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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื=นฐาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที?  9      เรื?อง  ระบบนิเวศ  I 

ภาคเรียนที?  2/2561      เวลา  3   ชั?วโมง 

วิชา วิทยาศาสตร์     

ชั=นมัธยมศึกษาปีที? 3      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ที? ว 2.1 เขา้ใจสิ*งแวดลอ้มในทอ้งถิ*น ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ*งแวดลอ้มกบัสิ*งมีชีวิต 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ*งมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 

สื*อสารสิ*งที*เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั=น 

วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายกระบวนการเปลี*ยนแปลงแทนที*ของสิ*งมีชีวิต ความสําคญัของความ

หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ 

จุดหมายหลักสูตร  

1. เพื*อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรูค้วามสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
2. ให้นกัเรียนสามารถคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ*งแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้วิจยัเพื*อพฒันาคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่องคค์วามรู ้
ให้กบัสถาบนัการศึกษาอื*น ๆ 

คุณลักษณะที?พึงประสงค์ 

1. นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา และจดัการอย่างมีระบบ รู้วิธีการ 

แสวงหาความรู้เพิ*มเติมจากสื*อและแหล่งการศึกษาต่าง ๆ 

2. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพืTนฐานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ*งแวดลอ้ม 

เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง หรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา รวมทัTงรู้จกัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนัอย่างเหมาะสม และตระหนกัถึงความสําคญัของการรกัธรรมชาติและ

สิ*งแวดลอ้ม 

1. สาระการเรียนรู้ 
 

ระบบนิเวศ (สิ?งมีชีวิตกับสิ?งแวดล้อม) 
 

กลุ่มสิ?งมีชีวิตในระบบนเิวศ    มี 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดงันี= 

1.  สาหร่าย   มีเซลลเ์ดียวหรือหลายเซลล ์แต่ไม่มีเนืTอเยื*อ  สร้างอาหารไดเ้อง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั8นมธัยมศึกษาปีที= 3 
 

2.   พืช    มีหลายเซลล ์มีเนืTอเยื*อ สร้างอาหารเองได้ 

3.   สัตว์   มีระบบการย่อยอาหารกระบวนการต่างๆในร่างกาย สร้างอาหารเองไม่ได ้

4.  โปรโตซัว   ขนาดเล็ก ตอ้งอาศยักลอ้งจุลทรรศน์ในการเห็น อาศยัอยู่ในสิ*งมีชีวิตอื*น 

5.   ฟังก์ไจ  (เห็ด รา ยีสต ์แบคทีเรีย) สร้างอาหารเองไม่ได ้ย่อยสลายซากสิ*งมีชีวิตกินเป็นอาหาร 

บทบาทของสิ?งมีชีวิต    แบ่งไดเ้ป็น 

1.    ผู้ผลิต (producer) คือ พวกที*สามารถนาํเอาพลงังานจากแสงอาทิตยม์าสังเคราะห์ อาหารขึTนไดเ้อง 

จากแร่ธาตุและสารที*มีอยู่ตามธรรมชาต ิไดแ้ก่ พืชสีเขียว แพลงคต์อนพืช และแบคทีเรียบางชนิด ผูผ้ลิตนีT มี

ความสําคญัมาก เพราะเป็นส่วนเริ*มตน้และเชื*อมต่อระหว่างส่วนประกอบที*ไม่มีชีวิตกบัส่วนที*มีชีวติอื*น ๆ 

ในระบบนิเวศ 

2.   ผู้บริโภค (consumer) คือ พวกที*ไดร้ับอาหารจากการกนิสิ*งที*มีชีวิตอื*นๆ  อีกทอดหนึ*ง   โดยเปลี*ยน

สารอาหารจากผูผ้ลิตให้เป็นสารที*จาํเป็นต่อการดาํรงชีวตของผูบ้ริโภค    ไดแ้ก ่  พวกสัตวต์่าง ๆ สามารถ

แบ่งตามเกณฑต์่างไดด้งันีT 

 การแบ่งโดยใชล้าํดบัการกนิเป็นเกณฑ ์ไดแ้ก ่

- ผูบ้ริโภคปฐมภูมิ (primary consumer) หรือ ผูบ้ริโภคอนัดบัที* 1 เป็นสิ*งมีชีวิตที*กิน

พืชเป็นอาหาร เช่น กระต่าย ววั ควาย และปลาที*กนิพืชเล็กๆ ฯลฯ 

- ผูบ้ริโภคทุติยภูมิ (secondary consumer) หรือ ผูบ้ริโภคอนัดบัที* 2 เป็นสัตวที์*ไดร้ับ

อาหารจากการกนิสัตวก์นิพืชเป็นอาหาร เช่น เสือ สุนขัจิTงจอก ปลากินเนืTอ ฯลฯ 

- ผูบ้ริโภคตติยภูมิ (tertiary consumer) หรือ ผูบ้ริโภคอนัดบัที* 3 เป็นพวกที*กิน 

ทัTงสัตวก์ินพืชและสัตวก์ินสัตว ์

  ถา้มีผูบ้ริโภคกินผูบ้ริโภคอนัดบัที* 3 ก็จดัเป็นผูบ้ริโภคลาํดบัที* 4 หรือผูบ้ริโภคขัTนจตรุภูมิ 

(Quaternary consumer)สิ*งมีชีวิตที*อยู่ในระดบัขัTนการกินสูงสุด ซึ*งหมายถึงสัตวที์ไม่ถูกกินโดยสัตวอื์*น ๆ 

ต่อไป เป็นสัตวที์*อยู่ในอนัดบัสุดทา้ยของการกินเป็นอาหาร เช่น มนุษย ์

 

 

 

 การแบ่งโดยใชอ้าหารที*กนิเป็นเกณฑ ์ไดแ้ก ่

- สิ*งมีชีวิตทีกินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) เช่น กระต่าย ววั ควายและปลาที*กินพืช

เล็ก ๆ ฯลฯ พวกนีTจะมีฟันบดที*แข็งแรงและมีไส้ติ*งยาวกว่าสัตวพ์วกอื*น 

- ผูบ้ริโภคที*ไดร้ับอาหารจากการกินเนืTอสัตวที์*กนิพืชเป็นอาหาร (Carnivore) เช่น 

เสือ สุนขัจิTงจอก ปลากินเนืTอ ฯลฯ 

- ผูบ้ริโภคที*กินทัTงสัตวก์ินพืช และสัตวก์นิสัตว ์(Omnivore) เช่น คนซึ*งมีฟันเขีTยว

และฟันบดไม่แหลมคม 
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- สิ*งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ*งที*กินซากสัตว ์(Scavenger) เช่น แร้งกนิซากสัตวที์*ตายแลว้ 

หนอนกินซากหมาเน่า เป็นตน้ 

  สําหรับผูบ้ริโภคที*กินสัตวไ์ม่จดัเป็นพวกกินซาก เพราะผูบ้ริโภคกลุ่มนีTจะล่าสิ*งมีชีวิตอื*นที*

เป็น ๆ ฆ่าแลว้กินทนัที เช่น สิงโต เสือ ฯลฯ และยงัมีผูบ้ริโภคที*กนิเศษอินทรียสาร (Detritivore) เช่น 

ไส้เดือนดิน กิTงกือ ปลวก มอด ไรดิน (Soil mites) บางชนิดที*จะย่อยเศษเนืTอหนงัของสิ*งมีชีวติให้เล็กลง 

เพื*อให้ผูย้่อยอินทรียสารทาํหนา้ที*ย่อยสลายต่อไป 

3.   ผู้ย่อยสลาย (decomposer) ทาํหนา้ที*สลายซากสิ*งมีชีวิตและพวกเศษอินทรียต์่างๆ โดยการผลิตเอนไซม์

ออกมาย่อยสลายแร่ธาตุต่าง ๆ ในส่วนประกอบของสิ*งที*มีชีวิตให้เป็นสารโมเลกุลเล็กแลว้จึงดูดซึมไปใช้

เป็นสารอาหารบางส่วน ส่วนที*เหลือปลดปล่อยออกไปสู่ระบบนิเวศ ซึ*งผูผ้ลิตจะสามารถเอาไปใชต้่อไป จึง

นบัว่าผูย้่อยสลายเป็นส่วนสําคญัที*ทาํให้สารอาหารสามารถหมุนเวียนเป็นวฏัจกัรได ้  ผูย้่อยสลาย  ไดแ้ก่  รา  

และแบคที*เรียต่าง ๆ 

ระดับความสัมพันธ์ (การอยู่ร่วมกนั) ของสิ?งมีชีวิต มี 5 ระดบั คือ 

1. ระดับประชากร (Population) หมายถึง การอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มของสิ*งมีชีวิตชนิดเดียวกนัใน

สถานที*ใดสถานที*หนึ*ง เช่น ประชากรของผึTงในรังผึTง ประชากรของสาหร่ายสีเขียวแกมนํTาเงินในบ่อนํTา 

ประชากรของปลาหางนกยูงในโอ่งนํTา 

2. ระดับกลุ่มสิ?งมีชีวิต (Community) หมายถึง การอยู่ร่วมกนัของสิ*งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดที*อาศยัอยู่ใน

บริเวณหนึ*ง เช่น กลุ่มสิ*งมีชีวิตในทุ่งนา กลุ่มสิ*งมีชีวิตในบ่อนํTา กลุ่มสิ*งมีชีวิตใตข้อนไม ้

3. ระดับระบบนเิวศ (Ecosystem) เป็นการอยู่ร่วมกนัซึ*งมีความหมายกวา้งขึTน หมายถึง ระบบที*รวม

ความสัมพนัธ์ของกลุ่มสิ*งมีชีวติหลาย ๆ กลุ่ม หลาย ๆ ชนิด และความสัมพนัธ์กบัสิ*งแวดลอ้มที*ไม่มีชีวิตใน

บริเวณหนึ*ง ทาํให้เกิดการหมุนเวียนสารและพลงังานเป็นวฏัจกัร เช่น ระบบนิเวศทุ่งนา ระบบนิเวศในสระ

นํTา ระบบนิเวศในทุ่งหญา้ 

4. ชีวภูมิภาค (Biomes) หมายถึง บริเวณหรือสถานที*ใดสถานที*หนึ*งที*ประกอบดว้ยระบบนิเวศหลายๆ 

ระบบนิเวศมาสัมพนัธ์กนั เช่น ทุ่งหญา้ชายป่าดงดิบ เกาะปะการังริมฝั*งทะเล ป่าชายเลน 

5. โลกของสิ?งมีชีวิต (Biosphere) หมายถึง ชีวภุมิภาคหลาย ๆ แบบที*มาประกอบเขา้เป็นระบบเดียวกนั 

ซึ*งรวมความสัมพนัธ์ของสิ*งมีชีวติทุก ๆ ชนิดในโลก (ถือเป็นระบบนิเวศที*ใหญ่ที*สุด) 

ประเภทของระบบนิเวศ 

 เนื*องจากพืTนส่วนต่าง ๆ ของโลกมีลกัษณะภูมิอากาศแตกตา่งกนั ตามตาํแหน่งที*ตัTงของพืTนที*บนเส้น

ละติจูด   รวมทัTงมีความแตกต่างของลกัษณะภูมิประเทศ   และสภาพแวดลอ้มจึงทาํให้สิ*งมีชีวิตที*พบบนโลก

มีความหลากหลาย   มีความสัมพนัธ์ที*ซับซ้อน  เกิดเป็นระบบนิเวศมากมายหลายระบบ  ทัTงระบบนิเวศที*มี

ขนาดเล็ก  จนถึงระบบที*มีขนาดใหญ่  ระบบนิเวศแต่ละระบบจะมีความสลบัซับซ้อนและสัมพนัธ์กบัระบบ

นิเวศอื*น  จนบางครัT งไม่สามารถแบ่งขอบเขตของระบบนิเวศนัTนๆได ้  ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการศึกษา  
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เพื*อง่ายต่อการศึกษาความสัมพนัธ์ของระบบนิเวศระบบใดระบบหนึ*ง    จึงมีการแบ่งประเภทระบบนิเวศใน

โลกออกเป็น  2 ระบบใหญ่ ๆ คือ 

 1. ระบบนิเวศภาคพื=นดิน 

ประกอบไปดว้ยสิ*งมีชีวิตทัTงหลายที*อาศยัอยู่บนบก   ซึ*งรวมถึงสัตวปี์ก  และสัตวค์รึ* งบกครึ* งนํTาต่างๆและ

สิ*งไม่มีชีวิต   เช่น  อากาศ   ดนิ  แร่ธาตุ  โดยมีปัจจยัที*กาํหนดความหลากหลายของระบบ   คือ  อุณหภูมิ   

ความชืTน   และลกัษณะของดิน   ระบบนิเวศภาคพืTนดินนีT   ยงัสามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆไดอี้กหลาย

ระบบดว้ยกนั   ในการแบ่งแยกย่อยนัTนจะใชก้ารพิจารณาตามลกัษณะชุมชนของพืชที*มีโครงสร้างคลา้ยกนั   

ดงัตวัอย่าง ระบบนิเวศแบบป่าร้อนชืTน   ระบบนิเวศแบบทุ่งหญา้เขตอบอุ่น 

 2.  ระบบนิเวศภาคพื=นนํ=า 

ความหลากหลายของระบบนิเวศภาคพืTนนํTาจะถูกกาํหนดดว้ยปัจจยัของปริมาณ     ออกซิเจน  อุณหภูมิ  

และปริมาณแสงอาทิตยที์*สามารถส่องผ่าน  กล่าวคือ  ปริมาณแสงอาทิตยที์*ส่องผ่านผิวนํTาทาํให้อุณหภูมิของ

นํTาแตกต่างกนัตามระดบัความลึก   ที*ความลึกมากกว่า  30  เมตร    อุณหภูมิของนํTาจะตํ*ากว่าที*ระยะ  30  

เมตรขึTนไป   เนื*องจากแสงอาทิตยส่์องลงไปไม่ถึงที*ระดบัความลึกดงักล่าว  ความแตกต่างของอุณหภูมินีT มี

ผลต่อปริมาณการละลายของออกซิเจนในนํTา  โดยที*บริเวณผิวนํTาซึ*งไดร้ับแสงอาทิตยม์ากที*สุด   อุณหภูมิ

ของนํTาสูงกว่าบริเวณอื*นๆ  และออกซิเจนละลายสูงกว่าชัTนนํTาที*ระดบัความลึกลงไป   เนื*องจากแพลงก์ตอน

พืชที*อยู่บนผิวนํTาสามารถสงเคราะห์แสง  ทาํให้เกิดผลพลอยได ้ ก็คือ ออกซิเจน   ประกอบกบัผิวนํTาได้

สัมผสักบัอากาศโดยตรง 

สิ*งมีชีวิตที*อาศยัอยู่ในแหล่งนํTาจะมีความแตกต่างกนั  คือ  สิ*งมีชีวิตที*อาศยัอยู่ที*บริเวณผิวนํTา   ไดแ้ก่   

กุง้   ปลาชนิดต่างๆ  ส่วนที*ระดบัความลึกลงไปซึ*งมีอุณหภมิูตํ*าและปริมาณออกซิเจนละลายอยู่นอ้ย   จะมี

สิ*งมีชีวิตอาศยัอยู่นอ้ยกว่า  และมกัจะเป็นกลุ่มเดียวกบัพวกที*อาศยัอยู่ในเขตนํTาลึก  เช่น   หอยสองฝา  

แบคทีเรีย  รา  เป็นตน้   ตวัอย่างของระบบนิเวศประเภทนีT   ไดแ้ก่  ระบบนิเวศนํTาจดื   ระบบนิเวศนํTากร่อย   

ระบบนิเวศนํTาทะเล 

นอกจากนี= ยงัมีการแบ่งประเภทของระบบนิเวศ แบ่งโดยใช้การถ่ายเทพลงังานและการถ่ายเทสาร

เป็นเกณฑ์ ได้แก่ 

1. ระบบนิเวศอิสระ (Isolated ecosystem) หมายถึง ระบบนิเวศที*ไม่มีการถ่ายทอดสารอาหาร และ

พลงังานในระบบนิเวศ กบัสิ*งแวดลอ้มภายนอก ระบบนิเวศประเภทนีT  ไม่ปรากฏในธรรมชาติ จึงเป็นเพียง

ระบบนิเวศตามทฤษฎีเท่านัTน 

2. ระบบนิเวศปิด (Closed ecosystem) เป็นระบบนิเวศที*มีการถ่ายเทพลังงาน แต่ไม่มีการถ่ายเท   

สารอาหารระหว่างภายในและภายนอกระบบนิเวศ ระบบนิเวศชนิดนีT เป็นระบบนิเวศที*มนุษยส์ร้างขึTนไม่

ปรากฏในธรรมชาติ เช่นระบบนิเวศของอ่างเลีTยงปลา 

 3. ระบบนิเวศเปิด (Opened ecosystem) เป็นระบบนิเวศที*มีการถ่ายเทพลงังาน และสารอาหาร

ภายในและภายนอกระบบนิเวศ ระบบนิเวศแบบนีTพบไดใ้นธรรมชาติทั*วไป 
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2. ผลการเรียนรู้ที?คาดหวัง 
 2.1   การสํารวจ สืบคน้ขอ้มูลเกี*ยวกบัปัจจยัสําคญัในสื*งแวดลอ้มที*ทาํให้สิ*งมีชีวิตอยู่รอดในระบบ

นิเวศที*หลากหลาย และรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ   

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1   ด้านความรู้  ความเข้าใจ (K) 

 -   นกัเรียนสามารถสรุป  อภิปรายเกี*ยวกบัโครงสร้างระบบนิเวศได ้
 -   นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระบบนิเวศประเภทต่าง ๆ ได ้

     3.2   ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

 -    นกัเรียนสามารถจาํแนกความแตกต่างระหว่างระบบนิเวศต่างๆ ได ้

 -     นกัเรียนสามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบของระบบนิเวศได ้

 -     นกัเรียนสามารถสื*อความหมายและแสดงออกให้ผูอื้*นเขา้ใจระบบนิเวศได ้

      3.3  ด้านคุณลกัษณะ (A) 

-     นกัเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกบัการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชัTนเรียน  

-     นกัเรียนมีความรับผิดชอบในชัTนเรียนและเขา้ชัTนเรียนตรงตามเวลา 

4.  สื?อการเรียนการสอน 

4.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืTนฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  

ชัTนมธัยมศึกษาปีที* 4 

4.2    Power Point 

4.3    ห้องสมุด / อินเตอร์เน็ต 

4.4     ใบความรู้ เรื*อง ระบบนิเวศ 

4.5     วิดีโอ เรื*อง ระบบนิเวศ คืออะไร 

4.6      ใบงานที* 10 เรื*อง ระบบนิเวศ 

 

 

5.  รูปแบบการเรียนการสอน 

การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้  เป็นกลุ่ม 5 ขัTนตอน (Group Investigation 

Instructional Model) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที*ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึกสังเกต ฝึกนาํเสนอ ฝึกวิเคราะห์

วิจารณ์ ฝึกสร้างองคค์วามรู้ โดยมีครูเป็นผูก้าํกบัควบคุมดาํเนินการให้คาํปรึกษาชีTแนะ ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ 

เป็นผูก้ระตุน้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดและเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมทัTงร่วมแลกเปลี*ยนเรียนรู้   

แต่ละกิจกรรมประกอบดว้ย 

5.1  ขั=นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเกดิความสงสัย ใคร่รู้

อยากรู้อยากเห็น ซึ*งผูเ้รียนจะตอ้งสํารวจตรวจสอบต่อไปดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 
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5.2  ขั=นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) เป็นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ร่วมกนั  

โดยการวางแผนกาํหนดการสํารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบัติ ในการสํารวจตรวจสอบปัญหาหรือ

ประเด็นที*ผูเ้รียนสนใจใคร่รู้ ครูมีหน้าที*ส่งเสริม กระตุน้ ให้คาํปรึกษาชีT แนะ ช่วยเหลือ และอาํนวย

ความสะดวกให้ผูเ้รียนดาํเนินการสํารวจตรวจสอบเป็นไปด้วยดี 

5.3 ขั=นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) เป็นการจดักจิกรรมหรือสถานการณ์ที*ให้ผูเ้รียน

ไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนัทัTงชัTนเรียน โดยนาํเสนอองค์ความรู้ที*ได้จากการสํารวจ ตรวจสอบ พร้อม

ทัTงวิเคราะห์ อธิบาย และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแลกเปลี*ยนเรียนรู้หรือโต้แยง้ในองค์

ความรู้ใหม่ที*ได้สร้างสรรค์ มีการอา้งอิงหลกัฐาน ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑ์ หรือองค์ความรู้เดิม แลว้

ลงขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล 

5.4 ขั=นขยายความรู้ (Expansion Phase) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที*ให้ผูเ้รียนได้

เพิ*มเติมหรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ให้กว้างขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึT งยิ*งขึTน โดยการอธิบาย

ยกตัวอย่าง อภิปรายซักถามแลกเปลี*ยนเรียนรู้ และเชื*อมโยงความรู้ เดิมสู่องค์ความรู้ใหม่อย่าง

เป็นระบบ  

5.5 ขั=นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นการจดักิจกรรมที*ให้ผูเ้รียนได้ประเมินกระบวนการ

สํารวจตรวจสอบและผลการสํารวจตรวจสอบ หรือองค์ความรู้ใหม่ของตนเองและของเพื*อนร่วม

ชัTนเรียน 

ที*มา :  http://www.moe.go.th (จาก สสวท.)  วนัที*สืบคน้ขอ้มูล 15 พ.ค. 52 

(1.)   ขั=นสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

1.1    ครูแนะนาํบทเรียนใหม่ เรื*องระบบนิเวศ 

1.2    ครูตัTงคาํถามให้นกัเรียนร่วมกนัตอบว่า  

 -  ระบบนิเวศ คือ อะไรในความคิดของนกัเรียน 

 -  ในระบบนิเวศ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

(ตอบจากความรู้เดิมของนกัเรียน) 

(2.)   ขั=นสํารวจและค้นหา  (Exploration  Phase) 

2.1    ครูอธิบายความหมายของคาํว่า ระบบนิเวศ (ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ*งมีชีวิตกบัสิ*งแวดลอ้ม) 

จากนัTนอธิบายเกี*ยวกบักลุ่มของสิ*งมีชีวิตในโลกและลกัษณะของสิ*งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม เชื*อมโยงเขา้สู่บทบาทหนา้ที*

และระดบัความสัมพนัธ์ของสิ*งมีชีวิต  โดยในระหว่างการเรียนการสอน จะมีการถาม-ตอบระหว่างครูกบันกัเรียน 

ให้นกัเรียนยกตวัอย่างประกอบ และมี power point ประกอบการบรรยาย 

 2.2     ครูยกตวัอย่างประเภทของระบบนิเวศที*แบ่งตามแหล่งที*พบ และให้นกัเรียนจาํแนกว่าเป็นระบบ

นิเวศภาคพืTนดนิ หรือ ภาคพืTนนํTา จากนัTนอธิบายเพิ*มเติมเกี*ยวกบัการจาํแนกระบบนิเวศ ตามการเปลี*ยนแปลงและ

การหมุนเวียนสาร โดยให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและแสดงตารางเปรียบเทียบการเปลี*ยนแปลงและการหมุนเวียน

สารของ ระบบปิด ระบบเปิด และระบบอิสระ พร้อมทัTงยกตวัอย่างประกอบ 
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 (3.)    ขั=นอธบิายและลงข้อสรุป  (Explanation   Phase) 

3.1    ครูให้นกัเรียนซักถามขอ้สงสัย ครูอธิบายตอบขอ้สงสัยของนกัเรียน 

(4.)   ขั=นขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

4.1     ครูให้นกัเรียนทาํใบงานที* 10 เรื*อง ระบบนิเวศ ส่งทา้ยคาบ 

(5.)   ขั=นประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

5.1    ครูให้นกัเรียนส่งสมุดบนัทึกประจาํคาบและใบงานที* 10 เรื*อง ระบบนิเวศ 

5.2    ครูให้นกัเรียนซักถามขอ้สงสัยเพื*อให้นกัเรียนให้เขา้ใจยิ*งขึTน 

6.    สื?อและแหล่งเรียนรู้ 

       6.1   สื?อการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืTนฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชัTนมธัยมศึกษาปีที* 4 

2. ใบความรู้  เรื*อง ระบบนิเวศ 
3. วิดีโอ เรื*อง ระบบนิเวศ คืออะไร 
4. ใบงานที* 10 เรื*อง ระบบนิเวศ 
6.2   แหล่งการเรียนรู้ 

1.   ห้องสมุด / อินเตอร์เน็ต 

2.   ห้องปฏิบตัิการ 

7.    การวัดผลประเมินผล 

วิธีวดั 

7.1   สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในชัTนเรียน/การทาํงาน  พิจารณาจาก 

- ความมีระเบียบวินยั เช่น เขา้เรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ที*/งาน 

- การแสดงความสนใจและกระตือรือรน้ 

- การให้ความร่วมมือในชัTนเรียน ตัTงใจเรียน การอภิปรายและแสดงความคดิเห็น 

7.2   แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

- ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที*กาํหนด 

- ความถูกตอ้ง 
- ความเรียบร้อยของงาน 

8.   เครื?องมือวัดผลและประเมินผล 

 สมุดบนัทึกประจาํคาบและใบงาน 

9.   เกณฑ์การประเมินผล 
บนัทึกคะแนนที*ไดจ้ากการตรวจใบกิจกรรม และพฤติกรรมในการทาํกจิกรรม นาํไปประมวลผลใน

คะแนนรวมของรายวิชา 
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11.  บันทึกหลังการสอน 

ความคิดเห็นเกี*ยวกบัการสอน  การสอนตามแผนนีT เป็นไปตามที*วางแผนไวห้รือไม่  ถา้ไม่เป็นไปตามแผน  

ผูส้อนไดแ้กปั้ญหาอย่างไร  มีขอ้เสนอแนะ / สิ*งที*ไดเ้รียนรู้ / มีขอ้บกพร่องอย่างไร 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั8นมธัยมศึกษาปีที= 3 
 

 
 

ใบงานที? 10 

เรื?อง ระบบนิเวศ 

ชื?อ.........................................นามสกลุ..........................................................ชั=น...............เลขที?.......... 

คําสั?ง : จงตอบคาํถามต่อไปนีT 

1. จงเติมเครื*องหมาย / ลงช่องว่างในตารางให้ถูกตอ้ง 

สิ?งมีชีวิต 
ระดับความสัมพันธ์ 

Population Community Ecosystem Biomes Biosphere 

รังต่อ      

สิ*งมีชีวิตในทุ่งนา      

ระบบนิเวศทุ่งนา      

สิ*งมีชีวิตในบ่อนํTา      

หมู่บา้น      

ป่าพรุ      

มหาสมุทร      

โลก      

เกาะปะการังริมฝั*ง

ทะเล 

     

จอมปลวก      

ทุ่งหญา้ชายป่าดงดิบ      

ปลาหางนกยูงใน

อ่าง 

     

อ่างเก็บนํTา      

 
 
 
 
 
 
 
 


