
องค์ประกอบที่ ๓ 
 

การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ  
หลกัการ   รู้การวเิคราะห์  เห็นความต่าง รู้ความ

หลายหลาก   
 
 



๑. การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
(ก.๗-๐๐๓)ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 
๑.) การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา 
๒.) การศึกษาข้อมูลพืน้บ้าน 
๓.) การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ 
๔.) การสรุปลกัษณะและข้อมูลพรรณไม้ 
๕.) การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ 
๖.) การบันทกึข้อมูลเพิม่เติม 
๗.) การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ 
๘.) ความเป็นระเบียบความตั้งใจ 

 

ล าดบัการเรียนรู้ 



หน้าปก 

ส่วนที่ ๑  ช่ือพรรณไม้ 
ส่วนที ่๒ รหัสพรรณไม้ 
ส่วนที ่๓  ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ 
ส่วนที่ ๔  บริเวณทีส่ ารวจ 
ส่วนที ่๕  ผู้ส ารวจและผู้รวบรวม 

๑.) การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา 



๑. การมส่ีวนร่วมของผู้ศึกษา (หน้าปก) 
 ๑.๑ แบ่งกลุ่มผู้ศึกษา  
 - โดยผู้ร่วมปฏิบัตมิส่ีวนร่วมทั้งโรงเรียน 
 - โดยผู้ร่วมปฏิบัตมิส่ีวนร่วมในกลุ่มย่อยให้เหมาะสมกบั 
    ระดบัการเรียนรู้ โดยมผู้ีส ารวจ และผู้ร่วมส ารวจ  
    พร้อมระบุหน้าทีใ่ห้ชัดเจน    
 ๑.๒ แต่ละกลุ่มเลอืกพรรณไม้กลุ่มละ ๑ ต้น  
  



 ๑.๓  ศึกษาบันทึกและบันทึกผล 
 - ช่ือพนัธุไม้  ให้บันทกึช่ือพืน้เมือง ในระดับท้องถิ่น  
 - รหัสพรรณไม้ ให้เขียนตามรูปแบบ อพ.สธ.  
 - ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์  วาดลกัษณะวสัิยให้เห็นโครงสร้างของพชื 
     ตั้งแต่ระดับโคนต้นถึงปลายยอด  โดยระบุมาตราส่วน  
 - บริเวณทีส่ ารวจ บันทกึช่ือพืน้ทีศึ่กษาที่ท าการส ารวจ    
 - วนัทีส่ ารวจ บันทกึวันที่เร่ิมศึกษา 
 - ผู้ส ารวจและผู้ร่วมส ารวจ เขียนช่ือ-สกลุ ระบุระดับช้ัน ถ้าสมาชิกเกนิ 
     จ านวนที่ก าหนดไว้ให้น าไปเขียนที่หลงัปกหน้า 
 - ทีอ่ยู่สถานศึกษา บันทกึทีอ่ยู่สถานศึกษา โดยระบุ ช่ือโรงเรียน ถนน ต าบล 
                   อ าเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณย์ี 



ส่วนที ่๑ ช่ือพืน้เมอืง 
ส่วนที ่๒ ภูมปัิญญา 
ส่วนที่ ๓ ทีม่าของข้อมูล 

หน้า 1 

๒.) การศึกษาข้อมูลพืน้บ้าน 



๑. เรียนรู้ทกัษะการตั้งค าถามและสอบถามจากผู้รู้  
๒. สอบถามช่ือพืน้เมืองของพรรณไม้จากผู้รู้ภายในท้องถิน่   
๓. กรณพีรรณไม้ทีส่ ารวจไม่ทราบช่ือให้ตั้งช่ือเอง 
๔. สอบถามและบันทกึข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ 
ของพรรณไม้ ด้านอาหาร ยารักษาโรค ก่อสร้างเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้  
ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพชื ความเกีย่วข้องกบัประเพณ ีวฒันธรรม  
หรือความเช่ือทางศาสนา อืน่ๆ (เช่น การเป็นพษิ อนัตราย)  
และบันทกึช่ือ อายุ ทีอ่ยู่ผู้ให้ข้อมูล วนัที ่สถานทีบ่ันทกึ 
 



ส่วนที ่๑ ลกัษณะวสัิย 
ส่วนที ่๒ เรือนยอด/ทรงพุ่ม 
ส่วนที่ ๓ ความสูงและความกว้างของ
ทรงพุ่ม 
ส่วนที ่๔ ถิ่นอาศัย 
ส่วนที่ ๕ ล าต้น 

หน้า 2 

๓.) การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ 



๑. ศึกษาลกัษณะวสัิย และบันทึกลงในแบบศึกษาพรรณไม้ 

๒. วดัความสูง และความกว้างทรงพุ่ม 
๓.ศึกษาสภาพแวดล้อมและแหล่งทีอ่ยู่ของพรรณไม้ 
๔.ศึกษาลกัษณะภายนอกของล าต้น ใบ ดอก ผล และเมลด็  
    แล้วบันทึกลงในแบบศึกษาพรรณไม้ 
๕.วาดภาพส่วนประกอบต่างๆ ของพรรณไม้ ได้แก่ ล าต้น  
    ใบ ดอก ผล และเมลด็ โดยมีมาตราส่วนก ากบั 



ส่วนที ่๑ สี – ลกัษณะเปลอืกล าต้น 
ส่วนที่ ๒ ยาง 
ส่วนที ่๓ ใบ (ชนิดของใบ) 
ส่วนที ่๔ ลกัษณะพเิศษของใบ 
ส่วนที ่๕ การเรียงตัวของใบ 

หน้า 3 



หน้า 4 

รูปร่างแผ่นใบ  ปลายใบ โคนใบและขอบ
ใบ 



หน้า 5 

ส่วนที่ ๑ ดอก (ชนิดของช่อดอก) 
ส่วนที ่๒ ต าแหน่งที่ออกดอก 
ส่วนที ่๓ กลบีเลีย้ง 



หน้า 6 

ส่วนที ่๑ กลบีดอก,รูปร่างกลบีดอก,
เกสรเพศผู้,เกสรเพศเมยี,ต าแหน่งรัง
ไข่และกลิน่ 
ส่วนที ่๒ ผล (ชนิดของผล) 



หน้า 7 

ส่วนที ่๑ เมลด็ 
ส่วนที ่๒ ภาพวาดส่วนต่างๆของพชื 



หน้า 8 

๔.) การสรุปลกัษณะและข้อมูล
พรรณไม้ 



๑.  บันทึกช่ือพืน้เมอืงและรหัสพรรณไม้ (จากหน้าปก) 
๒.  น าข้อมูลหน้า ๒ – ๗  มาเขยีนเป็นความเรียงในย่อหน้าที ่๑ 
๓.  น าข้อมูลหน้า ๑ มาเขยีนเป็นความเรียงในย่อหน้าที ่๒ 



หน้า 9 

๕.) การสืบค้นข้อมูล
พฤกษศาสตร์ 



๑. หลกัการสืบค้นข้อมูลพรรณไม้จากเอกสาร ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์     
๒. น าข้อมูลทีส่รุปในหน้าที ่๘ มาเปรียบเทยีบกบัข้อมูลทีไ่ด้จากการสืบค้น 

๓. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพือ่ระบุข้อมูลพฤกษศาสตร์ให้ชัดเจน 
๔. บันทกึข้อมูลช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือสามัญ ช่ือพืน้เมืองอืน่ๆ  
ถ่ินก าเนิด การกระจายพนัธ์ุนิเวศวทิยา เวลาออกดอก เวลาติดผล  
การขยายพนัธ์ุ การใช้ประโยชน์ ประวตัิพนัธ์ุไม้ และเอกสารอ้างองิ 
 



เอกสารอ้างองิ 



หน้า 10 

๖.) การบันทกึข้อมูลเพิม่เตมิ 



๑. สืบค้นและศึกษา สอบถามข้อมูลต่างๆ ทีไ่ม่มกีารบันทกึ 
    ในหน้าที ่๑ – ๙ 
๒. บันทกึข้อมูลเพิม่เตมิ เช่น ประวตักิารน าเข้ามาปลูกใน 
     โรงเรียน เวลาการออกดอกหรือตดิผลนอกฤดูกาล หรืออืน่ๆ 
 



๗.) การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ 



๗.) การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ 



๗.) การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ 



๗.) การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ 



๑. ตดิตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตรวจสอบให้ค าแนะน า  
    ลงนามผู้ตรวจ ระบุวนัที ่
 



๘.) ความเป็นระเบียบความตั้งใจ 



๑. ท าเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ในการบันทกึข้อมูล 
เป็นรูปแบบเดยีวกนัทั้งเล่ม  
๒. บันทกึข้อมูลในแต่ละหน้า แสดงถึงความตั้งใจ  
เช่น ความสวยงามของตวัหนังสือ ความเป็นระเบียบ 
ในย่อหน้า ในหน้าที ่๘ ความสะอาดในการบันทึก   
ไม่ตกแต่ง ไม่วาดภาพเพิม่เตมิ 
 



๒.  การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ 



วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อวิเคราะห์ รู้ความแตกต่าง และความ
หลายหลากส่วนประกอบต่างๆของพรรณไม้ 

๒.การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ (พืชศึกษา) 

พชืศึกษา  คอื  ปัจจยัหลกัทีน่ ามาใช้เป็นส่ือ บูรณาการสู่การเรียนการสอน 



ไม้ต้น (tree)   

  ไม้พุ่ม (shrub) 

ไม้ล้มลุก (herb) 

ไม้รอเลือ้ย (scandent) ไม้เลือ้ย (climber)   

ลกัษณะวสัิย 



      อืน่ๆพชืบางกลุ่มมลีกัษณะวสัิยทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะทีท่ าให้แยก 
ออกจากพชืกลุ่มอืน่ได้ชัดเจน  ได้แก่  ไผ่   เฟิร์น  ปาล์ม  กล้วยไม้  

ลกัษณะวสัิย 



ล าดบัการเรียนรู้ 
 ๑.) การศึกษาลกัษณะภายนอก ภายในของพชืแต่ละ

ส่วนโดยละเอยีด 
 ๒.) การก าหนดเร่ืองทีจ่ะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพชื 
 ๓.) การเรียนรู้แต่ละเร่ือง แต่ละส่วนของ

องค์ประกอบย่อย 
 ๔.) การน าข้อมูลมาเปรียบเทยีบความต่างในแต่ละ

เร่ือง ในชนิดเดยีวกนั 
 



๑.๑  ศึกษาลกัษณะภายนอก 
๑.๒ ศึกษาลกัษณะภายใน  

๑.)  การศึกษาลกัษณะภายนอก ภายในของพชืแต่ละส่วนโดยละเอยีด        



๑.๑ ศึกษาลักษณะภายนอก  
 

  -  สังเกต บันทึกและวาดภาพ ให้ครบทั้งต้น 
พร้อมระบุส่วนประกอบ 
 

 -  สังเกต บันทึกและวาดภาพ แต่ละส่วน 
ประกอบด้วยราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด 



ใบ 

ดอก ผลและเมลด็ 

ราก 

ล าตน้ 

ตัวอย่างการจ าแนกรูปลักษณ์ภายนอกของตาเป็ดตาไก่ 



การจ าแนก รูปลกัษณ์ภายนอกของอญัชัน 
ตัวอย่าง 



สรุปผลการศึกษาวาดภาพของราก 

รูปทรงกระบอกยาว สีขาวปนน ้าตาลอ่อน ผวิเรียบ เน้ือหยาบ ขนาด ๑๕ – ๒๐ 
เซนติเมตร กวา้ง ๐.๑ – ๐.๓ เซนติเมตร 

มาตราส่วน 1 :10 

รากแก้ว 

รากฝอย 



สรุปผลการศึกษาวาดภาพของล าต้น 

รูปทรงกลม สีน ้าตาล ผวิขรุขระ เน้ือหยาบ มีขนปกคลุม สีน ้าตาลอ่อน                       
เส้นผา่นศนูยก์ลางล าตน้ ๒ เซนติเมตร   

มาตราส่วน 1 :1 

ล าตน้ 

กิง่ 



สรุปผลการศึกษาวาดภาพเฉพาะส่วน 



ส่วนประกอบภายนอกของดอก 

ก้านดอก สีเขียว  รียาว กลีบดอกรูปร่างไข่กลับ สีน้ าเงินปนม่วง กลีบดอกตรงกลาง             
สีเหลืองอ่อน ยาว  2.5 – 3.5 เซนติเมตร  กว้าง  2 -3 เซนติเมตร 

มาตราส่วน 1 :1 

กลบีดอก 

ก้านดอก 
กลบีเลีย้ง 

เกสร 



ส่วนประกอบภายนอกของผล 

มาตราส่วน 1 :1 

ฝัก สีเขียว รูปทรงกระบอกแบน ปลายโค้งแหลม สามารถแยกออกเป็น 2 ซีก 
เนื้อหยาบ ขนาด 1 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 0.5 – 8 เซนติเมตร 

ก้านผล 

ฝัก 



ส่วนประกอบภายนอกของเมลด็ 

 เมล็ดอ่อน รูปร่างกลมถึงแบน ทรงรี สีเขียว  ผิวเรียบนุ่ม มีเย่ือขาวหุ้ม
บางส่วน เนื้อในเมล็ดหยาบ ขนาด 0.5 – 0.8 ยาว 1- 1.1.3 เซนติเมตร 
 

 เมล็ดแก่ รูปทรงกลมถึงแบน คล้ายไต สีด าปนน้ าตาล ผิวเรียบ เนื้อหยาบ 
กว้าง  0.5 – 0.8 เซนติเมตร ยาว 1 – 1.3  เซนติเมตร 

มาตราส่วน 1 :1 



 ๑.๒ ศึกษาลักษณะภายใน 
 -  สังเกต บันทึก วาดภาพหรือถ่ายภาพ แต่ละ
ส่วนประกอบ ประกอบด้วย ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล 
และเมล็ด พร้อมระบุชื่อส่วนประกอบ และมาตรา
ส่วน 



การจดัการเรียนรู้ในด้าน 
รูปลกัษณ์ภายใน  

เหมาะส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
กบัวชิาเรียนในช่วงช้ันที่ ๓-๔ ที่มีวชิาที่เกีย่วข้อง  



ราก 



ล าต้น 



ใบ 



๒.๑ วเิคราะห์ส่วนประกอบของพชืทั้งภายนอกและภายใน  
 
๒.๒ ก าหนดเร่ืองทีจ่ะเรียนรู้ 
 
๒.๓ วางแผน ออกแบบ การจัดการเรียนรู้  

๒.)  ก าหนดเร่ืองทีจ่ะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพชื       



๒.)  ก าหนดเร่ืองทีจ่ะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพชื       

เช่น   - เร่ือง   
 - สี    
 - ขนาด  
 - รูปร่าง  
 - รูปทรง  
 - ผวิ  
 - เนือ้ ฯลฯ 



         ราก 
     

   ล  าตน้      ใบ     ดอก       ผล   เมลด็ 
 

ราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล เมลด็ 
ใหค้รบทุกส่วน 

๒.๑ วเิคราะห์ส่วนประกอบของพชืทั้งภายนอกและภายใน  



ด้านบน (หน้า) ใบ 

ตอนโคน 

ตอนปลาย 

* พืน้ที่ศึกษา 

ตอนกลาง 

ริมซ้าย ริมขวา 



ตอนปลาย 

ตอนกลาง 

ตอนโคน 

* พืน้ที่ศึกษา 



๒.๒ ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
 

 - ก าหนดเรื่องที่เรยีนรู้ให้ครบทุกส่วนของพืช 
ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด  
 
 - ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรูใ้นแต่ละส่วนประกอบ
ย่อยของพืช ได้แก่ รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ ขนาด  
ตัวอย่างเช่น รูปร่างแผ่นใบด้านบนตอนโคนส่วนริมซ้าย  



พริกข้ีหนู 

ราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล 

กา้นใบ แผน่ใบ 

ส่วนริมซา้ย ส่วนกลาง ส่วนริมขวา 

ตอนโคน  ตอนกลาง  ตอนปลาย  

ตัวอย่างการจ าแนกรูปลักษณ์ภายนอกของพริกขี้หนู 

ดา้นบน ดา้นล่าง 



ตัวอย่างการจ าแนกรูปลักษณ์ภายนอก 



ตัวอย่างการจ าแนกรูปลักษณ์ภายนอกของพริกขี้หนู 

1 2 3 

ระดบัประถม 
ระดบัมธัยม 



ตัวอย่างการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ในส่วนของใบ 

ระดบัประถม 



ตัวอย่างการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในส่วนของใบ 

ระดบัมธัยม 



 ๒.๓ วางแผน ออกแบบ การจัดการเรียนรู้   
 

 - เตรียมปัจจัยต่างๆที่จะเรียนรู้ เช่น ส่วนประกอบของพืช 
วัสดุอุปกรณ์ 
 

 - ก าหนดจ านวนตัวอย่างและจ านวนซ้ าของส่วนประกอบ
พืชที่จะเรียนรู้ให้เหมาะสม   
 
ตัวอย่างการเรียนรู้ เช่น  เรียนรู้สีของแผ่นใบ จ านวน ๓ ซ้ า 
หมายถึง น าแผ่นใบจ านวน ๓ ใบมาเรียนรู้      



๓. )  เรียนรู้แต่ละเร่ืองแต่ละส่วนของแต่ละองค์ประกอบย่อย  

๓.๑ เรียนรู้แต่ละเร่ืองทีไ่ด้วางแผน ออกแบบ 
        การจัดการเรียนรู้ 
 

๓.๒ บันทกึข้อมูลผลการเรียนรู้แต่ละเร่ือง 
 

๓.๓ สรุปและเรียงเรียง ผลการเรียนรู้แต่ละ 
        เร่ือง และแต่ละส่วนประกอบของพชื  

 





สีของแผน่ใบตอนโคน 

แผน่ใบอญัชนั 

แวน่ขยาย 

กระดาษ  ดินสอ ไมบ้รรทดั 

หลกัเกณฑ ์   
ระยะ    -  เลือกไดทุ้กระยะ  เช่น  ระยะโตเตม็ท่ี   ระยะอ่อน  ระยะแก่ 
จ านวน  - ก าหนดจ านวนตวัอยา่ง และจ านวนซ ้า   (ซ ้ าตน้เดียวกนั   ซ ้ าชนิด       
                  เดียวกนัคนละตน้) 
ต าแหน่ง  - เลือกต าแหน่งตวัอยา่งวา่อยูต่รงส่วนใด  (วาดภาพประกอบแสดง 
                   ต  าแหน่ง) 



1.1  เลือกแผ่นใบอัญชันระยะโตเต็มที ่
1.2  เลือกตัวอย่างแผ่นใบย่อยมาเรียนรู้ ในช่วงกิ่งที่มีความสูงจากระดับพื้นดิน 60 - 
80 เซนติเมตร ต่างต้น โดยในแต่ละต้น เลือกแผ่นใบชั้นที่ 2 ทางด้านซ้ายของกิ่ง 

ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 1 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 3 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 1 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 3 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 1 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 3 

ชั้นที่ 2 

ต้นที่ 1 ต้นที่ 2 ต้นที่ 3 

แผ่นใบอัญชัน 

ใบที่ 1, ต้นที่ 1 ใบที่ 2, ต้นที่ 2 ใบที่ 3, ต้นที ่3 



ต้นที ่ ใบที่ 
บันทึกผลสีของแผ่นใบตอนโคน 

ภาพประกอบ 
ด้านบน ด้านล่าง 

1 1 
 
 

2 2 
 
 

3 3 
 
 

แสดงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองโดยเนน้ความกระชบัเขา้ใจง่ายในการใหข้อ้มูลโดยใชต้าราง, 
กราฟ หรือ รูปภาพ เพ่ือแสดงรายละเอียดของขอ้มูลใหผู้อ้่านรับรู้ใหม้ากท่ีสุดแต่สั้นกระชบัท่ีสุด 

สีเขียวปนเหลือง 95% 
ขอบใบสีด า 5% 

สีเขียวปนเหลือง 85% 
ขอบใบสีด า 15% 

สีเขียวปนเหลือง 85 % 
ขอบใบสีด า 15% 

สีเขียวอ่อน 90% 
ขอบใบสีเหลือง 10%  

สีเขียวอ่อน 90% 
ขอบใบสีเหลือง 10%  

สีเขียวอ่อน 85% 
ขอบใบสีเหลือง 15%  

ด้านบน ด้านล่าง 

ด้านบน ด้านล่าง 

ด้านบน ด้านล่าง 



หลักเกณฑ ์
-  การน าผลการเรียนรู้ของตัวอย่างทั้งหมดมาเปรียบเทียบความต่างและสรุปผลว่า 
ต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 
-  สรุปผลโดยใช้ ตาราง  กราฟ เปรียบเทียบสิ่งที่เรียนรู้ได้ทั้ง 3 ตัวอย่าง  
 

จากผลการเรียนรู้ สีของแผ่นใบตอนโคน ด้านบนทั้ง 3 ใบ พบว่า มีสีเขียวปนเหลืองจากเส้น
กลางใบถึงเกือบสุดของใบ ริมขอบใบพบว่ามีสีขาว  
ส่วน สีของแผ่นใบตอนโคน ด้านหลัง 3 ใบ พบว่า มีสีเขียวอ่อนปนเหลืองจากเส้นกลางใบถึงริม
ขอบใบ   ริมขอบใบ พบว่า มีสีเหลือง 
 

ใบที่ 
ด้านบน ด้านล่าง 

เขียวปนเหลือง สีขาว เหลืองอ่อนปนเขียว สีเหลือง 

1 95% 5% 
 
90% 
 

 
10% 
 

2 85% 15% 90% 10% 

3 95% 
 
15% 
 

 
85% 
 

 
15% 
 



ตัวอย่างการเรียนรู้ 

ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

เรียนรู้ในเรื่องที่ก าหนดไว ้



ตัวอย่างการเรียนรู้ 

ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

เรียนรู้ในเรื่องที่ก าหนดไว ้



ตัวอย่างการเรียนรู้ 

ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

เรียนรู้ในเรื่องที่ก าหนดไว ้



ตัวอย่างการเรียนรู้ 

ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

เรียนรู้ในเรื่องที่ก าหนดไว ้



ตัวอย่างการเรียนรู้ 

ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

เรียนรู้ในเรื่องที่ก าหนดไว ้



ตัวอย่างการเรียนรู้ 

ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

เรียนรู้ในเรื่องที่ก าหนดไว ้



๔.๑ เปรียบเทียบเร่ืองเดียวกนั ส่วนประกอบ 
       ย่อยเดียวกนั/ต่างส่วนประกอบย่อย 
 

๔.๒ สรุปผลการเปรียบเทยีบว่าเหมือนหรือ 
        ต่างกนัอย่างไร  



ตัวอย่างการน าข้อมูลการเรยีนรู้มาเปรยีบเทียบความต่าง 



ตัวอย่างการน าข้อมูลการเรยีนรู้มาเปรยีบเทียบความต่าง 



ตัวอย่างการน าข้อมูลการเรยีนรู้เรือ่งขนาดของผล ตอนกลาง  
มาเปรียบเทียบความต่าง 


