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  หลกัสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร 
หนวยการเรยีนรู “พืชในทองถิ่น” สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย) จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของหลักสูตร 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช 2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช  2544 ในมาตราที่ 27 ไดระบุไววา ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานกําหนด
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองทีด่ีของชาติ  การดํารงชีวิต  
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  ใหสถานศึกษาขัน้พื้นฐานมีหนาที่จัดทํา
สาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง   ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน
และสังคม  ภมูิปญญาทองถ่ินคุณลักษณะอันพึงประสงค   เพื่อสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาต ิ
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช  2544  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่
สมบูรณ  เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู 
ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนา
คนใหมีความสมดุล  สามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
   สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษยใช
กระบวนการการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและคนพบดวยตนเอง
มากที่สุด  เพื่อนําความรูไปใชใหเกดิประโยชนตอสังคมและการดํารงชวีิต 
   วิทยาศาสตรทําใหคนพัฒนาวิธีคิด  เปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห 
วิจารณ มีทกัษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ วิทยาศาสตร เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู ทุกคนตอง
ไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อการตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลาย  ชวยใหมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเกีย่วกับการใชประโยชน  การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษาคนควาและการใชความรูทางวิทยาศาสตรตองอยูภายใน
ขอบเขตคุณธรรม  จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม และเปนการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   ดังนั้นการจัดใหนกัเรียนไดเรียนรูเร่ือง พชืตางๆในทองถ่ิน จะไดซึมซับความรูถึง
ประโยชนและความสําคัญของพืช ตลอดจนมีความเขาใจในการดํารงพันธุพืช  เมื่อจบหลักสูตร
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นี้แลวนกัเรียนควรมีความรู  ความคิด ทักษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร  มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสวนประกอบของพืชในแตละชนิด  รูจักตั้ง
คําถาม  การสังเกต   การสํารวจตรวจสอบและการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความกระตือร้ือรน 
สนใจ  ทํางานดวยความมุงมัน่  มีความรอบคอบ  ประหยัด ซ่ือสัตย  และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสขุ 
 
หลักการของหลักสูตร 
   หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรยีน “พืชในทองถ่ิน”สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย) จังหวดัฉะเชิงเทรา ได
พัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญดังนี้ 
   1. เปนการศกึษาที่มุงใหผูเรียนเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะและความแตกตางของพืชที่อยู
ในทองถ่ินที่ตนอาศัยอยูและที่อ่ืนๆ 
   2. เปนการสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรควบคูกับกระบวนการ
กลุม  โดยใชแหลงการเรียนรูจริงในทองถ่ิน 

  3. เพื่อใหนักเรียนตระหนักในความสําคญัและเหน็คุณคาของพืชในทองถ่ิน 
   4. เปนการจดัการศึกษาทีใ่หผูเรียนสามารถนําประสบการณที่ไดไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวนั 
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
   หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  หนวยการเรยีนรู “พืชในทองถ่ิน” 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 โรงเรียนวดับางวัว(สายเสริมวิทย) จังหวัดฉะเชงิเทรา มุง
ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี ้
   1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจลักษณะและความแตกตางของพืชในทองถ่ิน 
   2. เพื่อใหผูเรียนเกดิทักษะกระบวนการในการปฏิบัติกิจกรรม  การศึกษา การเก็บ
รวบรวมขอมลู   การวิเคราะหขอมูล  สามารถลําดับขั้นตอน  และสรางผลงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   3.  เพื่อใหผูเรียนสามารถทํางานกลุม  มีความเปนผูนําและผูตาม  มีความรับผิดชอบ  
มีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม และมีสวนรวมในกระบวนการกลุม 
   4.  เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของพืชในทองถ่ิน 
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   5. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต
ประจําวนั 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวเิคราะห  สวนประกอบของดอกและโครงสรางที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุของ
พืชดอก การสบืพันธุของพืชดอก  การขยายพันธุพืช  และนําความรูไปใชประโยชน  วัฏจักร
ชีวิตของพืชบางชนิด   การจาํแนกพืชดอกและพืชไมมดีอก  พืชดอกที่เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและ
พืชใบเลี้ยงคู  โดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ   

  โดยใชการสืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสํารวจตรวจสอบ  
การสืบคนขอมูลและการอภปิราย  เพื่อใหเกิดความรูความคิด ความเขาใจ  สามารถสื่อสารใน
ส่ิงที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสนิใจ  นําความรูไปใชในชวีิตประจําวนั  มีจิต
วิทยาศาสตร  จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
สาระการเรียนรูและอัตราเวลาเรียน 
   หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเร่ือง “พืชในทองถ่ิน”  ไดกําหนดเวลา
เรียนจาํนวน  14  ชั่วโมง  ดงันี้ 
                หนวยการเรียนรูท่ี 1      พืชดอก          เวลา                     6      ชั่วโมง 
        1.1 สวนประกอบของดอก                    3       ช่ัวโมง 
            1.2  การสืบพันธุของพืชดอก                3       ช่ัวโมง 
      หนวยการรูท่ี 2   พืชไมมีดอก              เวลา              4     ชั่วโมง 
                  2.1  สวนประกอบของพชืไมมีดอก              2       ช่ัวโมง 
               2.2  การสืบพันธุของพืชไมมีดอก                       2        ช่ัวโมง  
      หนวยการเรียนรูท่ี 3   ความหลากหลายของพชื เวลา    4  ชั่วโมง 
             3.1   ความหลากหลายของพืช                      2       ช่ัวโมง 
                         3.2   สํารวจพืชในทองถ่ิน                                         2      ช่ัวโมง 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
หนวยการเรียนรู “พืชในทองถิ่น”                                             เวลา        14  ชั่วโมง 
 
หนวยการเรียนรูท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา(ชั่วโมง) 

1 พืชดอก 
 -   สวนประกอบของดอก 

     -   การสืบพันธุของพืชดอก 

         6 
      3 
          3 

2 พืชไรดอก 
      - สวนประกอบของพชืไรดอก  
         -  การสืบพันธุของพืชไรดอก 

         4 
      2 
          2 

3 ความหลากหลายของพืช 
   -  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  พืชใบเลี้ยงคู 
    -  การสํารวจพืช 

          4 
       2 
           2 

                                                                  รวม          14 
 
แนวทางการจดัการเรียนการสอน 
   เพื่อใหการจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรยีนรู 
“พืชในทองถ่ิน” สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสรมิวิทย) 
จังหวดัฉะเชิงเทรา บรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว จึงกําหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1.  จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหโอกาสผูเรียนไดพัฒนาตาม
ศักยภาพของตน 
   2.  จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธ เชื่อมโยงเนือ้หาภายในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรกับวิถีชีวติของผูเรียน 
   3.  จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรยีนรู  กระบวนการ
คิด  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรควบคูกับกระบวนการกลุม  เนนปลูกฝงคณุธรรม  
คานิยม จิตสํานึกและตระหนักถึงคุณคาของพืชในทองถ่ินที่ตนอาศัยอยู 
   4.  จัดสภาพแวดลอมและประสบการณที่เอื้อตอการเรียนรูและปฏิบตัิทดลองใหกบั
ผูเรียน 
   5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเรียนรูจากสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชน 
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สื่อและแหลงเรียนรู 
   การจัดการศกึษาตามหลกัสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรยีนรู “พืชใน
ทองถ่ิน” สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบางววั (สายเสริมวทิย) จังหวดัฉะเชิงเทรา 
เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน   ดังนี ้
         ส่ือ/แหลงเรียนรู 
      1. Internet 
   2. แบบประเมินกิจกรรม 
   3. ใบความรู 
   4. ใบงาน 
   5.  ซีดีรอมเกี่ยวกับพืช 
   6. อุปกรณการทดลอง 
             แหลงการเรียนรู 

1. สวนพฤกศาสตร ในโรงเรียน 
2. หองสมุดโรงเรียน 

การวัดผลและประเมินผล 
    การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการ
เรียนรู “พืชในทองถ่ิน” สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ประกอบดวยวิธีการดังนี ้

1. ผลสัมฤทธ์ิดานความรู 
                           -   ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                    -   สังเกตการณอภิปราย แสดงความคิดเหน็ 
  -   สัมภาษณ  ซักถาม 
  -   ตรวจผลงานนักเรยีน 

   2.  ทักษะกระบวนการกลุม 
  -   สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูและการ
แกปญหา 
  -   สังเกตทักษะกระบวนการกลุมและรายบคุคล 
  -   สังเกตทักษะในการสื่อสาร การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
  -  สังเกตความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมาย ความกระตือรือรนในการ
รวมกิจกรรมและมีสวนรวมในกระบวนการกลุม 
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   เกณฑการประเมินการเรียนรู 

1. เวลาเรียนและการเขารวมกจิกรรม  ไมนอยกวารอยละ 80 
2. ผานการประเมินดานความรู  ไมนอยกวารอยละ   70 
3. ผานการประเมินดานผลงานและการปฏบิัติ  ไมนอยกวารอยละ  80 
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แผนการจัดการเรียนรู 
หลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู “พืชในทองถิ่น” 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 


