
แบบนําเสนอสือ่และนวัตกรรมการศึกษา 

โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สื่อและนวัตกรรม 

ช่ือ  การพัฒนาการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตดวย

กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา 

โดย  นางสาวจีริสุดา จินรโหฐาน 

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี  

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู (ศตวรรษท่ี 21) ในหนวยการเรียนรูเร่ือง ระบบนิเวศและความหลากหลาย

ของส่ิงมีชีวิต วิขา วิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ความสําคัญและความเปนมา 

 วิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูหลักในโครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความสําคัญอยางยิ่ง

ในการวางรากฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียนแตละระดับช้ันใหตอเนื่องเช่ือมโยงต้ังแตช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 กระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรจําเปนตองจัดลําดับความยากงายของ

เนื้อหาสาระแตละระดับช้ัน เริ่มต้ังแตการเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการ การจัดกิจกรรมเรียนรูท่ีใหผูเรียน

พัฒนาความคิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณมีทักษะสําคัญในการคนควา

และองคประกอบความรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู สามารถแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถ

ตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได รวมถึงมีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการ

สืบคนขอมูลและการจัดการ 

 การเรียนรูเรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ในรายวิชา วิทยาศาสตร 5 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเนื้อหาท่ีคอนขางยาก นักเรียนเรียนไมเขาใจ เพราะไมสามารถเรียนรูไดถาไมไดศึกษา

เรียนรูจากแหลงความรูท่ีมีความหลากหลายของธรรมชาติจริง ๆ และเล็งเห็นวา ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี มีความสมบูรณทางธรรมชาติคอนขางมาก จึงเหมาะแกการเปนแหลง

เรียนรูดานส่ิงแวดลอมของนักเรียน รวมไปถึงส่ิงแวดลอมในชุมชนในพื้นท่ี ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ท่ี

เปนแหลงท่ีต้ังของโรงเรียน สวนใหญมีสภาพแวดลอมท่ีมีความสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติมาก จึงควร

มีการสอดแทรกและปลูกฝงความมีจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดลอมในชุมชนเขาไปในบทเรียนดวย 

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีแนวคิดท่ีจะนํากระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษามาใชในการเรียนการสอน เรื่อง 

ระบบนิเวศและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ท่ีมีสามารถทําใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนท้ังในหองเรียนและ

นอกหองเรียน ในรูปของกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษา สามารถชวยใหผูเรียนสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 

 



วิธีการใชสื่อ 

 ส่ือประกอบดวย 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

3. บทปฏิบัติการ เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

4. แบบทดสอบ  

เคร่ืองมือวัดผูเรียนหลังการใชสื่อ 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายของ

ส่ิงมีชีวิต 

2. แบบวัดความตระหนัก เจตคติ และการมีสวนรวมของนักเรียน 

บทเรียนท่ีไดรับ/ขอคนพบท่ีสําคัญ 

คะแนนเฉล่ียผลการทํากิจกรรม เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ดานความรู  

ความเขาใจ และทักษะ เมื่อนําผลหลังการจัดการเรียนรูมาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียโดย

การใชการทดสอบคา t (t-test) พบวา คะแนนหลังการจัดการเรียนรูมีคามากกวากอนเรียน และดานความ

ตระหนัก เจตคติท่ีดีตอการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม และการระดมความคิดตอการมีสวนรวมของ

นักเรียนในฐานะท่ีเปนประชาชนในชุมชนในการปองกันและแกปญหาระบบนิเวศถูกทําลาย หลังการจัดการ

เรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร                                                          รายวิชา วิทยาศาสตร 5  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3                                      ภาคเรียนท่ี 1                    ปการศึกษา 2560 

หนวยการเรียนท่ี 3 เร่ือง ระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต              เวลา 6 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

     มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถ่ินความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต   

ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ   หาความรูและจิตวิทยาศาสตร  

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การ

แกปญหารูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ

ได ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม

มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

 

    ตัวช้ีวัด 

  ม.3/1 สํารวจระบบนิเวศตางๆในทองถ่ินและอธิบายความสัมพันธขององคประกอบภายในระบบนิเวศ   

  ม.3/2 วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของการถายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิตในรูปของโซอาหาร

และสายใยอาหาร 

 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

 1. เขาใจความหมายของระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ (K) 

 2. สํารวจ อธิบาย และเขียนภาพแสดงความสัมพันธขององคประกอบภายในระบบนิเวศในทองถ่ินและการ

ถายทอดพลังงาน (P) 

 3. สํารวจวิเคราะหและอธิบายเกี่ยวกับสภาพ ปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน (P) 

 4. นักเรียนมีวินัยในการเรียน ใฝเรียนรู ความตระหนัก เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติจนไปสูการมีสวน

รวมปองกันและแกปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (A) 

3. สาระสําคัญ 

 การดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตชนิดตาง ๆท่ีอาศัยอยูรวมกันเปนระบบนิเวศ มีความสัมพันธกับสภาพ

ภูมิอากาศ   สภาพภูมิประเทศและองคประกอบโดยรวม ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตชนิดตาง ๆ จึงมีความ

หลากหลายในรูปแบบ ทําใหเกิดระบบนิเวศท่ีมีลักษณะแตกตางกันไป 



 ระบบนิเวศ เปนความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูรวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยส่ิงมีชีวิตจะ

มีความสัมพันธกันอยางหลากหลายเชน ในทะเลสาบ หุบเขา หนอง บึง ทองนา ปาไม 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (เขียนใหสอดคลองกับแผนนี)้ 

 ความสามารถในการส่ือสาร 

 ความสามารถในการคิด 

 ความสามารถในการแกปญหา 

 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. สาระการเรียนรู 

     ความรู (K) 

 กิจกรรมท่ี 1  สํารวจระบบนิเวศในทองถ่ิน 

 กิจกรรมท่ี 2  สัมพันธกันอยางไร 

 กิจกรรมท่ี 3  การถายทอดพลังงาน 

 กิจกรรมท่ี 4 สวนในถาด 

 กิจกรรมท่ี 5  การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

 

  ทักษะท่ีสําคัญ (P) 

 อธิบายหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและ

สัตว  และความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตในทองถ่ิน สํารวจ อธิบาย และเขียนภาพแสดง

ความสัมพันธขององคประกอบภายในระบบนิเวศในทองถ่ินและการถายทอดพลังงาน สํารวจวิเคราะหและ

อธิบายเกี่ยวกับสภาพ ปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 

      

คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

 นักเรียนมีวนิัยในการเรียน ใฝเรียนรู ความตระหนัก เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติจนไปสูการมีสวน

รวมปองกันและแกปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (A) 

 

6. จุดเนนสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทักษะศตวรรษท่ี 21 (ใชเฉพาะแกนหลัก 4Cs) 

 การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem 

Solving) 

� ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

 ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and 

Leadership) 



 ทักษะดานการส่ือสารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ (Communications, Information, and Media 

Literacy) 

     ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

 ความยืดหยุนและการปรับตัว  

 การริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 

 ทักษะสังคม และสังคมขามวัฒนธรรม 

 การเปนผูสรางหรือผูผลิต และความรับผิดชอบเช่ือถือได 

 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

     คุณลักษณะสําหรับศตวรรษท่ี 21 

 คุณลักษณะดานการทํางาน ไดแก การปรับตัว ความเปนผูนํา 

 คุณลักษณะดานการเรียนรู ไดแก การช้ีนําตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง 

 คุณลักษณะดานศีลธรรม ไดแก เคารพผูอื่น ความซื่อสัตย สํานึกพลเมือง 

7. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/รองรอยแสดงความรู) (เขียนใหสอดคลองกับจุดประสงค) 

 กิจกรรมท่ี 1  สํารวจระบบนิเวศในทองถ่ิน 

 กิจกรรมท่ี 2  สัมพันธกันอยางไร 

 กิจกรรมท่ี 3  การถายทอดพลังงาน 

 กิจกรรมท่ี 4  สวนในถาด 

 กิจกรรมท่ี 5  การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

     แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู (ใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาและบูรณาการหลักคิดของหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 3 หวง 2 เง่ือนไข) 

 ข้ันนํา 

 1. นักเรียนไปชมสถานท่ีตางๆในโรงเรียน เชน สวนหยอมหนาอาคารเรียน สวนปาดานหลังอาคาร 

สระน้ําหนาอาคารเรียน สนามกีฬา เปนตน เพื่อใหนักเรียนเกิดการสังเกต และรับรูส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบ ๆ ตัว 

 2. ทดสอบกอนการเรียนรู          

 ข้ันสอน 

  1. นักเรียนทุกคนศึกษาความรูเรื่อง การศึกษาระบบนิเวศ เพื่อรับรูความหมายของคําศัพทตาง ๆ  ใน

ระบบนิเวศ ประเภทและองคประกอบของระบบนิเวศ  

 2. ใหนักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ โดยแบงกลุมละ 4 – 5 คน จํานวน 6 กลุม 

          3. แตละกลุมอภิปรายงานของกลุมและเลือกเลขานุการกลุม เพื่อจดบันทึกผลการอภิปราย สรุปงาน 

และตรวจสอบความถูกตอง กอนนําสงคร ู



           4.  ทํากิจกรรมท่ี 1 สํารวจระบบนิเวศในทองถ่ิน กิจกรรมท่ี 2 สัมพันธกันอยางไร และกิจกรรมท่ี 3 

การถายทอดพลังงาน กลุมละ 1 แผน นักเรียนในช้ันชวยกันยกตัวอยางความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตในระบบ

นิเวศ และชวยกันอภิปรายวากลุมส่ิงมีชีวิตเหลานั้น มีความสัมพันธกันในลักษณะใด เชน แมวกับหนูเปน

ความสัมพันธท่ีมีฝายหนึ่งเปนผูลาและอีกฝายเปนเหยื่อ หรือ ดอกไมกับแมลงเปนความสัมพันธท่ีไดประโยชน

รวมกันท้ังสองฝาย เปนตน เพื่อนําองคความรูท่ีไดท้ังหมดไปวางแผนการจัดระบบนิเวศจําลอง (กิจกรรมท่ี 4 

สวนในถาด) โดยครูนัดหมายใหนักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการจัดระบบนิเวศจําลอง 

มาจากบาน 

          5. นักเรียนแตละกลุมระดมพลังสมอง ออกแบบจําลองระบบนิเวศลงในใบกิจกรรมและจัดเตรียม 

ระบบนิเวศจําลองจากส่ิงตาง ๆ ท่ีนักเรียนเตรียมมา จากนั้นลงมือปฏิบัติการจําลองระบบนิเวศ กิจกรรมท่ี 4 

สวนในถาด ตามท่ีไดออกแบบไว ขณะทํากิจกรรม ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนโดยบันทึก

การสังเกตลงในแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 

          6. เมื่อแตละกลุมจัดระบบนิเวศจําลองและกิจกรรมท่ี 4 สวนในถาดเสร็จแลว  คัดเลือกตัวแทนกลุม 

กลุมละ 1 คน  นําระบบนิเวศจําลองของกลุมออกมาแสดงและนําเสนอเกี่ยวกับประเภทของระบบนิเวศจําลอง

ท่ีจัด องคประกอบของระบบนิเวศ  โดยใชเวลากลุมละประมาณ 3 นาที และเปดโอกาสใหเพื่อนนักเรียนกลุม

อื่น ๆ ไดช่ืนชมผลงานตลอดจนมีการซักถามเพื่อแลกเปล่ียนความเห็นซึ่งกันและกัน 

           7. นักเรียนในช้ันชวยกันตัดสินผลงานของแตละกลุม โดยการยกมือออกเสียง ตามหลักประชาธิปไตย 

และมีการนําผลงานของกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุด ไปจัดแสดงรวมกับหองอื่น ๆ และชวงพักกลางวันนักเรียนกลุม

ดังกลาว มีการสาธิตการจัดระบบนิเวศ (สวนในถาด) ใหเพื่อน ๆ ชมอีกครั้ง เปนการฝกฝนใหเกิดความชํานาญ

ยิ่งข้ึน  

 ข้ันสรุป 

1. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 5  การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม โดยรวบรวมปญหาและสาเหตุของ

ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสัมพันธกับระบบนิเวศในขางตนของแตละกลุมจะแตกตางกันไปตามความสนใจของแตละ

กลุม ฝกการวิเคราะหแกปญหารวมกันถึงปญหาของแตละกลุม และใหแตละกลุมออกมานําเสนอแนวคิดใน

การดูแลรักษาระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม  การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน   

2. ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู 
 

9. สื่อการสอน 

1. ภาพความหลากหลายทางชีวภาพและ power point เกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. ส่ือ ส่ิงพิมพ และเว็บไซตตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ตท่ีเกี่ยวของ 

3. หนังสือเรียน 

4. กิจกรรมท่ี 1 – 5  

5. แบบสังเกต พฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

6. แบบสังเกต พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม 



7. แบบประเมินช้ินงาน 

8. อุปกรณจัดสวนถาด 

9. แบบทดสอบกอน-หลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 
 

10. แหลงเรียนรู 

1. หองสมุด 

  2. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

  3. หองสืบคนขอมูล (หอง Internet) 

  4. แหลงเรียนรูธรรมชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
 

11. การวัดและประเมินผล 

11.1  การประเมินตามจุดประสงค/ตัวช้ีวัด 

1. ดานความรู (K) และกระบวนการ (P) เร่ือง ระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2  (พอใช) 1  (ปรับปรุง) 

กิจกรรมท่ี 1   

สํารวจระบบนิเวศใน

ทองถ่ิน 

  

ไ ด ช้ิ น ง า น ท่ี ถู ก ต อ ง

สมบูรณ ครบทุกเรื่อง 

ทุกขอ 

ไดช้ินงานท่ีถูกตอง ครบ

ทุกเรื่อง บางเรื่องไม

ครบ 

ไดช้ินงานสรุปไมครบทุก

เรื่อง ไมครบทุกขอ 

ได ช้ินงานสรุปเปน

บางเรื่อง สวนใหญ

ทุ ก เ รื่ อ ง  ไ ม เ ติ ม

คําตอบ 

กิจกรรมท่ี 2  

สัมพันธกันอยางไร 

ไ ด ช้ิ น ง า น ท่ี ถู ก ต อ ง

สมบูรณ ครบทุกเรื่อง 

ทุกขอ 

ไดช้ินงานท่ีถูกตอง ครบ

ทุกเรื่อง บางเรื่องไม

ครบ 

ไดช้ินงานสรุปไมครบทุก

เรื่อง ไมครบทุกขอ 

ได ช้ินงานสรุปเปน

บางเรื่อง สวนใหญ

ทุ ก เ รื่ อ ง  ไ ม เ ติ ม

คําตอบ 

กิจกรรมท่ี 3   

การถายทอด

พลังงาน 

ไ ด ช้ิ น ง า น ท่ี ถู ก ต อ ง

สมบูรณ ครบทุกเรื่อง 

ทุกขอ 

ไดช้ินงานท่ีถูกตอง ครบ

ทุกเรื่อง บางเรื่องไม

ครบ 

ไดช้ินงานสรุปไมครบทุก

เรื่อง ไมครบทุกขอ 

ได ช้ินงานสรุปเปน

บางเรื่อง สวนใหญ

ทุ ก เ รื่ อ ง  ไ ม เ ติ ม

คําตอบ 

กิจกรรมท่ี 4   

สวนในถาด 

ไ ด ช้ิ น ง า น ท่ี ถู ก ต อ ง

สมบูรณ ครบทุกเรื่อง 

ทุกขอ 

ไดช้ินงานท่ีถูกตอง ครบ

ทุกเรื่อง บางเรื่องไม

ครบ 

ไดช้ินงานสรุปไมครบทุก

เรื่อง ไมครบทุกขอ 

ได ช้ินงานสรุปเปน

บางเรื่อง สวนใหญ

ทุ ก เ รื่ อ ง  ไ ม เ ติ ม

คําตอบ 

  



ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2  (พอใช) 1  (ปรับปรุง) 

กิจกรรมท่ี 5   

การอนุรักษและ

พัฒนาส่ิงแวดลอม 

ไ ด ช้ิ น ง า น ท่ี ถู ก ต อ ง

สมบูรณ ครบทุกเรื่อง 

ทุกขอ 

ไดช้ินงานท่ีถูกตอง ครบ

ทุกเรื่อง บางเรื่องไม

ครบ 

ไดช้ินงานสรุปไมครบทุก

เรื่อง ไมครบทุกขอ 

ได ช้ินงานสรุปเปน

บางเรื่อง สวนใหญ

ทุ ก เ รื่ อ ง  ไ ม เ ติ ม

คําตอบ 

แบบทดสอบกอน-

หลังเรียน (Post-

test) 

    

2. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (A)  

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 ( ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช) 1(ปรับปรุง) 

มีวินัย , 

ความรับผิดชอบ, 

ใฝเรียนรู 

เขาเรียนตรงเวลาทุก

ช่ัวโมง สงงานตรงเวลา

ทุกครั้ง 

เขาเรียนชาเปน

บางครั้งหรือเขาเรียน

ตรงเวลาแตขาดเรียน 

1 ครั้ง สงงานชา 1 

ครั้ง 

เขาเรียนชาบอยครั้งหรือ

เขาเรียนตรงเวลาแตขาด

เรียน 2 ครั้ง สงงานชา 2 

ครั้ง 

เขาเรียนชาเปนสวน

ใหญหรือขาดเรียน

มากกวา 2 ครั้ง สง

งานชา มากกวา2 

ครั้ง 

มุงมั่นในการทํางาน กระตือรือรนในการ

เรียน ตอบคําถามทุก

ครั้งโดยไมตองเรียก

ถามและมีความ

รับผิดชอบในการเรียน

รวมมือกระตือรือรน

ทํากิจกรรมกลุมอยาง

เต็มใจ 

ตอบคําถามเอง

บอยครั้ง รับผิดชอบ

ในการเรียน รวมมือ

ทํากิจกรรมกลุม 

ตอบคําถามทุกครั้งท่ีเรียก

ถามและไมคอยมีความ

รับผิดชอบในการเรียน

รวมมือทํากิจกรรมกลุมไม

ตลอดเวลา 

ไมกระตือรือรนใน

การเรียน เฉ่ือยชา 

ไมใหความรวมมือใน

การเรียน ทํา

กิจกรรมกลุมตอเมื่อ

ครูหรือเพื่อนในกลุม

บอก 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑการตัดสิน / ระดับคุณภาพนาํผลการประเมินจากผลงานรวมกันแลวเทียบกับชวงคะแนนในการ

ตัดสินตัวช้ีวัดดังนี ้

ระดับคุณภาพ 

คะแนน 

(ความรูและ

กระบวนการ) 

คะแนน 

( คุณลักษณะ ) 

4 5 1 

3 4 1 

2 3 1 

1 2 1 

0 1 1 

เกณฑการผาน ต้ังแตระดับ 1 ข้ึนไป        ผาน   ไมผาน 

 

*** หมายเหตุ 

 1.  การประเมินช้ินงานและภาระงานรวบยอด(เมื่อจบหนวยการเรียนรู) 

 2.  การประเมินตนเองของผูเรียนเมื่อจบหนวยการเรียนรู 

 3.  การประเมินผลระหวางการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11.2  แบบประเมินทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) (10 คะแนน) 

          สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ….. 

ผูรับการประเมิน/กลุม .............................................................................. ระดับช้ัน/หอง.................. 

ผูประเมิน       ตอนเอง     เพื่อน    ครู 

ประเมินครั้งท่ี ..............................วันท่ี ......................เดือน ......................................... พ.ศ............... 

เรื่องท่ีเรียนรู......................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง : ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับระดับคุณภาพ 

ทักษะผูเรียน

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน 

ท่ีเดนชัด 

ดี 

มาก 

(5) 

ดี 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

ปรับ 

ปรุง

(0) 

ทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)   

ทักษะในสาระ

วิชาหลัก (Core 

Subjects–3Rs) 

1. Reading (อานออก)        

2. (W)Riting (เขียนได)        

3. (A)Rithemetics (คิดเลขเปน)        

ทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม 

(Learning and 

Innovation 

Skills – 8Cs) 

1. Critical Thinking and Problem  

Solving (ทักษะดานการคิดอยางมี 

วิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) 

   

  

  

2. Creativity and Innovation (ทักษะ

ดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 

   
  

  

3. Cross-cultural Understanding (ทักษะ

ดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตาง

กระบวนทัศน) 

   

  

  

4. Collaboration, Teamwork and 

Leadership (ทักษะดานความรวมมือ  

การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) 

   

  

  

5. Communications, Information, and 

Media Literacy (ทักษะดานการส่ือสาร 

สารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ) 

   

  

  

6. Computing and ICT Literacy (ทักษะ

ดานคอมพวิเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร) 

   

  

  



 

ทักษะผูเรียน

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน 

ท่ีเดนชัด 

ดี 

มาก 

(5) 

ดี 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

ปรับ 

ปรุง

(0) 

 7. Career and Learning Skills 

(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 

   
  

  

8. Compassion (มีคุณธรรม มีเมตตา 

กรุณา มีระเบียบวินัย) 

   
  

  

ทักษะการเรียนรูและภาวะผูนํา (2Ls)   

ทักษะการ

เรียนรูและ

ภาวะผูนํา(2Ls) 

1. Learning (ทักษะการเรียนรู)        

2. Leadership (ภาวะผูนํา)    
  

  

 

12. ขอเสนอแนะ(ผูใชแผนเขียนเสนอแนะ) 

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

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

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

13. บันทึกหลังสอน 

13.1 ผลการจัดการเรียนรู 

นักเรียนจํานวน 72 คน 

ผานจุดประสงคการเรียนรูโดยรวม  70 คน   คิดเปนรอยละ 97.22 

ไมผานจุดประสงคการเรียนรูโดยรวม 2 คน            คิดเปนรอยละ 2.78 

ไดแก 

1. ด.ช.ปารเมศ บุญชู 

2. ด.ช.ศาสตราวุธ หอมภูงา 

นักเรียนท่ีไมผานการประเมินจุดประสงคดานความรู (K) จํานวน 2 คน ไดแก 

1. ด.ช.ปารเมศ บุญชู 

2. ด.ช.ศาสตราวุธ หอมภูงา 

นักเรียนท่ีไมผานการประเมินจุดประสงคดานทักษะ (P) จํานวน  2 คน ไดแก 

1. ด.ช.ปารเมศ บุญชู 

2. ด.ช.ศาสตราวุธ หอมภูงา 



 

นักเรียนท่ีไมผานการประเมินจุดประสงคดานเจตคติ (A) จํานวน 2 คน ไดแก 

1. ด.ช.ปารเมศ บุญชู 

2. ด.ช.ศาสตราวุธ หอมภูงา 

 

13.2 ปญหา/อุปสรรค 

- ในการทํางานเปนกลุมยังมีนักเรียนบางคนท่ีมีพฤติกรรมในเชิงกอกวนเพื่อนในกลุมและไมใหความ

รวมมือในการทํากิจกรรม 

- นักเรียนยังระบุปญหาและสาเหตุของปญหาทรัพยากรธรรมชาติไดตรงจุด หรือตรงสาเหตุท่ี

แทจริง ยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงลึก 

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ (จากปญหาอุปสรรค) 

- ครูทําความเขาใจกับนักเรียนท่ีมีพฤติกรรกอกวน พูดคุยปรับความเขาใจกันในกลุมทํางาน และ

มอบหมายภาระหนาท่ี เพื่อใหมีสวนรวมในกลุม รูจักหนาท่ีและมีความรับผิดชอบ 

- ครูกระตุนการคิดดวยการถามนํา/ตอคํา เสริมคําถามยอยใหนักเรียนไดเห็นภาพของปญหาและ

สถานการณมากข้ึน และยกตัวอยางดวยส่ือท่ีเปนรูปภาพ/วีดิโอ รวมไปถึงยกอยางของจริงท่ีมีใน

โรงเรียน เชน เศษขยะ ขวดพลาสติกท่ีอยูในบอบัว หรือตามใตตนไม เปนตน 

 

ลงช่ือ......................................................................ครูผูสอน 

     (...............................................) 

                                             ตําแหนง...................................................     

             …………./……………./………… 

 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

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

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

 

    ลงช่ือ...............................................หัวหนากลุมสาระฯ 

                                  (.......................................................) 

               …………./……………./………… 

 

 

 



 

ความเห็นของหัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 ไดทําการตรวจแผนการจัดการเรียนรูของ......................................................................................แลวมี

ความคิดเห็นดังนี้ 

1. เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 

� ดีมาก     

� ดี 

� พอใช 

� ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจรรมไดนํากระบวนการเรียนรู 

� เนนผูเรียนเปนสําคัญมาใชในการสอนไดอยางเหมาะสม 

� ยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาตอไป 

3. เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 

� นําไปใชไดจริง 

� ควรปรับปรุงกอนนําไปใช 

4. ขอเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

 

  ลงช่ือ..........................................รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 

                        (..........................................................) 

        …………./……………./………… 

 

ความคิดเห็น 

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

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

 

  ลงช่ือ............................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

                  (.......................................................................) 

            …………./……………./………… 

 



ใบกิจกรรม เร่ือง ระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

 

กิจกรรมท่ี 1  สํารวจระบบนิเวศในทองถ่ิน 

ตอนท่ี 1 สิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการทํากิจกรรมและการสืบคนขอมูลในระบบนิเวศอื่นๆ ความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิตโดยการกิน

ตอกันเปนทอดๆ ทําใหมีการถายทอดพลังงานท่ีสะสมในโมเลกุลของอาหารตอเนื่องกัน จากพืชซึ่งเปนผูผลิตสู    

ผูบริโภคพืช ผูบริโภคสัตว ผูบริโภคท้ังพืชและสัตว และผูยอยสลาย ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 2 สํารวจสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

ตัวอยางตารางบันทึกผลการสํารวจ 

หัวขอ ขอมูลท่ีสํารวจพบ วิธีแกไขและอนุรักษ 

1. ส่ิงแวดลอมในชุมชน (แตละกลุมแตกตางกันตามท่ีนักเรียนสํารวจจริง) 

2. ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน   

 

 

 

 



กิจกรรมท่ี 2  สัมพันธกันอยางไร 

 จากกิจกรรมท่ี 1 ใหนักเรียนนําผลบันทึกไดจากการสํารวจ มาทํากิจกรรม ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 

 1. ส่ิงมีชีวิตในตําแหนง A คือผีเส้ือกับดอกกลวยไม มีความสัมพันธกันแบบภาวะไดประโยชนซึ่งกัน   

และกัน 

 2. ส่ิงมีชีวิตในตําแหนง B คือกลวยไมบนตนไม มีความสัมพันธกันแบบภาวะอิงอาศัย 

 3. ส่ิงมีชีวิตในตําแหนง C คือมดบนพื้นดิน มีความสัมพันธกันแบบภาวะเปนกลาง เปนการดํารงชีวิตของ

ส่ิงมีชีวิตท่ีท้ังสองฝายไมมีผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

 4. ส่ิงมีชีวิตในตําแหนง D คือนกกําลังจิกหนอนบนตนไม มีความสัมพันธกันแบบภาวะการลาเหยื่อ

ตําแหนง E คือเห็ดบนขอนไม เปนผูสลายสารอินทรีย เห็ดเปนส่ิงมีชีวิตทําหนาท่ียอยสลายซากพืชซากสัตวให

เปนสารอนินทรีย 

 

 ตอนท่ี 2 

 5. ผูผลิต คือพืช ไดแก ตนกุหลาบ ตนมะมวง กอหญา และสาหราย 

  ผูบริโภค ไดแก แมว ต๊ักแตน ผ้ึง และหนอน 

  ผูลาเหยื่อ ไดแก แมว 

  ผูยอยสลาย ไดแก รา 

 6. ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตจากสถานการณท่ีกําหนดใหคือ ผ้ึงกับดอกกุหลาบ ต๊ักแตนกับกอหญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมท่ี 3  การถายทอดพลังงาน 

 นําเสนอการถายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิตในรูปหวงโวอาหาร 

 1. โซอาหาร  

  สาหราย กุง ปลา นกกินปลา คน 

  สายใยอาหาร 

 

 

 

 

 

 2. สายใยอาหารในระบบนิเวศน้ําเค็ม 

 

   

 

 

 

 

 3. กําหนดให 

  ขาว  ต๊ักแตน  นก เหยี่ยว 

 ผูบริโภคลําดับท่ี 2 คือ นก ถาเกษตรกรฉีดพนสารเคมีจนต๊ักแตนตายเปนจํานวนมาก จะมีผลตอนกและ

เหยี่ยวโดยจะทําใหอาหารของนกลดปริมาณลง ประชากรก็จะลดจํานวนลง นกซึ่งเปนอาหารของเหยี่ยวก็ลด

จํานวนลงไปดวย 

 4. สายใยอาหารท่ีคนเปนผูบริโภคท้ังลําดับท่ี 2 และลําดับท่ี 3 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมท่ี 4 สวนในถาด 

 นักเรียนแตละกลุมสรางสรรคสวนใน แลวออกมานําเสนอ  

ตัวอยาง สวนในถาด 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 5  การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 กิจกรรมกลุมอาสาสมัครอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม ใหนักเรียนระบุปญหาและสาเหตุของปญหา

ส่ิงแวดลอมแลวนําเสนอ (โดยแตละกลุมจะแตกตางกันไปตามความสนใจของแตละกลุม ครูควรใหแตละกลุม

นําเสนอหนาช้ันเรียน เพื่อฝกการวิเคราะหแกปญหารวมกันถึงปญหาของแตละกลุมอีกครั้ง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

เร่ือง ระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

 

จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 

 1.  ในบอน้ําพบบัว สาหราย ปลา และงู ซึ่งมีการถายทอดพลังงานกันไดนัน้ หมายถึงขอใด 

  1. ประชากร 2. ระบบนิเวศ 

  3. แหลงท่ีอยู 4. กลุมส่ิงมีชีวิต 

 2. พบปลวกจํานวนมากอยูใตขอนไม หมายถึงขอใด 

  1. ประชากร 2. ระบบนิเวศ 

  3. แหลงท่ีอยู 4. กลุมส่ิงมีชีวิต 

 

จงพิจารณาขอมูลตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 3 

   ลักษณะเปนปาไมบริเวณน้ํากรอย สภาพดินเลนมีกลุมพืช มีรากคํ้าจุน และรากหายใจ กลุมสัตวท่ี

พบมีท้ังสัตวน้ํา สัตวหนาดิน และสัตวในดิน เปนแหลงอนุบาลสัตวทะเลหลายชนิด 

 3. จากขอมูลจัดเปนระบบนิเวศชนิดใด 

  1.   แหลงน้ําจืด 2. ทะเล 

  3.  ปาชายเลน 4. ปาไม 

 

พิจารณาขอมูลตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 4 

  A ระบบนิเวศน้ําจืดอุดมดวยแรธาตุ อินทรียสาร เปนท่ีอยูอาศัยของพืชและสัตวน้ําจืด 

  B ระบบนิเวศในทะเลอุดมดวยแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว เปนท่ีอยูอาศัยของสัตวทะเล 

  C ระบบนิเวศปาชายเลนเปนดินเลนมีแรธาตุอุดมสมบูรณเปนท่ีอยูอาศัยของกุง หอย ปู ปลา โกงกาง 

ลําพู แสม 

  D ระบบนิเวศปาไมเปนระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมากเปนแหลงอาหาร ผลิตภัณฑของ

ไม และยารักษาโรค 

 4. ระบบนิเวศใดท่ีชวยควบคุมอุณหภูมิของโลกไมใหสูงข้ึนจากปรากฏการณเรือนกระจก 

  1. A และ B 2. C และ D 

  3. B และ C 4 เฉพาะ D เทานั้น 

 

 

 



จงพิจารณาขอมูลตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 5 

 

 พืชสีเขียว A B C จุลินทรีย 

 

 5. การถายทอดพลังงานในหวงโซอาหาร เมื่อใชการกินอาหารเปนเกณฑกลุมสัตว A, B และ C เปนไปตาม   

ขอใด 

  1. บริโภคพืช  บริโภคพืชและสัตว  บริโภคสัตว 2. บริโภคพืชและสัตว  บริโภคพืช   บริโภคสัตว 

  3. บริโภคพืช  บริโภคสัตว  บริโภคพืชและสัตว 4. บริโภคสัตว  บริโภคพืชและสัตว  บริโภคพืช 

 

 6. ในระบบนิเวศในนาขาวมีการถายทอดพลังงานอยางไร 

  1.  ขาว         หนู         งู เหยี่ยว 

  2.  ขาว หนอน นก คน 

  3. ขาว ผีเส้ือ นก  

  4. ขาว หนอน ไสเดือน 

 7.  

 

 

 

 

 

 

  จากรูป พีระมิดอาหาร เห็ด รา และแบคทีเรียอยูในสวนใดของพีระมิด 

  1. A  2. B 

  3. C 4. D 

  

จงพิจาณาแผนภาพการหมุนเวียนสารโดยส่ิงมีชีวิตดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



 8. การเกิดสารตามข้ันตอน A, B และ C เปนไปตามขอใด 

  1. อาหาร แกสคารบอนไดออกไซด ผูยอยสลายอินทรียสาร 

  2. แกสคารบอนไดออกไซด แกสออกซิเจน ผูยอยสลายอินทรียสาร 

  3. อาหารและแกสออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด ผูยอยสลายอินทรียสาร 

  4. อาหารและแกสคารบอนไดออกไซด แกสออกซิเจน ผูยอยสลายอินทรียสาร 

 

 9.  

 

 

 

 

 

 

 

  จากรูป ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิต A และ B เปนแบบใด 

  1. ภาวะไดประโยชนซึง่กันและกนั 

  2. ภาวะอิงอาศัย 

  3. ภาวะปรสิต 

  4. ภาวะเปนกลางท้ังสองฝายไมมีผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

 10. ขอใดไมใชปจจัยท่ีทําใหดุลยภาพในระบบนิเวศเปล่ียนแปลง 

  1. การยายเขาและยายออกของประชากร 

  2. ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  3. มีความตระหนักในการใหความรวมมือรักษาส่ิงแวดลอม 

  4. ขาดความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 



เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

เร่ือง ระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

 

  1.2  2. 1 3. 3 4. 2 5. 3 

  6.1 7. 4 8. 3 9. 2 10. 3 
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