ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง
เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชวี ิต
Flipped Classroom

เล่มที่ ๑ การจาแนกสิ่งมีชีวิต

นางสาวศิรมิ า บุญมาก
ครู วิทยฐานะชานาญการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก

คำนำ
ชุดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ลักษณะการเรียนคือ
เรีย นที่ บ้ านท าการบ้ านที่ โรงเรีย น ครูส ร้า งชุ ด การเรีย นรู้ ให้ นั ก เรีย นไปเรีย นล่ วงหน้ าที่ บ้ า น ซึ่ งครู
มอบหมายงานโดยการแนบไฟล์ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โดย
นัก เรีย นสามารถเข้าศึก ษาชุด กิ จกรรมได้ตลอดเวลา ผ่านคอมพิ วเตอร์ แท็บ เล็ ต สมาร์ท โฟน ฯลฯ
พร้อมทั้งจดบันทึกสรุปความรู้ที่ได้และตั้งคาถาม เมื่อเข้าชั้นเรียนในวันรุ่งขึ้น ครูตอบคาถามข้อสงสัย
ต่างๆจากนั้นก็ ลงมือ ท างานที่ ได้รับ มอบหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้แนะนาให้
คาปรึกษา ซึ่งสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายและข้อซักถามอื่นๆที่สงสัยเมื่อผ่านพ้นชั่วโมงเรียนไป
แล้วผ่านทางห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ใหม่ รูว้ ิเคราะห์ รูเ้ ชื่อมโยง ช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียน โดยบทบาทของ
ครูเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง คือไม่ใช่ผู้ ถ่ายทอดความรู้ แต่ทาบทบาทเป็น ติวเตอร์ ,โค้ช หรือ
เป็นผู้จุดประกาย โดยการตั้งคาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด สร้างความสนุกสนานในการเรียน และ
เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียน เวลาของครูจะใช้สาหรับมีปฏิสัมพันธ์สองทางกับศิษย์ ทาให้เด็ก
ที่เรียนช้าหรือหัวช้าได้รับการเอาใจใส่ ครูจะไม่ยื นอยู่หน้ากระดานดาที่หน้าชั้นอีก ต่อไป แต่จะเดินไป
เดินมาในชั้น เพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ที่มปี ัญหาการเรียน
ผู้ ศึ ก ษาหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เนื้ อ หา สื่ อ กิ จ กรรม และข้ อ มู ล ต่ า งๆ ในชุ ด การเรี ย นรู้ แ บบ
ห้องเรียนกลับทางนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูผู้สอนในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้เป็นอย่างดี และสามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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คำชี้แจงประกอบกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง
เรื่องควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชวี ิต
ชุดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ ทาง เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ชุดนี้ จัดทาขึ้นหลังจากที่ผู้สอนได้วิเคราะห์จากปัญหาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ ซึ่งพบว่า ผลการทดสอบระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
รายวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) ที่ผ่านมาในปี
การศึกษา 2560- 2561 พบว่าผลคะแนนยังต่ากว่าระดับประเทศในสาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตและ
กระบวนการด ารงชีวิต ชีวิ ตกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ งเป็ น สาระการเรี ย นรู้ที่ ค วรเร่งพั ฒ นา และจากการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ พบว่าการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา กระบวนการสอนเน้นการบรรยาย อธิบายเนื้อหา
ให้ นั ก เรีย นจดจ า ขาดสื่ อ การสอนที่ ดี แ ละน่ าสนใจ นั ก เรีย นส่ วนใหญ่ ข าดทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นมีอยู่
อย่างจากัด ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน รวมถึงการใช้สื่อการ
สอนที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิ ดการเรีย นรู้ตามวัตถุ ประสงค์ที่วางไว้ โดยวิธีการหนึ่งที่เ ป็น
แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาก็ คื อ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบห้ อ งเรี ย นกลั บ ทาง โดยใช้ ชุ ด การเรี ย นรู้
เนื่องจากชุดการเรียนรู้เป็นสื่อการสอนที่มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
ประสมเพื่ อสร้างประสบการณ์ ในการเรียนรู้ อีก ทั้งยั งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจตลอดจนเข้าใจ
เนือ้ หาในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เรื่องความหลากหลายของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๔ เรื่ อ งความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต
ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด ๖ เล่ม ดังนี้
ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่ 1 การจาแนกสิ่งมีชีวติ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๒ ความหลากหลายของพืช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๓ ศึกษากลุ่มพืชดอก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๔ การสร้างอาหารของพืช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๕ ส่วนประกอบของพืชดอก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๖ ความหลากหลายของสัตว์
ชุด กิ จกรรมการเรีย นรู้ที่ 1 การจาแนกสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย ใบความรู้ และใบกิจกรรม
จานวน ๓ ใบกิ จกรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึก ได้ฝึกกระบวนการ คิด วางแผน ลงมือ ปฏิบัติ และนาเสนอ
ผลงานได้ด้วยตัวเอง

ง

คู่มอื ครู
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
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ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง
เรื่อง ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชวี ิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔
โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ๓ (บ้ำนนำ)
องค์ประกอบของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
มีองค์ประกอบ ได้แก่ คู่มือครู และคู่มอื นักเรียน ดังนี้
1. คู่มอื ครูประกอบด้วย
๑.๑ คาชีแ้ จงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรับครู
๑.๒ มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
๒. คู่มอื นักเรียนประกอบด้วย
๒.๑ คาชีแ้ จงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
๒.๒ คาสั่ง
๒.๓ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
๒.๔ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
๒.๕ ใบความรู้
๒.๖ ใบงาน
คู่มอื นักเรียนจะประกอบด้วยชุดการเรียนรูซ้ ึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ชุดได้แก่
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 การจาแนกสิ่งมีชีวติ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๒ ความหลากหลายของพืช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๓ ศึกษากลุ่มพืชดอก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๔ การสร้างอาหารของพืช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๕ ส่วนประกอบของพืชดอก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๖ ความหลากหลายของสัตว์
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คำชี้แจงในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้
สำหรับครู
ตอนที่ 1 คำชี้แจงในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔ โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ๓ (บ้ำนนำ)
๑. คู่มอื เล่มนี้ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรูเ้ รื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่
ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ และ มาตรฐาน ว ๑.๓
เข้าใจกระบวนการและความส าคั ญ ของการถ่ ายทอดลั ก ษณะทางพั นธุ ก รรม สารพั นธุ ก รรม การ
เปลี่ย นแปลงทางพั นธุ ก รรมที่ มีผ ลต่อ สิ่ งมี ชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒ นาการของ
สิ่ งมี ชี วิ ต รวมทั้ ง น าความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใช้ เวลาเรี ย นรวม 2๐ ชั่ ว โมง โดยครู ผู้ ส อนควรศึ ก ษา
องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ในคู่มือครู และกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในคู่มอื นักเรียนจะใช้ประกอบกัน ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ทั้งหมด ๕ ชุด ดังนี้
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 1 การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต เวลา 2 ชั่วโมง สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรามีหลาย
ชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด จะมีลัก ษณะสาคัญ บางอย่างเหมือนกั น และมีลัก ษณะสาคัญ บางอย่าง
แตกต่างกันไป โดยเราสามารถใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่างๆ ของสิ่ งมีชีวิต มาจัด
กลุ่มสิ่งมีชีวติ ออกจากกันได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี ๒ ความหลากหลายของพืช เวลา ๓ ชั่วโมง พืชแบ่งออกได้เป็นพืช
ดอกและพืชไม่มีดอก และถ้าจาแนกพืชดอกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ ยังแบ่งเป็น พืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี ๓ ศึกษากลุ่มพืชดอก เวลา ๔ ชั่วโมง พืชดอก เป็นพืชที่มสี ่วนสาคัญ
ได้แก่ ราก ลาต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด เมื่อพืชดอกเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะผลิตดอกเพื่อใช้สาหรับ
การสืบพันธุ์ หากจัดกลุ่มพืชดอกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยพืชดอกทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะมีลักษณะโครงสร้างส่วนต่างๆ แตกต่างกัน
ไป
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ชุด กิ จกรรมกำรเรีย นรู้ท่ี ๔ การสร้างอาหารของพืช เวลา ๒ ชั่วโมง ใบเป็ นโครงสร้างที่
สาคัญของพืช ทาหน้าที่สร้างอาหาร และหายใจซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สเช่นเดียวกับคนและสัตว์ ใบ
พืชทาหน้าที่สร้างอาหาร โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งการสร้างอาหารของพืชจะเกิดขึ้นได้
เมื่อมีแสง การสร้างอาหารของพืชจึงเกิดขึ้นในเวลากลางวัน โดยพืชจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จาก
อากาศ และคายแก๊ ส ออกซิเจนสู่อากาศ อาหารที่พื ชสร้างขึ้นมาครั้งแรกจะเป็นน้าตาล แล้วจะถู ก
เปลี่ยนเป็นแป้งเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆ ของพืช
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี ๕ ส่วนประกอบของพืชดอก เวลา ๓ ชั่วโมง พืชดอกมีส่วนต่าง ๆ ที่
สาคัญ ได้แก่ ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งส่วนต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะทาหน้าที่ต่างกันไป
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี ๖ ความหลากหลายของสัตว์ เวลา ๖ ชั่วโมง สัตว์ต่างๆ มีมากมาย
หลายชนิด ในการจาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มสามารถใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ จึงจาแนกสัตว์ได้
เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา
กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลือ้ ยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม ซึ่งสัตว์แต่
ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้แตกต่างกันไป
๒. ครูควรดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอธิบายถึงวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง
โดยให้นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางชุดที่ ๑ ในห้องเรียน ทาความเข้าใจ
ชุดกิจกรรม และ ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางชุดที่ ๒ ถึงชุดที่ ๖ ที่บ้าน ซึ่งครู
แนบไฟล์ ชุ ด กิ จ กรรมแต่ ล ะชุ ด ผ่ า นห้ อ งเรี ย นออนไลน์ Google Classroom โดยให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้แล้วสรุปองค์ความรู้ ความคิดรวบยอด พร้อมตัง้ คาถามที่นักเรียนสนใจใคร่รู้ โดยส่ง
งานผ่าน Google Classroom ซึ่งครูจะทาการรวบรวมองค์ความรู้และคาถามต่างๆของนักเรียนเพื่อนา
มาร่วมอภิปรายร่วมกับนักเรียนพร้อมกับทาใบกิจกรรมต่างๆภายในชั่วโมงเรียน
๓. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ ผูศ้ กึ ษา
ได้นาแนวคาตอบไว้ในเฉลยใบงานในส่วนของคู่มือครู ซึ่งคาตอบอาจจะนอกเหนือจากคาตอบที่ได้ให้ไว้
ก็ได้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับความถูกต้องและดุลยพินจิ ของครูผสู้ อน

ซ
ตอนที่ 2 กำรเตรีย มควำมพร้อมก่อ นใช้ชุดกิจกรรมกำรเรี ย นรู้แบบห้องเรียนกลั บทำง เรื่อ ง
ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔ โรงเรียนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ๓ (บ้ำนนำ)
๑. สภำพแวดล้อมของกำรจัดกำรห้องเรียนแบบห้องเรียนกลับทำง มีดังนี้
๑.๑ ปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนเรียนเนื้อหาที่บ้านและทาการบ้านที่
โรงเรียน
๑.๒ จั ด การเรีย นรู้ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรีย นได้ เลื อ กเรีย นด้ วยวิธี ที่ ต นถนั ด ที่ สุ ด เปิ ด
ช่องทางแสดงภูมิรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น บางคนชอบเรียนจาก วิ ดีทัศน์ บางคนชอบเรียน
จากตาราเรียน บางคนชอบค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
๑.๓ จัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดเกี่ยวกับแนวคิดหลักหรือแก่นของความรูน้ ั้นๆ
๑.๔ จัดกิจกรรมให้นกั เรียนมีการอภิปรายในห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูก้ ัน
๑.๕ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ใหม่ๆ
๑.๖ ครูทาหน้าที่เป็นผู้คอยดูแล ช่วยเหลือและกาหนดทิศทาง
๒. บทบำทของนักเรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทำง มีดังนี้ คือ
๒.๑ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองทุกที่ทุกเวลา
๒.๒ ผูเ้ รียนใช้ทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม ในการสร้างความรู้
๒.๓ ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
๒.๔ ผูเ้ รียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา ไม่ได้จบเนื้อหาแค่ในชั้นเรียน
๒.๕ เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง
๒.๖ ผูเ้ รียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผสู้ อนได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
๓. บทบำทของครูผู้สอน บทบำทของครูผู้สอนในกำรจั ดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทำง มีดังนี้ คือ
๓.๑ ผูส้ อนทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียน ไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้
แต่เปลี่ยนบทบาทไปทางเป็น ติวเตอร์ เป็นโค้ช หรือเป็นผู้จุดประกาย
๓.๒ ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ คือ ไอซีที หรืออาจเรียกว่า
เป็นการนาโลก ของโรงเรียน เข้าสู่โลกของนักเรียน คือโลก ดิจติ ัล
๓.๓ ผูส้ อนจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ดว้ ยตัวเอง
๓.๔ ผูส้ อนจุดประกายให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มในการสร้างความรู้
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๓.๕ ผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลทั้ง ความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนและผลจากการเรียนรู้
๔. บทบำทของผู้บ ริหำรโรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรี ยนกลับทาง ควรให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยการแจ้ง
ให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน
๕. บทบำทของผู้ ป กครอง ในการจั ด การเรี ย นรู้แ บบห้ อ งเรี ย นกลั บ ทาง คื อ ส่ งเสริม ให้
นักเรียนศึกษาเนือ้ หาบทเรียนล่วงหน้าจากที่บ้าน โดยอาจศึกษาห้องเรียนออนไลน์ google Classroom ที่
คุณ ครูได้ทาการแนบ ไฟล์ใบความรู้ วิดีทัศน์ ฯลฯ เอาไว้ หรืออาจจะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่ง
ความรูต้ า่ งๆ
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คู่มอื นักเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
นางสาวศิริมา บุญมาก
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คำชี้แจงในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้
สำหรับนักเรียน
คำชี้แจง : นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้
1. นักเรียนศึกษาคาชีแ้ จงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติตามลาดับขั้นตอน
2. นักเรียนศึกษาเนือ้ หาบทเรียนล่วงหน้าที่บ้าน จากใบความรู้ วิดีโอ ในห้องเรียนออนไลน์
google classroom หรือ ค้นคว้าออนไลน์จากแหล่งการเรียนรูอ้ ื่นๆ แล้วบันทึกสรุปองค์ความรู้
เป็นความคิดรวบยอด พร้อมตัง้ คาถามข้อสงสัยลงในสมุด พร้อมทั้งแนบไฟล์งานส่งครูใน
ห้องเรียนออนไลน์ google classroom
๓. นักเรียนทากิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนตามเวลาที่ครูผสู้ อนกาหนด
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มำตรฐำนกำรเรียนรู/้ ตัวชี้วัด

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
สำระที่ ๑ วิทยำศำสตร์ชวี ภำพ
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
สารพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ป.4/1 จาแนกสิ่งมีชีวติ โดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวติ
ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. สังเกตและบรรยายลักษณะของสิ่งมีชีวติ แต่ละกลุ่มได้ (K)
๒.เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวติ แต่ละกลุ่มได้ (P)
๓.จาแนกสิ่งมีชีวติ ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะสิ่งมีชีวติ เป็น
เกณฑ์ได้ (P)
๔. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน (A)

ฐ

คำสั่ง
ชุดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้ำน เรือ่ ง โลกของพืช
เรื่องที่ 1 กำรจัดกลุ่มสิ่งมีชวี ิต
คำชี้แจง
นักเรียนศึกษาหาความรูใ้ นชุดกิจกรรมที่ 1 การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ศึกษาเนือ้ หาใบความรูท้ ี่ ๑ เรื่อง การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวติ ,ใบความรูท้ ี่ ๒ เกณฑ์การดารงชีวติ
ของสิ่งมีชีวติ และ ใบความรู้ที่ ๓ สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พชื และไม่ใช่สัตว์ ผ่านห้องเรียนออนไลน์
Google Classroom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
3. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆผ่านเว็บไซต์ตา่ งๆ หรือตามลิงค์
วีดีโอที่ครูแนบในห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
4. สรุปผลการเรียนรู้เป็นความคิดรวบยอดในรูปแบบต่างๆเช่นความเรียง แผนผังความคิด
(My mapping) ฯลฯ พร้อมตั้งคาถามข้อสงสัย
5. นักเรียนร่วมอภิปรายในห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน และสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
6. นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ ๑.๑ ,ใบกิจกรรมที่ ๑.๒ และใบกิจกรรมที่ ๑.๓
7. ตรวจสอบคาตอบ หากยังไม่ถูกต้องครูคอยช่วยเหลือกาหนดทิศทางและแก้ไขให้ถูกต้อง
8. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test )
เรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชวี ติ

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดย X หน้าข้อที่ถูกลงใน
กระดาษคาตอบ
๑.

๒.
กลุ่มใด

ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง
ก. จัดได้ 3 กลุ่ม คือกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์
ข. จัดได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มพืชและสัตว์
ค. จัดได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มพืชและไม่ใช่พชื
ง. จัดได้ 3 กลุ่ม คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ และ กลุ่มสัตว์
ในการจาแนกสิ่งมีชีวติ ถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ กุหลาบ จัดอยู่ใน

ก. สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้
ข สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้
ค สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ได้
ง สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้
๓.
ในการจาแนกสิ่งมีชีวติ ถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ มนุษย์
จัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้
ข. สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้
ค. สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ได้
ง. สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้
๔.
ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวติ ที่ไม่ใช่พชื ไม่ใช่สัตว์ทั้งหมด
ก. หอย กุ้ง ปลาทู
ข. เชื้อรา เห็ด แบคทีเรีย
ค. ปลาทอง เห็ด ลิง
ง. ไส้เดือนดิน แบคทีเรีย ม้า
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๕.

๖.

๗.

๘.

สิ่งมีชีวติ ในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มสร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ ทั้งหมด
ก. เฟิร์น เห็ด รา
ข. เห็ด รา แบคทีเรีย
ค. สุนัข แมว ปลา
ง. กล้วยไม้ หญ้า ตะไคร้
ถ้าหากใช้เกณฑ์ การเคลื่อนที่ เป็นเกณฑ์ สิ่งมีชีวติ กลุ่มใดเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด
ก. สิงโต โลมา มอส
ข. ไก่ นก หญ้า
ค. ชบา กะหล่าปลี คะน้า
ง. แมว ปลาการ์ตูน เสือชีตา้ ร์
สิ่งมีชีวติ ในข้อใด สร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้
ก. เสือ
ข. ต้นขนุน
ค. แบคทีเรีย
ง. เชื้อรา

สิ่งมีชีวติ ในข้อใด สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้
ก. ต้นทานตะวัน
ข. แมว
ค. เห็ด
ง. แบคทีเรีย
๙.
ในการจาแนกสิ่งมีชีวติ ถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ ข้อใดจัดกลุ่ม
สิ่งมีชีวติ ได้ถูกต้อง
ก. ต้นมะลิ ต้นกระถิน แบคทีเรีย
ข. สิงโต เชือ้ รา แบคเทีเรีย
ค. เห็ด เชื้อรา แบคทีเรีย
ง. ต้นมะละกอ ต้นอ้อย แบคทีเรีย
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๑๐.

ลักษณะสิ่งมีชีวติ ที่ เคลื่อนที่ไม่ได้ สร้างอาหารเองไม่ได้ เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวติ ชนิดใด
ก. พืช
ข. ไม่ใช่พชื ไม่ใช่สัตว์
ค. สัตว์
ง. พืชและสัตว์
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ใบความรู้ที่ ๑
การจาแนกสิ่งมีชีวติ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ในโลกนี้ มี ม ากนั บ หลายล้ า นชนิ ด มี ค วามหลากหลายทั้ ง ลั ก ษณะโครงสร้ า งที่
เหมือนกัน และแตกต่างกัน วิธีการหาอาหาร วิธีการสืบพันธุ์ สภาพแวดล้อมการเจริญเติบโต และ
วิวัฒนาการที่แตกต่างกัน แต่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตมีอยู่มากทั้งเหมือนและแตกต่างกันดังกล่าวแล้ ว จึงมี
การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตขึ้น โดยหากจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตโดยการใช้ การเคลื่อนที่และการสร้าง
อาหารเป็นเกณฑ์ เราจะสามารถจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
๑. กลุ่มที่สร้างอาหารได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ เรียกว่า กลุ่มพืช ได้แก่ แตงกวา มะพร้าว ส้ม กล้วย
เป็นต้น

๒. กลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้ เรียกว่า กลุ่มสัตว์ ได้แก่ สิงโต แมว สุนัข ปลา
เป็นต้น

๓. กลุ่มที่ส ร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ เรีย กว่า กลุ่ ม ที่ไม่ ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์
ได้แก่ จุลนิ ทรีย์ เห็ด รา แบคทีเรีย เป็นต้น
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ใบความรู้ที่ ๒
เกณฑ์การดารงชีวติ ของสิ่งมีชีวิต

๑. เกณฑ์ลักษณะภายนอกของสิ่งมีชวี ิต
๑.๑ การมีสว่ นประกอบของราก ลาต้น ใบ ดอก และผล จัดเป็น กลุ่มพืช

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

๑.๓ สิ่งมีชีวติ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ สิ่งมีชีวติ ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติยังมีอกี มากมาย ที่เรา
ยังไม่รู้จักและไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้
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๒. เกณฑ์การดารงชีวติ ของสิ่งมีชีวติ
๒.๑

การสร้างอาหารด้วยตัวเอง
กลุ่มพืช ใช้ใบสีเขียวแผ่กว้าง ที่มคี ลอโรฟิลล์ช่วยรับแสง จากดวงอาทิตย์มาใช้ในการ
สร้างอาหาร
กลุ่มสัตว์ ไม่มคี ลอโรฟิลล์จงึ ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ต้องกินพืชและสิ่งมีชีวิต
อื่นเป็นอาหาร
กลุ่มที่ไม่ใช่พชื และไม่ใช่สัตว์ ไม่มคี ลอโรฟิลล์จึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ทา
หน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย

๒.๒ การเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง
กลุ่มพืช ไม่สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนตาแหน่งด้วยตัวเองได้
กลุ่มสัตว์ สามารถเคลื่อนที่เพื่อไปหาอาหาร หรือหลบหลีก ศัตรูได้
กลุ่มที่ไม่ใช่พชื และไม่ใช่สัตว์ ไม่สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนตาแหน่งด้วยตัวเองได้
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ใบความรู้ที่ ๓
สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์

การจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะภายนอกและการดา รงชีวิต เป็นเกณฑ์ช่วยให้เราจาแนก
สิ่งมีชีวิตได้ ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มพืช และกลุ่มสัตว์ แต่สิ่งมีชีวิตที่อาศัย อยู่ใ นธรรมชาติยั ง มี อี ก
มากมาย ที่เรายังไม่รู้จักและไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้
เห็ ด เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ประเภทรา เป็ น ราที่ มี วิ วั ฒ นาการสู ง กว่ า ราชนิ ด อื่ น ๆ จ
แบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ คื อ เห็ ด กิ น ได้ (edible mushroom) และเห็ ด พิ ษ
(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
เห็ดระโงกหิน, เห็ดพิษที่พบในธรรมชาติจะมีความคล้ายกับ เห็ดที่กินได้ บางชนิดจึงเป็นอันตรายต่อการ
บริโภคเห็ดที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน
เชื้อรา ไม่มีคลอโรฟิลล์จึงต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น หรือซากสิ่งมีชีวิต ใน
การดารงชีพจึงจัดแบ่งการดารงชีวติ ได้หลายแบบ เช่น พวกที่อาศัยซาก
สิ่งมีชีวิต พวกที่อาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นเรียกว่าเป็น ปรสิต (parasite) พวกที่
อาศัยได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตและซากสิ่งมีชีวิต พวกที่เจริญได้เฉพาะบนซาก
ซากสัตว์ พวกที่ดารงชีวติ อยู่ได้ด้วยการเป็นปรสิตของพืชและสัตว์
แบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวติ ที่มีจานวนมากและมีอยู่แทบทุกที่ ทั้งในบ้าน
บนท้องถนน ในห้องทางาน ในอาหาร หรือแม้แต่ในร่างกายของเรา
เอง ซึ่ ง แบคที เ รี ย บางชนิ ด อาจมี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย ในขณะที่
แบคทีเรียบางชนิดก็อาจทาให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น เรา
จึงควรรู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ให้มากขึ้น เพื่อหาทางป้องกันแบคทีเรีย
อันตรายที่เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ อย่างถูกวิธี
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ใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง จาแนกสิ่งมีชีวติ

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) พิจารณาลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่กาหนดให้ โดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างเป็นเกณฑ์
2) จาแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
3) นาเสนอหน้าชัน้ เรียนเพื่ออภิปรายร่วมกัน
ชมพู่
ราดา
แบคทีเรีย
เสือ
หญ้า
หอยทาก
เห็ดฟาง
หนูนา
มอสส์
วัว
พริก
มะลิ
ไส้เดือนดิน
มด
ยีสต์

๑. สิ่งมีชีวติ กลุ่มพืช ได้แก่

๒. สิ่งมีชีวติ กลุ่มสัตว์ ได้แก่

๓. สิ่งมีชีวติ กลุ่มที่ไม่ใช่พชื และสัตว์ ได้แก่

เฉลย
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ใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง จาแนกสิ่งมีชีวติ
ศึกษาคุณสมบัติที่กาหนดให้ แล้วจาแนกคุณสมบัติของสิ่งมีชวี ิตทั้ง ๓ กลุ่มให้ถูกต้อง

มีการเจริญเติบโต

มีการหายใจ

ย่อยสลายซาก

เคลื่อนที่ไม่ได้

สืบพันธุ์ได้

เคลื่อนที่ได้

สร้างอาหารเองได้

สร้างอาหารเองไม่ได้ กินสิ่งมีชีวติ ชนิดอื่นเป็นอาหาร

๑. กลุ่มพืช
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. กลุ่มสัตว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. กลุ่มที่ไม่ใช่พชื ไม่ใช่สัตว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบกิจกรรมที่ ๑.๓
เรื่อง ค้นหาสิ่งมีชีวติ

สารวจสิ่งมีชีวติ รอบตัวทั้ง ๓ กลุ่มพร้อมทั้งระบุเครื่องหมาย ลักษณะภายนอก การดารงชีวิต
และผลของการจาแนก
ข้อ
ที่
๑.

๒.

๓.

ชื่อสิ่งมีชีวติ

ลักษณะภายนอก

การดารงชีวิต

 มีราก ลาต้น ใบ
ดอก ผล

ผลการ
จาแนก
 สร้างอาหารเองได้  เคลื่อนที่เองไม่ได้  กลุ่มพืช
โดยใช้ใบสีเขียว

 มีตา หู จมูก ปาก
ตา ขา กีบ หาง ครีบ
อื่นๆ
 อื่นๆ
คือ_______________
___________________
___________________

 สร้างอาหารเอง
ไม่ได้ต้องกินสิ่งมีชีวติ
ชนิดอื่นเป็นอาหาร
 อื่นๆ
คือ_______________
___________________
___________________

 เคลื่อนที่เองได้

 กลุ่ม
สัตว์

 อื่นๆ
 กลุ่มที่
คือ_______________ ไม่ใช่พชื และ
___________________ ไม่ใช่สัตว์
___________________
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Post-test )
เรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชวี ติ

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดย X หน้าข้อที่ถูกลงใน
กระดาษคาตอบ
๑.
ในการจาแนกสิ่งมีชีวติ ถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ ข้อใดจัดกลุ่ม
สิ่งมีชีวติ ได้ถูกต้อง
ก. ต้นมะลิ ต้นกระถิน แบคทีเรีย
ข. สิงโต เชือ้ รา แบคเทีเรีย
ค. เห็ด เชื้อรา แบคทีเรีย
ง. ต้นมะละกอ ต้นอ้อย แบคทีเรีย
๒.
ลักษณะสิ่งมีชีวติ ที่ เคลื่อนที่ไม่ได้ สร้างอาหารเองไม่ได้ เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวติ ชนิดใด
ก. พืช
ข. ไม่ใช่พชื ไม่ใช่สัตว์
ค. สัตว์
ง. พืชและสัตว์
๓.
ถ้าหากใช้เกณฑ์ การเคลื่อนที่ เป็นเกณฑ์ สิ่งมีชีวติ กลุ่มใดเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด
ก. สิงโต โลมา มอส
ข. ไก่ นก หญ้า
ค. ชบา กะหล่าปลี คะน้า
ง. แมว ปลาการ์ตูน เสือชีตา้ ร์
๔.

สิ่งมีชีวติ ในข้อใด สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้
ก. ต้นทานตะวัน
ข. แมว
ค. เห็ด
ง. แบคทีเรีย

12
๕.

๖.

ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวติ ที่ไม่ใช่พชื ไม่ใช่สัตว์ทั้งหมด
ก. หอย กุ้ง ปลาทู
ข. เชื้อรา เห็ด แบคทีเรีย
ค. ปลาทอง เห็ด ลิง
ง. ไส้เดือนดิน แบคทีเรีย ม้า

สิ่งมีชีวติ ในข้อใด สร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้
ก. เสือ
ข. ต้นขนุน
ค. แบคทีเรีย
ง. เชื้อรา
๗. ในการจาแนกสิ่งมีชีวติ ถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ มนุษย์
จัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้
ข. สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้
ค. สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ได้
ง. สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้
๘.
สิ่งมีชีวติ ในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มสร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ ทั้งหมด
ก. เฟิร์น เห็ด รา
ข. เห็ด รา แบคทีเรีย
ค. สุนัข แมว ปลา
ง. กล้วยไม้ หญ้า ตะไคร้
๙.
ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง
ก. จัดได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มพืชและไม่ใช่พชื
ข. จัดได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มพืชและสัตว์
ค. จัดได้ 3 กลุ่ม คือกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์
ง. จัดได้ 3 กลุ่ม คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ และ กลุ่มสัตว์
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๑๐. ในการจาแนกสิ่งมีชีวติ ถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ กุหลาบ จัดอยู่ใน
กลุ่มใด
ก. สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้
ข สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้
ค สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ได้
ง สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้
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ภาคผนวก
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กระดาษคาตอบ
เล่มที่ ๑ การจาแนกสิ่งมีชีวติ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดย X หน้าข้อที่ถูก ลงในกระดาษคาตอบ

ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ก

คะแนนเต็ม
(๑๐ คะแนน)

ก่อนเรียน
ข

ค

ก่อนเรียน

ง

ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ก

หลังเรียน

หลังเรียน
ข

ค

ง

ความก้าวหน้า

ชื่อ-สกุล……………………………………………………ชั้น………………………………เลขที่…………………
ลงชื่อ………………………………………ผู้ประเมิน
(นางสาวศิริมา บุญมาก)
วันที่…………/…………….……./……………….
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
เล่มที่ ๑ การจาแนกสิ่งมีชีวติ

ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ก่อนเรียน
คาตอบ
ก
ข
ง
ข
ค
ง
ข
ข
ค
ข

ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

หลังเรียน
คาตอบ
ค
ข
ง
ข
ข
ข
ง
ข
ก
ข
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ใบกิจกรรมที่ 1.1

เฉลย

เรื่อง จาแนกสิ่งมีชีวติ

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) พิจารณาลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่กาหนดให้ โดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างเป็นเกณฑ์
2) จาแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
3) นาเสนอหน้าชัน้ เรียนเพื่ออภิปรายร่วมกัน
ชมพู่

ราดา

แบคทีเรีย

เสือ

หญ้า

หอยทาก

เห็ดฟาง

หนูนา

มอสส์

วัว

พริก

มะลิ

ไส้เดือนดิน

มด

ยีสต์

๑. สิ่งมีชีวติ กลุ่มพืช ได้แก่
ชมพู่ พริก มะลิ มอสส์ หญ้า

๒. สิ่งมีชีวติ กลุ่มสัตว์ ได้แก่
หอยทาก หนูนา
ไส้เดือนดิน เสือ

๓. สิ่งมีชีวติ กลุ่มที่ไม่ใช่พชื และสัตว์ ได้แก่
ราดา เห็ดฟาง มด ยีสต์ แบคทีเรีย

วัว
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เกณฑ์การให้คะแนน (ข้อละ ๕ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)
ตอบถูกต้องทั้งหมดได้ข้อละ ๕ คะแนน
ตอบกลุ่มผิด ๑ ชนิด ตัดคะแนน ๑ คะแนน
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เฉลย

ใบงานที่ 1.2
เรื่อง จาแนกสิ่งมีชีวติ
ศึกษาคุณสมบัติที่กาหนดให้ แล้วจาแนกคุณสมบัติของสิ่งมีชวี ิตทั้ง ๓ กลุ่มให้ถูกต้อง

มีการเจริญเติบโต

มีการหายใจ

ย่อยสลายซาก

เคลื่อนที่ไม่ได้

สืบพันธุ์ได้

เคลื่อนที่ได้

สร้างอาหารเองได้

สร้างอาหารเองไม่ได้ กินสิ่งมีชีวติ ชนิดอื่นเป็นอาหาร

๑. กลุ่มพืช
มีการเจริญเติบโต

มีการหายใจ

๒. กลุ่มสัตว์
มีการเจริญเติบโต
มีการหายใจ
กินสิ่งมีชีวติ ชนิดอื่นเป็นอาหาร
๓. กลุ่มที่ไม่ใช่พชื ไม่ใช่สัตว์
มีการเจริญเติบโต
มีการหายใจ

เคลื่อนที่ไม่ได้

สืบพันธุ์ได้

สร้างอาหารเองได้

สืบพันธุ์ได้

เคลื่อนที่ได้

สร้างอาหารเองไม่ได้

ย่อยสลายซาก

เคลื่อนที่ไม่ได้ สร้างอาหารเองไม่ได้

เกณฑ์การให้คะแนน ((ข้อ๑,๓) ข้อละ ๕ คะแนน (ข้อ ๒ ) ๖ คะแนน
รวมคะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน)
ตอบถูกต้องทั้งหมดได้ ๑๖ คะแนน
ตอบผิดกลุ่ม ๑ ชนิด ตัดคะแนน ๑ คะแนน
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เฉลย
ใบกิจกรรมที่ ๑.๓
เรื่อง ค้นหาสิ่งมีชีวติ
สารวจสิ่งมีชีวติ รอบตัวทั้ง ๓ กลุ่มพร้อมทั้งระบุเครื่องหมาย ลักษณะภายนอก การดารงชีวิต
และผลของการจาแนก
ข้อที่

ชื่อสิ่งมีชีวติ

ลักษณะภายนอก

๑.

กล้วย มะม่วง
อ้อย ฯลฯ
(ตามดุลยพินจิ )
ลิง สุนัข ฯลฯ
(ตามดุลยพินจิ )

 มีราก ลาต้น ใบ
ดอก ผล

๒.

๓.

เห็ด รา
แบคทีเรีย

 มีตา หู จมูก ปาก
ตา ขา กีบ หาง ครีบ
อื่นๆ
 อื่นๆ
คือ_______________
___________________
(ตามดุลยพินจิ ของครู)

การดารงชีวิต

ผลการ
จาแนก
 สร้างอาหารเองได้  เคลื่อนที่เองไม่ได้  กลุ่มพืช
โดยใช้ใบสีเขียว
 สร้างอาหารเอง
เคลื่อนที่เองได้
ไม่ได้ต้องกินสิ่งมีชีวติ
ชนิดอื่นเป็นอาหาร
 อื่นๆ
 อื่นๆ
คือ_______________ คือ_______________
___________________ __________________
(ตามดุลยพินจิ ของครู) (ตามดุลยพินจิ ของ
ครู)

เกณฑ์การให้คะแนน (ข้อละ ๕ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)
ตอบถูกต้องทั้งหมดได้ ๑๕ คะแนน
ตอบผิด ๑ ลักษณะ ตัดคะแนน ๑ คะแนน

 กลุ่มสัตว์

 กลุ่มที่
ไม่ใช่พชื และ
ไม่ใช่สัตว์
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ตารางบันทึกคะแนน

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับทาง
เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
เล่มที่ ๑ การจาแนกสิ่งมีชีวติ
ชื่อ…………………………………………….สกุล……………………………………..ชั้น……………..เลขที่………………

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ผลการพัฒนา

คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐

คะแนนที่ทาได้

หมายเหตุ

กิจกรรมที่
๑.๑
๑.๒
๑.๓
รวม

คะแนนเต็ม
๑๕
๑๖
๑๕
๔๖

คะแนนที่ทาได้

หมายเหตุ

ประวัตผิ ู้จัดทา
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล
นางสาวศิริมา บุญมาก
วัน/เดือน/ปีเกิด 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๕/๓ หมู่ ๔ ตาบล ตะปาน อาเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

ประวัติการศึกษา
พุทธศักราช
พุทธศักราช
พุทธศักราช
พุทธศักราช

๒๕๓๙
๒๕๔๔
๒๕๕๖
๒๕๖๒

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปริญญาโท วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประวัติการทางาน
พุทธศักราช ๒๕๕๔
พุทธศักราช ๒๕๕๖
พุทธศักราช ๒๕๖๑
ตาแหน่งปัจจุบัน

ครูผชู้ ่วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
อาเภอ บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู คศ.๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
อาเภอ บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู คศ.๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
อาเภอ บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู คศ.๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
อาเภอ บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

