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โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา.......ว23202...........รายวิชา..........อนรัุกษ์ป่าชายเลน-สัตว์น ้าชายฝั่งทะเล.......  สาระ เพิ่มเติม 

ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ......3......  จ้านวน ...1........หน่วยกิต  เวลาเรียน...40....คาบ/ภาคเรียน 
ครูผู้สอน..นางสาวขนิษฐา..โตทวี………………..ภาคเรียนที่...2.. ปีการศึกษา ...2565.. 

 
ค้าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี ้
การศึกษาค้นคว้า ส ารวจ ทดลองและวิเคราะห์อภิปราย แสดงเสนอแนวความคิดในรูปแบบ

หลากหลายของระบบนิเวศป่าชายเลน ลักษณะการกระจายของป่าชายเลนในประเทศไทยและในโลก 
วิเคราะห์สาเหตุผลกระทบต่อระบบนิเวศกับภาวะความสมดุลของระบบนิเวศ โซ่อาหาร สายใยอาหาร ปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน จ าแนกพันธุ์ไม้และสัตว์ในป่าชาย
เลน ความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ ปัญหาความเส่ือมโทรมของป่าชายเลน การอนุรักษ์และการ
ฟื้นฟูป่าชายเลนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย 
 เพื่อให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ในความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ สามารถแก้ปัญหา
วางแผนเสนอแนวทางแก้ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ให้เกิด
ความรัก  และซาบซึ้งในส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของป่าชายเลน 
๒. อธิบายลักษณะการกระจายของป่าชายเลนในประเทศไทยและในโลก 
๓. สืบค้นข้อมูลน าเสนอข้อมูลการกระจายของป่าชายเลนในประเทศไทยและในโลก 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบายการเกิดปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่า
ชายเลน 
5. ส ารวจและจ าแนกพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 
6. อธิบายการแบ่งเขตของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายลักษณะการปรับตัวของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 
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๘. ส ารวจและจ าแนกสัตว์ในป่าชายเลน 
9. สืบค้นข้อมูล อธิบายลักษณะและการด ารงชีวิตของปลาตีน 
10. สืบค้นข้อมูล อธิบายลักษณะของระบบนิเวศในป่าชายเลน 
11. เขียนแผนภาพและอธิบายความสัมพันธ์การเกิดห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร 
12. ส ารวจสืบค้นข้อมูลบอกลักษณะภาวะแวดล้อมเส่ือมโทรมของป่าชายเลน 
๑3. แสดงแนวทางคิดเห็นการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่าชายเลน 
รวมทั งหมด 13 ผลการเรียนรู้ 

ก้าหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ้านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ นงาน คะแนน 

1 -แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-แนะน าตัว 
-ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

- 2 -แบบท าความรู้จัก
ผู้เรียน 

- 

2 -ความหมายของป่าชายเลน 
-ดูวิดีโอ เรื่อง ป่าชายเลน 

1. บอกความหมายของป่า
ชายเลน 
 

2 -ใบกิจกรรม ท่ี 1
สืบค้นข้อมูล เรื่อง ป่า
ชายเลนในจังหวัด
ภูเก็ต 

2 

3 - กระจายของป่าชายเลนใน
ประเทศไทยและในโลก 

2. อธิบายลักษณะการ
กระจายของป่าชายเลนใน
ประเทศไทยและในโลก 
3. สืบค้นข้อมูลน าเสนอ
ข้อมูลการกระจายของป่า
ชายเลนในประเทศไทย
และในโลก 

2 -  ใบกิจกรรม ท่ี 2
สืบค้นข้อ และ
น าเสนอข้อมูลจาก
การสืบค้น เรื่อง 
กระจายของป่าชาย
เลนในประเทศไทย
และในโลก 

2 

4 -ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมี
บทบาทส าคัญในการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ใน
ป่าชายเลน 
 

4. สืบค้นขอ้มูล อธิบาย
การเกิดปัจจัยส่ิงแวดล้อม
ท่ีมีบทบาทส าคัญในการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์
ในป่าชายเลน 

2 - สรุปปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมท่ีมี
บทบาทส าคัญในการ
ด ารงชีวิตของพืชและ
สัตว์ในป่าชายเลน ลง
ในกระดาษปรู๊ฟ 

2 

5 -พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 
(จ าแนกพันธุ์ไม้ในป่าชาย
เลน) 
 

5. ส ารวจและจ าแนกพันธุ์
ไม้ในป่าชายเลน 

2 -ใบกิจกรรมท่ี 3 
ส ารวจและจ าแนก
พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 

2 

6 -พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 
(จ าแนกพันธุ์ไม้ในป่าชาย
เลน) 

5. ส ารวจและจ าแนกพันธุ์
ไม้ในป่าชายเลน 

2 -ใบกิจกรรมท่ี 3 
ส ารวจและจ าแนก
พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 

2 
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7 -พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน (การ
แบ่งเขตของพันธุ์ไม้ในป่า
ชายเลน) 

6. อธิบายการแบ่งเขตของ
พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 

2 -ใบกิจกรรมท่ี 4 เรื่อง 
การแบ่งเขตของพันธุ์
ไม้ในป่าชายเลน 

2 

8 -การปรับตัวของพันธุ์ไม้ใน
ป่าชายเลน 
-มอบหมายงาน ส่ิงมีชีวิตใน
ป่าชายเลน (น าเสนอสัปดาห์
สุดท้ายของการเรียน) 

7. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
ลักษณะการปรับตัวของ
พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 

2 -ช้ินงาน เรื่อง 
ส่ิงมีชีวิตในป่าชายเลน 
-ใบกิจกรรมท่ี 5 เรื่อง 
การปรับตัวของพันธุ์
ไม้ในป่าชายเลน 

 

3 

9 -ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ 
-สอบเก็บคะแนนครั้งท่ี 1  
 

- 2 - 10 

10 สอบกลางภาคเรียน - 2 แบบทดสอบกลาง
ภาค 

20 
 

11 -สัตว์ในป่าชายเลน 8.ส ารวจและจ าแนกสัตว์
ในป่าชายเลน 
 

2 -ใบกิจกรรมท่ี 5 
ส ารวจและจ าแนก
สัตว์ในป่าชายเลน 

2 

12 -สัตว์ในป่าชายเลน 8. ส ารวจและจ าแนกสัตว์
ในป่าชายเลน 
 

2 -ใบกิจกรรมท่ี 5 
ส ารวจและจ าแนก
สัตว์ในป่าชายเลน 

- 

13 -สัตว์ในป่าชายเลน (ลักษณะ
และการด ารงชีวิตของปลา
ตีน) 

9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
ลักษณะและการด ารงชีวิต
ของปลาตีน 
 

2 -ใบกิจกรรมท่ี 6 เรื่อง 
ปลาตีน  

1 

14 -ระบบนิเวศป่าชายเลน 10. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
ลักษณะของระบบนิเวศใน
ป่าชายเลน 

2 -ใบกิจกรรมท่ี 7 
สืบค้นข้อมูล เรื่อง 
ระบบนิเวศป่าชาย
เลน 

1 

15 -ระบบนิเวศป่าชายเลน 11. เขียนแผนภาพและ
อธิบายความสัมพันธ์การ
เกิดห่วงโซ่อาหารและ
สายใยอาหาร 

2 -ใบกิจกรรมท่ี 8 
สืบค้นข้อมูล เรื่อง 
ห่วงโซ่อาหารและ
สายใยอาหาร 

1 

16 -ลักษณะภาวะแวดล้อม
เส่ือมโทรมของป่าชายเลน 

12. ส ารวจสืบค้นข้อมูล
บอกลักษณะภาวะ
แวดล้อมเส่ือมโทรมของป่า
ชายเลน 

2 - สืบค้นข้อมูล เรื่อง 
บอกลักษณะภาวะ
แวดล้อมเส่ือมโทรม
ของป่าชายเลนลงใน
กระดาษปรู๊ฟ 

2 

17 -ลักษณะภาวะแวดล้อม
เส่ือมโทรมของป่าชายเลน 

12. ส ารวจสืบค้นข้อมูล
บอกลักษณะภาวะ

2 -น าเสนอผลการ
สืบค้นข้อมูล เรื่อง 

1 
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แวดล้อมเส่ือมโทรมของป่า
ชายเลน 

บอกลักษณะภาวะ
แวดล้อมเส่ือมโทรม
ของป่าชายเลน 

18 -การอนุรักษ์ป่าชายเลน 13. แสดงแนวทางคิดเห็น
การอนุรักษ์และการฟื้นฟู
ป่าชายเลน 

2 -แสดงแนวทางคิดเห็น
การอนุรักษ์และการ
ฟื้นฟูป่าชายเลน ลงใน
กระดาษปรู๊ฟ 

2 

19 -น าเสนอช้ินงาน เรื่อง สัตว์
ในท้องทะเล 
-สอบเก็บคะแนนครั้งท่ี 2 

- 2 -น าเสนอช้ินงาน เรื่อง 
สัตว์ในท้องทะเล 

15 

20 สอบปลายภาคเรียน - 2 แบบทดสอบปลาย
ภาค 

30 
 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า       
4. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (ระบุ)  -  คะแนน 
  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)  15  คะแนน 
  1.3 การสอบ (ระบุ)   10  คะแนน 

2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (ระบุ)  10  คะแนน 
  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)  10  คะแนน 
  3.3 การสอบ (ระบุ)   5  คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. ห้องสมุดโรงเรียน   
2. เว็บไซด์ต่าง ๆ  

 


