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                        ค ำน ำ  

 

 ชุดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต ลักษณะการเรียนคือ 

เรียนที่บ้านท าการบ้านที่โรงเรียน ครูสร้างชุดการเรียนรู้ ให้นักเรียนไปเรียนล่วงหน้าที่บ้าน ซึ่งครู

มอบหมายงานโดยการแนบไฟล์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โดย

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาชุดกิจกรรมได้ตลอดเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ 

พร้อมทั้งจดบันทึกสรุปความรู้ที่ได้และตั้งค าถาม เมื่อเข้าช้ันเรียนในวันรุ่งขึ้น ครูตอบค าถามข้อสงสัย

ต่างๆจากนั้นก็ลงมือท างานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้แนะน าให้

ค าปรึกษา ซึ่งสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายและข้อซักถามอื่นๆที่สงสัยเมื่อผ่านพ้นช่ัวโมงเรียนไป

แล้วผ่านทางห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ใหม่ รูว้ิเคราะห์ รูเ้ชื่อมโยง ช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียน โดยบทบาทของ

ครูเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง   คือไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้   แต่ท าบทบาทเป็น ติวเตอร์ ,โค้ช หรือ

เป็นผู้จุดประกาย โดยการตั้งค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด สร้างความสนุกสนานในการเรียน และ

เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน เวลาของครูจะใช้ส าหรับมีปฏิสัมพันธ์สองทางกับศิษย์ ท าให้เด็ก

ที่เรียนช้าหรือหัวช้าได้รับการเอาใจใส่   ครูจะไม่ยืนอยู่หน้ากระดานด าที่หน้าช้ันอีกต่อไป แต่จะเดินไป

เดินมาในชั้น เพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ที่มปีัญหาการเรียน  
 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหา สื่อ กิจกรรม และข้อมูลต่างๆ ในชุดการเรียนรู้แบบ

หอ้งเรียนกลับทางนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูผู้สอนในการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรูใ้ห้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้เป็นอย่างดี และสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
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ค ำชี้แจงประกอบกำรใช้ชุดกจิกรรมกำรเรยีนรู้แบบหอ้งเรียนกลับทำง 

เรื่องควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชวีิต 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง  เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ส าหรับ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ ชุดนี้ จัดท าขึ้นหลังจากที่ผู้สอนได้วิเคราะห์จากปัญหาการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) ที่ผ่านมาในปี

การศึกษา 2560- 2561 พบว่าผลคะแนนยังต่ ากว่าระดับประเทศในสาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตและ

กระบวนการด ารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนา และจากการ

วิเคราะห์ถึงสาเหตุ พบว่าการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา กระบวนการสอนเน้นการบรรยาย อธิบายเนื้อหา

ให้นักเรียนจดจ า ขาดสื่อการสอนที่ดีและน่าสนใจ นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นมีอยู่

อย่างจ ากัด ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน รวมถึงการใช้สื่อการ

สอนที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยวิธีการหนึ่งที่เป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาก็คือการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยใช้ชุดการเรียนรู้ 

เนื่องจากชุดการเรียนรู้เป็นสื่อการสอนที่มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ

ประสมเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจตลอดจนเข้าใจ

เนือ้หาในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับทาง  เรื่องความหลากหลายของ

สิ่ งมี ชีวิต ส าหรับนักเรียนระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔  เรื่องความหลากหลายของสิ่ งมี ชีวิต 

ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ทั้งหมด  ๖ เล่ม ดังนี้  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 1  การจ าแนกสิ่งมีชีวติ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๒  ความหลากหลายของพืช 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๓  ศกึษากลุ่มพชืดอก  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๔  การสรา้งอาหารของพชื 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๕  ส่วนประกอบของพชืดอก 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๖  ความหลากหลายของสัตว์ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1  การจ าแนกสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย ใบความรู้ และใบกิจกรรม 

จ านวน ๓ ใบกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกได้ฝึกกระบวนการ คิด วางแผน ลงมือ ปฏิบัติ และน าเสนอ

ผลงานได้ด้วยตัวเอง 
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คู่มอืครู 

ชุดกิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี ๓ (บ้านนา) 

นางสาวศิริมา  บุญมาก 
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ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง 

เรื่อง ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชวีิต ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔  

โรงเรยีนองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ๓ (บ้ำนนำ) 

 

องค์ประกอบของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับทาง เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ ส าหรับ 

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ ๔ โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี ๓ (บ้านนา)  

มีองค์ประกอบ ได้แก่ คู่มือครู  และคู่มอืนักเรียน ดังนี้ 

1. คู่มอืครูประกอบด้วย 

๑.๑ ค าชีแ้จงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรูส้ าหรับครู 

๑.๒ มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๒.  คู่มอืนักเรียนประกอบด้วย 

      ๒.๑ ค าชีแ้จงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

      ๒.๒ ค าสั่ง 

      ๒.๓ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

      ๒.๔ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรยีน 

      ๒.๕ ใบความรู้ 

               ๒.๖ ใบงาน 

 คู่มอืนักเรียนจะประกอบด้วยชุดการเรียนรูซ้ึ่งแบ่งออกเป็น  ๖  ชุดได้แก่ 

     ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ 1  การจ าแนกสิ่งมีชีวติ 

     ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ ๒  ความหลากหลายของพืช 

     ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ ๓  ศกึษากลุ่มพชืดอก  

     ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ ๔  การสร้างอาหารของพืช 

     ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ ๕  ส่วนประกอบของพืชดอก 

     ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ ๖  ความหลากหลายของสัตว์ 
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ค ำชี้แจงในกำรใช้ชุดกจิกรรมกำรเรยีนรู ้

ส ำหรับคร ู

 

ตอนที่ 1 ค ำชี้แจงในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต ส ำหรับ

นักเรยีนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ โรงเรยีนองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ๓ (บ้ำนนำ)  

๑. คู่มอืเล่มนี้ใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ ส าหรับ 

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ ๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต 

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ

หน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่

ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  และ มาตรฐาน ว ๑.๓ 

เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ใช้เวลาเรียนรวม 2๐ ช่ัวโมง โดยครูผู้สอนควรศึกษา

องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ในคู่มือครู และกิจกรรมการ

จัดการเรยีนรู้ในคู่มอืนักเรียนจะใช้ประกอบกัน ประกอบด้วยชุดการเรยีนรู้ทั้งหมด ๕ ชุด ดังนี ้

 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1  การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต เวลา 2 ช่ัวโมง สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรามีหลาย

ชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะส าคัญบางอย่างเหมือนกัน และมีลักษณะส าคัญบางอย่าง

แตกต่างกันไป โดยเราสามารถใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่างๆ ของสิ่งมชีีวิต มาจัด

กลุ่มสิ่งมชีีวติออกจากกันได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพชื กลุ่มสัตว ์และกลุ่มที่ไม่ใชพ่ืชและสัตว์ 

 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ ๒ ความหลากหลายของพืช เวลา ๓ ช่ัวโมง  พืชแบ่งออกได้เป็นพืช

ดอกและพืชไม่มีดอก และถ้าจ าแนกพืชดอกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ ยังแบ่งเป็น พืชใบเลี้ยง

เดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 

 ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ ๓ ศกึษากลุ่มพืชดอก เวลา ๔ ช่ัวโมง พืชดอก เป็นพืชที่มสี่วนส าคัญ 

ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด เมื่อพืชดอกเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะผลิตดอกเพื่อใช้ส าหรับ

การสืบพันธุ์  หากจัดกลุ่มพืชดอกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ ์จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือพืช

ใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยพืชดอกทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะมีลักษณะโครงสร้างส่วนต่างๆ แตกต่างกัน

ไป 
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 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ ๔ การสร้างอาหารของพืช  เวลา ๒ ช่ัวโมง ใบเป็นโครงสร้างที่

ส าคัญของพืช ท าหนา้ที่สรา้งอาหาร และหายใจซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สเชน่เดียวกับคนและสัตว์  ใบ

พืชท าหน้าที่สร้างอาหาร โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งการสร้างอาหารของพืชจะเกิดขึ้นได้

เมื่อมีแสง การสร้างอาหารของพืชจึงเกิดขึ้นในเวลากลางวัน โดยพืชจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จาก

อากาศ และคายแก๊สออกซิเจนสู่อากาศ อาหารที่พืชสร้างขึ้นมาครั้งแรกจะเป็นน้ าตาล แล้วจะถูก

เปลี่ยนเป็นแป้งเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆ ของพชื 

 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ ๕ ส่วนประกอบของพืชดอก เวลา ๓ ช่ัวโมง พืชดอกมีส่วนต่าง ๆ ที่

ส าคัญ ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งส่วนต่าง ๆ เหลา่นีจ้ะท าหน้าที่ต่างกันไป 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ ๖ ความหลากหลายของสัตว์ เวลา ๖ ช่ัวโมง สัตว์ต่างๆ มีมากมาย

หลายชนิด ในการจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มสามารถใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ จึงจ าแนกสัตว์ได้

เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลังมหีลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา 

กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลือ้ยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ซึ่งสัตว์แต่

ละกลุ่มจะมลีักษณะเฉพาะที่สังเกตได้แตกต่างกันไป 

๒. ครูควรด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ โดยอธิบายถึงวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลับทาง 

โดยให้นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางชุดที่ ๑ ในห้องเรียน ท าความเข้าใจ

ชุดกิจกรรม และ ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางชุดที่ ๒ ถึงชุดที่ ๖ ที่บ้าน ซึ่งครู

แนบไฟล์ชุดกิจกรรมแต่ละชุดผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โดยให้นักเรียนศึกษาชุด

กิจกรรมการเรียนรู้แล้วสรุปองค์ความรู้ ความคิดรวบยอด พรอ้มตัง้ค าถามที่นักเรียนสนใจใคร่รู ้โดยส่ง

งานผ่าน Google Classroom ซึ่งครูจะท าการรวบรวมองค์ความรู้และค าถามต่างๆของนักเรียนเพื่อน า

มาร่วมอภิปรายรว่มกับนักเรียนพร้อมกับท าใบกิจกรรมต่างๆภายในช่ัวโมงเรยีน 

๓. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับทาง เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ ผูศ้กึษา 

ได้น าแนวค าตอบไว้ในเฉลยใบงานในส่วนของคู่มือครู ซึ่งค าตอบอาจจะนอกเหนือจากค าตอบที่ได้ให้ไว้

ก็ได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความถูกต้องและดุลยพินจิของครูผูส้อน 

 

 

 

 



ซ 
 

                                                                 

ตอนที่ 2 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง เรื่อง

ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ โรงเรียนองค์กำรบรหิำร

ส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ๓ (บ้ำนนำ) 

๑. สภำพแวดล้อมของกำรจัดกำรห้องเรียนแบบห้องเรียนกลับทำง มีดังน้ี  

๑.๑   ปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนเรียนเนื้อหาที่บ้านและท าการบ้านที่

โรงเรียน 

๑.๒   จัดการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนด้วยวิธีที่ตนถนัดที่สุด เปิด

ช่องทางแสดงภูมิรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น บางคนชอบเรียนจาก วิดีทัศน์ บางคนชอบเรียน

จากต าราเรียน บางคนชอบค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

๑.๓  จัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดเกี่ยวกับแนวคิดหลักหรอืแก่นของความรูน้ั้นๆ 

๑.๔   จัดกิจกรรมให้นกัเรียนมกีารอภิปรายในห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูก้ัน 

๑.๕   นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

ใหม่ๆ 

๑.๖   ครูท าหนา้ที่เป็นผู้คอยดูแล ช่วยเหลือและก าหนดทิศทาง 

 ๒. บทบำทของนักเรยีนในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง มีดังน้ี คอื 

      ๒.๑   ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเองทุกที่ทุกเวลา 

      ๒.๒   ผูเ้รียนใช้ทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม ในการสร้างความรู้ 

      ๒.๓   ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในการเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มช้ันเรยีน 

      ๒.๔   ผูเ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา ไม่ได้จบเนื้อหาแค่ในช้ันเรยีน 

      ๒.๕   เสริมสรา้งความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง 

      ๒.๖   ผูเ้รียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผูส้อนได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

 ๓. บทบำทของครูผู้สอน บทบำทของครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ทำง มีดังน้ี คอื 

     ๓.๑   ผูส้อนท าหนา้ที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน ไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู ้   

แตเ่ปลี่ยนบทบาทไปทางเป็น ติวเตอร์  เป็นโค้ช หรอืเป็นผู้จุดประกาย 

     ๓.๒   ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ คือ ไอซีที หรืออาจเรียกว่า

เป็นการน าโลก ของโรงเรียน เข้าสู่โลกของนักเรียน คือโลก ดจิติัล  

     ๓.๓    ผูส้อนจัดการเรยีนการสอนโดยให้ผู้เรยีนสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตัวเอง 

     ๓.๔    ผูส้อนจุดประกายให้ผู้เรยีนใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มในการสร้างความรู้ 
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     ๓.๕    ผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ ตามศักยภาพ

ของผู้เรยีนและผลจากการเรียนรู้  

 ๔. บทบำทของผู้บริหำรโรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ควรให้การ

สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยการแจ้ง

ให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้าน 

 ๕. บทบำทของผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง คือ ส่งเสริมให้

นักเรียนศึกษาเนือ้หาบทเรียนล่วงหน้าจากที่บ้าน โดยอาจศึกษาหอ้งเรียนออนไลน์ google Classroom ที่

คุณครูได้ท าการแนบ ไฟล์ใบความรู้ วิดีทัศน์ ฯลฯ เอาไว้ หรืออาจจะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่ง

ความรูต้า่งๆ  
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คู่มอืนักเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี ๓ (บ้านนา) 

นางสาวศิริมา  บุญมาก 
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ค ำชี้แจงในกำรใช้ชุดกจิกรรมกำรเรยีนรู ้

ส ำหรับนักเรียน 

 

ค ำชี้แจง : นักเรยีนต้องปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังน้ี 

1. นักเรียนศกึษาค าชีแ้จงในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรยีนรู้และปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน 

2. นักเรียนศกึษาเนือ้หาบทเรียนล่วงหน้าที่บ้าน จากใบความรู ้วดิีโอ ในหอ้งเรียนออนไลน์  

google classroom หรอื ค้นคว้าออนไลน์จากแหล่งการเรียนรูอ้ื่นๆ แล้วบันทึกสรุปองค์ความรู้

เป็นความคิดรวบยอด พร้อมตัง้ค าถามข้อสงสัยลงในสมุด พร้อมทั้งแนบไฟล์งานส่งครูใน

หอ้งเรียนออนไลน์ google classroom  

๓. นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนตามเวลาที่ครูผูส้อนก าหนด 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู/้ตัวชี้วัด 

 

มำตรฐำนกำรเรียนรู ้

 สำระที่ ๑ วิทยำศำสตร์ชวีภำพ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

สารพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ

วิวัฒนาการของสิ่งมชีีวิต รวมทั้งน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

 

ตัวชี้วัด  

   

  ตัวชี้วัด ป.4/1 จ าแนกสิ่งมีชีวติโดยใช้ความเหมอืนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวติ 

ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว ์และกลุ่มที่ไม่ใชพ่ืชและสัตว์ 

 

 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู ้

 

๑. สังเกตและบรรยายลักษณะของสิ่งมีชีวติแตล่ะกลุ่มได้ (K) 

๒.เปรียบเทียบความเหมอืนและความแตกต่างของลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวติแต่ละกลุ่มได้ (P)  

๓.จ าแนกสิ่งมีชีวติออกเป็นกลุ่มโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะสิ่งมีชีวติเป็น

เกณฑไ์ด้ (P) 

๔. มีความสนใจใฝเ่รียนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน (A) 

 



ฐ 
 

                                                                 

ค ำสั่ง 

 

ชุดกำรเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับด้ำน เรือ่ง โลกของพชื 

เรื่องที ่1 กำรจัดกลุ่มสิ่งมีชวีิต 

ค ำชี้แจง 

 นักเรียนศกึษาหาความรูใ้นชุดกิจกรรมที่ 1 การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต ตามขั้นตอนตอ่ไปนี้ 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ศกึษาเนือ้หาใบความรูท้ี่ ๑ เรื่อง การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวติ ,ใบความรูท้ี่ ๒ เกณฑก์ารด ารงชีวติ

ของสิ่งมีชีวติ และ ใบความรู้ที่ ๓ สิ่งมชีีวิตที่ไม่ใช่พชืและไม่ใช่สัตว ์ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ 

Google Classroom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 

3. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้องจากแหลง่การเรียนรู้อื่นๆผ่านเว็บไซต์ตา่งๆ หรอืตามลิงค์ 

วีดีโอที่ครูแนบในหอ้งเรียนออนไลน์ Google Classroom 

4. สรุปผลการเรียนรู้เป็นความคิดรวบยอดในรูปแบบต่างๆเชน่ความเรยีง แผนผังความคิด 

(My mapping) ฯลฯ พร้อมตั้งค าถามข้อสงสัย 

5. นักเรียนรว่มอภปิรายในหอ้งเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน และสามารถใช้เทคโนโลยีใน

การสบืค้นเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ 

6. นักเรียนท าใบกิจกรรมที่   ๑.๑ ,ใบกจิกรรมที่ ๑.๒ และใบกิจกรรมที่ ๑.๓ 

7. ตรวจสอบค าตอบ หากยังไม่ถูกต้องครูคอยช่วยเหลือก าหนดทิศทางและแก้ไขใหถู้กต้อง 

8.  ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test ) 

เรื่องการจดักลุ่มส่ิงมชีวีติ 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรยีนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดย X หน้าข้อที่ถูกลงใน

กระดาษค าตอบ 

๑. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมชีีวิตได้ถูกต้อง 

ก. จัดได้ 3 กลุ่ม คือกลุ่มพืช กลุ่มสัตว ์และกลุ่มที่ไม่ใชพ่ืชไม่ใช่สัตว์ 

ข. จัดได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มพชืและสัตว์ 

ค. จัดได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มพชืและไม่ใช่พชื 

ง. จัดได้ 3 กลุ่ม คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ และ กลุ่มสัตว ์

๒. ในการจ าแนกสิ่งมีชีวติ ถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ ์กุหลาบ จัดอยู่ใน

กลุ่มใด 

 ก.  สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้  

 ข  สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ 

 ค สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ได้ 

 ง สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ 

๓. ในการจ าแนกสิ่งมีชีวติ ถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ ์มนุษย์  

จัดอยู่ในกลุ่มใด 

ก. สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ 

ข. สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ 

ค. สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ได้ 

ง. สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ 

๔. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวติที่ไม่ใช่พชืไม่ใช่สัตวท์ั้งหมด 

 ก.  หอย กุ้ง ปลาทู 

 ข.  เชื้อรา เห็ด แบคทีเรยี 

 ค.  ปลาทอง เห็ด ลิง 

 ง.  ไส้เดือนดิน แบคทีเรยี ม้า 
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๕. สิ่งมีชีวติในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มสร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ ทั้งหมด 

 ก.  เฟิร์น  เห็ด รา 

 ข.  เห็ด รา แบคทีเรยี 

 ค.  สุนัข แมว ปลา 

 ง.   กล้วยไม้ หญ้า ตะไคร้ 

๖. ถ้าหากใช้เกณฑ ์การเคลื่อนที่ เป็นเกณฑ ์สิ่งมีชีวติกลุ่มใดเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด 

 ก.  สิงโต  โลมา  มอส 

 ข.  ไก่  นก  หญ้า 

 ค.  ชบา  กะหล่ าปลี  คะน้า 

 ง.   แมว  ปลาการ์ตูน  เสือชีตา้ร์ 

๗. สิ่งมีชีวติในข้อใด สร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนท่ีไม่ได้  

 ก.  เสือ 

 ข.  ต้นขนุน 

 ค.  แบคทีเรยี 

 ง.   เชื้อรา 

๘. สิ่งมีชีวติในข้อใด สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนท่ีได้  

 ก.  ต้นทานตะวัน 

 ข.   แมว 

 ค.   เห็ด 

 ง.   แบคทีเรยี 

๙. ในการจ าแนกสิ่งมีชีวติ ถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ ข้อใดจัดกลุ่ม

สิ่งมีชีวติได้ถูกต้อง 

 ก.  ต้นมะลิ  ตน้กระถิน  แบคทีเรยี 

 ข.  สิงโต  เชือ้รา  แบคเทีเรีย 

 ค.  เห็ด  เชื้อรา  แบคทีเรยี 

 ง.  ต้นมะละกอ  ต้นออ้ย แบคทีเรยี 
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๑๐. ลักษณะสิ่งมีชีวติที่ เคลื่อนที่ไม่ได้ สรา้งอาหารเองไม่ได้ เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวติชนิดใด 

 ก.  พืช 

 ข.   ไม่ใช่พชืไม่ใช่สัตว์ 

 ค.   สัตว์ 

 ง.   พืชและสัตว์ 
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ใบความรู้ท่ี ๑ 

การจ าแนกสิ่งมชีีวติ 

 

สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีมากนับหลายล้านชนิด  มีความหลากหลายทั้งลักษณะโครงสร้างที่

เหมือนกัน และแตกต่างกัน  วิธีการหาอาหาร  วิธีการสืบพันธุ์  สภาพแวดล้อมการเจริญเติบโต และ

วิวัฒนาการที่แตกต่างกัน  แต่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตมีอยู่มากทั้งเหมือนและแตกต่างกันดังกล่าวแล้ว  จึงมี

การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตขึ้น โดยหากจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยการใช้ การเคลื่อนที่และการสร้าง

อาหารเป็นเกณฑ ์เราจะสามารถจ าแนกสิ่งมชีีวิตออกเป็น 3 กลุ่มดังนี ้

๑. กลุ่มที่สรา้งอาหารได้แตเ่คลื่อนที่ไม่ได้ เรียกว่า กลุ่มพืช ได้แก่ แตงกวา มะพร้าว ส้ม กล้วย 

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

๒. กลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้ เรียกว่า กลุ่มสัตว์ ได้แก่ สิงโต แมว สุนัข ปลา 

เป็นต้น 

 

 

 

 

๓. กลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ เรียกว่า กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์ 

ได้แก่ จุลนิทรีย์ เห็ด รา แบคทีเรยี เป็นต้น 
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ใบความรู้ท่ี ๒ 

เกณฑก์ารด ารงชีวติของสิ่งมีชีวิต 

 

๑. เกณฑ์ลักษณะภายนอกของสิ่งมีชวีิต 

๑.๑ การมีสว่นประกอบของราก ล าต้น ใบ ดอก และผล จัดเป็น กลุ่มพืช 

 

 

  

 

 

 

 

 

๑.๒ การมีอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตา หู จมูก ปาก ขาและเท้า ปีก หาง ครีบ จัดเป็นกลุ่มสัตว ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๓ สิ่งมีชีวติกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ สิ่งมีชีวติที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติยังมีอกีมากมาย ที่เรา

ยังไม่รู้จักและไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มพชืหรอืกลุ่มสัตวไ์ด้ 
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๒. เกณฑ์การด ารงชีวติของสิ่งมีชีวติ 

๒.๑ การสร้างอาหารด้วยตัวเอง 

กลุ่มพืช ใช้ใบสีเขียวแผ่กว้าง ที่มคีลอโรฟิลล์ช่วยรับแสง จากดวงอาทิตย์มาใช้ในการ

สร้างอาหาร 

กลุ่มสัตว์  ไม่มคีลอโรฟิลล์จงึไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ต้องกินพืชและสิ่งมีชีวิต

อื่นเป็นอาหาร 

กลุ่มที่ไม่ใช่พชืและไม่ใช่สัตว์  ไม่มคีลอโรฟิลล์จึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ท า

หนา้ที่เป็นผู้ย่อยสลาย 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ การเคลื่อนท่ีด้วยตัวเอง 

กลุ่มพืช ไม่สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนต าแหน่งด้วยตัวเองได้ 

กลุ่มสัตว์ สามารถเคลื่อนที่เพื่อไปหาอาหาร หรอืหลบหลีก ศัตรูได้ 

กลุ่มที่ไม่ใช่พชืและไม่ใช่สัตว์  ไม่สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนต าแหนง่ดว้ยตัวเองได้ 
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ใบความรู้ท่ี ๓ 

สิ่งมีชีวิตท่ีไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์ 

 

การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะภายนอกและการด า รงชีวิต เป็นเกณฑ์ช่วยใหเ้ราจ าแนก

สิ่งมีชีวิตได้ ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มพืช และกลุ่มสัตว์ แต่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติยังมีอีก

มากมาย ที่เรายังไม่รู้จักและไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มพชืหรอืกลุ่มสัตวไ์ด้  

 

เห็ด เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทรา เป็นราที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าราชนิดอื่นๆ จ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ เห็ดกินได้ (edible mushroom) และเห็ดพิษ 

(poisonous mushroom or toadstool) (ราชบัณฑิตยสถาน 2539). เห็ดที่กิน

ได้มีหลายชนิด เช่น เห็ดฟาง, เห็ดหอม มีรสและ กลิ่นหอม, บางชนิดมี

กลิ่นเหม็น เช่น เห็ดร่างแห, บางชนิดมีรสขม เช่น เห็ดเสม็ด, บางชนิดมีรส

เผ็ดซ่า เช่น เห็ดขิง, เห็ดข่า. เห็ดพิษมี หลายชนิด ชนิดที่ร้ายแรงถึงตาย เช่น 

เห็ดระโงกหนิ, เห็ดพิษที่พบในธรรมชาติจะมีความคล้ายกับ เห็ดที่กินได้ บางชนิดจึงเป็นอันตรายต่อการ

บริโภคเห็ดที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน 

 

เชื้อรา ไม่มีคลอโรฟิลล์จึงต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น หรือซากสิ่งมีชีวิต ใน

การด ารงชีพจงึจัดแบ่งการด ารงชีวติได้หลายแบบ เชน่  พวกที่อาศัยซาก

สิ่งมีชีวิต พวกที่อาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นเรียกว่าเป็น ปรสิต (parasite) พวกที่

อาศัยได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตและซากสิ่งมีชีวิต พวกที่เจริญได้เฉพาะบนซาก 

ซากสัตว์ พวกที่ด ารงชีวติอยู่ได้ด้วยการเป็นปรสิตของพชืและสัตว์   

แบคทเีรยี เป็นสิ่งมีชีวติที่มีจ านวนมากและมอียู่แทบทุกที่ ทั้งในบ้าน 

บนท้องถนน ในห้องท างาน ในอาหาร หรือแม้แต่ในร่างกายของเรา

เอง ซึ่งแบคทีเรียบางชนิดอาจมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในขณะที่

แบคทีเรียบางชนิดก็อาจท าให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น เรา

จึงควรรู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ให้มากขึ้น เพื่อหาทางป้องกันแบคทีเรีย

อันตรายที่เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ อย่างถูกวิธี 
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ใบกจิกรรมที่ 1.1 

เรื่อง จ าแนกสิ่งมชีีวติ 

 

 

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

1) พิจารณาลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ก าหนดให้ โดยใช้ความเหมอืนและความแตกต่างเป็นเกณฑ์ 

2) จ าแนกสิ่งมชีีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว ์และกลุ่มที่ไม่ใชพ่ืชและสัตว์ 

3) น าเสนอหน้าชัน้เรียนเพื่ออภิปรายร่วมกัน 

ชมพู่ ราด า แบคทีเรยี เสือ หญ้า 

หอยทาก เห็ดฟาง หนูนา มอสส์ วัว 

พริก มะลิ ไส้เดือนดิน มด ยีสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 
 

 

๑. สิ่งมีชีวติกลุ่มพืช  ได้แก่ 
            

             

 

๒. สิ่งมีชีวติกลุ่มสัตว์  ได้แก่ 
            

             

 

๓. สิ่งมีชีวติกลุ่มที่ไม่ใช่พชืและสัตว์ ได้แก ่
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ใบกจิกรรมที่ 1.2 

เรื่อง จ าแนกสิ่งมชีีวติ 

 
ศึกษาคุณสมบัติท่ีก าหนดให้ แล้วจ าแนกคุณสมบัติของสิ่งมีชวีิตทั้ง ๓ กลุ่มให้ถูกต้อง 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

๑. กลุ่มพืช  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. กลุ่มสัตว์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. กลุ่มที่ไม่ใช่พชืไม่ใช่สัตว์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

มีการเจริญเติบโต    มีการหายใจ    ย่อยสลายซาก    

เคลื่อนท่ีไม่ได้    สืบพันธุ์ได้    เคลื่อนท่ีได้     

สร้างอาหารเองได้  สร้างอาหารเองไม่ได้ กินสิ่งมีชีวติชนิดอื่นเป็นอาหาร  
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ใบกจิกรรมที่ ๑.๓ 

เรื่อง ค้นหาสิ่งมีชีวติ 

 

 

 

 

ส ารวจสิ่งมีชีวติรอบตัวทั้ง ๓ กลุ่มพร้อมทั้งระบุเคร่ืองหมาย ลักษณะภายนอก การด ารงชีวิต

และผลของการจ าแนก 

 

ข้อ

ที่ 

ชื่อสิ่งมีชีวติ ลักษณะภายนอก การด ารงชวีิต ผลการ

จ าแนก 

๑.   มีราก ล าต้น ใบ  

ดอก ผล 

 สร้างอาหารเองได้

โดยใช้ใบสีเขียว 

 

 เคลื่อนที่เองไม่ได้ 

 

 

 กลุ่มพชื 

๒.   มีตา หู จมูก ปาก 

ตา ขา กีบ หาง ครีบ 

อื่นๆ 

 สร้างอาหารเอง

ไม่ได้ต้องกินสิ่งมีชีวติ

ชนิดอื่นเป็นอาหาร 

 เคลื่อนที่เองได้ 

 

 กลุ่ม

สัตว์ 

๓.   อื่นๆ 

คือ_______________ 

___________________ 

___________________ 

 อื่นๆ 

คือ_______________ 

___________________ 

___________________ 

 

 อื่นๆ 

คือ_______________ 

___________________ 

___________________ 

 

 กลุ่มที่

ไม่ใช่พชืและ

ไม่ใช่สัตว์ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Post-test ) 

เรื่องการจดักลุ่มส่ิงมชีวีติ 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรยีนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดย X หน้าข้อที่ถูกลงใน

กระดาษค าตอบ 

๑. ในการจ าแนกสิ่งมีชีวติ ถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ ข้อใดจัดกลุ่ม

สิ่งมีชีวติได้ถูกต้อง 

 ก.  ต้นมะลิ  ตน้กระถิน  แบคทีเรยี 

 ข.  สิงโต  เชือ้รา  แบคเทีเรีย 

 ค.  เห็ด  เชื้อรา  แบคทีเรยี 

 ง.  ต้นมะละกอ  ตน้อ้อย แบคทีเรยี 

๒. ลักษณะสิ่งมีชีวติที่ เคลื่อนที่ไม่ได้ สร้างอาหารเองไม่ได้ เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวติชนิดใด 

 ก.  พืช 

 ข.   ไม่ใช่พชืไม่ใช่สัตว์ 

 ค.   สัตว์ 

 ง.   พืชและสัตว์ 

๓. ถ้าหากใช้เกณฑ ์การเคลื่อนที่ เป็นเกณฑ ์สิ่งมีชีวติกลุ่มใดเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด 

 ก.  สิงโต  โลมา  มอส 

 ข.  ไก่  นก  หญ้า 

 ค.  ชบา  กะหล่ าปลี  คะน้า 

 ง.   แมว  ปลาการ์ตูน  เสือชีตา้ร์ 

๔. สิ่งมีชีวติในข้อใด สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนท่ีได้  

 ก.  ต้นทานตะวัน 

 ข.   แมว 

 ค.   เห็ด 

 ง.   แบคทีเรยี 
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๕. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวติที่ไม่ใช่พชืไม่ใช่สัตวท์ั้งหมด 

 ก.  หอย กุ้ง ปลาทู 

 ข.  เชื้อรา เห็ด แบคทีเรยี 

 ค.  ปลาทอง เห็ด ลิง 

 ง.  ไส้เดือนดิน แบคทีเรยี ม้า 

๖. สิ่งมีชีวติในข้อใด สร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนท่ีไม่ได้  

 ก.  เสือ 

 ข.  ต้นขนุน 

 ค.  แบคทีเรยี 

 ง.   เชื้อรา 

๗. ในการจ าแนกสิ่งมีชีวติ ถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ ์มนุษย์  

จัดอยู่ในกลุ่มใด 

ก. สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ 

ข. สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ 

ค. สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ได้ 

ง. สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ 

๘. สิ่งมีชีวติในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มสรา้งอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ ทั้งหมด 

 ก.  เฟิร์น  เห็ด รา 

 ข.  เห็ด รา แบคทีเรยี 

 ค.  สุนัข แมว ปลา 

 ง.   กล้วยไม้ หญ้า ตะไคร้ 

๙. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมชีีวิตได้ถูกต้อง 

ก.  จัดได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มพืชและไม่ใช่พชื 

ข.  จัดได้ 2 กลุ่ม คอืกลุ่มพืชและสัตว์ 

ค.  จัดได้ 3 กลุ่ม คอืกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ 

ง.   จัดได้ 3 กลุ่ม คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ และ กลุ่มสัตว์ 
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๑๐. ในการจ าแนกสิ่งมีชีวติ ถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ ์กุหลาบ จัดอยู่ใน 

กลุ่มใด 

 ก.  สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้  

 ข  สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ 

 ค สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ได้ 

 ง สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ 
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กระดาษค าตอบ 

เล่มที่ ๑ การจ าแนกสิ่งมชีีวติ 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดย X หนา้ข้อที่ถูก ลงในกระดาษค าตอบ 

 

ก่อนเรยีน หลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

๑.     ๑.     

๒.     ๒.     

๓.     ๓.     

๔.     ๔.     

๕.     ๕.     

๖.     ๖.     

๗.     ๗.     

๘.     ๘.     

๙.     ๙.     

๑๐.     ๑๐.     

 

คะแนนเต็ม 

(๑๐ คะแนน) 

ก่อนเรยีน หลังเรียน ความก้าวหน้า 

   

 

ชื่อ-สกุล……………………………………………………ชั้น………………………………เลขที่………………… 

 

ลงชื่อ………………………………………ผู้ประเมิน 

                                                                        (นางสาวศิริมา  บุญมาก) 

                                                                       วันท่ี…………/…………….……./………………. 
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เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรยีน-หลังเรียน 

เล่มที่ ๑ การจ าแนกสิ่งมีชีวติ 

 

 

หลังเรียน 

ข้อ ค าตอบ 

๑. ค 

๒. ข 

๓. ง 

๔. ข 

๕. ข 

๖. ข 

๗. ง 

๘. ข 

๙. ก 

๑๐. ข 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ก่อนเรยีน 

ข้อ ค าตอบ 

๑. ก 

๒. ข 

๓. ง 

๔. ข 

๕. ค 

๖. ง 

๗. ข 

๘. ข 

๙. ค 

๑๐. ข 
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                               ใบกจิกรรมที่ 1.1   เฉลย 

เรื่อง จ าแนกสิ่งมชีีวติ 

 

 

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

1) พิจารณาลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ก าหนดให้ โดยใช้ความเหมอืนและความแตกต่างเป็นเกณฑ์ 

2) จ าแนกสิ่งมชีีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว ์และกลุ่มที่ไม่ใชพ่ืชและสัตว์ 

3) น าเสนอหน้าชัน้เรียนเพื่ออภิปรายร่วมกัน 

 

ชมพู่ ราด า แบคทีเรยี เสือ หญ้า 

หอยทาก เห็ดฟาง หนูนา มอสส์ วัว 

พริก มะลิ ไส้เดือนดิน มด ยีสต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งมีชีวติกลุ่มพืช  ได้แก่ 
 ชมพู่ พริก มะลิ มอสส์  หญ้า          
             

             

๒. สิ่งมีชีวติกลุ่มสัตว์  ได้แก่ 
 หอยทาก   หนูนา ไส้เดือนดิน   เสือ วัว     

             

             

 

๓. สิ่งมีชีวติกลุ่มที่ไม่ใช่พชืและสัตว์  ได้แก ่

 ราด า  เห็ดฟาง  มด   ยีสต์   แบคทีเรยี       
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     เกณฑ์การให้คะแนน  (ข้อละ ๕ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน) 

     ตอบถูกต้องทั้งหมดได้ข้อละ ๕ คะแนน 

     ตอบกลุ่มผดิ ๑ ชนิด ตัดคะแนน ๑ คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ((ข้อ๑,๓)  ข้อละ ๕ คะแนน    (ข้อ ๒ ) ๖ คะแนน 

รวมคะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน) 

 ตอบถูกต้องทั้งหมดได้ ๑๖ คะแนน 

 ตอบผิดกลุ่ม ๑ ชนิด ตัดคะแนน ๑ คะแนน 
 

 
เฉลย 

ใบงานที่ 1.2 

เรื่อง จ าแนกสิ่งมชีีวติ 

 
ศึกษาคุณสมบัติท่ีก าหนดให้ แล้วจ าแนกคุณสมบัติของสิ่งมีชวีิตทั้ง ๓ กลุ่มให้ถูกต้อง 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

๑. กลุ่มพืช  

มีการเจรญิเติบโต       มีการหายใจ         เคลื่อนที่ไม่ได้         สืบพันธุ์ได้         สร้างอาหารเองได้   

      ๒. กลุ่มสัตว ์

มีการเจรญิเติบโต       มีการหายใจ           สืบพันธุ์ได้          เคลื่อนที่ได้       สร้างอาหารเองไม่ได้ 

กินสิ่งมีชีวติชนิดอื่นเป็นอาหาร 

๓. กลุ่มที่ไม่ใช่พชืไม่ใช่สัตว์ 

มีการเจรญิเติบโต       มีการหายใจ          ย่อยสลายซาก      เคลื่อนที่ไม่ได้    สร้างอาหารเองไม่ได้    

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการเจริญเติบโต    มีการหายใจ    ย่อยสลายซาก    

เคลื่อนท่ีไม่ได้    สืบพันธุ์ได้    เคลื่อนท่ีได้     

สร้างอาหารเองได้  สร้างอาหารเองไม่ได้ กินสิ่งมีชีวติชนิดอื่นเป็นอาหาร  
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เกณฑ์การให้คะแนน    (ข้อละ ๕ คะแนน   รวมคะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน) 

 ตอบถูกต้องทั้งหมดได้ ๑๕ คะแนน 

 ตอบผิด ๑ ลักษณะ ตัดคะแนน ๑ คะแนน 
 

 

เฉลย 

ใบกจิกรรมที่ ๑.๓ 

เรื่อง ค้นหาสิ่งมีชีวติ 

 

ส ารวจสิ่งมีชีวติรอบตัวทั้ง ๓ กลุ่มพร้อมทั้งระบุเคร่ืองหมาย ลักษณะภายนอก การด ารงชีวิต

และผลของการจ าแนก 

 

ข้อที่ ชื่อสิ่งมีชีวติ ลักษณะภายนอก การด ารงชวีิต ผลการ

จ าแนก 

๑. กล้วย มะม่วง 

อ้อย ฯลฯ 

(ตามดุลยพินจิ) 

 มีราก ล าต้น ใบ  

ดอก ผล 

 สร้างอาหารเองได้

โดยใช้ใบสีเขียว 

 

 เคลื่อนที่เองไม่ได้ 

 

 

 กลุ่มพชื 

๒. ลิง สุนัข ฯลฯ 

(ตามดุลยพินจิ) 

 มีตา หู จมูก ปาก 

ตา ขา กีบ หาง ครีบ 

อื่นๆ 

 สร้างอาหารเอง

ไม่ได้ต้องกินสิ่งมีชีวติ

ชนิดอื่นเป็นอาหาร 

เคลื่อนที่เองได้ 

 

 กลุ่มสัตว์ 

๓. เห็ด รา 

แบคทีเรยี 

 อื่นๆ 

คือ_______________ 

___________________ 

(ตามดุลยพินจิของครู) 

 อื่นๆ 

คือ_______________ 

___________________ 

(ตามดุลยพินจิของครู) 

 

 อื่นๆ 

คือ_______________ 

__________________ 

(ตามดุลยพินจิของ

ครู) 

 

 กลุ่มที่

ไม่ใช่พชืและ

ไม่ใช่สัตว์ 
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ตารางบันทึกคะแนน 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับทาง  

เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

เล่มที่ ๑ การจ าแนกสิ่งมชีีวติ 

 

ชื่อ…………………………………………….สกุล……………………………………..ชั้น……………..เลขท่ี……………… 

 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ท าได้ หมายเหตุ 

ก่อนเรยีน ๑๐   

หลังเรียน ๑๐   

ผลการพัฒนา    

 

กิจกรรมที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ท าได้ หมายเหตุ 

๑.๑ ๑๕   

๑.๒ ๑๖   

๑.๓ ๑๕   

รวม ๔๖   

 



 

 

ประวัตผิู้จัดท า 

  

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ-สกุล นางสาวศิริมา   บุญมาก 

วัน/เดือน/ปีเกิด 8  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๑ 

ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๕/๓ หมู ่๔ ต าบล  ตะปาน  อ าเภอ พุนพิน  จังหวัด  สุราษฎรธ์านี ๘๔๑๓๐ 

 

ประวัติการศกึษา 

พุทธศักราช  ๒๕๓๙   มัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 

พุทธศักราช  ๒๕๔๔ ปริญญาตรี   วทิยาศาสตร์ทั่วไป  สถาบันราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

พุทธศักราช  ๒๕๕๖ ปริญญาโท  วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

พุทธศักราช  ๒๕๖๒ ปริญญาโท  ค.ม.  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

 

ประวัติการท างาน 

พุทธศักราช  ๒๕๕๔ ครูผูช่้วย  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี๓ (บ้านนา) 

   อ าเภอ บ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

พุทธศักราช  ๒๕๕๖ ครู คศ.๑  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี๓ (บ้านนา) 

   อ าเภอ บ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ครู คศ.๒  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี๓ (บ้านนา) 

   อ าเภอ บ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ครู คศ.๒  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี๓ (บ้านนา) 

   อ าเภอ บ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

 

 

 

 
 


