล
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ ( K )
1. อธิ บายส่ วนประกอบของพืช
และโครงสร้างระบบลําเลียงของ
พืชได้
2.อธิ บายความแตกต่างของ
โครงสร้างระบบลําเลียงของพืชใบ
เลียงเดียวและพืชใบเลียงคู่ได้
ด้ านทักษะกระบวนการ ( P)
3.ทดลองเกียวกับโครงสร้าง
ระบบเนือเยือลําเลียงของพืชได้
ด้ านจิตวิทยาศาสตร์ ( A)
4. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
5. มีความมุ่งมันในการทํางาน

วิธีการวัด

ตรวจใบบันทึก
กิจกรรมที 3

เครืองมือทีใช้ วดั

เกณฑ์ การวัด

ใบบันทึกกิจกรรมที 3 ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์

ตรวจใบบันทึก
กิจกรรมที3
ตรวจใบบันทึก
กิจกรรมที 1-2

ใบบันทึกกิจกรรมที
1-2

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์

ประเมินพฤติกรรม
1.มีความสนใจใฝ่
เรี ยนรู ้
2. มีความมุ่งมันใน
การทํางาน

แบบประเมินด้านจิต
วิทยาศาสตร์

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์

รายละเอียดเกณฑ์ การประเมินด้ านทักษะกระบวนการ ( P)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 2 เรื องโครงสร้ างระบบลําเลียงของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาสาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปี ที 1
คุณภาพ
ยอดเยียม(4)

เกณฑ์

กําหนดวิธีการ

ดี(3)
กําหนดวิธีการ

อุปกรณ์ สารเคมี อย่าง อุปกรณ์ สารเคมี
ความสามารถ
ในการออกแบบ ถูกต้องเหมาะสม และ อย่างถูกต้อง
ใช้อย่างถูกวิธีทุกครัง เหมาะสม และใช้

พอใช้(2)

ต้องปรับปรุ ง(1)

กําหนดวิธีการ

กําหนดวิธีการ

อุปกรณ์ สารเคมี

อุปกรณ์ สารเคมี

อย่างถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง ไม่

เหมาะสม และใช้ เหมาะสม และใช้

อย่างถูกวิธีบ่อยครัง อย่างถูกวิธีบางครัง อย่างไม่ถูกวิธี
ทดลองตามขันตอนที ทดลองตามขันตอน ทดลองตามขันตอน การทดลองไม่
กําหนดไว้ทนั เวลา ใช้ ทีกําหนดไว้ ทันเวลา ทีกําหนดไว้

เป็ นไปตามขันตอน

อุปกรณ์และสารเคมี ใช้อุปกรณ์และ

ทันเวลา ใช้

ไม่ทนั เวลา ใช้

อุปกรณ์และ

อุปกรณ์และ

การปฏิบตั ิการ อย่างถูกต้อง
ทดลอง
คล่องแคล่ว และ
เหมาะสมทุกครัง

สารเคมีอย่าง

ถูกต้อง คล่องแคล่ว สารเคมีอย่าง

สารเคมีไม่ถูกต้อง

และเหมาะสม

ถูกต้องคล่องแคล่ว ไม่คล่อง และไม่

บ่อยครัง

และเหมาะสม

เหมาะสม

บางครัง
บันทึกผลคล่องแคล่ว บันทึกผล

บันทึกผล

บันทึกผลไม่

ถูกต้อง และออกแบบ คล่องแคล่ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว ไม่ค่อย
ตารางบันทึกผลที

และออกแบบตาราง และออกแบบตาราง ถูกต้อง และ

การบันทึกผล เหมาะสมกับข้อมูลทุก บันทึกผลที
ครัง

ออกแบบตาราง

เหมาะสมกับข้อมูล เหมาะสมกับข้อมูล บันทึกผลไม่
บ่อยครัง

ผ่ านในระดับ ดี ขึนไป

บันทึกผลที
เป็ นบางครัง

เหมาะสมกับข้อมูล

กิจกรรมที 1 ขนราก ( 10 คะแนน )
1.1 ตอบคําถามหลังกิจกรรมการทดลอง ( 3 คะแนน )
ตอบคําถามได้ถูกต้อง ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน
1.2 อธิบายลักษณะของสิ งทีสั งเกตได้ ( 2 คะแนน )
1.3 วาดภาพประสอบในสิ งทีสั งเกตได้ อย่ างถูกต้ อง ( 5 คะแนน )

กิจกรรมที 2 ทดลองโครงสร้ างระบบลําเลียงพืช ( 20 คะแนน )
2.1 บันทึกผลการทดลอง ( 6 คะแนน )
บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องตารางละ 3 คะแนน ให้ ข้อละ 0.5 คะแนน
2.2ตอบคําถามท้ ายการทดลอง ( 10 คะแนน )
ตอบคําถามได้ถูกต้องให้ ข้อละ 2 คะแนน
2.3 สรุ ปผลการทดลอง ( 4 คะแนน), ท้ ายตารางที 2.1 2 คะแนน ท้ ายตารางที 2.2 2 คะแนน
สรุ ปผลการทดลองได้เนือหาตรงตามจุดประสงค์นอ้ ยมาก ให้ 1 คะแนน
สรุ ปผลการทดลองได้เนือหาตรงตามจุดประสงค์บางส่ วน ให้ 1 คะแนน
สรุ ปผลการทดลองได้เนือหาส่ วนมากตรงตามจุดประสงค์ ให้ 1 คะแนน
สรุ ปผลการทดลองได้เนือหาตรงตามจุดประสงค์ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ 1 คะแนน
รวมเก็บคะแนนทักษะกระบวนการ 30 คะแนน

รายละเอียดเกณฑ์ การประเมินด้ านจิตวิทยาศาสตร์ ( A )
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 2 เรื อง โครงสร้ างระบบลําเลียงของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาสาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปี ที 1

เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการประเมิน
4
3
2
มีความสนใจใฝ่ มีความสนใจและ มีความสนใจและ มีความสนใจและ
เรี ยนรู ้
กระตือรื อร้นในการ กระตือรื อร้นใน กระตือรื อร้นใน
เรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ
การเรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ การเรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ
สมําเสมอ
บ่อยครัง
เป็ นบางครัง
มุ่งมันในการ
มีความตังใจ สนใจ มีความตังใจ
มีความตังใจ สนใจ
ทํางาน
ในเนือหาและ
สนใจในเนือหา ในเนือหาและ
กิจกรรมดีมาก
และกิจกรรมดี
กิจกรรมพอใช้
ระดับคุณภาพ 3 ขึนไป ผ่ าน

1
ไม่มีความสนใจ
และกระตือรื อร้น
ในการเรี ยนรู ้สิง
ต่าง ๆ
ไม่ค่อยตังใจ
สนใจในเนือหา
และกิจกรรมทีทํา

ผลการจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรียน
จากการจัดกิจกรรมตามแผนการเรี ยนรู้ ที 2 โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เรือง การดํารงชี วติ ของพืช ชุ ดที 1 โครงสร้ างระบบลําเลียงพืช
ปรากฏผลดังนี
ระดับ
คุณภาพ

4
3
2
1
รวม

ความรู้
(K)
จํานวนนักเรี ยน ค่ าร้ อยละ
(คน)

ทักษะกระบวนการ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์
(P)
(A)
จํานวน
ค่ าร้ อยละ จํานวนนักเรี ยน ค่ าร้ อยละ
นักเรี ยน
(คน)
(คน)

ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
การอนุมัติให้ ใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้
อนุมตั ิให้นาํ ไปใช้สอนได้
อนุมตั ิให้นาํ ไปใช้สอนได้แต่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข..........................................................
ลงชือ .....................................................
(นายประทีป วิมลพันธ์)
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ

บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรี ยนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชือ ..............................................ผูส้ อน
(นางฉันทนัทร์ กองบุญ)
......./........./.2558

ภาคผนวก
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 2

แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้ ที 2 การดํารงชี วติ ของพืช ชุ ดที 1 โครงสร้ างระบบลําเลียงพืช
ที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื อ-สกุล

คะแนนหลัง
เรียน
10 คะแนน

สรุปผลการประเมิน
ผ่ าน



























ไม่ ผ่าน

แบบบันทึกผลการประเมินด้ านการเรี ยนรู้

ใบกิจกรรมที 3(20 คะแนน)
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. อธิ บายส่ วนประกอบของพืชและโครงสร้างระบบลําเลียงของพืชได้
2.อธิ บายความแตกต่างของโครงสร้างระบบลําเลียงของพืชใบเลียงเดียวและพืชใบเลียงคู่ได้
ที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื อ-สกุล

3.1
ผังมโน
ทัศน์

3.2
เขียน
ตาราง
เปรียบเ
ทียบ
ความ
แตกต่ าง

3.3
ตอบ
คําถาม

รวม

10

5

5

20

สรุ ปผลการประเมิน

ผ่ าน




















ไม่ ผ่าน

20
21
22
23
24
25
26









แบบบันทึกผลการประเมินด้ านกระบวนการ
หน่ วยการเรียนรู้ ที 2 เรือง การดํารงชี วติ พืช ชุ ดที 1 โครงสร้ างระบบลําเลียงพืช
ใบกิจกรรมที 1 กิจกรรมการทดลอง เรือง ขนราก( 10 คะแนน)
ใบกิจกรรมที 2 กิจกรรมการทดลอง โครงสร้ าง และระบบลําเลียงพืช ( 20 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เด็กชายศราวุธ กาวี
เด็กชายทูล
ลุงปั นต๊ะ
เด็กชายฉัตรมงคล วันพระศรี
เด็กชายวีรภัทร ดํารง
เด็กชายศุภวิชญ์ ใจแก้ว
เด็กชายรามศรัญ ขาวขันธ์
เด็กชายสามคํา นายเรื อง
เด็กชายศุภกาณ เฉลิมสิ ทธิชยั
เด็กชายอภิวฒั น์ จองหม่อง
เด็กชายอทิกลู
แถมขุนทด
เด็กชายศุภกิต ใจแก้ว
เด็กหญิงเพชรรัตน์ เอ้ยอุ่น
เด็กหญิงจันทร์ดี คําใส
เด็กหญิงจอย
ลุงกู่
เด็กหญิงชนิดา ศรี ยา
เด็กหญิงวิภา
ลุงยี
เด็กหญิงอะตอม ปั นที
เด็กหญิงคํานาง สําลี
เด็กหญิงวีระพร อินต๊ะวัง
เด็กหญิงแอ
ลุงติ
เด็กหญิงปณัฐดา แก้วปั น
เด็กหญิงดาว
ซอจิง





























































































การบันทึกผลการทดลอง

การปฏิบตั ิการทดลอง

ความสามารถ
ในการออกแบบ

ใบกิจกรรมที 2

การบันทึกผลการทดลอง

ใบกิจกรรมที 1

การปฏิบตั ิการทดลอง

ชือ-สกุล

ความสามารถ
ในการออกแบบ

ที

สรุปผลการประเมิน

รวม เฉลีย
ผ่าน

ไม่ ผ่าน

23
24
25
26

เด็กหญิงสุพรรณี บุญมา
เด็กหญิงปรารถนา หนันตา
เด็กหญิงนลพรรณ น้อยถา
เด็กหญิงศิริพร หมันยี













แบบบันทึกผลการประเมินด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตวิทยาศาสตร์ )
หน่ วยการเรียนรู้ ที 2 การดํารงชี วติ พืช
ที

ชือ-สกุล

ความมุ่งมัน
ในการทํางาน

ความสนใจใฝ่ เรียนรู้

1 เด็กชายศราวุธ

กาวี

2 เด็กชายทูล

ลุงปั นต๊ะ

3 เด็กชายฉัตรมงคล วันพระศรี
4 เด็กชายวีรภัทร ดํารง
5 เด็กชายศุภวิชญ์ ใจแก้ว
6 เด็กชายรามศรัญ ขาวขันธ์
7 เด็กชายสามคํา นายเรื อง
8 เด็กชายศุภกาณ เฉลิมสิ ทธิชยั
9 เด็กชายอภิวฒั น์ จองหม่อง
10 เด็กชายอทิกลู

แถมขุนทด

11 เด็กชายศุภกิต

ใจแก้ว

12 เด็กหญิงเพชรรัตน์ เอ้ยอุ่น
13 เด็กหญิงจันทร์ดี คําใส
14 เด็กหญิงจอย

ลุงกู่

15 เด็กหญิงชนิดา

ศรี ยา

16 เด็กหญิงวิภา

ลุงยี

17 เด็กหญิงอะตอม ปั นที
18 เด็กหญิงคํานาง สําลี
19 เด็กหญิงวีระพร อินต๊ะวัง
20 เด็กหญิงแอ

ลุงติ

21 เด็กหญิงปณัฐดา แก้วปั น
22 เด็กหญิงดาว

ซอจิง

23 เด็กหญิงสุพรรณี บุญมา
24 เด็กหญิงปรารถนา หนันตา
25 เด็กหญิงนลพรรณ น้อยถา
26 เด็กหญิงศิริพร

หมันยี

4

3

2

1

4
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รวม

เฉลีย

ระดับ

ตารางสรุ ปผลการจัดการเรี ยนรู้ ตามแผนการเรียนรู้ ที 2ชุ ดกิจกรรมที 1 เรืองโครงสร้ างระบบลําเลียงพืช
ด้ านความรู้

เลขที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1. อธิ บาย
ส่ วนประกอบของ
พืชและโครงสร้าง
ระบบลําเลียงของ
พืชได้
2.อธิ บายความ
แตกต่างของ
โครงสร้างระบบ
ลําเลียงของพืชใบ
เลียงเดียวและพืชใบ
เลียงคู่ได้
( 20 คะแนน )

ด้ านทักษะ
3.ทดลอง

เกียวกับ
โครงสร้าง
ระบบเนือเยือ
ลําเลียงของพืช
ได้

( 30 คะแนน )

รวม
คะแนน
ชุ ด
กิจกรรม

(50 คะแนน)

ด้ าน
คุณลักษณะ
1.ความสนใจใฝ่
เรี ยนรู ้
2. มีความมุ่งมัน
ในการทํางาน

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน

( 4 คะแนน ) (10 คะแนน)

รวม

64คะแนน

ร้ อยละ

21
22
23
24
25
26
20
21
22
23
24
25
26

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 3
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปี ที 1
สาระที 1 สิ งมีชีวติ กับกระบวนการดํารงชี วติ
หน่ วยการเรียนรู้ เรือง กระบวนการดํารงชี วติ ของพืช
เวลาเรียน 23 ชั วโมง
เรือง กระบวนการลําเลียงของพืช
เวลา3 ชั วโมง
สอนครังทีวันที.........................เดือน................................................พ.ศ.................................
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที 1 สิ งมีชีวติ กับกระบวนการดํารงชี วติ
มาตรฐานที ว 1.1
เข้าใจหน่วยพืนฐานของสิ งมี ชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้ าง และหน้าที ของระบบต่างๆ ของ
สิ งมีชีวิตทีทํางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้ และนําความรู ้ไปใช้ใน
การดํารงชีวติ ของตนเองและดูแลสิ งมีชีวติ
ตัวชี วัด
ม.1/8 ทดลองและอธิ บายกลุ่มเซลล์ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างระบบเนือเยือลําเลียง
การลําเลียงนํา แร่ ธาตุ และอาหารของพืช
ม.1/9 สังเกตและอธิ บายโครงสร้างและระบบลําเลียงนําและอาหารของพืช
สาระสํ าคัญ
พืชมีระบบลําเลียงเพือใช้ลาํ เลียงนํา แร่ ธาตุ ต่างๆและอาหารจากดินไปสู่ ส่วนต่างๆของพืชโดยการลําเลียงนี
เรี ยกว่าเนื อเยือลําเลียงโดยเนื อเยือลําเลี ยงเชื อมต่อกันตลอดทังลําต้นของพืช โดยผ่านท่อลําเลี ยงนําและแร่
ธาตุ ( (Xylem )ซึ งลําเลี ยงจากราก ขนรากของพืชดูดนําจากในดิ นผ่านเข้าสู่ ไซเลมของรากต่อจากนันจะ
เคลือนเข้าสู่ ไซเลมภายในลําต้นซึ งเชื อมต่อกับไซเลมของราก แบบออสโมซิ ส นําเหล่านีจะเคลือนจากราก
ไปสู่ ลาํ ต้นและส่ วนต่างของต้นพืช พืชทีมีลาํ ต้นสู งๆ ต้องอาศัยแรงจํานวนมากในการลําเลียงนําทังแรงดัน
จากรากและรากดึงจากใบ เมือพืชสร้างอาหารแล้วลําเลียงไปสู่ ส่วนต่างๆของพืชโดยอาศัยท่อลําเลียงอาหาร
( Phloem ) มีทิศทางการลําเลียงจากใบลงไปตามส่ วนต่าง ๆ ของพืช
สมรรถนะสํ าคัญ
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการคิด
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. มุ่งมันในการทํางาน
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ ( K )
6. อธิ บายกลไกการลําเลียงนําและอาหารของพืชได้
7. อธิ บายแรงดัน และแรงดึงทีเกียวข้องกับการลําเลียงนําของพืชได้
8. สรุ ปองค์ความรู ้เกียวกับกระบวนการลําเลียงนําและอาหารของพืชได้
ด้ านทักษะ/ กระบวนการ( P )
9. มีทกั ษะในการทดลองเกียวกับกระบวนการคายนําของพืช
ด้ านจิตวิทยาศาสตร์ ( A )
10. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
11. มีความอดทนมุ่งมันในการทํางาน
สาระการการเรียนรู้
4. กลไกการลําเลียงนํา และแร่ ธาตุของพืช
5. กระบวนการลําเลียงอาหารของพืช
6. การคายนําของพืช

ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ใช้คาํ ถามในการนําเข้าสู่ บทเรี ยนเกียวกับโครงสร้างระบบลําเลียง และกลไกการลําเลียงใน
พืช เช่น
- การลําเลียงนําและแร่ ธาตุ และการลําเลียงอาหารของพืช ใช้โครงสร้างใดในการลําเลียง ?
(แนวคําตอบ : ท่ อลําเลียงนํา และท่ อลําเลียงอาหาร)
- นําในดินถูกลําเลียงเข้าไปในโครงสร้างลําเลียงของพืชได้อย่างไร ?(แนวคําตอบ : การดูด
นําที ขนรากของพืช)
2. ให้ดูคลิปวีดีโอเกียวกับการแพร่ และการออสโมซี ส
https://www.youtube.com/watch?v=9mrlAGLgFtU

กิจกรรมการเรียนรู้
ขันที 1 สร้ างความสนใจ
1. ครู สร้างความสนใจให้แก่นกั เรี ยน โดยการนํารู ปต้นไม้ทีสู งมาก ให้นกั เรี ยนดู และใช้คาํ ถาม
เกียวกับกลไกการลําเลียงนําของพืช ว่านําสามารถขึนไปบนลําต้นจนถึงใบได้อย่างไร
2. ครู ใช้คาํ ถามเพือทบทวนบทเรี ยนทีนักเรี ยนเคยเรี ยนเกียวกับกระบวนการแพร่ และการออสโม
ซี สของสาร
- กระบวนการออสโมซี สของสารเกียวข้องอย่างไรกับการลําเลียงนําของพืช ?
(แนวคําตอบ : การออสโมซี สของนําจากดินเข้ าสู่ ขนรากของพืช และออสโมซี ส
ระหว่ างเยือหุ้ มเซลล์ ในรากของพืช)
-นักเรี ยนคิดว่าปริ มาณนําในดินเกียวข้องกับกลไกการดูดนําและแร่ ธาตุอย่างไร ?
(แนวคําตอบ : เกียวข้ องกันเพราะเกียวข้ องกับแรงดันนําและความเข้ มข้ นของสารใน
ดิน)
-นักเรี ยนคิดว่า การลําเลียงนําและแร่ ธาตุ และการลําเลียงอาหารของพืช มีทิศทาง
เหมือนกันหรื อไม่ อย่างไร ?(แนวคําตอบ : คนละทิ ศทางกันการลําเลียงนําลําเลียงขึน
ส่ วนลําเลียงอาหารลําเลียงทังขึนและลง)

4.ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ชุดที 2 จํานวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา
ในการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน 10 นาที
ขันที 2 สํ ารวจและค้ นหา
ครูเป็ นผู้ชีแนะการเรียนรู้ โดยใช้ วธิ ีการสอนแบบจิกซอว์ (Jigsaw)
1.ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มละ 5 -6 คน คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน จํานวน 5 กลุ่ม ตัง
ชือกลุ่มเรี ยงลําดับกันเป็ น A B C D และ E ตามลําดับ
2.ให้นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่ม จัดตําแหน่งภายในกลุ่ม เช่น กลุ่ม A แบ่งเป็ น A 1 A2 A3 A4
และ A5 เป็ นต้น หากบางกลุ่มมี 6 คนให้ เลขทีใดก็ได้ มี 2 คน
3.ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาใบกิจกรรมที 1 สื บค้นความรู ้กระบวนการลําเลียงของพืช ครู ทาํ การ
อธิ บายซําอีกครัง และซักถามความเข้าใจของนักเรี ยน
4.ใบกิจกรรมที 1 สื บค้นความรู ้เกียวกับกระบวนการลําเลียงของพืช นักเรี ยนแต่ละกลุ่มย่อยทีลง
ท้ายใน หมายเลข 1 – 5 จะแยกกันเข้าศึกษาตามบัตรความรู ้ที 1 ถึงที 5 เช่น บัตรความรู ้ที 1 ผูท้ ีศึกษา
ได้แก่ A1 B1 C1 D1 และ E1 บัตรความรู ้ที 2 ผูท้ ีศึกษา ได้แก่ A2 B2 C2 D2 และ E2 จนถึงบัตร
ความรู ้ที 5 ผูท้ ีศึกษาคือ A5 จนถึง E5 ตามลําดับ จากนันผูเ้ ข้าศึกษาทําใบบันทึกกิจกรรมที 1.1 นํา
คะแนนเข้าไปเฉลียในกลุ่มใหญ่ของตนเอง
5. เมือทําการศึกษากลุ่มย่อยเรี ยบร้อยแล้ว ให้สมาชิกกลุ่มใหญ่แต่ละกลุ่ม รับใบความรู ้เพิมเติมเพือ
ใช้ในการศึกษาข้อมูลอย่างถูกต้อง นําผลงานทีได้ มานําเสนอทีละคนตามทีได้ศึกษาบัตรความรู ้ ร่ วมกัน
อภิปราย และสรุ ป และทํากิจกรรมตามใบบันทึกกิจกรรมที 1.2
6.เมื อนักเรี ยนปฏิ บตั ิตามใบกิ จกรรมที 1 เรี ยบร้ อยแล้ว จากนันให้แต่ละกลุ่ มส่ งตัวแทนมารั บ
ใบกิ จกรรมที 2 เรื อง การทดลองการคายนําของพืช พร้อมกับอุปกรณ์ในการทดลองกลุ่มละ 1 ชุ ด พร้อม
กับให้นกั เรี ยนตรวจนับอุปกรณ์ในการทดลองให้ครบ และครู ยาถึ
ํ งความปลอดภัยของการปฏิบตั ิการทดลอง
และการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทดลอง
7. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาวิธีการทดลองจากนันให้เริ มปฏิบตั ิการทดลองตามขันตอน
อย่างระมัดระวังแล้วช่วยกันสรุ ปผลการทดลองลงในใบบันทึกกิจกรรมที 2.1 โดยใช้เวลาในการทดลอง 30
นาที
8.ครู ดูแลและควบคุมการทดลองขณะนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างใกล้ชิด พร้อมสอดแทรกหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรม การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกับสมาชิกในกลุ่ม หลักการทํางานร่ วมกัน และการมีนาใจต่
ํ อ
เพือนร่ วมทีม และความรับผิดชอบ
9. หลังจากนันครู ให้หวั หน้ากลุ่มออกมารับใบความรู ้เกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการคายนําของ
พืช
10. นักเรี ยนทําใบบันทึกกิจกรรมที 2.2อธิ บายและลงข้อสรุ ปเกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการคาย
นําของพืช ให้นกั เรี ยนนําใบกิจกรรมทังหมดส่ งครู

ขันที 3 อธิบายและลงข้ อสรุ ป
1. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรมที 1 และใบกิจกรรม
ที 2 หน้าชันเรี ยน
2.ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกียวกับการลําเลียงอาหารของพืชตังคําถาม ดังนี
- ทิศทางการลําเลียงนําและแร่ ธาตุ และ การลําเลียงอาหารของพืชต่างกันอย่างไร? (แนว
คําตอบ : การลําเลียงนําและแร่ ธาตุลาํ เลียงขึนจากรากสู่ ลาํ ต้ น ส่ วนการลําเลียงอาหารมี
ทิ ศทางทังขึนและลงทัวทุกส่ วนของพืช)
-นําเข้าสู่ รากของพืชโดยวิธีการใด ? (แนวคําตอบ : การออสโมซี ส)
- แรงทีช่วยให้นาถู
ํ กดึงดูดขึนไปด้านบนลําต้นมีแรงอะไรบ้างมีกลไกการทํางานอย่างไร?
(แนวคําตอบ : แรงดันราก แรงแคพพิลารี หรื อแรงแอดฮี ชัน และโคฮี ชัน รวมถึงแรงดึงจาก
การคายนํา)
-การคายนําของพืชเกียวข้องกับการลําเลียงนําอย่างไร?(แนวคําตอบ : การคายนําจะทําให้ เกิด
แรงดึงทําให้ นําท่ อลําเลียงถูกดึงขึน)
-การคายนําของพืชมีกลไกอย่างไร อาศัยปั จจัยใดบ้าง?(แนวคําตอบ : พืชคายนําในรู ปของไอ
นําทางปากใบมีปัจจัยหลายอย่ างเช่ น ความชื น กระแสลม อัตราการสั งเคราะห์ ด้วยแสงของ
พืช)
- การลําเลียงนําและการลําเลียงแร่ ธาตุเข้าสู่ เซลล์ขนรากของพืชมีวกี ารแตกต่างกันหรื อไม่
อย่างไร?(แนวคําตอบ : ต่ างกันนําลําเลียงโดยวิธีการออสโมซี ส ส่ วนแร่ ธาตุใช้ วิธีการแพร่
(ครู เพิมเติม) แบบ แอกที ฟทรานสปอร์ ต)
- การลําเลียงนําและแร่ ธาตุของพืชอาศัยปั จจัยใดบ้าง?(แนวคําตอบ : ปริ มาณนํา ความ
เข้ มข้ นของสารในดิ น การสั งเคราะห์ ด้วยแสง ฯลฯ)
- การลําเลียงอาหารของพืชเกียวข้องกับปั จจัยใดบ้าง? (แนวคําตอบ : การสั งเคราะห์ ด้วยแสง
ก๊ าซออกซิ เจน ฯลฯ)
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการสื บค้นข้อมูลและผลการทดลอง โดยให้ขอ้ สรุ ปว่า พืชมีระบบลําเลียง
เพือใช้ลาํ เลี ยงนํา แร่ ธาตุ ต่างๆและอาหารจากดิ นไปสู่ ส่วนต่างๆของพืชโดยการลําเลี ยงนี เรี ยกว่าเนื อเยือ
ลําเลียงโดยเนือเยือลําเลียงเชื อมต่อกันตลอดทังลําต้นของพืช โดยผ่านท่อลําเลียงนําและแร่ ธาตุ ( (Xylem )
ซึ งลําเลียงจากราก ขนรากของพืชดูดนําจากในดินผ่านเข้าสู่ ไซเลมของรากต่อจากนันจะเคลือนเข้าสู่ ไซเลม
ภายในลําต้นซึ งเชือมต่อกับไซเลมของราก แบบออสโมซิ ส นําเหล่านีจะเคลือนจากรากไปสู่ ลาํ ต้นและส่ วน
ต่างของต้นพืช พืชทีมีลาํ ต้นสู งๆ ต้องอาศัยแรงจํานวนมากในการลําเลียงนําทังแรงดันจากรากและรากดึ ง
จากใบ แรงแคพพิลารี (แอดฮีชนั และโคฮีชนั ) เมือพืชสร้างอาหารแล้วลําเลียงไปสู่ ส่วนต่างๆของพืชโดย
อาศัยท่อลําเลียงอาหาร ( Phloem ) มีทิศทางการลําเลียงจากใบลงไปตามส่ วนต่าง ๆ ของพืชทังขึนและลง
ตามส่ วนต่าง ๆ ของพืช

ขันที 4 ขันขยายความรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนสอบถามข้อสงสัยจากการเรี ยนรู ้ โดยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เรื อง
กระบวนการดํารงชีวติ ของพืช ชุดที 2กระบวนการลําเลียงของพืช
2. ครู กล่าวชมเชยนักเรี ยนทีตังใจปฏิบตั ิกิจกรรมและให้ความร่ วมมือกับสมาชิ กในกลุ่มเป็ นอย่างดี
และมี ความตังใจในการเรี ยนรู ้ และแนะนําให้นักเรี ยนศึกษาใบความรู ้ ทีได้ และตังใจในการตอบคําถาม
รวมถึงแนะนําแหล่งค้นคว้าข้อมูลในอินเตอเนต และแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
3. ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนจํานวน 10 ข้อ เพือทดสอบความรู ้ ความเข้าใจหลังการ
เรี ยนรู ้โดยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดที 2 เวลา 10 นาที
ขันที 5 ประเมิน
4. ครู ประเมินด้านความรู ้ของนักเรี ยน โดยตรวจใบบันทึกกิจกรรมที 1.1 1.2 และ 2.2
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยน
5. ครู ประเมินด้านทักษะกระบวนการทดลองตามใบบันทึกกิจกรรมที 2.1
6. ครู ประเมินด้านจิตวิทยาศาสตร์ โดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนขณะปฏิบตั ิกิจกรรม ด้านมี
ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีความมุ่งมันในการทํางาน

ขันสรุป
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกียวกับกระบวนการลําเลียงของพืช กลไกการนํานําเข้าสู่ เซลล์ขนราก
ของพืช ซึ งเกียวข้องกับความเข้มข้นของนําในดิน และวีการลําเลียงสารเข้าสู่ เซลล์แบบการแพร่ สําหรับแร่
ธาตุ และการออสโมซี สลําหรับนํา มีแรงดันราก แรงแอดฮีชนั และโคฮีชนั รวมถึ งแรงดึ งจากการคายนํา
ช่วยให้นาํ ถูกลําเลียงขึนจากรากสู่ ลาํ ต้นของพืชได้ ส่ วนกระบวนการลําเลียงอาหารมีการลําเลียงจากใบไปสู่
ส่ วนต่าง ๆ มีการแพร่ เข้าสู่ เซลล์ต่างๆ และเก็บสะสมไว้ในส่ วนต่าง ๆ ของพืช

แหล่ งเรียนรู้
5. สื อทรู อินเทอร์ เน็ต
https://www.youtube.com/watch?v=9mrlAGLgFtU
6. ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
7. ใบความรู ้ เรื อง โครงสร้างระบบลําเลียงของพืช

การวัดผลประเมินผล
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ ( K )
1.อธิ บายกลไกการลําเลียงนําและ
อาหารของพืชได้

วิธีการวัด

ตรวจใบบันทึก
กิจกรรมที 1.1

เครืองมือทีใช้ วดั

เกณฑ์ การวัด

ใบบันกิจกรรมที 1.1 ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์

2.อธิ บายแรงดั น และแรงดึ ง ที
เกี ยวข้องกับการลําเลี ยงนําของพื ช ตรวจใบบันทึก
ได้
กิจกรรมที1.1
3 . ส รุ ป อ ง ค์ ค ว า ม รู ้ เ กี ย ว กั บ ตรวจใบบันทึก
กระบวนการลําเลี ยงนําและอาหาร กิจกรรมที1.2
ของพืชได้
ด้ านทักษะกระบวนการ ( P)
3.ทดลองเกียวกับการคายนําของพืช ตรวจใบบันทึก
กิจกรรมที 2.1 -2.2
ได้

ด้ านจิตวิทยาศาสตร์ ( A)
4. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
5. มีความมุ่งมันในการทํางาน

ใบบันกิจกรรมที 1.2

เกณฑ์วดั ระดับ
คุณภาพแบบ
ประเมินทักษะ
กระบวนการ

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์

ประเมินพฤติกรรม
แบบประเมินด้านจิต ร้อยละ 70 ผ่าน
1.มีความสนใจใฝ่
วิทยาศาสตร์
เกณฑ์
เรี ยนรู ้
2. มีความมุ่งมันในการ
ทํางาน

รายละเอียดเกณฑ์ การประเมินด้ านทักษะกระบวนการ ( P)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 3 เรื อง กระบวนการลําเลียงของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาสาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปี ที 1
คุณภาพ
ยอดเยียม(4)

เกณฑ์

กําหนดวิธีการ

ดี(3)
กําหนดวิธีการ

อุปกรณ์ สารเคมี อย่าง อุปกรณ์ สารเคมี
ความสามารถ
ในการออกแบบ ถูกต้องเหมาะสม และ อย่างถูกต้อง
ใช้อย่างถูกวิธีทุกครัง เหมาะสม และใช้

พอใช้(2)

ต้องปรับปรุ ง(1)

กําหนดวิธีการ

กําหนดวิธีการ

อุปกรณ์ สารเคมี

อุปกรณ์ สารเคมี

อย่างถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง ไม่

เหมาะสม และใช้ เหมาะสม และใช้

อย่างถูกวิธีบ่อยครัง อย่างถูกวิธีบางครัง อย่างไม่ถูกวิธี
ทดลองตามขันตอนที ทดลองตามขันตอน ทดลองตามขันตอน การทดลองไม่
กําหนดไว้ทนั เวลา ใช้ ทีกําหนดไว้ ทันเวลา ทีกําหนดไว้

เป็ นไปตามขันตอน

อุปกรณ์และสารเคมี ใช้อุปกรณ์และ

ทันเวลา ใช้

ไม่ทนั เวลา ใช้

อุปกรณ์และ

อุปกรณ์และ

การปฏิบตั ิการ อย่างถูกต้อง
ทดลอง
คล่องแคล่ว และ
เหมาะสมทุกครัง

สารเคมีอย่าง

ถูกต้อง คล่องแคล่ว สารเคมีอย่าง

สารเคมีไม่ถูกต้อง

และเหมาะสม

ถูกต้องคล่องแคล่ว ไม่คล่อง และไม่

บ่อยครัง

และเหมาะสม

เหมาะสม

บางครัง
บันทึกผลคล่องแคล่ว บันทึกผล

บันทึกผล

บันทึกผลไม่

ถูกต้อง และออกแบบ คล่องแคล่ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว ไม่ค่อย
ตารางบันทึกผลที

และออกแบบตาราง และออกแบบตาราง ถูกต้อง และ

การบันทึกผล เหมาะสมกับข้อมูลทุก บันทึกผลที
ครัง

ออกแบบตาราง

เหมาะสมกับข้อมูล เหมาะสมกับข้อมูล บันทึกผลไม่
บ่อยครัง

ระดับดีขึนไป ผ่าน

บันทึกผลที
เป็ นบางครัง

เหมาะสมกับข้อมูล

รายละเอียดเกณฑ์ การประเมินด้ านจิตวิทยาศาสตร์ ( A )
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 3 เรื อง กระบวนการลําเลียงของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาสาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปี ที 1

เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการประเมิน
4
3
2
มีความสนใจใฝ่ มีความสนใจและ มีความสนใจและ มีความสนใจและ
เรี ยนรู ้
กระตือรื อร้นในการ กระตือรื อร้นใน กระตือรื อร้นใน
เรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ
การเรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ การเรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ
สมําเสมอ
บ่อยครัง
เป็ นบางครัง
มุ่งมันในการ
มีความตังใจ สนใจ มีความตังใจ
มีความตังใจ สนใจ
ทํางาน
ในเนือหาและ
สนใจในเนือหา ในเนือหาและ
กิจกรรมดีมาก
และกิจกรรมดี
กิจกรรมพอใช้

1
ไม่มีความสนใจ
และกระตือรื อร้น
ในการเรี ยนรู ้สิง
ต่าง ๆ
ไม่ค่อยตังใจ
สนใจในเนือหา
และกิจกรรมทีทํา

ผลการจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรียน
จากการจัดกิจกรรมตามแผนการเรี ยนรู้ ที 3โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เรือง การดํารงชี วติ ของพืช ชุ ดที2 กระบวนการลําเลียงของพืช
ปรากฏผลดังนี
ระดับ
คุณภาพ

4
3
2
1
รวม

ความรู้
(K)
จํานวนนักเรี ยน ค่ าร้ อยละ
(คน)

ทักษะกระบวนการ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์
(P)
(A)
จํานวน
ค่ าร้ อยละ จํานวนนักเรี ยน ค่ าร้ อยละ
นักเรี ยน
(คน)
(คน)

ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
การอนุมัติให้ ใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้
อนุมตั ิให้นาํ ไปใช้สอนได้
 อนุมตั ิให้นาํ ไปใช้สอนได้แต่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข...................................................
ลงชือ .....................................................
(นายประทีป วิมลพันธ์)
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ

บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรี ยนการสอน
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
แนวทางแก้ ไข
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ลงชือ ..............................................ผูส้ อน
(นางฉันทนัทร์ กองบุญ)
......./........./.2556

ภาคผนวก
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 3

แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้ ที 2 การดํารงชี วติ ของพืช ชุ ดที 2 กระบวนการลําเลียงของพืช
ที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื อ-สกุล

คะแนนหลัง
เรียน
10 คะแนน

สรุปผลการประเมิน
ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

แบบบันทึกผลการประเมินด้ านการเรี ยนรู้

ใบกิจกรรมที 1 (35 คะแนน)
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. อธิ บายกลไกการลําเลียงนําและอาหารของพืชได้
2. อธิ บายแรงดัน และแรงดึงทีเกียวข้องกับการลําเลียงนําของพืชได้
3. สรุ ปองค์ความรู ้เกียวกับกระบวนการลําเลียงนําและอาหารของพืชได้
ใบบันทึกกิจกรรมที 2.2 บอกปั จจัยทีสําคัญจ่อการลําเลียงนําและอาหารของพืชได้
ที
ชื อ-สกุล
1.1
1.2
2.2
รวม สรุ ปผลการประเมิน
ใบบันทึก เขียนผัง
กิจกรรม มโนทัศน์

15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

10

บอก
ปัจจัยที
เกียวข้ อง

10

35

ผ่ าน




















ไม่ ผ่าน

20
21
22
23
24
25
26








25 คะแนนขึนไปผ่ านเกณฑ์ ร้อยละ 70

แบบบันทึกผลการประเมินด้ านกระบวนการ
หน่ วยการเรียนรู้ ที 2 เรือง การดํารงชี วติ พืช ชุ ดที 2 กระบวนการลําเลียงของพืช
ใบกิจกรรมที 2 กิจกรรมการทดลอง การคายนําของพืช

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

















































การบันทึกผลการทดลอง

ใบกิจกรรมที 2

การปฏิบตั ิการทดลอง

ชือ-สกุล

ความสามารถ
ในการออกแบบ

ที

สรุปผลการประเมิน

รวม
ผ่าน

ไม่ ผ่าน

24
25
26









แบบบันทึกผลการประเมินด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตวิทยาศาสตร์ )
หน่ วยการเรียนรู้ ที 2 การดํารงชี วติ พืช

ที

ชือ-สกุล

1 เด็กชายศราวุธ

กาวี

2 เด็กชายทูล

ลุงปั นต๊ะ

3 เด็กชายฉัตรมงคล วันพระศรี
4 เด็กชายวีรภัทร ดํารง
5 เด็กชายศุภวิชญ์ ใจแก้ว
6 เด็กชายรามศรัญ ขาวขันธ์
7 เด็กชายสามคํา นายเรื อง
8 เด็กชายศุภกาณ เฉลิมสิ ทธิชยั
9 เด็กชายอภิวฒั น์ จองหม่อง
10 เด็กชายอทิกลู

แถมขุนทด

11 เด็กชายศุภกิต

ใจแก้ว

12 เด็กหญิงเพชรรัตน์ เอ้ยอุ่น
13 เด็กหญิงจันทร์ดี คําใส
14 เด็กหญิงจอย

ลุงกู่

15 เด็กหญิงชนิดา

ศรี ยา

16 เด็กหญิงวิภา

ลุงยี

17 เด็กหญิงอะตอม ปั นที
18 เด็กหญิงคํานาง สําลี
19 เด็กหญิงวีระพร อินต๊ะวัง
20 เด็กหญิงแอ

ลุงติ

21 เด็กหญิงปณัฐดา แก้วปั น
22 เด็กหญิงดาว

ซอจิง

23 เด็กหญิงสุพรรณี บุญมา
24 เด็กหญิงปรารถนา หนันตา
25 เด็กหญิงนลพรรณ น้อยถา
26 เด็กหญิงศิริพร

ความมุ่งมันในการ
ทํางาน

ความสนใจใฝ่ เรียนรู้

หมันยี

รวม

4

3

2

1

4

3

2

1











































































































































































































































































เฉลีย

ระดับ

ตารางสรุ ปผลการจัดการเรี ยนรู้ ตามแผนการเรียนรู้ ที 3 ชุ ดกิจกรรมที 2 เรืองกระบวนการลําเลียงพืช

เลขที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะ

1.อธิ บายกลไกการ
ลําเลียงนําและ
อาหารของพืชได้
2.อธิ บายแรงดัน
และแรงดึงที
เกียวข้องกับการ
ลําเลียงนําของพืช
ได้
3.สรุ ปองค์ความรู ้
เกียวกับ
กระบวนการ
ลําเลียงนําและ
อาหารของพืชได้
( 35คะแนน )

3.มีทกั ษะในการ
ทดลองเกี ยวกับ
กระบวนการคาย
นําของพืช

( 15 คะแนน )

รวม
ด้ าน
คะแนน คุณลักษณะ
ชุ ด 1.ความสนใจใฝ่
เรี ยนรู ้
กิจกรรม 2. มีความมุ่งมัน

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน

รวม

ในการทํางาน

(50คะแนน)

( 4 คะแนน ) (10 คะแนน)

64คะแนน

ร้ อยละ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
20
21
22
23
24
25
26

