
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ค ำน ำ 
 
 
 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ ารู้  สัตว์น่ ารัก กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียน
ส่วนใหญ่ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และขาดพฤติกรรมการท างานกลุ่มท่ีดีโดย
รวบรวมเนื้อหาและกิจกรรมท่ีเป็นความรู้ ค าถามเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนและเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนแล้วนักเรียนจะได้รับการทดสอบ เพื่อ
ประมวลผลการเรียนรู้ 
 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นี้เป็นชุดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท้ังด้านความรู้ มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มท่ีดี ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและชุมชน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีความสุขและสนุกในการเรียนรู้  
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง พืชน่ารู้ สัตว์น่ารัก ชุดนี้ 
สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สูงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป 
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คูม่ือกำรใช้ชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์ 
เร่ือง พืชน่ำรู้ สัตว์น่ำรัก กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ชดุที่ 2 กำรสืบพันธุ์ของพชืดอก 

 

1. ข้อเสนอแนะในกำรใช้ชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์ 
การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง พืชน่ารู้ สัตว์น่ารัก สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle:5E) 
ชุดที่ 2 การสืบพันธ์ุของพืชดอกหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 พืชน่ารู้ สัตวน์่ารู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4, 5 
เวลา 2 ชั่วโมง 

2. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์ 
ชุดกิจกรรมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดท่ี 2 การสืบพันธุ์ของพืชดอกประกอบด้วยเอกสาร
ดังนี้ 

2.1  คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
2.2  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2.3  สาระการเรียนรู้/สาระส าคัญ/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.4  ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
2.5  แบบทดสอบก่อนเรียน 

2.6  กิจกรรมท่ี 1 

2.7  กิจกรรมท่ี 2 

2.8  กิจกรรมท่ี 3 

2.9  แบบทดสอบหลังเรียน 

3. ส่วนประกอบของกิจกรรม (กิจกรรมที่ 1-3) 
3.1  ใบกิจกรรม/ใบความรู้ 
3.2  ใบบันทึกกิจกรรม 

3.3  แนวค าตอบกิจกรรม 

3.4  เกณฑ์การให้คะแนน 

4. ส่วนประกอบของแบบทดสอบ 

4.1  แบบทดสอบก่อนเรียน-แบบทดสอบหลังเรียน 

4.2  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-แบบทดสอบหลังเรียน 

4.3  กระดาษค าตอบ 

4.4  เกณฑ์การให้คะแนน 



  
 

5. ค ำชี้แจงส ำหรับครูผู้สอน 

 5.1 ครูผู้สอนศึกษาสาระการเรียนรู้และชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

5.1.1 ศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
5.1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน 

5.1.3 จัดเตรียมส่ือและกิจกรรมตามล าดับการใช้ก่อน-หลัง 

5.1.4 ค าชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรม 

5.2 ครูผู้สอนควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ได้จัดไว้ในชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ 

5.3  ครูผู้สอนควรจัดเตรียมห้องเรียนตามความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีเรียน 

5.4  ครูผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหาท่ีจะสอนและศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
โดยละเอียด 

5.5  ก่อนสอน ครูผู้สอนชี้แจงให้นักเรียนทราบบทบาทของนักเรียนในการ
เรียน 

5.6  ขั้นตอนการสอน โดยครูผู้สอนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 

5.6.1 ขั้นสร้างความสนใจ 

5.6.2 ขั้นส ารวจและค้นหา 

5.6.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

5.6.4 ขั้นขยายความรู้ 

5.6.5 ขั้นประเมิน 

5.7  ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครูผู้สอนควรมีการกระตุ้น เสริมแรง ให้
ก าลังใจ และคอยตอบค าถามหากนักเรียนมีค าถามและปัญหาในขณะ
ปฏิบัติงาน 

5.8  ครูผู้สอนควรดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมอย่างใกล้ชิดพร้อมกับ
ประเมินด้านทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.9  หลังจากนักเรียนท ากิจกรรมครบตามขั้นตอนแล้วครูเฉลยกิจกรรม
ร่วมกับนักเรียน 

5.10 ครูผู้สอนบันทึกผลการประเมินทุกด้าน 
 
 
 
 



  
 

6. สิ่งที่ครูผู้สอนต้องเตรียมลว่งหน้ำ 

6.1  ครูผู้สอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4, 5 เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6.2  ครูผู้สอนเตรียมแนวค าตอบกิจกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน 

6.3  ครูผู้สอนเตรียมสื่อการเรียนการสอนส าหรับปฏิบัติกิจกรรมไว้ล่วงหน้า 

6.3.1 ใบความรู้ท่ี 1 การสืบพันธุ์ของพืชดอก 

6.3.2 ใบความรู้ท่ี 2 การถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิของพืช 

6.3.3 ใบกิจกรรมท่ี 1 การสืบพันธุ์ของพืชดอก 

6.3.4 ใบกิจกรรมท่ี 2 ปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช 

6.3.5 ใบกิจกรรมท่ี 3 การผสมพันธุ์ของดอกไม ้

7. บทบำทของนักเรียน 

ครูผู้สอนต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียน ดังนี้ 
7.1  นักเรียนฟังค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมของชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร์ 
7.2  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ 

7.3  นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในชุดกิจกรรม 

เมื่อศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 การสืบพันธ์ุของพืชดอก 

เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ 
8. กำรวัดและประเมินผล (เกณฑ์กำรผ่ำนร้อยละ 80) 

8.1  ด้านความรู้ 
8.2  ด้านทักษะกระบวนการ 

8.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8.4  แบบทดสอบหลังเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์ 
เร่ือง พืชน่ำรู้ สัตว์น่ำรักกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ชดุที่ 2 กำรสืบพันธุ์ของพชืดอก 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สาระที ่1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ี
ของระบบ 

   ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน า   
   ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดแูลสิ่งมีชีวิต 
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว. 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ี
แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลา
นั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 

ตัวชี้วัด 

มฐ.  ว 1.1ป.5/2 อธิบายการสืบพันธ์ุของพืชดอก การขยายพันธ์ุพืช และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 ว 8.1 ป.5/3 เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกต้องเหมาะสมในการส ารวจ ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลท่ี
เช่ือถือได้ 
       ว 8.1 ป.5/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งท่ี

คาดการณ์ไว้น าเสนอผลและข้อสรุป 
 ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งท่ีได้ เรียนรู้ 
 ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการส ารวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอ้างอิง 
 ว 8.1 ป.5/8 น าเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดง 
กระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

สำระส ำคัญ 

 พืชในโลกนี้มีมากมายหลายชนิด พืชบางชนิดมีดอก พืชบางชนิดไม่มีดอก พืชดอก
สามารถ 

   สืบพันธ์ุได้ท้ังแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของพืช
ดอกจะอาศัย 

   ดอกในการสืบพันธ์ุ ซึ่งต้องอาศัยส่วนประกอบของดอกที่ท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สืบพันธ์ุ 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
ด้านความรู ้(K) 

1. อธิบายขั้นตอนการสืบพันธุ์ของพืชดอกได้ 
2. ระบุปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืชได้ 
3. อธิบายการถ่ายละอองเรณูของพืชได้ 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. สังเกตส่วนประกอบของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียได้ 
2. สังเกตการถ่ายละอองเรณูของดอกไม้ได้ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1. มีวินัย 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 
สำระกำรเรียนรู้ 

1. การสืบพันธ์ุของพืชดอก 

2. ปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช 

3. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิของพืชดอก 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



  
 

 

 
แผนภูมิกำรใช้ชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์ เร่ือง พืชน่ำรู้ สัตว์น่ำรัก 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีที่ 5 

โดยใช้รูปแบบกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Cycle : 5E) 
  

 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
 
 

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 
 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 
 

ขั้นที่ 5 ประเมิน (Evaluation)      ไม่ผ่าน 
 
 

      ผ่าน    ซ่อมเสริม 
 
 

       จบ   
 

 

เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ให้ศึกษาชุดต่อไปนะคะ 

 

 
 
 
 

 



  
 

แบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีที่ 5 

ชุดที่ 2 กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 
ค ำชี้แจง1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีท้ังหมด 10 ข้อ 10 คะแนน 
 2. จงกาเคร่ืองหมาย × ทับตัวอักษร ก ข ค ง ท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  การปฏิสนธิของดอกไม้เกิดขึ้นเมื่อใด 
ก. เมื่อกลีบดอกร่วงโรย 
ข. เมื่อรังไข่เจริญไปเป็นผล 
ค. เมื่อละอองเรณูเข้าผสมกับไข่ในรังไข ่
ง. เมื่อละอองเรณูไปตกติดบนยอดเกสรเพศเมีย 

 

2.  ส่วนใดของดอกที่จะเจริญต่อไปเป็นเมล็ด 
ก. ออวุล 
ข. รังไข่ 
ค. ก้านเกสรเพศเมีย 
ง. ยอดเกสรเพศเมีย 

 

3.  เนื้อของผลไม้ที่รับประทานส่วนใหญ่เป็นส่วนใดของพืช 
ก. ไข ่
ข. รังไข่ 
ค. ยอดเกสรเพศผู้ 
ง. ยอดเกสรเพศเมีย 

 

4.  การที่ละอองเรณูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียขั้นตอนต่อไปคือข้อใด 
ก. เกิดการปฏิสนธิ 
ข. เจริญเติบโตเป็นผล 
ค. การถ่ายละอองเรณู 
ง. เจริญเติบโตเป็นเมล็ด 

 
 
 
 



  
 

5.  ดอกเมื่อได้รับการผสมพันธุ์ส่วนใดของพืชจะเจริญเติบโตเป็นเมล็ด 
ก. รังไข่ 
ข. ไข่อ่อน 
ค. เกสรเพศผู้ 
ง. ฐานรองดอก 

6.  สัตว์ท่ีช่วยผสมเกสรดอกไม้ไดด้ี ยกเว้นข้อใด 
ก. ผึ้ง 
ข. ผีเส้ือ 
ค. แมลงภู่ 
ง. แมลงปอ 

7.  พืชดอกในข้อใดท่ีเราจะพบการถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน 
ก. ดอกต าลึง 
ข. ดอกมะละกอ 
ค. ดอกกุหลาบ 
ง. ดอกฟักทอง 

8.  ข้อใดกล่าวถึงการปฏิสนธิของพืชได้ถูกต้อง 
ก. การท่ีละอองเรณูเข้าผสมกับออวุลในรังไข่ 
ข. การท่ีละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย 
ค. การท่ีละอองเรณูงอกลงไปตามหลอดของเกสรเพศเมีย 
ง. การท่ียอดเกสรเพศเมียได้รับละอองเรณูในดอกเดียวกัน 

9.  ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการปฏิสนธิ 
ก. รังไข่แห้งและฝ่อไป 
ข. กลีบดอกเบ่งบานเต็มท่ี 
ค. ก้านชูเกสรเพศเมียเหี่ยวลง 
ง. อับละอองเรณูแตก ละอองเรณูกระจายในอากาศ 

10.  การถ่ายละอองเรณูอาศัยสิ่งใดเป็นสื่อ 
ก. ลม 
ข. แมลง 
ค. มนุษย์ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
 



  
 

กระดำษค ำตอบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนชดุกิจกรรมวิทยำศำสตร ์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 

 ชุดที่ 2 กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 

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

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
คะแนนที่ได ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร ์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 

 ชุดที ่2 กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก  
 
 

ข้อที ่ ตอบ 
1 ค เมื่อละอองเรณูเข้าผสมกับไข่ในรังไข ่
2 ก ออวุล 
3 ข รังไข่ 
4 ค การถ่ายละอองเรณู 
5 ก รังไข่ 
6 ง แมลงปอ 
7 ค ดอกกุหลาบ 
8 ก การท่ีละอองเรณูเข้าผสมกับออวุลในรังไข่ 
9 ค ก้านชูเกสรเพศเมียเหี่ยวลง 
10 ง ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ใบกิจกรรมที่ 1 
กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก 

 
 
จุดประสงค ์

1.  อธิบายขั้นตอนการสืบพันธุ์ของพืชดอก 
2.  สังเกตส่วนประกอบของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียได้ 
 

สื่อกำรเรียนกำรสอน   
1. ใบความรู้ท่ี 1 การสืบพันธ์ุของพืชดอก 
2. ใบบันทึกกิจกรรมท่ี 1 การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
3. แนวค าตอบกิจกรรมท่ี 1 การสืบพันธ์ุของพืชดอก 

 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติกิจกรรม (10 นาที) 
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 การสืบพันธ์ุของพืชดอก จากชุดกิจกรรม 

วิทยาศาสตร์ ชุดท่ี 2 การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
2. ตัวแทนนักเรียนแจกใบกิจกรรมท่ี 1 ให้นักเรียนแต่ละคน 
3. นักเรียนท ากิจกรรมท่ี 1 การสืบพันธ์ุของพืชดอก จากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ชุดที่ 2 การสืบพันธุ์ของพืชดอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ใบควำมรู้ที่ 1  

กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 

การสืบพันธ์ุของพืชดอกต้องอาศัยส่วนประกอบของดอกท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
การสืบพันธ์ุ ซึ่งได้แก่ เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย 

 
ภาพส่วนประกอบของเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมีย 

ที่มา : https://happypa.wikispaces.com, 2559. 
 

เกสรเพศผู้ เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดเข้ามาจากชั้นกลีบดอก เป็นอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์
เพศผู้เกสรเพศผู้มักมีหลายอันในแต่ละอันประกอบด้วย ก้านชูอับเรณู อับเรณู ละอองเรณู 

เกสรเพศเมีย เป็นส่วนท่ีอยู่ชั้นในสุดท าหน้าท่ีสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศเมีย เกสรเพศ
เมียประกอบด้วย ยอดเกสรเพศเมีย รังไข่ ออวุล 

1. กำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศ เมื่อพืชดอกเจริญเติบโตเต็มที่จะเร่ิมออกดอก 
ภายในดอกมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยเกสรเพศผู้สร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้หรือละออง
เรณูเก็บไว้ในอับเรณู ส่วนเกสรเพศเมียจะมีรังไข่ และภายในรังไข่มีออวุล ซึ่งท าหน้าท่ีเก็บ 
เซลล์สืบพันธ์ุเพศเมียหรือเซลล์ไข่เอาไว้ 

การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศเร่ิมจากการถ่ายละอองเรณู ละอองเรณูตกลง 

บนยอดเกสรเพศเมีย และได้รับอาหารท่ียอดเกสรเพศเมีย จะงอกหลอดแทงเข้าไปตาม
ก้านเกสรเพศเมียของรังไข่และเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ภายในออวุลเกิดการปฏิสนธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอก 

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31394-043994,2559 
 

https://happypa.wikispaces.com/
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31394-043994


  
 

หลังจากการปฏิสนธิยอดและก้านชูเกสรเพศเมียก็จะเห่ียวลง กลีบเลี้ยง 
กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียก็จะแห้งแล้วร่วงหลุดไป ส่วนรังไข่และ
ออวุลจะมีการเจริญเติบโตต่อไป โดยรังไข่เจริญกลายเป็นผล ผนังรังไข่เจริญเป็น
เปลือกและเนื้อของผลไม้ ออวุลเจริญไปเป็นเมล็ด ภายในเมล็ดจะเก็บต้นอ่อนและ
เก็บสะสมอาหารไว้ภายใน เพื่อเกิดเป็นต้นใหม่ต่อไป 

2. กำรสืบพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศ พืชดอกสามารถสืบพันธ์ุโดยไม่อาศัย
เซลล์สืบพันธ์ุได้ การสืบพันธุ์ในลักษณะนี้จะมีการปฏิสนธิ แต่จะเป็นการเพิ่ม
จ านวนพืชโดยใช้ส่วนต่างๆ ในการแพร่พันธุ์แทน เรียกว่า การสืบพันธ์ุแบบไม่
อาศัยเพศ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ การแตกหน่อของพืชดอก
บางชนิด เช่น กล้วย ไผ่ พุทธรักษา ลิ้นมังกร เป็นต้น การแตกต้นใหม่จากใบพืช 
เช่น ใบของต้นตายใบเป็น ใบของต้นบีโกเนีย เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

ภาพการแตกหน่อของพืชดอก 

           
  

ภาพการแตกต้นใหม่ของจากใบพืช 
     ภาพโดย : เขมิกา  วังคะออม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

ใบบันทึกกิจกรรมที่ 1 
กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก 

 
 

ชื่อ-สกุล.....................................................ชั้น................................เลขที่.............................. 
ค ำชี้แจง  จงเติมค าตอบลงในช่องว่าง (10 คะแนน) 

1. การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ หมายถึง  ........................................................... 
การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ หมายถึง  ............................................................... 
2. ส่วนประกอบของเกสรเพศผู้ คือ................................................................. 
ส่วนประกอบของเกสรเพศเมีย คือ  .................................................................. 
3. การถ่ายละอองเรณู  หมายถึง  ..................................................................... 
การปฏิสนธิ หมายถึง  ....................................................................................... 
4. ส่วนของพืชชั้นสูงท่ีใช้ในการผสมพันธ์ุโดยตรง คือ......................................... 
ละอองเรณูส่วนใหญ่จะมีขนาดและลักษณะอย่างไร........................................... 
5. จงอธิบายขั้นตอนการสืบพันธ์ุของพืชดอกมาพอสังเขป  
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

แนวค ำตอบกิจกรรมที่ 1 
กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก 

 
 

ชื่อ-สกุล....................................................ชั้น................................เลขท่ี.............................. 
 

ค ำชี้แจง  จงเติมค าตอบลงในช่องว่าง (10 คะแนน) 
1. การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ หมายถึง  พืชดอกที่เจริญเติบโตเต็มที่และเร่ิม
ออกดอก ภายในดอกมีการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ โดยเกสรเพศผู้สร้างเซลล์
สืบพันธ์ุเพศผู้หรือละอองเรณูเก็บไว้ในอับเรณู ส่วนเกสรเพศเมียจะมีรังไข่ และ
ภายในรังไข่มีออวุล ซึ่งท าหน้าท่ีเก็บ เซลล์สืบพันธ์ุเพศเมียหรือเซลล์ไข่เอาไว้ 
การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ หมายถึง  พืชดอกสามารถสืบพันธุ์โดยไม่อาศัย
เซลล์สืบพันธ์ุได้ การสืบพันธุ์ในลักษณะนี้จะมีการปฏิสนธิ แต่จะเป็นการเพิ่ม
จ านวนพืชโดยใช้ส่วนต่างๆ ในการแพร่พันธุ์แทน 

2. ส่วนประกอบของเกสรเพศผู้ คือ ก้านชูอับเรณู อับเรณู ละอองเรณู 
ส่วนประกอบของเกสรเพศเมีย คือ  ยอดเกสรเพศเมีย รังไข่ ออวุล 
3. การถ่ายละอองเรณู  หมายถึง  การท่ีละอองเรณู ซึ่งเป็นเกสรเพศผู้ไปตกบน
ยอดเกสรเพศเมีย 
การปฏิสนธิ หมายถึง  การท่ีเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้ผสมกับเซลล์สืบพันธ์ุเพศเมีย 
4. ส่วนของพืชชั้นสูงท่ีใช้ในการผสมพันธ์ุโดยตรง คือ  ดอก 
ละอองเรณูส่วนใหญ่จะมีขนาดและลักษณะอย่างไร  ขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วย
ตาเปล่า 
5. จงอธิบายขั้นตอนการสืบพันธ์ุของพืชดอกมาพอสังเขป  พืชสร้างเซลล์
สืบพันธ์ุเร่ิมจากการถ่ายละอองเรณูจนเกิดการปฏิสนธิ โดยรังไข่กลายเป็นผล 
ออวุลกลายเป็นเมล็ด และเมล็ดแพร่กระจายไปเพื่อเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

ใบกิจกรรมที่ 2 
ปัจจัยที่ช่วยในกำรถ่ำยละอองเรณูของพืช 

 

จุดประสงค์    
1. ระบุปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืชได้ 

 

สื่อกำรเรียนกำรสอน   
1.  ใบความรู้ท่ี 2 การถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิของพืช 
2.  ใบบันทึกกิจกรรมท่ี 2 ปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช 
3.  แนวค าตอบกิจกรรมท่ี 2 ปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติกิจกรรม (10 นาที) 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ท่ี 2 การถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิของ

พืช แล้วร่วมกันท าใบกิจกรรมท่ี 2 ปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช จากชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดท่ี 2 การสืบพันธ์ุของพืชดอก 

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการศึกษา แล้วบันทึกผลลงในใบกิจกรรม 
ท่ี 2 ปัจจัยท่ีช่วยการถ่ายละอองเรณูของพืช 

3. ตัวแทนกลุ่มออกมารายงานเร่ือง การถ่ายเรณูและการปฏิสนธิของพืช ให้
เพ่ือนๆ ฟังหน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ใบควำมรู้ที่ 2  
กำรถ่ำยละอองเรณแูละกำรปฏิสนธิของพืช 

 

 
 

 
 

การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของพืชดอก ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญ คือ การถ่าย
ละอองเรณู และการปฏิสนธิ 

การถ่ายละอองเรณู คือ การท่ีละอองเรณู ซึ่งเป็นเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศ
เมีย เกิดขึ้นได้ 3 แบบ ดังนี้ 

 
1. การถ่ายละอองเรณูภายในดอกเดียวกัน  ภาพการถ่ายละอองเรณูภายในดอกเดียวกัน 
เกิดกับดอกที่มีเกสรเพศผู้อยู่สูงกว่าเกสร 
เพศเมียในดอกเดียวกันละอองเรณูสามารถ 
ร่วงหรือปลิวมาตกบนยอดเกสรเพศเมียได้ 

   
ที่มา :https://minemintza.wordpress.com,2559. 

 
ภาพการถ่ายละอองเรณูข้ามดอกภายในต้นเดียวกัน 2. การถ่ายละอองเรณูข้ามดอก

ภายในต้นเดียวกัน เป็นการท่ี
ละอองเรณูตกบนยอดเกสรเพศเมีย
ของอีกดอกหนึ่งในต้นเดียวกัน 

 
ที่มา :https://minemintza.wordpress.com,2559. 
 
 
 
2. การถ่ายละอองเรณูข้ามดอกคนละต้นกัน    ภาพการถ่ายเรณูข้ามดอกคนละต้นกัน 
เกิดกับดอกที่มีเกสรเพศผู้อยู่ต่ ากว่าเกสร 
เพศเมียและเกิดกับดอกไม่สมบูรณ์เพศ 
ท่ีมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียคนละต้นกัน 

 
 

ที่มา :https://minemintza.wordpress.com,2559. 
 
 

https://minemintza.wordpress.com,2559/


  
 

ใบบันทึกกิจกรรมที่ 2 
ปัจจัยที่ช่วยในกำรถ่ำยละอองเรณูของพืช 

 
จุดประสงค์  1. ระบุปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืชได้ 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช 
เขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (8 คะแนน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มนุษย์ สัตว ์ ลม น้ า 

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

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

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

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



  
 

ค ำถำมหลังกำรทดลอง (8 คะแนน) 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน (    ) หน้าค าตอบท่ีถูกต้องและตอบค าถาม 
1. จากการท ากิจกรรม ปัจจัยใดบ้างท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (    ) ลม  (    ) สัตว ์  (    ) มนุษย์  (    )น้ า 
2. ถ้าไม่มีการถ่ายละอองเรณู พืชจะเป็นอย่างไร 
 (     ) พืชจะเจริญเติบโตผิดปกต ิ  (    ) พืชจะไม่มีการผสมพันธ์ุกัน 
3. การสืบพันธ์ุโดยการถ่ายละอองเรณูของพืชมีลักษณะอย่างไร 
 (    ) การท่ีละอองเรณูซึ่งเป็นเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย   

(    ) การท่ีละอองเรณูซึ่งเป็นเกสรเพศผู้ไปตกบนกลีบเลี้ยง 
4. นักเรียนสรุปผลการท ากิจกรรมได้ว่าอย่างไร  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แนวค ำตอบกิจกรรมที่ 2 
ปัจจัยที่ช่วยในกำรถ่ำยละอองเรณูของพืช 

 

จุดประสงค์  1. ระบุปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืชได้ 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช 
เขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (8 คะแนน) 

 
 

 
ค ำถำมหลังกำรทดลอง(8 คะแนน) 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน (    ) หน้าค าตอบท่ีถูกต้องและตอบค าถาม 
1. จากการท ากิจกรรม ปัจจัยใดบ้างท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 
 (  √  ) ลม  (  √  ) สัตว ์  (  √  ) มนุษย์  (  √  )น้ า 
2. ถ้าไม่มีการถ่ายละอองเรณู พืชจะเป็นอย่างไร 
 (     ) พืชจะเจริญเติบโตผิดปกต ิ  (  √  ) พืชจะไม่มีการผสมพันธ์ุกัน 
3. การสืบพันธ์ุโดยการถ่ายละอองเรณูของพืชมีลักษณะอย่างไร 
 (  √  ) การท่ีละอองเรณูซึ่งเป็นเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย   

(    ) การท่ีละอองเรณูซึ่งเป็นเกสรเพศผู้ไปตกบนกลีบเลี้ยง 
4. นักเรียนสรุปผลการท ากิจกรรมได้ว่าอย่างไร  ปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืช 
ได้แก่ ลม สัตว์ น้ า และมนุษย์ 

มนุษย์ สัตว ์ ลม น้ า 

มนุษย์ 

น้ า ลม 

สัตว ์



  
 

ใบบันทึกกิจกรรมที่ 3 
กำรผสมพันธุ์ของดอกไม้ 

 

จุดประสงค์  นักเรียนอธิบายการถ่ายละอองเรณูของพืชได้ 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนสังเกตภาพสัตว์แล้วอธิบายการถ่ายละอองเรณูของดอกไม้ 
(8 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 
1. สิ่งท่ีช่วยถ่ายละอองเรณู คือ……………….. 2. สิ่งท่ีช่วยถ่ายละอองเรณู คือ……………… 
โดยวิธี......................................................... โดยวิธี......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
3. สิ่งท่ีช่วยถ่ายละอองเรณู คือ………………….. 4. สิ่งท่ีช่วยถ่ายละอองเรณู คือ……………… 
   โดยวิธี.........................................................     โดยวิธี.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

สรุปผลกำรสังเกต (4 คะแนน) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
ค ำถำมหลังกำรทดลอง (4 คะแนน) 

1. บริเวณดังกล่าวมีสัตว์ใดบ้างที่ช่วยผสมเกสร............................................................. 
2. แมลงที่ตอมดอกไม้ คือ............................................................................................. 

แล้วมันท าหน้าท่ีอย่างไร........................................................................................... 
3. แมลงเหล่านั้นต้องการอะไรจากดอกไม้................................................................... 
4. แมลงช่วยผสมเกสรดอกไม้ได้อย่างไร....................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
แนวค ำตอบกิจกรรมที่ 3 
กำรผสมพันธุ์ของดอกไม้ 

 

จุดประสงค์  นักเรียนอธิบายการถ่ายละอองเรณูของพืชได้ 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนสังเกตภาพสัตว์แล้วอธิบายการถ่ายละอองเรณูของดอกไม้ 
(8 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 
1. สิ่งท่ีช่วยถ่ายละอองเรณู คือ  ผีเสื้อ                  2. สิ่งท่ีช่วยถ่ายละอองเรณู คือ ผีเส้ือ 
   โดยวิธี  ถ่ายเรณูภายในดอกเดียวกัน                  โดยวิธถี่ายเรณูข้ามดอกคนละต้นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
3. สิ่งท่ีช่วยถ่ายละอองเรณู คือ  ผึ้ง          4. สิ่งท่ีช่วยถ่ายละอองเรณู คือ  นก 
โดยวิธี..ถ่ายเรณูข้ามดอกภายในต้นเดียวกัน         โดยวิธี..ถ่ายเรณูภายในดอกเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

สรุปผลกำรสังเกต (4 คะแนน) 
การถ่ายละอองเรณูของพืช คือ การที่ละอองเรณู ซึ่งเป็นเกสรเพศผู้ไปตกบนยอด

เกสรเพศเมีย เกิดขึ้นได้ 3 แบบ คือ การถ่ายเรณูภายในดอกเดียวกัน การถ่ายเรณูข้ามดอก
ภายในต้นเดียวกัน และการถ่ายเรณูข้ามดอกคนละต้นกัน ซึ่งมีสัตว์เป็นปัจจัยท่ีช่วยในการ
ถ่ายเรณูของพืช 
ค ำถำมหลังกำรทดลอง (4 คะแนน) 

1.  บริเวณดังกล่าวมีสัตว์ใดบ้างท่ีช่วยผสมเกสร  ผีเส้ือ ผ้ึง และนก   
2.  แมลงท่ีตอมดอกไม้ คือ ผีเสื้อ ผ้ึง และนก 

แล้วมันท าหน้าท่ีอย่างไร  ผสมเกสรดอกไม้ 
3.  แมลงเหล่านั้นต้องการอะไรจากดอกไม้  น้ าหวานจากดอกไม้ 
4.  แมลงช่วยผสมเกสรดอกไม้ได้อย่างไร  เกสรจะติดขาของแมลงไปตกบนยอดเกสร

เพศเมีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีที่ 5 

ชุดที่ 2 กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 
ค ำชี้แจง1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีท้ังหมด 10 ข้อ 10 คะแนน 
 2. จงกาเคร่ืองหมาย × ทับตัวอักษร ก ข ค ง ท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ดอกเมื่อได้รับการผสมพันธุ์ส่วนใดของพืชจะเจริญเติบโตเป็นเมล็ด 
ก. รังไข่ 
ข. ไข่อ่อน 
ค. เกสรเพศผู้ 
ง. ฐานรองดอก 

2.  สัตว์ท่ีช่วยผสมเกสรดอกไม้ไดด้ี ยกเว้นข้อใด 
ก. ผึ้ง 
ข. ผีเสื้อ 
ค. แมลงภู่ 
ง. แมลงปอ 

3.  การปฏิสนธิของดอกไม้เกิดขึ้นเมื่อใด 
ก. เมื่อกลีบดอกร่วงโรย 
ข. เมื่อรังไข่เจริญไปเป็นผล 
ค. เมื่อละอองเรณูเข้าผสมกับไข่ในรังไข ่
ง. เมื่อละอองเรณูไปตกติดบนยอดเกสรเพศเมีย 

4.  ส่วนใดของดอกที่จะเจริญต่อไปเป็นเมล็ด 
ก. ออวุล 
ข. รังไข่ 
ค. ก้านเกสรเพศเมีย 
ง. ยอดเกสรเพศเมีย     

 
 
 
 
 



  
 

5.  พืชดอกในข้อใดท่ีเราจะพบการถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน 
ก. ดอกต าลึง 
ข. ดอกมะละกอ 
ค. ดอกกุหลาบ 
ง. ดอกฟักทอง 

6.  ข้อใดกล่าวถึงการปฏิสนธิของพืชได้ถูกต้อง 
ก. การท่ีละอองเรณูเข้าผสมกับออวุลในรังไข่ 
ข. การท่ีละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย 
ค. การท่ีละอองเรณูงอกลงไปตามหลอดของเกสรเพศเมีย 
ง. การท่ียอดเกสรเพศเมียได้รับละอองเรณูในดอกเดียวกัน 

7.  ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการปฏิสนธิ 
ก. รังไข่แห้งและฝ่อไป 
ข. กลีบดอกเบ่งบานเต็มท่ี 
ค. ก้านชูเกสรเพศเมียเหี่ยวลง 
ง. อับละอองเรณูแตก ละอองเรณูกระจายในอากาศ 

8.  การถ่ายละอองเรณูอาศัยสิ่งใดเป็นส่ือ 
ก. ลม 
ข. แมลง 
ค. มนุษย์ 
ง. ถูกทุกข้อ 

9.  เนื้อของผลไม้ที่รับประทานส่วนใหญ่เป็นส่วนใดของพืช  
ก. ไข ่
ข. รังไข่ 
ค. ยอดเกสรเพศผู้ 
ง. ยอดเกสรเพศเมีย 

10.  การที่ละอองเรณูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียขั้นตอนต่อไปคือข้อใด 
ก. เกิดการปฏิสนธิ 
ข. เจริญเติบโตเป็นผล 
ค. การถ่ายละอองเรณู 
ง. เจริญเติบโตเป็นเมล็ด     

 
 



  
 

กระดำษค ำตอบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร ์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 

 ชุดที่ 2 กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 

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

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
คะแนนที่ได ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร ์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 

ชุดที่ 2 กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 

ข้อที ่ ตอบ 
1 ก รังไข่ 
2 ง แมลงปอ 
3 ค เมื่อละอองเรณูเข้าผสมกับไข่ในรังไข ่
4 ก ออวุล 
5 ค ดอกกุหลาบ 
6 ก การท่ีละอองเรณูเข้าผสมกับออวุลในรังไข่ 
7 ค ก้านชูเกสรเพศเมียเหี่ยวลง 
8 ง ถูกทุกข้อ 
9 ข รังไข่ 
10 ค การถ่ายละอองเรณู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
กิจกรรมที่ 1 กำรสืบพันธุข์องพืชดอก (10 คะแนน) 
ด้านความรู้ (K) 

1. เติมค าตอบในช่องว่าง (10 คะแนน) 
ให้ 2 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ให้ 1 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ถูกต้อง แต่ไมค่รบถ้วน 
ให้ 0 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ 
 

กิจกรรมที่ 2 ปัจจัยในกำรถ่ำยเรณูของพืช (16 คะแนน) 
ด้านความรู ้(K) 

1. ระบุปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายเรณูของพืช (8 คะแนน) 
ให้ 2 คะแนน หมายถึง ระบุปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายเรณูของพืชได้ถูกต้อง 
ให้ 0 คะแนน หมายถึง ระบุปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายเรณูของพืชไม่ถูกต้อง หรือไม่
ตอบ 

2. ค าถามหลังการทดลอง (8 คะแนน) 
ให้ 2 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามได้ถูกต้อง 
ให้ 0 คะแนน หมายถึง ตอบค าถามไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ 
 

กิจกรรมที่ 3 กำรผสมพันธุ์ของดอกไม้ (16 คะแนน) 
ด้านความรู ้(K) 

1. อธิบายการถ่ายละอองเรณูของดอกไม้ (8 คะแนน) 
ให้ 2 คะแนน หมายถึง อธิบายการถ่ายละอองเรณูของดอกไม้ไดถู้กต้อง ครบถ้วน 
ให ้1 คะแนน หมายถึง อธิบายการถ่ายละอองเรณูของดอกไม้ไดถู้กต้อง แตไ่ม่
ครบถ้วน 
ให้ 0 คะแนน หมายถึง อธิบายการถ่ายละอองเรณูของดอกไม้ไม่ถูกต้อง หรือไม่
ตอบ 
 
 
 
 
 
 



  
 

2. สรุปผลการสังเกต (4 คะแนน) 
ให้ 4 คะแนน หมายถึง สรุปผลการสังเกตได้ถูกต้องกระชับ ชัดเจนตามจุดประสงค์ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ให้ 3 คะแนน หมายถึง สรุปผลการสังเกตได้ถูกต้องกระชับ ชัดเจนตามจุดประสงค์ 
แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ให้ 2 คะแนน หมายถึง สรุปผลการสังเกตได้ถูกต้องแต่ยังไม่ครอบคลุม ตรงตาม
จุดประสงค์บางส่วน 
ให้ 1 คะแนน หมายถึง สรุปผลการสังเกตได้ตามความคิดเห็นโดยไม่ใช้ข้อมูลจาก
การทดลอง ตรงตามจุดประสงค์น้อยมาก 
ให้ 0 คะแนน หมายถึง สรุปผลการสังเกตไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ 

3. ค าถามหลังการทดลอง (4 คะแนน) 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
กิจกรรมที่ 3 กำรผสมพันธุ์ของดอกไม้   
ทักษะกำรสังเกต 

 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 

การด าเนินการ
สังเกต 

ด าเนินการ
สังเกต
ตามล าดับ
ขั้นตอนได้ดี
และทันตาม
เวลาที่ก าหนด 

ด าเนินการ
สังเกตได้
ตามล าดับ
ขั้นตอนต้องการ
ความช่วยเหลือ
จากครูเป็น
บางครั้ง 

ด าเนินการ
สังเกตค่อนข้าง
จะผิดพลาด ไม่
สามารถปฏิบัติ
ได้บางขัน้ตอน 
ท าให้ด าเนินการ
เสร็จไม่ทันเวลา 

ด าเนินการ
สังเกตผิดพลาด 
ต้องให้ความ
ช่วยเหลือ
ตลอดเวลา 

การใช้ประสาท
สัมผัส 

การใช้
ประสาท
สัมผัสอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง
รวมกันได้
อย่าง
เหมาะสมกับ
สิ่งที่สังเกต 
ท าให้ได้ข้อมูล
มากที่สุด 

การใช้ประสาท
สัมผัสอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง
รวมกันได้
ค่อนข้าง
เหมาะสมกับสิ่ง
ที่สังเกต แต่ต้อง
ได้รับค าแนะน า
จากครูเป็น
บางครั้ง 

การใช้ประสาท
สัมผัสอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง
รวมกันไม่
เหมาะสมกับสิ่ง
ที่สังเกต ท าให้ได้
ข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

ใช้การคาดเดา
มากกว่าใช้
ประสาทสัมผัส 

การบอก
รายละเอียดของสิ่ง
ที่สังเกต 

บอกหรือ
อธิบาย
ลักษณะของ
สิ่งที่สังเกตได้
อย่างสมบูรณ์
และครบถ้วน 

บอกหรืออธิบาย
องค์ประกอบ
หลักของสิ่งที่
สังเกตได้ 

บอกหรืออธิบาย
องค์ประกอบ
หลักของสิ่งที่
สังเกตได้เพียง
บางส่วน 

บอกหรืออธิบาย
สิ่งที่สังเกตได้
น้อยมาก 

 
 
 
 
 



  
 

กิจกรรมที่ 3 กำรผสมพันธุ์ของดอกไม้(ต่อ) 
ทักษะกำรสังเกต 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 

บันทึกผลการ
สังเกตอย่าง
ตรงไปตรงมาตาม
ความเป็นจริง 

มีการบันทึก
ผลการสังเกต
อย่าง
ตรงไปตรงมา
ตามความเป็น
จริงไม่แสดง
ความคิดเห็น
หรือใช้เหตุผล
ประกอบ 

มีการบันทึกผล
การสังเกตอย่าง
ตรงไปตรงมา
ตามความเป็น
จริงและแสดง
ความคิดเห็น
หรือใช้เหตุผล
ประกอบบ้าง
เล็กน้อย 

มีการบันทึกผล
การสังเกตตาม
ความเป็นจริง
บางส่วนและ
แสดงความ
คิดเห็นหรือให้
เหตุผลประกอบ
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการบันทึกผล
การสังเกตตาม
ความคิดเห็น
ของตนเอง 

ความปลอดภัย
ขณะสังเกต 

สังเกตด้วย
ความ
ระมัดระวัง
และสามารถ
แนะน าเพ่ือน
เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย
ได้ 

สังเกตด้วยความ
ระมัดระวัง ครู
ต้องดูแลและ
ชี้แนะเป็น
บางครั้ง 

สังเกตด้วย
ความ
ระมัดระวัง ครู
ต้องดูแลและ
ชี้แนะบ่อยครั้ง 

ขาดความ
ระมัดระวัง ท า
ให้เกิดอันตราย
ขณะที่สังเกต 
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