
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    รายวิชาวิทยาศาสตร์ไทยพื้นฐาน   รหัสวิชา ว22102                           
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เวลา 2 ชั่วโมง   
สอนโดย  นางสาวพรทิภา  ทองกุล 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  
ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 

ประเทศและโลก น าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

2.  ตัวช้ีวัด   
อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

3.  สาระส าคัญ 
การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าด้วยการใช้ซ้ า   น ากลับมาใช้ใหม่   ลดการใช้ 

ผลิตภัณฑ์  ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม  ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้  เป็นวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และตระหนักในการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 
- การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าด้วยการใช้ซ้ า   
-  การน าทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่  
-  การลดการใช้ผลิตภัณฑ์  ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม   
-  การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ อย่างยั่งยืน 
 

5.  สมรรถนะส าคัญ 
-  ความสามารถในการคิด 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-  ความสนใจใฝ่รู้ 
-  มุ่งม่ัน อดทน รอบคอบ 
-  อยู่อย่างพอเพียง 
 
 
 
 



7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน  
7.1 การอภิปรายใบกิจกรรม เรื่อง  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
7.2 การเขียนแผนที่ความคิด ใบกิจกรรม เรื่อง  แผนที่ความคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
8.1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1)  นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 – 6  คน  โดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนคละความสามารถ  

เก่ง  ปานกลาง และอ่อน  
2)  นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบความรู้เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการอภิปรายคัดเลือกปัญหาที่มี 

ผลกระทบต่อชุมชนมากที่สุดโดยมีข้อก าหนดในการด าเนินการ ดังนี้    
- สมาชิกทุกคนในกลุ่มแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมและความสามารถ 
- สมาชิกทุกคนเสนอปัญหาและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
- ในการเลือกปัญหาต้องเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองมากท่ีสุด 
- ก าหนดแนวทางในการอภิปรายกลุ่ม/ลับความส าคัญเพ่ือคัดเลือกปัญหาที่ 

มีผลกระทบมากที่สุด  ใช้เวลา  30  นาที 
- ปัญหาที่เลือกเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น                

ของตนเอง เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขและใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน 
-  สมาชิกทุกคนท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ ด้วยความกระตือรือร้น  

และเสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 
- ปัญหาที่เลือกต้องไม่ง่ายหรือยากเกินสามารถของนักเรียน 
- การเสนอแนวทางแก้ปัญหา จะต้องมีความเป็นไปได้         
 

8.2  ขั้นการจัดการเรียนรู้ 
            1)  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 

ยั่งยืนและร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม  เพ่ือท าใบกิจกรรมเรื่อง แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

2) อาสาสมัครแต่ละกลุ่ม น าเสนอผลการท ากิจกรรมที่ท าหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 5  นาที  
ประเด็น ดังนี้ 

  2.1)  ปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีผลกระทบ 
ต่อชุมชน ที่กลุ่มร่วมกันเลือก  และเหตุผลที่เลือก  

  2.2)  แนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
ในท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยใช้หลัก 4 Rs  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม 
คุ้มค่าและเกิดความยั่งยืน 

           3)  ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ             
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเติมเต็มแต่ละกลุ่มท่ี มีปัญหาแตกต่างกันเป็นไป โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติอย่างยั่งยืน(หลัก 4 Rs) 
 
 



    8.3  ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสรุปแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็น ดังนี้ 
          1.1 การพิจารณาในการเลือกปัญหาของแต่ละกลุ่ม ควรค านึงถึงสิ่งใดบ้าง  เพราะเหตุ
ใด (แนวการตอบ...ความเหมาะสมของปัญหา เหตุผลในเลือกปัญหา และภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  เช่น ความ
เร่งด่วนของปัญหา  ความสามารถของท้องถิ่นในการแก้ปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่มีต่อชุมชน ความ
ร้ายแรงของปัญหา  เป็นปัญหาที่สามารถหาแนวทางแก้ไขได้จริง  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ฯลฯ) 

2) นักเรียนสรุปองค์ความรู้ เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ในรูปแบบแผนที่ความคิด ในใบกิจกรรมที่  3.2 เรื่อง  แผนที่ความคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

3)นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดวิทยาศาสตร์  
ตามหลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักความพอเพียง 
 

 9.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 9. 1  ส่ือ 

- ใบความรู้ เรื่อง  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
- ใบกิจกรรม เรื่อง  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
- ใบกิจกรรม เรื่อง  แผนที่ความคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

 9.2  แหล่งเรียนรู้  
-  ห้องสมุดโรงบ้านกรวดวิทยาคาร 
-  อินเตอร์เน็ต http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx 
 

10.  กิจกรรมเสนอแนะ 
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ตามหลักการ        

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักความพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                ลงชื่อ…………………………………………………… 
                  (นายเชิดพงศ์  คงประโคน) 
                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                ลงชื่อ……………………………………………………… 
             (นางศิรินาถ  กะฐินสี) 
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 อนุมัติ ใช้สอนได้ 
 ไม่อนุมัติ  ควรปรับปรุง 

              
         ลงชื่อ……………………………………………………… 

               (นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์ ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้ารกรวดวิทยาคาร 
 
 
 
 



ข้อสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู้ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

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

                                                    ลงชื่อ......................................................ครูผู้สอน                              
                                                           (นางสาวพรทิภา  ทองกุล) 
                                                           ต าแหน่งพนักงานราชการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
ใบความรู้เรื่อง  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
 ต่างกันที่ทรัพยากรธรรมชาติ  แบ่งตามลักษณะที่น ามาใช้ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ  
คือ ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้น และทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป ส่วน
สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระท าของมนุษย์หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน 
หิน แร่ธาตุ น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ฯลฯ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ โดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการส าคัญยิ่งที่ท าให้
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและท าลาย จะเห็นว่า ความหมายของ สิ่งแวดล้อมนั้นรวมทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ปรากฏอยู่รอบตัวเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ่งที่อ านวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิ่งอ่ืน  
 แนวทางหนึ่งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คือการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่า
ด้วยการใช้ซ้ า  น ากลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ ตา ม
หลักการ 4Rs  ดังนี้ 

   1.  Reduce ลดการใช้ หมายถึง การใช้ให้น้อยลง การลด ละ เลิก  
ใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่จ าเป็น หรือใช้จ านวนให้น้อยลง จากที่เคยดึง
กระดาษช าระในห้องน้ าม้วนๆ ในปริมาณมากๆ ก็ลดลงเหลือเฉพาะที่
จ าเป็น   หรือจากที่เคยใช้ทิชชูเช็ดหน้า เช็ดปาก ฯทั้งวันหมดไปเป็นกล่อง 
ก็เปลี่ยนมาใช้ผ้าเช็ดหน้า 1 ผืนใช้ได้ทั้งวันหากเราพยายามใช้ของที่ท าให้
เกิดขยะน้อยลง ก็เท่ากับเราได้เริ่มต้นช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

 
 

2.  Repair การซ่อมแซม การซ่อมแซมวัสดุสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ช ารุด 
ใ ให้อยู่ในสภาพที่ดใีห้ใช้งานได้นาน ไม่ต้องทิง้เป็นขยะหรือต้องสิ้นเปลือง 

 
 
 

                            3.  Reuse การใช้ซ้ า  เป็นการใช้แล้วใช้อีก น าของที่ใช้แล้วและ 
จะทิ้ง มาดูว่าจะดัดแปลงใช้ประโยชน์ท าอะไรได้บ้าง เช่น กล่อง กระดาษ
แข็ง ขวดกาแฟ ถุงใส่ของ ซองใส่เอกสาร ช้จนกว่าจะหมดสภาพการใช้งาน
น้ าอัดลมขวดลิตร ดื่มหมดก็น าขวดไปใส่น้ าเปล่าแทน ใช้น้ ายาซักผ้า ล้าง
จาน ก็ใช้แบบถุงเติมแทนซื้อใหม่แบบขวด หรือใช้ปิ่นโตไปซื้ออาหารแทน
การใช้ถุงพลาสติกท าให้ไม่ต้องน ามาใส่ชามอีกครั้ง สามารถกินจากปิ่นโตได้
เลย เพียงแค่ล้างให้สะอาดก็สามารถซ้ือใส่มากินได้อีกหลายมื้อ 
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4.  Recycle การน ากลับมาใช้ใหม่ กระบวนการผลิตของเสีย เพ่ือน า

กลับมาใช้อีก เช่น กระเบื้อง อลูมิเนียม กระจก กระดาษ พลาสติก ซึ่งเป็นวิธีลดขยะ 
ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมหาศาลให้กับโลก ซึ่ง
อาจจะสับสนได้กับการ Reuse เพราะเป็นการน ากลับมาใช้แล้วใช้อีกเหมือนกัน แต่ 
Recycle พิเศษตรงที่ต้องน าไปแปรสภาพเสียก่อน อย่างน้ าอัดลมขวดลิตร ต้องน า
ตัดขวดครึ่งเอาไปท าเป็นกระบวยตัดน้ า   เลี้ยงปลากัด ปลูกไม้ประดับขนาดเล็ก จึง
จะถือว่าเป็น recycle แต่ถ้าจะให้ชัดเจนก็คือการน าเอาขยะพลาสติก
ทั้งหลาย   กลับไปเข้ากระบวนการหลอมละลาย แล้วขึ้นรูปใหม่ กลายเป็นถุงด า 
กะละมัง ถังขยะ เป็นต้น หรือไม่ก็กระดาษขาวใช้แล้วไป recycle ออกมาเป็น
กระดาษกล่อง การที่เราชั่งกิโลขายหนังสือพิมพ์ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการ recycle 
นั่นเอง 

 
*หมายเหตุ   ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของวารสารสื่อพลัง และ วิชาการ.คอม 
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม เรื่อง  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ และตอบค าถามทุกข้อ 
 

1.  ถ้าก าหนดให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีสัญลักษณ์เป็น   ให้นักเรียนเขียนวงกลมแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างวงกลมสิ่งแวดล้อมและวงกลมทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจด้วย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2.  จากการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของนักเรียน  
พบสภาพปัญหา ดังนี้ 
 
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแลทรัพยากรธรรมชาติ

ในท้องถิ่นที่พบในชุมชน 
ผลการส ารวจ 

  
  
  
  
  
  
 
3. จากข้อ 2 นักเรียนคิดว่าปัญหาใดที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนปัญหาอ่ืนๆ เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 



4. จากการศึกษาใบความรู้ที่ 3. 1  เรื่อง แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นักเรียนจะน าความรู้
ดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาใน ข้อ 3 อย่างไร จึงจะเหมาะสม คุ้มค่าและเกิดความยั่งยืน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยใบกิจกรรม เรื่อง  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ และตอบค าถามทุกข้อ 
 

1.  ถ้าก าหนดให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีสัญลักษณ์เป็น   ให้นักเรียนเขียนวงกลมแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างวงกลมสิ่งแวดล้อมและวงกลมทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  จากการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของนักเรียน   
พบสภาพปัญหา ดังนี้ 
 

ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติในท้องถิ่นที่พบในชุมชน 

ผลการส ารวจ 

ปัญหาดิน  
ปัญหาน้ า  

ปัญหาอากาศ  
ปัญหามลพิษ  

ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า  
ปัญหาขยะ  

 
3. จากข้อ 2 นักเรียนคิดว่าปัญหาใดที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนปัญหาอ่ืนๆ เพราะเหตุใด 
ตามบริบทของชุมชน......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมคือ  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว   
อาจน ามาใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ได้ แต่
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ได้ 



4. จากการศึกษาใบความรู้ที่ 1  เรื่อง แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นักเรียนจะน าความรู้
ดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาใน ข้อ 3 อย่างไร จึงจะเหมาะสม คุ้มค่าและเกิดความยั่งยืน 
แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้หลัก 4Rs ..ตามความเหมาะสมของปัญหา
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ใบกิจกรรม เรื่อง  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เรื่อง  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในรูปแบบ      
ของแผนที่ความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    
ชื่อ-สกุล...............................................................................ชั้น .................เลขที่ ............. ................ 
 
ค าชี้แจง   ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตรงกับผลการประเมินที่สอดคล้องตามความเป็นจริง   
                (แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินชิ้นงานโดย  ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน) 
    
 

องค์ประกอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 
ดี 

2 
ปานกลาง 

1 
ควรปรับปรุง 

1.การวิเคราะห์ข้อมูล    
2.การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล    
3.การยอมรับข้อสรุปและร่วมปรับปรุงงาน    

รวม    
 
เกณฑ์การผ่าน  ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้ระดับคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป อย่างน้อย  2  ในองค์ประกอบ 
 
สรุป   � ผ่าน   � ไม่ผ่าน 
 
 
                                                 ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ประเมิน  
                                                               ............./................/............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน  
 

ประเด็น เกณฑ์คุณภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 3    หมายถึง  สามารถจ าแนกข้อมูล เปรียบเทียบความเหมือน  

ความแตกต่าง มีการเรียงล าดับ วิเคราะห์เหตุผล ด้วยตนเองได้
ชัดเจน เหมาะสมกับสิ่งที่จะศึกษาและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 
2    หมายถึง  สามารถจ าแนกข้อมูล เปรียบเทียบความเหมือน  
ความแตกต่าง เรียงล าดับ วิเคราะห์เหตุผล ด้วยตนเองได้แต่ยัง
ไม่ชัดเจน  
1    หมายถึง  ไม่สามารถจ าแนกข้อมูล เปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง เรียงล าดับ วิเคราะห์เหตุผลได้ด้วยตนเอง 

การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 3    หมายถึง  ใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นได้ดีและมุ่ง
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพเป็นส าคัญ 
2    หมายถึง  ใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นได้และมุ่ง
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพเป็นส าคัญ 
1    หมายถึง  ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการแสดงความคิดเห็น
มากกว่าการใช้เหตุผล 

การยอมรับข้อสรุปและร่วมปรับปรุง
งาน 

3    หมายถึง  มีส่วนร่วมในการสรุป  ยอมรับข้อสรุปของกลุ่ม 
ร่วมกันรับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขงานของกลุ่มท้ังหมดด้วยความ
เต็มใจ 
2    หมายถึง  มีส่วนร่วมในการสรุป  ยอมรับข้อสรุปของกลุ่ม  
ร่วมกันรับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขงานของกลุ่ม 
1    หมายถึง  มีส่วนร่วมในการสรุปงานของกลุ่มบ้างเล็กน้อย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบกิจกรรม การเขียนแผนที่ความคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     
ชื่อ-สกุล...............................................................................ชั้น .................เลขที่ ............. ................ 
 
ค าชี้แจง   ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตรงกับผลการประเมินที่สอดคล้องตามความเป็นจริง   
                (แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินชิ้นงานโดย  ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน) 
    
 

องค์ประกอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 
ดี 

2 
ปานกลาง 

1 
ควรปรับปรุง 

ความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล    
การวิเคราะห์ข้อมูล    
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล    

รวม    
 
เกณฑ์การผ่าน ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้ระดับคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป อย่างน้อย  2  ใน 3 องค์ประกอบ 
 
สรุป   � ผ่าน   � ไม่ผ่าน 
 
 
                                                         ลงชื่อ ............................................................... ผู้ประเมิน 
                                                               ............./................/............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม ที่ 3.2 การเขียนแผนที่ความคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 
ประเด็น เกณฑ์คุณภาพ 
ความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล 3    หมายถึง  ข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ 

2    หมายถึง  ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ไม่ครบทุกหัวข้อ 
1    หมายถึง   ข้อมูลมีความถูกต้องบางส่วน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 3    หมายถึง  สามารถจ าแนกข้อมูล เปรียบเทียบความเหมือน  
ความแตกต่าง มีการเรียงล าดับ วิเคราะห์เหตุผล ด้วยตนเองได้
ชัดเจน เหมาะสมกับสิ่ งที่จะศึกษาและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 
2    หมายถึง  สามารถจ าแนกข้อมูล เปรียบเทียบความเหมือน  
ความแตกต่าง เรียงล าดับ วิเคราะห์เหตุผล ด้วยตนเองได้แต่ยัง
ไม่ชัดเจน  
1    หมายถึง  ไม่สามารถจ าแนกข้อมูล เปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง เรียงล าดับ วิเคราะห์เหตุผลได้ด้วยตนเอง 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล 3    หมายถึง  แผนที่ความคิดเรียงล าดับจากข้อมูลหลักที่มี
ความหมายกว้างที่สุดไปหาข้อมูลที่มีความหมายรอง และข้อมูลที่
มีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือตัวอย่างได้ ถูกต้องสมบูรณ์  
2    หมายถึง  แผนที่ความคิดเรียงล าดับจากข้อมูลหลักที่มี
ความหมายกว้างที่สุดไปหาข้อมูลที่มีความหมาย 
 รอง และข้อมูลที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือ 
ตัวอย่างได้ ถูกต้องบางส่วน 
1    หมายถึง  แผนที่ความคิดไม่มีการเรียงล าดับจากข้อมูล 
หลักที่มีความหมายกว้างที่สุดไปหาข้อมูลที่มีความหมายรอง 
และข้อมูลที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือตัวอย่าง 

 
 
 
 
 


