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โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

แผนการจัดการเรียนรูรายช่ัวโมง   

กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร         รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน    รหัส ว 11101 

หนวยการเรียนรูท่ี   3   ส่ิงแวดลอมรอบตัวเรา     เรื่อง ส่ิงมีชีวิต และไมมีชีวิต 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 1     ปการศึกษา 2563   

ครูผูสอน นายคำดี   ขุนดารา 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระท่ี 1  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

         มาตรฐานการเรียนรู  ว  1.1  เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบ

ตาง ๆ  ของสิ่งมีชีวิตท่ีทำงานสัมพันธกัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนำความรูไปใชในการ

ดำรงชีวิตของตนและดูแลสิ่งมีชีวิต 

         ตัวช้ีวัด  ว 1.1  ป.1/2 สังเกตและอธิบายลักษณะและหนาท่ีของโครงสรางภายนอกของพืชและสตัว 

         มาตรฐานการเรียนรู  ว  1.2  เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะ 

ทางพันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลตอมนุษยและ

สิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะ  หาความรูและจิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนำไปใชประโยชน 

         ตัวช้ีวัด ว 1.2  ป.1/1  ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในทองถ่ินและนำมาจดัจำแนกโดยใชลกัษณะภายนอก  เปนเกณฑ 

สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

        มาตรฐานการเรียนรู  ว  8.1  ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร  ในการสืบเสาะหา 

ความรูการแกปญหา  รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญ  มีรูปแบบท่ีแนนอน  สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได  ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลาสั้น ๆ  เขาใจวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดลอมมี
ความเก่ียวของสัมพันธกัน 

         ตัวช้ีวัดว  8.1  ป.1/1 ตั้งคำถามเก่ียวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ีกำหนดใหหรือตามความสนใจ 

             ว  8.1  ป.1/2    วางแผนการสังเกต  สำรวจ  ตรวจสอบ  ศึกษาคนควา  โดยใช ของตนเองและครู 

    ว  8.1  ป.1/3  ใชวัสดุอุปกรณในการสำรวจ  ตรวจสอบ  และบันทึกผลดวยวิธีงาย ๆ 

             ว  8.1  ป.1/4  จัดกลุมขอมูลท่ีไดจากการสำรวจ  ตรวจสอบและนำเสนอผล 

    ว  8.1  ป.1/5  ตั้งคำถามใหมจากผลการสำรวจตรวจสอบ 



    ว  8.1  ป.1/6  แสดงความคิดเห็นในการสำรวจ  ตรวจสอบ 

             ว  8.1  ป.1/7  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  สำรวจ  ตรวจสอบ  โดยการเขียนหรือ ขอความสั้น ๆ 

    ว  8.1  ป.1/8  นำเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอ่ืนเขาใจ 

2.จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนสามารถ 

                     1. รวมสังเกตและบอกสิ่งท่ีพบเห็นในบริเวณของโรงเรียน(ใชเวลา 5 นาที) (K) 

                     2. จัดกลุมสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิต ในบริเวณโรงเรียนได (P) 

                     3. มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทำงาน (A) 

 3. สาระการเรียนรู 

3.1 ความรู 

โดยท่ัวไปสิ่งมีชีวิตจะตองสัตวสวนใหญจะตอง  กินอาหาร  มีการเคลื่อนไหว  มีการสืบพันธุ  มีการเจริญเติบโต วา
เปนคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต  ซ่ึงเราจะพบในพืช สัตว สวนวัตถุ สิ่งของตางๆ จะไมมีคุณสมบัติเหลานี้  จึงถือวาเปน
สิ่งไมมีชีวิต  สิ่งมีชีวิตในทองถ่ินจะมีท้ังลักษณะท่ีเหมือนกัน  และแตกตางกัน ซ่ึงสามารถนำมาจำแนกโดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ 

 3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

  1.ความสามารถในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน  เขียน) 

  2.ความสามารถในการคิด (คิดวิเคราะหหาคำตอบ) 

  3.ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การทำงานเปนกลุมแบบรวมมือรวมพลัง) 

 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  วินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทำงาน 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ข้ันท่ี 1 ข้ันระบุคำถาม (Learing ๐uestion ) 

 1.ใหนักเรียนชวยกันบอกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตภายในโรงเรียนมาใหมากท่ีสุด 

 2.แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ 5 คนเพ่ือใหสนทนากับสมาชิกเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตโดยครูใชคำถามกระตุน
การคิดของนักเรียน ดังนี้ 

  2..1 เม่ือมาถึงโรงเรียนนกัเรียนเห็นอะไรบางภายในโรงเรียน(ครูบันทึกลงบนกระดาน) 

  2.2  เม่ือนักเรียนอยูภายในหองเรียนนักเรียนเห็นอะไรบาง(ครูบันทึกลงบนกระดาน) 

  2.3 นักเรียนสามารถแยกสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตไดอยางไร 

  2.4 สิ่งมีชีวิตควรมีลักษณะอยางไร  

 3.นักเรียนและคุณครูชวยกันแยกกลุมของส่ิงมีชีวิตท่ีนักเรียนบอกบนกระดาน 

  



 

ข้ันท่ี 2 ข้ันแสวงหาสารสนเทศ( Learing to search) 

  4. ใหนักเรียนเอาภาพสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตมาจากบานคนละ 1 ภาพแลวเขากลุมของตนเองและรวมกัน
อภิปรายภายในกลุม เพ่ือใหนักเรียนแบงแยกสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต   

ข้ันท่ี 3 ข้ันอภิปรายและสรางความรู (Learmimg to Construct)  

  5.ใหนักเรียนชวยกันภายในกลุมวาแบงสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตไดถูกตองหรือไม ครูถามคำถามเพ่ือกระตุน
ความคิดใหนักเรียนไดคิด(พรอมกับคุณครูใหแงคิดหรือความรูเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ดังนี้ 

  5.1นักเรียนทราบไหมวานักเรียนบางกลุมสิ่งมีชีวิตกับไมมีชีวิตโดยวิธีไหน 

  5.2สิ่งมีชีวิตภายในกลุมของนักเรียนมีอะไรบาง 

  5.3 สิ่งไมมีชีวิตภายในกลุมของนักเรียนมีอะไรบาง 

  6.นักเรียนท่ีเปนตัวแทนของกลุมออกมาแยกสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตบนกระดาน และใหเพ่ือนๆภายในกลุมชวยกัน
ดูวาถูกตองหรือไม (กลุมใดตอบถูกคุณครูให สติกเกอรรูปหัวใจ 1 ดวง) 

  7.นักเรียนและคุณครูรวมกันสรุปเรื่องสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตท่ีนักเรียนแตละกลุมชวยกันแยกบนกระดาน จากนั้น
ใหนักเรียนชวยกันทำใบงานท่ี 1 เปนกลุม 

ข้ันท่ี 4 ข้ันส่ือสารและสะทอนคิด(Learmimg to Communlcate)   

  8. นักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงาน การแบงกลุมสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ออกมานำเสนอหนาชั้นเรียนเปนกลุม 
นักเรียนกลุมอ่ืนศึกษาดูการอภิปรายของเพ่ือนแลวเห็นดวยหรือเห็นแตกตางจากเพ่ือนและชวยเสนอแนะใหสมบูรณยิ่งข้ีน 

  9.นักเรียนและคุณครูรวมกันสรุปเรื่องสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต เพ่ือความเขาใจใหตรงกันของนักเรียนท้ังหองเรียน 

ข้ันท่ี 5 ข้ันตอบแทนสังคม (Learmimg to  Service)   

  10..ใหตัวแทนกลุมออกมารับกระดาษใบงานกลุม(ใบงานเดี่ยว แจกเพ่ือนคนละ 1 ใบ ) ใหนักเรียนบอกสิ่งมีชีวิต
และไมมีชีวิตภายในหองเรียนเพ่ือแยกสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตแลวตกแตงใหสวยงาม นาสนใจ แลวนำผลงานมาจัดปานิเทศท่ี
บอรดหนาชั้นเรียนเพ่ือแสดงผลงานนักเรียน เพ่ือแบงปนใหเพ่ือนๆหองตนเองและเพ่ือนหองอ่ืนไดมาเรียนรูตอไป 
  

ช้ินงาน/ภาระงาน 

 1.  การแยกแบงกลุม 

 2.  การเขียนสรุปผล 

 3.  ใบกิจกรรมแบบกลุมและตนเอง 

 

 

 

\ 



7.  การวัดและประเมินผล 

     7.1  วิธีการ  เครื่องมือ  เกณฑการประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม รอยละ 60 ผานเกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

สังเกตความมีวินัย ใฝเรียนรู และ 

มุงม่ันในการทำงาน  

แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

7.2  เกณฑการประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน น้ำ 

หนัก 

คะแนน 

รวม 4 3 2 1 

1. ความถูกตอง มีความถูกตอง

ชัดเจนสมบูรณ

ครบถวน 

ผลงานสวนใหญ

ถูกตองครบถวน 

ผลงานมีความ

ถูกตอง 

เปนบางสวน 

มีความถูกตอง

เปนสวนนอย 

1.0 4 

2. ความสะอาด

เรียบรอยสวยงาม 

ผลงานสะอาด  

เรียบรอย  

สวยงาม 

ไมมีรอยขีดลบ 

ผลงานสะอาด  

เรียบรอย 

มีรอยขีดลบนอย 

ผลงานบางสวน 

ไมสะอาด   

ไมเรียบรอย 

ผลงานสวนใหญ

ไมสะอาด   

ไมเรียบรอย 

0.5 2 

3. ตรงตอเวลา สงงานตรงเวลา 

ท่ีกำหนด 

สงชากวา 

กำหนด  1  วัน 

สงงานชากวา 

กำหนด  2  วัน 

สงงานชากวา

กำหนด 

เกิน  2  วัน 

0.5 2 

4. เชื่อมโยงและ

ความคิด

สรางสรรค 

 คิดแปลกใหม  

 เชื่อมโยงสัมพันธ 

 สิ่งตาง ๆ  ได 

 อยางถูกตอง 

คิดแปลกใหม

เชื่อมโยงสัมพันธ

สิ่งตาง ๆ  ได

อยางถูกตอง 

เปนสวนใหญ 

คิดแปลกใหม  

เชื่อมโยงสัมพันธ

สิ่งตาง ๆ  ได

อยางถูกตอง 

เปนบางสวน 

 คิดแปลกใหม 

 เชื่อมโยสัมพันธ 

สิ่งตาง ๆ   

ไดอยางถูกตอง

เปนสวนนอย 

0.5 2 

 

ระดับคุณภาพ 

คะแนน  9 - 10    หมายถึง ดีมาก     คะแนน  7 - 8    หมายถึง ด ี                                                          

คะแนน  5 - 6    หมายถึง พอใช     คะแนน  0 - 4    หมายถึง ปรับปรุง 



ใบงาน ท่ี 1  เรื่องส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิต 

วิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 กลุมท่ี...................... 

            

1....................................................2......................................................3........................................................... 

           4.....................................................5....................................................... 

ส่ิงท่ีนักเรียนเตรียมภาพมาจากบานคนละ 1 ภาพ นำภาพ 5 คนมาติดในกระดาษดานบน (ระบายสีใหสวยงาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            1.ส่ิงท่ีมีชีวิต                                     2.ส่ิงไมมีชีวิต  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน ท่ี 1  เรื่องส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 

ช่ือ.....................................................................................เลขท่ี................ช้ันประถมศึกษาปท่ี  1/.......... 

ส่ิงท่ีนักเรียนศึกษาส่ิงตางๆท่ีอยูภายในหองเรียน  10 อยาง (เขียนหรือวาดรูปพรอมระบายสีใหสวยงาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        1.ส่ิงท่ีมีชีวิต                                     2.ส่ิงไมมีชีวิต   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังสอน 

1. ผลการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. จุดเดนและจุดออนของนักเรียน 
2.1 จุดเดน (strength) ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 จุดออน (weakness) ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. แนวทางการเสริมสราง 
3.1 แนวทางการสรางเสริมจุดเดนของนักเรียน ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 แนวทางการแกไขจุดออนของนักเรียน ........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. วิธีหรือแนวทางแกไขปญหา จงระบุในประเด็นดังนี้ 
1. ปญหา ............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วิธีแกไข ........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

       ลงชื่อ .................................................................. 

                       ( นายคำดี  ขุนดารา ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงชื่อ ..................................................................  

              (นายสุเจน ชาญธญักรณ) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 

 

 

 

 

 


