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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1
หนวยท่ี 4 เรื่อง รูรักษทองถ่ินอยางย่ังยืน
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กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี3
เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 1

ผูสอน   นางบารนี   โสภา
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด

ว2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถ่ิน ประเทศ
และโลกนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน

ว 2.2 ม. 3/1 วิเคราะหสภาพปญหาสิ่งแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินและเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหา

ว 2.2 ม. 3/2 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ว 2.2 ม. 3/3 อภิปรายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
ว 2.2 ม. 3/4 วิเคราะหและอธิบายการใชทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง
ว 2.2 ม. 3/5 อภิปรายปญหาสิ่งแวดลอมและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ว 2.2 ม. 3/6 อภิปรายและมีสวนรวมในการดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ศึกษาวิเคราะหอภิปรายอธิบายสภาพปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินท่ีเกิดจาก

การกระทําของธรรมชาติและมนุษย  ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ควรมีแนวทาง
ในการดูแลรักษาและปองกัน ระบบนิเวศจะสมดุลไดจะตองมีการควบคุมจํานวนผูผลิต ผูบริโภค ผูสลาย
สารอินทรียใหมีปริมาณสัดสวน และการกระจายท่ีเหมาะสมการใชทรัพยากร ธรรมชาติอยางย่ังยืน  และ
การดูแลรักษาสภาพแวดลอม  เปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยาง
คุมคาดวยการใชซํ้า  นํากลับมาใชใหม ลดการใชผลิตภัณฑ  ใชผลิตภัณฑชนิดเดิม  ซอมแซมสิ่งของ
เครื่องใช  เปนวิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน การใชทรัพยากรธรรมชาติควรคํานึงถึงหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผลและการเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะรับผลกระทบ  และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ปญหาสิ่งแวดลอม
อาจเกิดจากมลพิษทางนํ้า มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางดิน แนวทางการแกปญหามีหลายวิธี
เริ่มจากศึกษาแหลงท่ีมาของปญหา เสาะหากระบวนการในการแกปญหา และทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติ
เพ่ือแกปญหาน้ัน การดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหย่ังยืน ควรไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
และตองเปนความรับผิดชอบของทุกคน เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรูใหกับชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยูไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง สามารถชวยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินไดอยางย่ังยืน มีความสามารถในการตัดสินใจ ท่ีจะแกปญหาจากความ
รวมมือของทุกฝายเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชน ในชีวิตประจําวันและเห็นคุณคาของการใช
ชีวิตอยูอยางพอเพียง



3. สาระการเรียนรู
- สภาพปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน เกิดจากการกระทําของธรรมชาติและ

มนุษย
- ปญหาสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึน ควรมีแนวทางในการดูแลรักษาและปองกัน
- ระบบนิเวศจะสมดุลไดจะตองมีการควบคุมจํานวนผูผลิต ผูบริโภค ผูสลายสารอินทรียใหมีปริมาณ

สัดสวน และการกระจายท่ีเหมาะสม
- การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  และการดูแลรักษาสภาพแวดลอม  เปนการรักษาสมดุล

ของระบบนิเวศ
- การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางคุมคาดวยการใชซํ้า  นํากลับมาใชใหม ลดการใชผลิตภัณฑ

ใชผลิตภัณฑชนิดเดิม  ซอมแซมสิ่งของเครื่องใช  เปนวิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
-การใชทรัพยากรธรรมชาติควรคํานึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง

และความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ   ความมีเหตุผลและการเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะรับ
ผลกระทบ  และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

- ปญหาสิ่งแวดลอม  อาจเกิดจากมลพิษทางนํ้า มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางดิน

- แนวทางการแกปญหามีหลายวิธี  เริ่มจากศึกษาแหลงท่ีมาของปญหา เสาะหากระบวนการในการ
แกปญหา และทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติเพ่ือแกปญหาน้ัน

- การดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหย่ังยืน ควรไดรับความรวมมือจากทุกฝายและตอง
เปนความรับผิดชอบของทุกคน

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร   (การนําเสนองาน)
- ความสามารถในการคิด

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค
- ความสนใจใฝรู
- มุงม่ัน  อดทน  รอบคอบ
- ความรับผิดชอบ  มีวินัย
- อยูอยางพอเพียง
- ความมีเหตุผล รวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
- การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค



6. ช้ินงาน / ภาระงาน

ตัวช้ีวัด ช้ินงาน ภาระงาน
ว 2.2 ม. 3/1 - รายงานการสํารวจสภาพปญหา

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ิน
- รายงานการอภิปรายแนวทางการ
ดู แ ล รั ก ษ า แ ล ะ ป อ ง กั น ป ญ ห า
ทรัพยากรในทองถ่ินของตนเอง

- การวิเคราะหสภาพปญหาสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน

- การอภิปรายแนวทางการดูแลรักษาและ
ปองกันปญหาทรัพยากรในทองถ่ินของ
ตนเอง

ว 2.2 ม. 3/2 - รายงานผลการอภิปรายแนว
ทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และการนําเสนอ

- การวิเคราะหการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและการนําเสนอการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ

ว 2.2 ม. 3/3 -ใบกิจกรรมท่ี 3. 1 เรื่อง   การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
-ใบกิจกรรมท่ี 3. 2 เรื่อง   แผนท่ี
ความคิดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืน

-การอภิปราย 1 เรื่อง การใชทรัพยากร
ธรรมชาติอยางย่ังยืน
-การวิเคราะหใบกิจกรรมท่ี 3. 1 เรื่อง
การใชทรัพยากร ธรรมชาติอยางย่ังยืน
-การเขียนแผนท่ีความคิดเรื่อง   การใช
ทรัพยากร ธรรมชาติอยางย่ังยืน



ตัวช้ีวัด ช้ินงาน ภาระงาน
ว 2.2 ม. 3/4 -รายงานแนวทางการใช

ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

-การวิเคราะหการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การนําเสนอวิธีการใชทรัพยากร ธรรมชาติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ว 2.2 ม. 3/5 -แบบบันทึกการนําขอสรุปปญหา
สิ่งแวดลอม
-แบบบันทึกแนวทางการแกปญหา
สิ่งแวดลอม

- การอภิปรายปญหาสิง่แวดลอม
-การเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
สิ่งแวดลอม

ว 2.2 ม. 3/6 ใบกิจกรรม 6.1  เรื่องแนวทางการมี
สวนรวมในการดูแลและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน

- ศึกษา / อภิปราย
- ทําใบกิจกรรม 6.1  เรื่องแนวทางการมี
สวนรวมในการดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ในทองถ่ินอยางย่ังยืน

10. การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครั้งท่ี 1 เวลา 2 ชั่วโมง
ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม. 3/1 วิเคราะหสภาพปญหาสิ่งแวดลอม ทรัพยากร ธรรมชาติในทองถ่ินและเสนอ

แนวทางในการแกไขปญหา
กิจกรรมการเรียนรู
ครั้งท่ี 1 (1 ช่ัวโมง)
1.  มอบหมายนักเรียนสํารวจสภาพปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรในทองถ่ิน ดังน้ี

1.1 แบงกลุมนักเรียนในการสํารวจชุมชน โดยกําหนดใหนักเรียนท่ีมีบานอยูใกลเคียงกัน
อยูกลุมเดียวกัน เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดคาเดินทางในการดําเนินงาน

1.2 นักเรียนแตละกลุมออกแบบใบบันทึกการสํารวจชุมชน ตามบริบทชุมชนของตนเอง
และตามความสนใจของสมาชิกภายในกลุม

1.3 นักเรียนแตละกลุมเขียนแผนการสํารวจชุมชนโดยครูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด
และตองเนนถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการสํารวจใหมากท่ีสุด

2.  นักเรียนแตละกลุมรวบรวมสภาพปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรในทองถ่ินใหมาก
ท่ีสุด จากน้ันชวยกันวิเคราะหสภาพปญหาน้ันๆ วาเกิดจากการกระทําของมนุษยหรือธรรมชาติ

3.  นักเรียนเขียนรายงานการสํารวจสภาพปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยกําหนดให
นักเรียนเขียนรายงานดวยลายมือของตนเอง และเนนความพอประมาณโดยการใชวัสดุอุปกรณท่ีนักเรียนมี
อยูแลว เชนใชกระดาษท่ีเขียนแลว 1 หนามาเขียนรายงานเปนตน

ครั้งท่ี 2 (1 ช่ัวโมง)
1.  นักเรียนรายงานผลการสํารวจสภาพปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติหนาชั้น

เรียน ครูและนักเรียนในชั้นเรียนรวมอภิปรายซักถามเพ่ือความชัดเจนของขอมูล



2. นักเรียนแตละกลุมวางแผนหาแนวทางในการดูแลและปองกันโดยมีขอตกลงรวมกัน
ดังน้ี

2.1 แนวทางท่ีนักเรียนเลือกนํามาใช นักเรียนและชุมชนของนักเรียนจะตองมีสวน
รวมในการดําเนินงาน

2.2 แนวทางน้ันตองเปนแนวทางท่ีนักเรียนและชุมชนสามารถทําไดจริง
2.3 นักเรียนตองคํานึงถึงงบประมาณท่ีใชวามีความพอประมาณกับศักยภาพของตนเอง

และชุมชนหรือไม
3.  นักเรียนเขียนรายงานผลการอภิปรายการหาแนวทางการดูแลรักษาและปองกันปญหา

ทรัพยากรในทองถ่ินของตนเอง โดยเนนการใชวัสดุอุปกรณท่ีนักเรียนมีอยูแลว เชนใชกระดาษท่ีเขียนแลว
1 หนามาเขียนรายงานเปนตน

ครั้งท่ี 2 เวลา 1 ชั่วโมง
ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม. 3/2 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
กิจกรรมการเรียนรู

1.ทบทวนความรูเดิมเก่ียวกับองคประกอบของระบบนิเวศ
2.นักเรียนรวมกันวิเคราะห เปรยีบเทียบสภาพชุมชนท่ีมีระบบนิเวศท่ีสมดุลและชุมชนท่ีมี

ระบบนิเวศขาดความสมดุล ในประเด็นตอไปน้ี
- ผูผลิต
- ผูบริโภค
- ผูยอยสลาย

3.ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันวา ระบบนิเวศจะสมดุลไดจะตองมี
การควบคุมท้ังจํานวน ผูผลิต ผูบริโภค ผูยอยสลายอินทรีย ใหมีปริมาณสัดสวนและการกระจายท่ี
เหมาะสม
4.แบงกลุมนักเรียนเพ่ือหาแนวทางในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในชุมชนของตนเอง

โดยมีแนวการดําเนินงาน ดังน้ี
4.1 นักเรียนแบงกลุมเองโดยใหมีสมาชิกในกลุมท่ีคละความสามารถ ถานักเรียนแบงกลุม
ไดไมเหมาะสมใหครูชวยแนะนํานักเรียนใหจัดกลุมไดอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน
4.2 นักเรียนแตละกลุมวางแผนดําเนินงานโดยใหสมาชิกทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบภายใน
กลุมท่ีเหมาะสมตามความสามารถของแตละคน
4.3 กําหนดเวลาในการทํากิจกรรมการวิเคราะหการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในชุมชน
ของตนเองไว  20 นาที นักเรียนจะตองมีการวางแผนการทํางานใหเหมาะสมกับเวลาท่ี
กําหนดให

5.นักเรียนรายงานผลการอภิปรายหนาชั้นเรียน โดยกําหนดเวลาไวกลุมละ 3-5 นาที



ครั้งท่ี 3 เวลา 2 ชั่วโมง
ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม. 3/3 อภิปรายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน กิจกรรมการเรียนรู

1) แบงกลุมนักเรียน โดยแตละกลุมมีนักเรียนคละความสามารถ เกง  ปานกลาง และออน
1.1)  นักเรียนแตละกลุมรับใบความรูท่ี 3.1 เรื่อง การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน

1.2) นักเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนในการอภิปรายคัดเลือกปญหาท่ีมี
ผลกระทบตอชุมชนมากท่ีสุด ตามขอกําหนดในการดําเนินการ

2)  นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูท่ี 3.1 เรื่อง การใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ย่ังยืนและรวมกันอภิปรายภายในกลุม  เพ่ือทําใบกิจกรรมท่ี 3.1 เรื่อง แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ินอยางย่ังยืน

3) อาสาสมัครแตละกลุม นําเสนอผลการทํากิจกรรมท่ี 3. 1 หนาชั้นเรียน กลุมละ
5 นาที

4)  ครูและนักเรียนทุกคนรวมกันอภิปรายถึงแนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินอยางย่ังยืน โดยเติมเต็มแตละกลุมท่ี มีปญหาแตกตางกันเปนไป โดยใชความรูเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติอยางย่ังยืน

5) ครูและนักเรียนรวมอภิปรายสรุปแนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
อยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6) นักเรียนสรุปองคความรู เรื่อง การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน
ในรูปแบบแผนท่ีความคิด ในใบกิจกรรมท่ี 3.2 เรื่อง  แผนท่ีความคิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ย่ังยืน

7) นักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูหองสมุดวิทยาศาสตร
ตามหลักการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน โดยใชหลักความพอเพียง

ครั้งท่ี 4 เวลา 3 ชั่วโมง
ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม. 3/4 วิเคราะหและอธิบายการใชทรัพยากร ธรรมชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง
กิจกรรมการเรียนรู

๑. แบงกลุมนักเรียน กลุมๆ 4-5 คน เพ่ือใหเหมาะสมกับภาระงานและกิจกรรมการ
เรียนรู

๒. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษากรณีตัวอยาง ของกิจกรรมหรือโครงการท่ีสามารถนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากใบความรู เรื่อง โครงการใน
พระราชดําริ

๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหการใชทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากกรณีตัวอยางท่ีศึกษาจากใบความรู เชน โครงการแกลงดิน โครงการแกมลิง หญา
แฝก อนุรักษดินและนํ้าโดยวิเคราะหและอธิบาย ลงในกระดาษบรูฟ โดยเนนใหนักเรียนใชวัสดุอุปกรณใน
การทํางานอยางประหยัดและคุมคา โดยกําหนดเวลาให 20 นาที โดยมีขอตกลงกับนักเรียนวาควรเลือก
หัวขอท่ีจะวิเคราะหไมใหซํ้ากัน ถาซํ้ากันไมควรเกิน 2 กลุมตอ 1 เรื่อง เพ่ือนักเรียนจะไดรับทราบขอมูลท่ี
หลากหลายในการใชทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



๔. นักเรียนทุกกลุมออกแบบวิธีการนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อ วัสดุอุปกรณท่ีมีอยู
ในหรือนอกหองเรียน แตหามเปนวัสดุอุปกรณท่ีซ้ือใหม มาประกอบการนําเสนอภายในเวลาท่ีกําหนดเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรมกัน

๕. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปผลท่ีไดจากการวิเคราะห เพ่ืออธิบายแนว
ทางการใชทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกรณีตัวอยาง

๖. นักเรียนแตละกลุมนําผลท่ีไดจากการสํารวจชุมชนของนักเรียนจากชั่วโมงท่ีผานมา มา
วิเคราะหเพ่ืออธิบายถึงแนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและทองถ่ินใหเหมาะสมตามตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งท่ี 5 เวลา 3 ชั่วโมง
ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม. 3/5 อภิปรายปญหาสิ่งแวดลอมและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา

กิจกรรมการเรียนรู
1.แบงกลุมนักเรียน กลุมๆ 4-5 คน เพ่ือใหเหมาะสมกับภาระงานและกิจกรรมการ
เรียนรู
2.นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดเพ่ืออภิปรายเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดจากมลพิษทางนํ้า
มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางดิน โดยใหอภิปรายในเวลาท่ีกําหนด
3.นักเรียนแตละกลุมรวมกันออกแบบการนําเสนอขอสรุปปญหาสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดจากมลพิษทางนํ้า
มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางดิน ในรูปแบบ แผนท่ีความคิด รูปวาด แผนผัง เปนตน
ลงในกระดาษบรูฟ ตกแตงใหสวยงามโดยใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูในและนอกหองเรียนแตหามเปนวัสดุ
อุปกรณท่ีนักเรียนซ้ือใหม
4.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานของตนเองหนาชั้นเรียน ครูและสมาชิกในหองรวมกันอภิปรายเพ่ิมเติม
เพ่ือใหผลงานสมบูรณย่ิงข้ึน
5.นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายเพ่ือเสนอแนวทางในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโดยนักเรียนทุกคน
จะตองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยมีขอตกลงวาแนวทางท่ีนักเรียนเสนอจะตองเปนแนวทางท่ี
สามารถทําไดจริง
6.นักเรียนแตละกลุมออกแบบใบบันทึกแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในแตละดานใหเสร็จในเวลาท่ี
กําหนด
7.นักเรียนแตละกลุมออกแบบการนําเสนอผลการอภิปรายภายในกลุม เรื่อง แนวทางแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม หนาชั้นเรียนในรูปแบบท่ีแตกตางกันตามศักยภาพ และวัสดุอุปกรณท่ีแตละกลุมสามารถหาได
เชน PowerPoint แผนท่ีความคิด ความเรียง แผนภาพ เปนตน
8.อาสาสมัครตัวแทนกลุมออกนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน กําหนดเวลาใหเหมาะสม และมีการควบคุม
เวลาในการรายงานเองใหเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีมี
9.นักเรียนทุกกลุมนําผลงานจัดนิทรรศการท่ีปายนิเทศในชั้นเรียน



ครั้งท่ี 6 เวลา 2 ชั่วโมง
ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม. 3/6 อภิปรายและมีสวนรวมในการดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยาง

ย่ังยืน
กิจกรรมการเรียนรู

๑. นักเรียนชมวีดิทัศน เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
๒. แบงกลุมนักเรียน กลุมๆ 4-5 คน เพ่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเวลา

ประมาณ 15 นาที รวมกันอภิปรายถึงแนวทางการมีสวนรวมในการดูแลและอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ในฐานะท่ีนักเรียนเปนสวนหน่ึงในชุมชนและทองถ่ิน

๓. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอแนวทางการมีสวนรวมในการดูแลและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางยืน โดยตกลงกับนักเรียนวากําหนดเวลาใหกลุมละ 3 นาที นักเรียน
จะตองวางแผนการนําเสนอใหอยูในเวลาท่ีกําหนด

๔. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปถึงแนวทางในการมีสวนรวมในการดูแลและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน

๕. นักเรียนทําใบกิจกรรม เรื่อง การมีสวนรวมในการดูแลและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน กําหนดเวลาให 30 นาที นักเรียนตองวางแผนการทํางาน
ใหทันตามเวลาท่ีกําหนด

๖. ตัวแทนนําเสนอผลงานของตนเอง นักเรียนทุกคนชวยกันคัดเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุด
จัดทําเปนโปสเตอร เพ่ือเปนแนวทางใหนักเรียนคนอ่ืนๆ

8.  ส่ือและแหลงเรียนรู
๑. ใบความรู เรื่อง ทรัพยากร ธรรมชาติ
๒. ขอมูลความรูเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร ธรรมชาติในทองถ่ิน
๓. ขอมูลความรูเรื่องการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
๔. ใบกิจกรรม เรื่อง การรักษาสมดุลของ ระบบนิเวศ
๕. ใบกิจกรรม เรื่อง การเขียนแผนภาพความรูแสดงกระบวนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
๖. Power point เรื่อง การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
๗. ใบกิจกรรม เรื่อง การใชทรัพยากร ธรรมชาติอยางย่ังยืน
๘. ใบกิจกรรม เรื่อง การเขียนแผนท่ีความคิด เรื่อง การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
๙. ใบความรู เรื่อง การใชทรัพยากร ธรรมชาติอยางย่ังยืน
๑๐. อินเตอรเน็ต
๑๑.หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๑๒.สื่อวีดิทัศนเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอม  ท่ีเกิดจากมลพิษทางนํ้า มลพิษทางเสียง มลพิษทาง

อากาศ  มลพิษทางดิน
๑๓.ใบความรู เรื่อง ปญหาสิ่งแวดลอม  ท่ีเกิดจากมลพิษทางนํ้า มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางดิน
๑๔.ใบกิจกรรมการวิเคราะหแนวทางการแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากมลพิษทางนํ้า มลพิษทาง

เสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน



๑๕.ขอมูลการใชทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ

๑๖.ใบกิจกรรม เรื่อง การวิเคราะหการใชทรัพยากรธรรมชาติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๗. ใบกิจกรรม เรื่อง การวางแผนการมีสวนรวมในการดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยาง

ย่ังยืน
๑๘.ขอมูลเก่ียวกับการเขียนรายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

9. การวัดและประเมินผล
ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ
ว 2.2 ม. 3/1 - ตรวจรายงานการสํารวจสภาพปญหาสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
- ตรวจรายงานการอภิปรายแนวทางการดูแลรักษาและ
ปองกันปญหาทรัพยากรในทองถ่ินของตนเอง

- แบบประเมินผลงาน

- แบบประเมินผลงาน

ว 2.2 ม. 3/2 - ตรวจรายงานผลการอภิปรายแนวทางการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศและการนําเสนอ

- แบประเมินผลงาน

ว 2.2 ม. 3/3 -ตรวจใบกิจกรรมท่ี 3. 1 เรื่อง การใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืน
-ตรวจใบกิจกรรมท่ี 3. 2 เรื่อง แผนท่ีความคิดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน

- แบบประเมินผลงาน

ว 2.2 ม. 3/4 - ตรวจรายงานแนวทางการใชทรพัยากรธรรมชาติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- แบบประเมินผลงาน

ว 2.2 ม. 3/5 - ตรวจแบบบันทึกการนําขอสรุปปญหาสิ่งแวดลอม
- ตรวจแบบบันทึกแนวทางการแกปญหาสิ่งแวดลอม

- แบบประเมินผลงาน

ว 2.2 ม. 3/6 ตรวจใบกิจกรรม 6.1  เรื่องแนวทางการมีสวนรวมในการ
ดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน

- แบบประเมินผลงาน



10.  การใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนรู
10.1 ผูสอนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ปศพ.
ประเด็น

พอประมาณ มีเหตุผลท่ีดี มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี

กิ จ ก ร รมกา ร
เรียนรู

-กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครู
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ชัดเจนและเปนลําดับข้ันตอน
-มีการกําหนดเน้ือหาสาระตาม
ตัวชี้วัดชัดเจนและคลอบคลุม
-จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการกลุมเพ่ือใหเหมาะสม
กับวัยของผูเรียนซ่ึงอยูในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3
-จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการ
สืบคนขอมูล การอภิปราย การ
ออกแบบกิจกรรมดวยตนเอง การ
นําเสนอและการจัดทํารายงานผล
การศึกษาเพ่ือเสริมสรางการคิด
วิเคราะห และการเชื่อมโยง
ความคิดใหเหมาะสมกับผูเรียน

-เปนการจัดการเรียนรูเพ่ือให
บรรลตุามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน   พุทธศักราช 2551
มาตรฐานตัวชี้วัด ว 2.2
ม.3/1 – ม.3/6
-จัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสราง
คุณลักษณะอยูอยางพอเพียง
ใหกับผูเรียน
-จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการ
คิดวิเคราะหของผูเรียน

-มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ชัดเจนและเปนลําดับ
ข้ันตอน
-มีการตรวจสอบและ
ทบทวนเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนรู
กอนการจัดการเรียนรู
-มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพ
จริงเพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคลองและ
การบรรลุตัวชี้วัดของ
ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน
ของผูเรียนหลักการ
จัดการเรียนรู

เวลา -กําหนดเน้ือหาสาระตามตัวชี้วัด ว
2.2 ม.3/1 – ม.3/6 ใหเหมาะสม
กับการเรียนในเวลา ในแตละครั้ง
-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการกลุมเพ่ือใหนักเรียน
สามารถทํากิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงคไดทันตามเวลา

-เพ่ือใหกิจกรรมการเรียนการ
สอนบรรลุตัวชีว้ัดไดตามเวลาท่ี
กําหนด

-มีการเผื่อเวลาในการ
ทํากิจกรรมแตละข้ัน
เพ่ือใหนักเรียนท่ีมี
ความสามารถตางกัน
สามารถทํางานเสร็จได
ทันตามเวลา

ปศพ.
ประเด็น

พอประมาณ มีเหตุผลท่ีดี มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี

ส่ือ -จัดเตรียมและใชสื่อในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน
เหมาะสมกับจํานวนกลุมนักเรียน
โดยใหมีจํานวนมากกวาจํานวน
นักเรียนอยางนอย 1 ชุด และใช

-เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหบรรลุผล
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว
-เพ่ือใหกระบวนการจัดการ
เรียนรูเกิดความสะดวก รวดเร็ว

-มีสื่อการสอนเพียงพอ
และมีสํารองในกรณีท่ี
จําเปนตองใชเพ่ิม
-ใชสื่อท่ีมีอยางคุมคา



กระดาษ
รีไซเคิลในการทําใบงานและ
ใบกิจกรรม

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

แหลงเรียนรู -กําหนดเน้ือหาสาระ และกิจกรรม
การเรียนรูเหมาะสมแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ิน
-เลือกใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน
เหมาะสมกับผูเรียน

-เพ่ือใหการจัดการเรียนการ
สอนสอดคลองกับปญหา
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
ของนักเรียนเอง ทําใหสามารถ
เชื่อมโยงความรูท่ีไดรับการ
ทองถ่ินของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-มีการสํารวจชุมชน
กอนท่ีจะนํามา
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

ความรู ท่ีใชใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู

-เทคนิควิธีการสอน,รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
-สาระการเรียนรูตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน ว 2.2 ม.3/1 – ม.3/6
-การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
จัดการเรียนรู

คุณธรรม -มีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหนาท่ีการสอน  เขาสอนตรงเวลา, ปฏิบัติ
หนาท่ีการสอนเต็มเวลา, เตรียมการสอน  และใบความรู ใบงานประกอบการสอนลวงหนา
-มีความเมตตา  ใหความเสมอภาค  และยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน
-มีความอดทน เสียสละ ใฝรู

10.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะ “อยูอยางพอเพียง”
พอประมาณ มีเหตุผลท่ีดี มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี
-นักเรียนแตละกลุมแบงหนาท่ีใน
กลุมเหมาะสมกับความสามารถและ
พอเพียง
กับจํานวนสมาชิก
-นักเรียนรูจักและเขาใจปญหา
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร ธรรมชาติ
ในทองถ่ินของตนเอง
-นักเรียนสามารถบริหารจัดการเวลา
ในการทํากิจกรรมไดสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงคการจัดการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพตามเวลาท่ีกําหนด

-นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
เรียนรูในทองถ่ินของตนเองซ่ึง
สอดคลองกับเน้ือหาท่ีเรียนทําให
สามารถเชื่อมโยงความรูท่ีไดรับ
กับชีวิตประจําวันได
-นักเรียนสามารถใชเหตุผลในการ
วิเคราะหเพ่ือหาแนวทางในการ
ใชและดูแลสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินได
อยางย่ังยืนและเหมาะสม
-นักเรียนรูจักวิธีการจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน

-มีการวางแผนการทํางานอยาง
รอบคอบดวยความสามัคคีจนทํา
ใหงานสําเร็จ
-นําแนวทางการจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
อยางย่ังยืนไปใชใน
ชีวิตประจําวัน



และสามารถเลือกวิธีการตางๆมา
ใชแกปญหาไดอยางเหมาะสม
-นักเรียนรูจักการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนเปนกลุมอยางมี
ประสิทธิภาพ

ความรูท่ีนักเรียนไดรับ
-ความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามสาระการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานตัวชี้วัด ว 2.2 ม.3/1 – ม.3/6
-ความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในกลุม
คุณธรรมท่ีเกิดกับนักเรียน
-มีความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมาย ทําชิ้นงานดวยความเรียบรอย ถูกตอง และเสร็จตามเวลา
-มีความสามัคคีในหมูคณะ มีวินัยเปนผูนําและผูตามท่ีดีขณะปฏิบัติงานรวมกัน
-รวมกิจกรรมการเรียนรู ดวยความกระตือรือรน สนใจ ต้ังใจ และใฝเรียนรู

10. 3 ผลลัพท KPA 4 มิติ  ท่ีเก่ียวของกับการอยูอยางพอเพียง.....สมดุลและพรอมตอการ
เปล่ียนแปลงในดานตางๆ

ผลลัพธ
สมดุลและพรอมตอการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ
ดานวัตถุ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม ดานวัฒนธรรม

ดานความรู - นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ิน

- นักเรียนมีความรู
เก่ียวกับการทํางาน
ระบบกลุม
-นักเรียนมีความรู
เก่ียวกับการวาง
แผนการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน

-นักเรียนมีความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับปญหา
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและแนว
ทางการใช
ทรัพยากรธรรม
ชาติอยางย่ังยืน

-นักเรียนมีความรู
เก่ียวกับภูมิปญญา
เพ่ือแกปญหาและ
ดูแลสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรม
ชาติในทองถ่ิน
-นักเรียนมีความรู
ในการเลือกใชวัสดุ
อุปกรณท่ีมีใน
ทองถ่ินในกิจกรรม
การเรียนรู

ดานทักษะ -นักเรียนมี
ความสามารถในการ
เลือกใชวัสดุอุปกรณ
และแหลงเรียนรู
ในทองถ่ินท่ี

-นักเรียนสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน
ในรูปแบบ
กระบวนการ
กลุม

-นักเรียนเลือก
แนวทางในการใช
ทรัพยากร
ธรรมชาติใน
ทองถ่ิน

-นักเรียนมี
ความสามารถใน
การเลือกใช
ภูมิปญญาเพ่ือ
แกปญหาและดูแล



เหมาะสมในการทํา
กิจกรรม

-นักเรียนมีทักษะใน
การสราง
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน

ไดอยางอยาง
เหมาะสม คุมคา
และย่ังยืน

สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรม
ชาติในทองถ่ิน
-นักเรียนมี
ความสามารถใน
การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณท่ีมีใน
ทองถ่ินในกิจกรรม
การเรียนรู

ผลลัพธ
สมดุลและพรอมตอการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ
ดานวัตถุ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม ดานวัฒนธรรม

ดานคานิยม -นักเรียนเห็นคุณคา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ิน

-นั ก เ รี ย น เ ห็ น
ความสํ า คัญของ
การทํางานรวมกับ
ผู อ่ื น แ ล ะ ก า ร
ทํางานใน
ระบบกลุม

-นั ก เ รี ย น เ กิ ด
ความตระหนักใน
การใชทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น
ท อ ง ถ่ิ น อ ย า ง
ย่ังยืน

-นักเรียนเห็นคุณคา
ในการใช
ภู มิ ป ญ ญ า เ พ่ื อ
แกปญหาและดูแล
สิ่ ง แ ว ดล อมและ
ทรัพยากรธรรม
ชาติในทองถ่ิน
-นั ก เ รี ย น เ ห็ น
ความสํ า คัญของ
การ เลื อกใช วั ส ดุ
อุ ป ก ร ณ ท่ี มี ใ น
ทองถ่ินในกิจกรรม
การเรียนรู



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2
เรื่อง 4Rs พาโลกเย็นอยางย่ังยืน หนวยท่ี 4 ช่ือหนวย รูรกัษทองถ่ินอยางย่ังยืน
วิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน รหัสวิชา ว23101
กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
เวลาท้ังหมด 13 ช่ัวโมง     เวลาเรียนครั้งนี้ 2 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 1

1.  มาตรฐานการเรียนรู ว 2.2
เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถ่ิน ประเทศ

และโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน

2.  ตัวช้ีวัด
อภิปรายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน

3.  สาระสําคัญ
การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางคุมคาดวยการใชซํ้า   นํากลับมาใชใหม   ลดการใช

ผลิตภัณฑ  ใชผลิตภัณฑชนิดเดิม  ซอมแซมสิ่งของเครื่องใช  เปนวิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ย่ังยืน โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   ทําใหผูเรียนเห็นคุณคา และตระหนักในการมีสวน
รวมในการดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอม ในทองถ่ิน

4.  สาระการเรียนรู
- การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางคุมคาดวยการใชซํ้า

- การนําทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใชใหม
- การลดการใชผลิตภัณฑ  ใชผลิตภัณฑชนิดเดิม
- การซอมแซมสิ่งของเครื่องใช อยางย่ังยืน

5.  สมรรถนะสําคัญ
- ความสามารถในการคิด

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค
- ความสนใจใฝรู
- มุงม่ัน อดทน รอบคอบ
- อยูอยางพอเพียง

7.  ช้ินงาน/ภาระงาน
7. 1 การอภิปรายใบกิจกรรมท่ี 3. 1 เรื่อง   การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
7. 2 การเขียนแผนท่ีความคิด ใบกิจกรรมท่ี 3. 2 เรื่อง   แผนท่ีความคิดการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน



8.  กระบวนการจัดการเรียนรู
8.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1)  นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 5 – 6 คน  โดยแตละกลุมมีนักเรียนคละความสามารถ
เกง  ปานกลาง และออน

2)  นักเรียนแตละกลุมรับใบความรูท่ี 3.1 เรื่อง การใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ย่ังยืน

3) นักเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนในการอภิปรายคัดเลือกปญหาท่ีมี
ผลกระทบตอชุมชนมากท่ีสุดโดยมีขอกําหนดในการดําเนินการ ดังน้ี

-สมาชิกทุกคนในกลุมแบงหนาท่ีตามความเหมาะสมและความสามารถ
-สมาชิกทุกคนเสนอปญหาและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
- ในการเลือกปญหาตองเปนปญหาท่ีมีผลกระทบตอตนเองมากท่ีสุด
- กําหนดแนวทางในการอภิปรายกลุม/ลับความสําคัญเพ่ือคัดเลือกปญหาท่ี

มีผลกระทบมากท่ีสุด  ใชเวลา 30 นาที
- ปญหาท่ีเลือกเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของ

ตนเอง เพ่ือนํามาวิเคราะหหาแนวทางในการแกไขและใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเหมาะสม ย่ังยืน
- สมาชิกทุกคนทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางต้ังใจ ดวยความ

กระตือรือรนและเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด
-ปญหาท่ีเลือกตองไมงายหรือยากเกินสามารถของนักเรียน
-การเสนอแนวทางแกปญหา จะตองมีความเปนไปได

8.2 ข้ันการจัดการเรียนรู
1)  นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูท่ี 3.1 เรื่อง การใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ย่ังยืนและรวมกันอภิปรายภายในกลุม  เพ่ือทําใบกิจกรรมท่ี 3.1 เรื่อง แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ินอยางย่ังยืน

๒) อาสาสมัครแตละกลุม นําเสนอผลการทํากิจกรรมท่ี 3. 1 หนาชั้นเรียน กลุมละ
5 นาที  ประเด็น ดังน้ี

2.1) ปญหาสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินท่ีมีผลกระทบ
ตอชุมชน ท่ีกลุมรวมกันเลือก  และเหตุผลท่ีเลือก

2.2) แนวทางในการแกปญหาสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ินท่ีมีผลกระทบตอชุมชนโดยใชหลัก 4 Rs ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเหมาะสม
คุมคาและเกิดความย่ังยืน

3)  ครูและนักเรียนทุกคนรวมกันอภิปรายถึงแนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินอยางย่ังยืน โดยเติมเต็มแตละกลุมท่ี มีปญหาแตกตางกันเปนไป โดยใชความรูเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติอยางย่ังยืน  (หลัก 4 Rs)

8.3 ข้ันสรุป
1) ครูและนักเรียนรวมอภิปรายสรุปแนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน

อยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็น ดังน้ี



1.1 การพิจารณาในการเลือกปญหาของแตละกลุม ควรคํานึงถึงสิ่งใดบาง  เพราะเหตุใด
(แนวการตอบ...ความเหมาะสมของปญหา เหตุผลในเลือกปญหา และภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  เชน ความ
เรงดวนของปญหา  ความสามารถของทองถ่ินในการแกปญหา ผลกระทบของปญหาท่ีมีตอชุมชน ความ
รายแรงของปญหา  เปนปญหาท่ีสามารถหาแนวทางแกไขไดจริง  สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ฯลฯ)

2) นักเรียนสรุปองคความรู เรื่อง การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน
ในรูปแบบแผนท่ีความคิด ในใบกิจกรรมท่ี 3.2 เรื่อง  แผนท่ีความคิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ย่ังยืน

3)นักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูหองสมุดวิทยาศาสตร
ตามหลักการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน โดยใชหลักความพอเพียง

9.  ส่ือและแหลงเรียนรู
9. 1 ส่ือ

- ใบความรูท่ี 3.1 เรื่อง  การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
- ใบกิจกรรมท่ี 3.1 เรื่อง  การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
- ใบกิจกรรมท่ี 3.2 เรื่อง  แผนท่ีความคิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน

9.2 แหลงเรียนรู
- หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

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

10.  การวัดผลและประเมินผล

ส่ิงท่ีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน
การอภิปรายการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืน

ใบกิจกรรมท่ี 3.1 เรื่อง
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน

ไดระดับคุณภาพระดับ 2 ข้ึนไป อยางนอย
2 ใน 3 องคประกอบ

ใบกิจกรรมท่ี 3.2 เรื่อง  แผนท่ีความคิด
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน

ไดระดับคุณภาพระดับ 2 ข้ึนไป อยางนอย
2 ใน 3 องคประกอบ

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


11.  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11.1 ผูสอนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผลท่ีดี มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี

กิจกรรมการ
เรียนรู

-กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครู
วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูชัดเจน
และเปนลําดับ ข้ันตอน มีการกําหนด
เ น้ื อ ห า ส า ร ะ เ รื่ อ ง ก า ร ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนอยาง
ชัดเจนและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการ
อภิปรายผานกระบวนการกลุมเพ่ือให
เหมาะสมกับวัยของผู เ รียนซ่ึงอยู ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

-จัดการเรียนรูตรงตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลั กสู ต ร แกนกลา ง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551
มาตรฐานตัวชี้วัด ว 2.2
ม.3/3

-มีการวางแผนการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เ รี ยนรู ชั ด เจนและ
เปนลําดับข้ันตอน

เวลา -กําหนดเน้ือหาสาระตามตัวชี้วัด ว 2.2
ม.3/3 เพียงขอเดียวเพ่ือใหเหมาะสมกับ
การเรี ยนในเวลา 2 ชั่ ว โมง และ
กิจกรรมการเรียนรูเปนการเรียนรูรวมกัน
โดยใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย
เพ่ือใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมไดทัน
ตามเวลา

-เ พ่ือให กิจกรรมการ
เ รี ยนการสอนบรรลุ
ตัวชี้วัดไดตามเวลาท่ี
กําหนด

-มีการ เผื่ อ เ วลาใน
การทํากิจกรรมแตละ
ข้ันเพ่ือใหนักเรียนท่ีมี
ความสามารถตางกัน
สามารถทํางานเสร็จ
ไดทันตามเวลา

ส่ือ -จัดเตรียมและใชสื่อในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  เหมาะสมกับจํานวน
กลุมนักเรียน โดยใหมีจํานวนมากกวา
จํานวนนักเรียนอยางนอย 1 ชุด และใช
กระดาษรีไซเคิลในการทําใบงานและใบ
กิจกรรม

-เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การใหนักเรียนไดรวม
อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ ส รุ ป
ความรูท่ีไดผานการทํา
ใบกิจกรรม

-มีใบความรูและใบ
กิจกรรมเพียงพอและ
มีสํ า รอง ในกร ณี ท่ี
จําเปนตองใชเพ่ิม
-ใชสื่อท่ีมีอยางคุมคา



ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผลท่ีดี มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี

แหลงเรียนรู -กํ าหนด เ น้ื อหาส าร ะ   และ
กิจกรรมการเรียนรู เหมาะสม
แหลงเรียนรูในทองถ่ิน

-เพ่ือใหการจัดการเรียนการ
ส อ น ส อ ด ค ล อ ง กั บ ป ญ ห า
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
ของนักเรียนเอง ทําใหสามารถ
เชื่อมโยงความรู ท่ี ไดรับการ
ทองถ่ินของตนเองได

-มีการสํ ารวจชุ มชน
ก อ น ท่ี จ ะ นํ า ม า
อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนรู

ความรู ท่ี ใ ช ใ น
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู

-เทคนิควิธีการสอน,รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
-เน้ือหาเรื่องการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
-สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
-การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การจัดการเรียนรู

คุณธรรม -มีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหนาท่ีการสอน  เขาสอนตรงเวลา, ปฏิบัติ
หนาท่ีการสอนเต็มเวลา, เตรียมการสอน  และใบความรู ใบงานประกอบการสอนลวงหนา
-มีความเมตตา  ใหความเสมอภาค  และยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน
-มีความอดทน เสียสละ ใฝรู



11.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะ “อยูอยางพอเพียง”

พอประมาณ มีเหตุผลท่ีดี มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี
-แต ละกลุ มแบ งหน า ท่ี ในกลุ ม
เหมาะสมกับความสามารถและ
พอเพียง
กับจํานวนสมาชิก
-รูจักและเขาใจปญหาสิ่งแวดลอม
และทรัพยากร ธรรมชาติในทองถ่ิน
ของตนเอง
-ใชเวลาในการทํากิจกรรมไดตาม
เวลาท่ีกําหนด

-เรียนรู จากแหล ง เรียนรู ใน
ทอง ถ่ินของตนเองไดอย าง
สอดคลองกับเน้ือหาท่ีเรียน
-สามารถใชเหตุผลในการเลือก
ปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติในทองถ่ิน
ของตนเองมาวิเคราะหเพ่ือหา
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยาง
ย่ังยืนและเหมาะสม
-รู จั ก วิ ธี ก า ร จั ดก า รปญหา
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
และสามารถเลือกวิธีการตางๆ
ม า ใ ช แ ก ป ญ ห า ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม
-รูจักการทํางานรวมกับผู อ่ืน
เปนกลุม

-มีการวางแผนการทํางานอยาง
รอบคอบดวยความสามัคคีจนทํา
ใหงานสําเร็จ
-นํ า แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
อยางย่ังยืนไปใชในชีวิตประจําวัน

ความรูท่ีนักเรียนไดรับ
-ความรู ความเขาใจการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
-ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนแผนท่ีความคิด
คุณธรรมท่ีเกิดกับนักเรียน
-มีความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมาย ทําชิ้นงานดวยความเรียบรอย ถูกตอง และเสร็จตามเวลา
-มีความสามัคคีในหมูคณะ มีวินัยเปนผูนําและผูตามท่ีดีขณะปฏิบัติงานรวมกัน
-รวมกิจกรรมการเรียนรู ดวยความกระตือรือรน สนใจ ต้ังใจ และใฝเรียนรู



11. 3 ผลลัพท KPA 4 มิติ  ท่ีเก่ียวของกับการอยูอยางพอเพียง

ผลลัพธ
สมดุลและพรอมตอการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ
ดานวัตถุ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม ดานวัฒนธรรม

ดานความรู - นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ิน

- นักเรียนมีความรู
เก่ียวกับการทํางาน
ระบบกลุม
-นั ก เ รี ยน มีคว ามรู
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ว า ง
แ ผ น ก า ร ทํ า ง า น
รวมกับผูอ่ืน

- นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
แนวทางการใช
ทรัพยากรธรรม
ชาติอยางย่ังยืน

-

ดานทักษะ นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม
สามารถในการเลือก
ใชวัสดุอุปกรณ และ
แ ห ล ง เ รี ย น รู ใ น
ทองถ่ิน ท่ีเหมาะสม
ในการทํากิจกรรม

-นั ก เ รี ย นส ามา รถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนใน
รูปแบบกระบวน การ
กลุม
-นักเรียนมีทักษะใน
การสรางปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืน

นั ก เ รี ย น เ ลื อ ก
แนวทาง ในการ ใช
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ในทอง ถ่ินไดอย าง
เหมาะสม คุมคาและ
ย่ังยืน

-

ดานคานิยม นักเรียนเห็นคุณคา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ิน

นั ก เ รี ย น เ ห็ น
ความสําคัญของการ
ทํางานรวมกับผู อ่ืน
และการทํางานใน
ระบบกลุม

นัก เรี ยนเ กิดความ
ตระหนักในการใช
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอมใน
ทองถ่ินอยางย่ังยืน

-

13. กิจกรรมเสนอแนะ
ใหนักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูหองสมุดวิทยาศาสตร

ตามหลักการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน โดยใชหลักความพอเพียง



๑๔. บันทึกผลการจัดการเรียนรู
ดานความรู(K) ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
ดานกระบวนการ (P) ………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…



ใบความรูท่ี 3.1
เรื่อง  การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
ตางกันท่ีทรัพยากรธรรมชาติ แบงตามลักษณะท่ีนํามาใชได 2 ประเภทใหญ ๆ

คือ ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแลวไมหมดสิ้น และทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแลวหมดสิ้นไป สวน
สิ่งแวดลอมมีท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตเกิดจากการกระทําของมนุษยหรือมีอยูตามธรรมชาติ เชน อากาศ
ดิน หิน แรธาตุ นํ้า หวย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตวตาง ๆ ภาชนะ
เครื่องใชตาง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดลอมดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยเฉพาะมนุษยเปนตัวการ
สําคัญย่ิงท่ีทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงท้ังในทางเสริมสรางและทําลาย จะเห็นวา ความหมายของ
สิ่งแวดลอมน้ันรวมทุกสิ่งทุกอยางท่ีปรากฏอยูรอบตัวเรา สวนทรัพยากรธรรมชาติเนนสิ่งท่ีอํานวย
ประโยชนแกมนุษยมากกวาสิ่งอ่ืน

แนวทางหน่ึงในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน คือการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางคุมคา
ดวยการใชซํ้า  นํากลับมาใชใหม ลดการใชผลิตภัณฑ ใชผลิตภัณฑชนิดเดิม ซอมแซมสิ่งของเครื่องใช ตาม
หลักการ 4Rs ดังน้ี

1. Reduce ลดการใช หมายถึง การใชใหนอยลง การลด ละ เลิก
ใชสิ่งของเครื่องใชท่ีไมจําเปน หรือใชจํานวนใหนอยลง จากท่ีเคยดึง
กระดาษชําระในหองนํ้ามวนๆ ในปริมาณมากๆ ก็ลดลงเหลือเฉพาะท่ี
จําเปน หรือจากท่ีเคยใชทิชชูเช็ดหนา เช็ดปาก ฯท้ังวันหมดไปเปน
กลอง ก็เปลี่ยนมาใชผาเช็ดหนา 1 ผืนใชไดท้ังวันหากเราพยายามใช
ของท่ีทําใหเกิดขยะนอยลง ก็เทากับเราไดเริ่มตนชวยฟนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

2. Repair การซอมแซม การซอมแซมวัสดุสิ่งของหรือ
ผลิตภัณฑท่ีชํารุด ใหอยูในสภาพท่ีดีใชงาน

ไดนาน ไมตองท้ิงเปนขยะหรือตองสิ้นเปลืองซ้ือใหม

3. Reuse การใชซํ้า เปนการใชแลวใชอีก นําของท่ีใชแลวและ
จะท้ิง มาดูวาจะดัดแปลงใชประโยชนทําอะไรไดบาง เชน กลอง
กระดาษแข็ง ขวดกาแฟ ถุงใสของ ซองใสเอกสาร ชจนกวาจะหมด
สภาพการใชงานนํ้าอัดลมขวดลิตร ด่ืมหมดก็นําขวดไปใสนํ้าเปลาแทน
ใชนํ้ายาซักผา ลางจาน ก็ใชแบบถุงเติมแทนซ้ือใหมแบบขวด หรือใช
ปนโตไปซ้ืออาหารแทนการใชถุงพลาสติกทําใหไมตองนํามาใสชามอีก
ครั้ง สามารถกินจากปนโตไดเลย เพียงแคลางใหสะอาดก็สามารถซ้ือใส
มากินไดอีกหลายม้ือ



4. Recycle การนํากลับมาใชใหม การนําของเสียกลับมาผลิตใช
ใหม คือกระบวนการผลิตของเสีย เพ่ือนํากลับมาใชอีก เชน กระเบ้ือง
อลูมิเนียม กระจก กระดาษ พลาสติก ซ่ึงเปนวิธีลดขยะ ลดการใช
พลังงาน และลดการใชทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาลใหกับโลก
ซ่ึงอาจจะสับสนไดกับการ Reuse เพราะเปนการนํากลับมาใชแลวใช
อีกเหมือนกัน แต Recycle พิเศษตรงท่ีตองนําไปแปรสภาพเสียกอน
อยางนํ้าอัดลมขวดลิตร ตองนําตัดขวดครึ่งเอาไปทําเปนกระบวยตัด
นํ้า เลี้ยงปลากัด ปลูกไมประดับขนาดเล็ก จึงจะถือวาเปน recycle
แตถาจะใหชัดเจนก็คือการนําเอาขยะพลาสติกท้ังหลาย กลับไปเขา
กระบวนการหลอมละลาย แลวข้ึนรูปใหม กลายเปนถุงดํา กะละมัง
ถังขยะ เปนตน หรือไมก็กระดาษขาวใชแลวไป recycle ออกมาเปน
กระดาษกลอง การท่ีเราชั่งกิโลขายหนังสือพิมพก็เปนหน่ึงใน
กระบวนการ recycle น่ันเอง

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

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


ใบกิจกรรมท่ี 3. 1
เรื่อง  การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะห และตอบคําถามทุกขอ

1.  ถากําหนดใหสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมีสัญลักษณเปน  ใหนักเรียนเขียนวงกลมแสดง
ความสัมพันธระหวางวงกลมสิ่งแวดลอมและวงกลมทรัพยากรธรรมชาติ พรอมท้ังอธิบายใหเขาใจดวย
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................................................ .
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
...................................................................................................................................... .......................

2. จากการสํารวจและวิเคราะหปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของนักเรียน
พบสภาพปญหา ดังน้ี

ปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมแลทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ินท่ีพบในชุมชน ผลการสํารวจ

3. จากขอ 2 นักเรียนคิดวาปญหาใดท่ีควรไดรับการแกไขกอนปญหาอ่ืนๆ เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
......................................................................................................................................... ....................
.............................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................



4. จากการศึกษาใบความรูท่ี 3. 1 เรื่อง แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน นักเรียนจะนํา
ความรูดังกลาว มาใชเปนแนวทางในการแกปญหาใน ขอ 3 อยางไร จึงจะเหมาะสม คุมคาและเกิดความ
ย่ังยืน
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................................................ .
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................



เฉลยใบกิจกรรมท่ี 3. 1
เรื่อง  การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะห และตอบคําถามทุกขอ

1.  ถากําหนดใหสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมีสัญลักษณเปน  ใหนักเรียนเขียนวงกลมแสดง
ความสัมพันธระหวางวงกลมสิ่งแวดลอมและวงกลมทรัพยากรธรรมชาติ พรอมท้ังอธิบายใหเขาใจดวย

2. จากการสํารวจและวิเคราะหปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของนักเรียน
พบสภาพปญหา ดังน้ี

ปญหาเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติในทองถ่ินท่ีพบในชุมชน

ผลการสํารวจ

ปญหาดิน
ปญหานํ้า
ปญหาอากาศ
ปญหามลพิษ
ปญหาการตัดไมทําลายปา
ปญหาขยะ

3. จากขอ 2 นักเรียนคิดวาปญหาใดท่ีควรไดรับการแกไขกอนปญหาอ่ืนๆ เพราะเหตุใด
ตามบริบทของชุมชน.........................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
..................................................................................................................................... ........................

สิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมคือ สิ่งตางๆ ท่ีอยูรอบตัว
อาจนํามาใชประโยชนหรือไมก็ได
แตทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งท่ีอยูใน
สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยนํามาใช
ประโยชนได



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

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

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

4. จากการศึกษาใบความรูท่ี 1 เรื่อง แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน นักเรียนจะนําความรู
ดังกลาว มาใชเปนแนวทางในการแกปญหาใน ขอ 3 อยางไร จึงจะเหมาะสม คุมคาและเกิดความย่ังยืน
แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน โดยใชหลัก 4Rs ..ตามความเหมาะสมของปญหา
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
..................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................... ...................................................



ใบกิจกรรมท่ี 3.2
เรื่อง  การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน

คําช้ีแจง ใหนักเรียนสรุปองคความรูเรื่อง  การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน ใน
รูปแบบของแผนท่ีความคิด



แบบประเมินใบกิจกรรม ท่ี 3.1 การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
เรื่อง 4 Rs พาโลกเย็นอยางย่ังยืน   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
ชื่อ-สกุล...............................................................................ชั้น .................เลขท่ี .............................

คําช้ีแจง ทําเครื่องหมาย  ลงในชองตรงกับผลการประเมินท่ีสอดคลองตามความเปนจริง
(แบบประเมินน้ีเปนแบบประเมินชิ้นงานโดย  ผูสอนเปนผูประเมิน)

องคประกอบการประเมิน
ระดับคุณภาพ

3
ดี

2
ปานกลาง

1
ควรปรับปรุง

1.การวิเคราะหขอมูล
2.การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล
3.การยอมรับขอสรุปและรวมปรับปรุงงาน
รวม

เกณฑการผาน ผูผานการประเมิน ตองไดระดับคุณภาพระดับ 2 ข้ึนไป อยางนอย 2 ใน
3 องคประกอบ

สรุป ผาน ไมผาน

ลงชื่อ ........................................................................ ผู
ประเมิน

( ...................................................................... )
............./................/...............



เกณฑการประเมินใบกิจกรรม ท่ี 3.1 การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน

ประเด็น เกณฑคุณภาพ
การวิเคราะหขอมูล 3 หมายถึง  สามารถจําแนกขอมูล เปรียบเทียบความเหมือน

ความแตกตาง มีการเรียงลําดับ วิเคราะหเหตุผล ดวยตนเองได
ชัดเจน เหมาะสมกับสิ่ ง ท่ีจะศึกษาและวัตถุประสงคของ
การศึกษา
2 หมายถึง  สามารถจําแนกขอมูล เปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกตาง เรียงลําดับ วิเคราะหเหตุผล ดวยตนเองไดแตยัง
ไมชัดเจน
1 หมายถึง  ไมสามารถจําแนกขอมูล เปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกตาง เรียงลําดับ วิเคราะหเหตุผลไดดวยตนเอง

การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล 3 หมายถึง  ใชเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นไดดีและมุง
ประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพเปนสําคัญ
2 หมายถึง  ใชเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นไดและมุง
ประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพเปนสําคัญ
1 หมายถึง  ใชความรูสึกสวนตัวในการแสดงความคิดเห็น
มากกวาการใชเหตุผล

การยอมรับขอสรุปและรวมปรับปรุง
งาน

3 หมายถึง  มีสวนรวมในการสรุป  ยอมรับขอสรุปของกลุม
รวมกันรับผิดชอบปรับปรุงแกไขงานของกลุมท้ังหมดดวยความ
เต็มใจ
2 หมายถึง  มีสวนรวมในการสรุป  ยอมรับขอสรุปของกลุม
รวมกันรับผิดชอบปรับปรุงแกไขงานของกลุม
1 หมายถึง  มีสวนรวมในการสรุปงานของกลุมบางเล็กนอย



แบบประเมินใบกิจกรรม ท่ี 3.2 การเขียนแผนท่ีความคิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
เรื่อง 4 Rs พาโลกเย็นอยางย่ังยืน   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
---------------------------------------------------------------

ชื่อ-สกุล...............................................................................ชั้น .................เลขท่ี ............. ................

คําช้ีแจง ทําเครื่องหมาย  ลงในชองตรงกับผลการประเมินท่ีสอดคลองตามความเปนจริง
(แบบประเมินน้ีเปนแบบประเมินชิ้นงานโดย  ผูสอนเปนผูประเมิน)

องคประกอบการประเมิน
ระดับคุณภาพ
3
ดี

2
ปานกลาง

1
ควรปรับปรุง

ความถูกตอง สมบูรณของขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล
รวม

เกณฑการผาน ผูผานการประเมิน ตองไดระดับคุณภาพระดับ 2 ข้ึนไป อยางนอย 2 ใน
3 องคประกอบ

สรุป ผาน ไมผาน

ลงชื่อ ........................................................................ ผู
ประเมิน

( ...................................................................... )
............./................/...............



เกณฑการประเมินใบกิจกรรม ท่ี 3.2 การเขียนแผนท่ีความคิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
ประเด็น เกณฑคุณภาพ
ความถูกตอง สมบูรณของขอมูล 3 หมายถึง  ขอมูลมีความถูกตอง สมบูรณ

2 หมายถึง  ขอมูลมีความถูกตอง แตไมครบทุกหัวขอ
1 หมายถึง   ขอมูลมีความถูกตองบางสวน

การวิเคราะหขอมูล 3 หมายถึง  สามารถจําแนกขอมูล เปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกตาง มีการเรียงลําดับ วิเคราะหเหตุผล ดวยตนเองได
ชัดเจน เหมาะสมกับสิ่ ง ท่ีจะศึกษาและวัตถุประสงคของ
การศึกษา
2 หมายถึง  สามารถจําแนกขอมูล เปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกตาง เรียงลําดับ วิเคราะหเหตุผล ดวยตนเองไดแตยัง
ไมชัดเจน
1 หมายถึง  ไมสามารถจําแนกขอมูล เปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกตาง เรียงลําดับ วเิคราะหเหตุผลไดดวยตนเอง

การเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล 3 หมายถึง แผนท่ีความคิดเรียงลําดับจากขอมูลหลักท่ีมี
ความหมายกวางท่ีสุดไปหาขอมูลท่ีมีความหมายรอง และขอมูลท่ี
มีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือตัวอยางได ถูกตองสมบูรณ
2 หมายถึง แผนท่ีความคิดเรียงลําดับจากขอมูลหลักท่ีมี
ความหมายกวางท่ีสุดไปหาขอมูลท่ีมีความหมาย
รอง และขอมูลท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือ

ตัวอยางได ถูกตองบางสวน
1 หมายถึง แผนท่ีความคิดไมมีการเรียงลําดับจากขอมูล
หลักท่ีมีความหมายกวางท่ีสุดไปหาขอมูลท่ีมีความหมายรอง
และขอมูลท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือตัวอยาง


	á¼¹¡ÒÃÊÍ¹ÇÔ·ÂìÍÔ§âÃ§àÃÕÂ¹ÊØ¨ÃÔµá¡éä¢.pdf

