
 1 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั9นที: 3   หน่วยการเรียนรู้ที: 1 ระบบนิเวศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที: 8 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ:มเติม1    รหัสวิชา ว 31201   ชั9นมัธยมศึกษาปีที: 1 

เรื:อง ความหมายระบบนิเวศ    จํานวน 2 คาบ   (100 นาท)ี 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ นกัเรียนสามารถ 

อธิบายความหมายของระบบนิเวศและระบบนิเวศในทอ้งถิ8นได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

1. นกัเรียนสามารถนาํเสนอผลงานหนา้ชัBนเรียนได ้
2. นกัเรียนสามารถสื8อสารปฏิสัมพนัธ์กบัเพื8อนร่วมชัBนได ้
ด้านคุณลกัษณะ 

1.     มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

2.     มีความอยากรู้อยากเห็น 

              3.    มีความเพียรพยายาม 

              4.     มีระเบียบวินยั 

สาระการเรียนรู้  

ระบบนิเวศหมายถึง ความสัมพนัธ์ของสิ8งมีชีวิตในแหล่งที8อยู่อาศยั ณ ที8ใดที8หนึ8ง ความสัมพนัธ์มี 2 

ลกัษณะคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ8งมีชีวิตกบัสิ8งไม่มีชีวิต หรือ ระหว่างสิ8งมีชีวิตกบัสิ8งมีชีวิตดว้ยกนัเอง ซึ8ง

ความสัมพนัธ์ทัBงสองลกัษณะนีBจะเชื8อมโยงเกี8ยวขอ้งกนัและจะเกิดขึBนพร้อมๆกนั  เพราะจะเป็นการแสดงให้เห็น

ว่าสิ8งมีชีวิตนัBนๆ ตอ้งพึ8งพาอาศยักนัและกนั คือไม่สามารถอยู่ไดเ้พียงลาํพงั โดยไม่เกี8ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ   ความสัมพนัธ์ที8เกี8ยวขอ้งกนันัBนเป็นปัจจยัที8สําคญัมาก ทาํให้สิ8งมีชีวิตต่างๆ ดาํรงชีวติอยู่ได ้ ซึ8งระบบ

นิเวศต่างๆ นัBนมีอยู่มากมายขึBนอยู่กบัว่าเราจะใชห้ลกัใดเป็นหลกัในการแยกแยะซึ8งโลกของเรานัBนก็ถือว่าเป็น

ระบบนิเวศระบบหนึ8งและยงัเป็นระบบที8ใหญ่ที8สุดอีกดว้ย 

 

 

           

             ความสัมพนัธ์ภายในระบบนิเวศนัBน จะสมดุลอยู่แลว้โดยธรรมชาติ ยกเวน้ว่าจะมีสิ8งใดมาทาํให้มา

กระทบกระเทือนทาํให้เกิดการเปลี8ยนแปลงต่างๆ  ขึBน แตก่็จะมีการปรับตวัมาเหมือนเดิมไดใ้หม่ ในระบบนิเวศ
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แต่ละแห่งจะไม่มีการหยุดนิ8งจะเปลี8ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ8งถา้เป็นไปอย่างสมดุลก็จะทาํให้สิ8งมีชีวิต และ

ระบบดาํเนินต่อไปไดด้ว้ยดี   

กิจกรรมการเรียนการสอน (100 นาท)ี 

ขั9นนํา (50 นาที) 

1. ครูและนกัเรียนสร้างความสัมพนัธ์ โดยครูกล่าวทกัทายนกัเรียน และแนะนาํตวัให้นกัเรียนรู้จกั  

2. ครูและนกัเรียนตัBงขอ้ตกลงร่วม เพื8อทาํให้การเรียนการสอนดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ8งครูจะเป็น 

ผูเ้นอขอ้ตกลง  

             ขอ้ตกลงร่วมกนัในชัBนเรียน คือ  

1. มีความรับผิดชอบ ทาํงานที8ไดร้ับหมอบหมายอย่างตัBงใจ 

2. มีระเบียบวินยั ไม่นาํงานของวิชาอื8นขึBนมาทาํระหว่างเรียน                                       

3. ตรงต่อเวลา ไม่ควรมาสายกว่าครู 10 นาที และส่งงานที8ไดร้ับมอบหมายตรงเวลา 

4. มีมารยาทในชัBนเรียน ไม่พูดคุย ส่งเสียงดงัระหว่างเรียน                                

5. ให้ความร่วมมือในกจิกรรมการเรียนการสอน  

3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาขอ้ตกลงร่วมกนัในชัBนเรียน ถึงการปฏิบตัิอย่างไรเพื8อให้อยู่ในขอ้ตกลง 

ร่วมกนัในชัBนเรียน 

4. 5. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคดิเห็น และเสนอแนะเพิ8มเติมเกี8ยวกบัขอ้ตกลงร่วมกนั 

ในชัBนเรียน 

5. ครูแจกโครงการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ8มเติม ว 31201 และชีBแจงรายละเอียด 

6. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนซักถามขอ้สงสัยเกี8ยวกบัโครงการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ8มเติม 

ว 31201 

7. ครูพูดนาํเขา้สู่บทเรียนเกี8ยวกบัสิ8งแวดลอ้มรอบตวัเรา โดยการนาํวีดิโอที8แสดงถึงความแตกต่าง 
ของสิ8งแวดลอ้มในแต่ละสถานที8มาให้นกัเรียนชม 

 ในแต่ละสถานที8ทัBงที8เป็นจงัหวดัเดียวกนั ประเทศเดียวกนัก็ตาม ย่อมมีความแตกต่างกนัไป ทัBงนีBขึBนอยู่

กบัสิ8งแวดลอ้มที8แตกต่างกนั 

ขั9นกิจกรรมการเรียนการสอน( 40 นาที) 

1. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณ 5 คน จากนัBนครูอธิบายขัBนตอนในการทาํกิจกรรม 

เรื8องระบบนิเวศในทอ้งถิ8น ดงันีB 

  1.1 ให้นกัเรียนช่วยอธิบายระบบนิเวศภายในทอ้งถิ8นของตนเอง 

  1.2 บนัทึกชื8อ แหล่งที8พบและปริมาณ ว่ามีอะไรบา้ง 

 

       2.   ให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นประมาณ 20 นาที 

        3.   นกัเรียนส่งตวัแทนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการคน้ควา้กลุ่มละประมาณ 3-5 นาที 
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ขั9นสรุป (10 นาที) 

 1.ครูสรุปผลการทาํกิจกรรมให้นกัเรียนเขา้ใจอีกครัB งหนึ8ง ดงันีB 

  ระบบนิเวศที8พบภายในทอ้งถิ8นมีทัBงระบบนิเวศบนบกกบัระบบนิเวศในนํBา ซึ8งสิ8งที8พบใน

ระบบนิเวศมีทัBงสิ8งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ประกอบดว้ยแหล่งที8อยู่กบักลุ่มสิ8งมีชีวิตที8มีความสัมพนัธ์กนั กลุ่มของ

สิ8งมีชีวิตประกอบดว้ยสิ8งมีชีวิตหลายชนิด และมีปริมาณที8แตกต่างกนั 

สื:อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื8องระบบนิเวศ (Ecosystem) 

2. วีดิโอประกอบการสอนเรื8องระบบนิเวศ 
3. ใบบนัทึกกจิกรรม 

การวัดและประเมินผล 

 

การวัด การประเมินผล เครื:องมือ 

1. การมีส่วนร่วมใน 

การทาํงานกลุ่ม 

2. ความครอบคลุมของ 
คาํตอบที8เขียนลงในใบบนัทึก

กิจกรรม 

 

1. นกัเรียนมีส่วนร่วมใน 

การทาํงานกลุ่มมากกว่า 70 % 

2. นกัเรียนสามารถอธิบาย 
เนืBอหาไดค้รอบคลุมมากกว่า 

70 % 

1. แบบประเมิน 

กระบวนการทาํงานกลุ่ม 

2. ใบกิจกรรม 

 

 

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุ่ม 

กลุ่มที8 ....................................  ชัBน ....................... 

สมาชิกภายในกลุ่ม 1. .............................................................  2. ........................................................... 

   3. .............................................................  4. ........................................................... 

   5. .............................................................  

คําชี9แจง ให้ทาํเครื8องหมาย  ü  ในช่องที8ตรงกบัความเป็นจริง 

ลําดบัที: รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบติั 

3 2 1 

1 

2 

3 

มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกนัก่อนทาํงาน 

มีการแบ่งหนา้ที8อย่างเหมาะสมและทาํตามหนา้ที8ทุกคน 

มีการปฏิบตัิงานตามขัBนตอน 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

มีการให้ความช่วยเหลือกนั 

สามารถทาํงานไดสํ้าเร็จตามวตัถุประสงคที์8กาํหนด 

ทาํงานเสร็จทนัตามกาํหนดเวลา 

มีความคิดริเริ8มสร้างสรรค ์

สามารถนาํความรู้ที8ไดม้าประยุกตใ์ช ้

สามารถให้คาํแนะนาํกลุ่มอื8นได ้

มีความสนใจและพอใจที8จะสืบเสาะแสวงหาความรู้ใน

สถานการณ์และแกปั้ญหาใหม่ๆ 

 ลงชื8อ ............................................ ผูป้ระเมิน 

 ............/................/.............. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 พฤติกรรมที8ปฏิบตัิชดัเจนและสมํ8าเสมอ ให้ 3 คะแนน 

 พฤติกรรมที8ปฏิบตัิชดัเจนและบ่อยครัB ง ให้ 2 คะแนน 

 พฤติกรรมที8ปฏิบตัิบางครัB ง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

24-30 

17-23 

10-16 

 มากกว่า 70% 

 50% - 70% 

 นอ้ยกว่า 50% 
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กิจกรรมที: 

ศึกษาระบบนเิวศในท้องถิ:น 

 

วิธีทํากิจกรรม 

1. สํารวจระบบนิเวศในทอ้งถิ8น อาจเป็นระบบนิเวศบนบกหรือในนํBา 

2. บนัทึกชื8อและปริมาณของสิ8งที8พบและแหล่งที8พบ 

 

ตารางบันทึกผลการสํารวจระบบนเิวศ 

 

สรุปผลการทํากิจกรรม 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
 

สิ:งมีชีวิต สิ:งไม่มีชีวิต 

ชื:อ บริเวณที:พบ ปริมาณ ชื:อ บริเวณที:พบ ปริมาณ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


