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หนวยการเรียนรูท่ี  4    เร่ือง  การจัดการวิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ   ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร   
 ส  5.2    ม. 4-6 / 2    
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส  5.2   ขอ 2   ระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหาบทบาทขององคการและการประสาน           
ความรวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ              
ส่ิงแวดลอม 
3.  สาระการเรียนรู 
  3.1    กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3.2    องคกรที่มีบทบาทในการแกไขวิกฤตการณดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 3.3    มาตรการในการจัดการวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3.4    การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.  รองรอยการเรียนรู 

4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
        1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ส่ิงแวดลอมและสามารถอธิบายได 

         2)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การเลือกแนวทางการการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
        3)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   หนวยงานที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม 

         4)    ผลงานจากการตอบคําถามเรื่อง   หนวยงานที่แกปญหาดานสิ่งแวดลอม     
        5)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ปญหาสิ่งแวดลอม    

 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 
        1)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    ส่ิงแวดลอมและสมารถอธิบายได 

         2)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    การเลือกแนวทางการการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
        3)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    หนวยงานที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม 

         4)   งานจากการตอบคําถามเรื่อง   หนวยงานที่แกปญหาดานสิ่งแวดลอม     
                      5)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ปญหาสิ่งแวดลอม    

 4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหนวยการเรยีน 
         1)   จากการตอบคําถาม 
         2)   จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยการเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  ส่ิงแวดลอมและ 
สามารถอธิบายได 
      2)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  การเลือกแนวทาง
การการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
      3)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  หนวยงานที่           
เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม 
      4)  ผลงานจากการตอบ          
คําถามเรื่อง หนวยงานที่แก
ปญหาดานสิ่งแวดลอม     
      5)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง ปญหาสิ่งแวดลอม   

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนเทียบการ
ศักราชได 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหลงคนควาหา 
ขอมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรูในเรื่องที่กลุม
ไดรับ 
-  นําเสนอและสรุปเปนเลม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
         1)  การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรู / ส่ือตางๆ 
         2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาคนควา 
         3)  งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง  ส่ิงแวดลอมและสมารถ
อธิบายได 
         4)   งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง  การเลือกแนวทางการการ
แกปญหาสิ่งแวดลอม  
 
 
 

 
-  แนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
-  แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษาคนควาและรวบรวม
สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 
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แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  5. งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง 
หนวยงานที่เกี่ยวของดาน 
ส่ิงแวดลอม 
6. งานจากการตอบคําถามเรื่อง 
หนวยงานที่แกปญหาดาน             
ส่ิงแวดลอม     
7. งานกลุมจากการศึกษา  
 เร่ือง ปญหาสิ่งแวดลอม    

  

5.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญเมื่อ
เรียนจบในแตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะในแตละ
หนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบหลัง           
จบหนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4/1     เร่ือง  การจัดการวิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เวลา  4  ชั่วโมง 

1. เปาหมายของการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู    
       มีความรูความเขาใจบทบาทของหนวยงานภาครัฐ และยกตัวอยางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัด

การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         1)   อธิบายบทบาทของหนวยงานภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         2)   ยกตัวอยางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรียนรู 
        1)   หนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

         2)   ตัวอยางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
   -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
                      ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะการคิดสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
        1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด-
ลอม 
         2)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   องคกรภาครัฐและ สามารถอธิบายได 
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         2)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   องคกรภาครัฐและสามารถอธิบายได 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 
        1)   จากการศึกษาเรื่อง   กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        2)   จากการศึกษาเรื่อง  องคกรภาครัฐ  
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
   1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  องคกรภาครัฐ  
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   องคกรภาครัฐ จากการบรรยายของ
วิทยากร  

2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   องคกรภาครัฐ      
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 

              -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา การมี
สวนรวมจากกระบวนการกลุม 

ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  กฎหมายเพื่อการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม องคกรภาครัฐ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ

และการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิดและ 

ขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ นําเสนอ   

การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         1)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
         2)   นักเรียนดูภาพขาว ทอนซุงที่มากับสายฝนแลวมาทําลายบานเรือน  ครูตั้งคําถาม 
   -   ใครเปนผูรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูอธิบายยอๆ  ถึงหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ        
ส่ิงแวดลอมเพื่อทําความเขาเบื้องตน 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

2.  เชิญวิทยากรทองถ่ินใหความรู 
     -  หนวยงานภาครัฐ 

 

3.  เชิญวิทยากรทองถ่ินใหความรู 
     -  หนวยงานภาครัฐ 
     -  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     -  การประเมินทางเลือกในการเลือกตัดสินใจ
ในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและ       
ส่ิงแวดลอม 
     -  นักเรียนจดบันทึกสาระสําคัญพรอมการ
สนทนาซักถามลงในแบบบันทึกขอมูล 

- ทักษะการคิดสรุปความ 
- ทักษะการคิดทําใหกระจาง 

 4.  ครูเสนอแนะเพิ่มเติมและนักเรียนรวมกัน
สรุป 

 

5  นักเรียนทําแบบฝกกิจกรรมโดย 
     -  แบงกลุม   5  กลุมตามเลขที่ 
     -  สมมติวากลุมของนักเรียนเปนองคภาครัฐ
องคกรหนึ่งที่มีหนาที่ดูแลจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     -  ใหกลุมวางแผนการทํางาน 
               -  เลือกสิ่งที่จะตองจัดการ 
               -  กําหนดกฎเกณฑ 
               -  วิธีการ  

- ทักษะการคิดแบบเชื่อมโยง 
- ทักษะการคิดประเมินคา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
     -  การประเมินทางเลือกในวิธีการที่ใช 
     -  บทลงโทษ 

 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอตอทั้งชั้นเรียน ทักษะการคิดสรุปขอมูล 
6.  ครูและเพื่อนนักเรียนรวมกันเสนอแนะ            
เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ 

ทักษะการคิดเปนเหตุเปนผล 

5.3  ขั้นสรุป 
        ครูและนักเรียนรวมกันสรุป  โดยการสนทนาซักถาม 

-  องคกรภาครัฐ 
-  กฎหมายที่เกี่ยวของ 
-  การประเมินทางเลือกในการเลือกวิธีการ 

 6.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
              1)   หนังสือเรียนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร    ระดับ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6   สํานักพิมพแม็ค 
        2)    แบบบันทึก 
        3)   แบบฝกกิจกรรม 

       4)   ใบความรูเพิ่มเตมิ เร่ือง องคกรภาครัฐ 
       5)   หนังสือพิมพ 
       6)   วิทยากรทองถ่ิน 
6.2  แหลงการเรียนรู  

         1)   หองสมุดโรงเรียน 
        2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        3)   องคการบริหารสวนทองถ่ิน 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 

7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         นักเรียนเขารวมประชุมเรื่องการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับทองถ่ิน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. ขั้นรวบรวมขอมูล 

 -    ฟงจากการประชุมในทองถ่ิน 
2. ขั้นวิเคราะห 

 -    จากขอมูลที่ไดรับฟง วิเคราะหหา 
-   สาเหตุ 
-   ผลที่เกิดขึ้น 
-   แนวทางแกไข 

 3.  ขั้นสรุป 
                             -   สรุปแนวทางการแกไขจากที่ประชุมจดบันทึก 

4. ขั้นนําไปประยุกตใช 
-  นํามาเสนอสภานักเรียนเพื่อปรับใชในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน 
7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการเรียนการสอนกับกลุมสาระ  ภาษาไทย โดยการกําหนด ภาระงาน ให        

นักเรียนเขียนคําขวัญเชิญชวนกันอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ภาระงาน  “ เขียนคําขวัญ” 

การบูรณาการ   ท  4.2 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถสื่อสารเชิญชวนผูอ่ืนใหมีสวนรวมในการอนุรักษ 

ส่ิงแวดลอม 
ผลงานที่ตองการ  คําขวัญเชิญชวนอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. ครูประกาศใหนักเรียนรวมเขียนคําขวัญประกวดการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
2. ตัดสินการประกวดโดยครูภาษาไทย 
3. นําผลงานที่ชนะเลิศติดตนไมและตามมุมตางๆ 

เกณฑการตัดสิน 
1. ถูกตองตามหลักการเขียนคําขวัญ 
2. ความไพเราะสละสลวย 
3. ความคิดสรางสรรค 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 

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

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

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

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

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

                                           ลงชื่อ ............................................. 
                                              ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกกิจกรรม 
เร่ือง หนาท่ีขององคกร 

ช่ือ ................................................ ช้ัน ................. เลขที่ .................... 
 
คําสั่ง   

1. แบงกลุม  4-5  คน 
2. สมมติวากลุมเปนองคกรที่มีหนาที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. เลือกทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม  1 ประเภท 
4. ชวยกันกําหนด  กฎเกณฑ   ขอบังคับในการปองกันและแกปญหาที่จะเกิดขึ้น 
5. เขียนเปนลายลักษณอักษรกําหนดตราสัญลักษณของกลุมลงนามใหเรียบรอย 
6. ตัวแทนนําเสนอ 
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แบบบันทึกการฟงวิทยากร 
ช่ือ ................................................. ช้ัน .................... เลขที่ .................. 
 
คําสั่ง  ใหบันทึกสาระสําคัญที่วิทยากรบรรยาย 

1. วิทยากรชื่อ ................................................. นามสกุล ........................................... 
มาจาก .............................................................................................................................. 
เร่ืองที่บรรยาย .................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………หลังจากฟงการบรรยาย
แลวนักเรียนคิดวาจะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นไดหรือไม อยางไรและเพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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:: หนวยงานดานสิ่งแวดลอม ::  
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  แหงประเทศไทย 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  

กระทรวงพลังงาน สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย 

กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักแผนและนโยบายสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

กระทรวงสาธารณสุข องคกรกําจัดน้ําเสีย  

กรมควบคุมมลพิษ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาฯ  

กรมชลประทาน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  

กรมปาไม สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

กรมประมง ศูนยขอมูลพิษวิทยาและสิ่งแวดลอม  

กรมวิทยาศาสตรบริการ ศูนยแบบจําลองและประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 

กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม  

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  เทคโนโลยีฯ ส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  องคกรพิทักษส่ิงแวดลอม ประเทศสหรัฐฯ (US.EPA)  

กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
คณะกรรมมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม 

ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย สํานักวิชาการปาไม 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ – สวนระบบการจัดการสิ่ง
แวดลอม 

สถานีวิจัยผลิตผลของปาจังหวัดนครราชสีมา  

ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน  สํานักปองกันและปราบปราม  

    

จาก  http://web.lra.ac.th 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4/2   เร่ือง จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม   
เวลา  2  ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………………………….. 
1. เปาหมายของการเรียนรู 

1.1   ผลการเรียนรู    
        การมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมสามารถนําไปแกปญหาดานสิ่งแวดลอม 
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         1)   ตระหนักถึงความสําคัญของการมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
         2)   เสนอแนวทางในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1    สาระการเรียนรู 
            1)   จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
           2)   การแกปญหาดานสิ่งแวดลอม 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
          1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
      -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
           2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
     -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
            ทักษะการคิดเชื่อมโยง ทักษะการคิดรับรูขอมูล  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิด
ประยุกตใช 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1    ผลงานหรือชิ้นงาน 
          1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ส่ิงแวดลอม  
           2)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การเลือกแนวทางการการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
 3.2    กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ส่ิงแวดลอม  
          2)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การเลือกแนวทางการการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)   จากการศึกษาเรื่อง   ส่ิงแวดลอม  
          2)  จากการศึกษาเรื่อง การเลือกแนวทางการการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
    1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาสิ่งแวดลอม  
  2)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การเลือกแนวทางการการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ส่ิงแวดลอม 
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   การเลือกแนวทางการการแกปญหาสิ่งแวดลอม     
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา การมี

สวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 ส่ิงแวดลอมจากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน การเลือกแนวทางการการแกปญหาสิ่งแวดลอม     

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนวคิดและ

ขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ   รูปแบบการนําเสนอ   

การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         1)    นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
         2)    ครูนําภาพปาไมที่อุดมสมบูรณมาใหนักเรียนดู  ตั้งคําถาม 
     -   รูสึกอยางไร 
   -   ตองการใหคงอยูหรือปาสูญสิ้นไปเพราะเหตุใด 

5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1. นักเรียนแบงกลุม  5  กลุมปฏิบัติดังนี้ 
     -   นักเรียนแตละกลุมรวมกันระบายสีรูปภาพ
ตอไปนี้ 
              -  บาน 
              -  ตนไม 
              -  สัตว 
              -  คน 
              -  ผลไม 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

 2.  ครูใหนักเรียนคิดเพิ่มเติมจากภาพที่นักเรียน
ไดระบายสี โดยรวมกันแสดงความคิดเห็นตาม
ประเด็นตอไปนี้ 
      -  ตนไมมีความสําคัญตอ   สัตวอยางไรบาง  
ยกตัวอยางประกอบ 
      -  ถาตนไมมีจํานวนมากขึ้นสัตวจะเปน       
อยางไร 
     -  ตนไมมีประโยชนตอคนอยางไร  ยกตัว
อยางประกอบ 
     -  สัตวและคนมีประโยชนตอตนไมอยางไร 

- ทักษะการคิดหาเหตุผล 
- ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

3.  ครูเขียนความคิดเห็นของนักเรียนบน
กระดานดํา  นักเรียนจดบันทึก 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

4.ครูใหนักเรียนลบภาพตนไม  ผลไมออก  คน
และสัตวอยูเทาเดิมแลวใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นดังนี้  
         

ทักษะการคิดวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
     -  ถาตนไมลดนอยลงการดํารงชีวิตของคนจะ
เปนอยางไร 
     -  พืชมีความเกี่ยวของกับคนและสัตวอยางไร 

 

5.  นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาตอทั้งชั้น ครู
และเพื่อนชวยกันเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

6.  นักเรียนชวยกันสรุป ถาไมมีพืช  สัตวและ 
คนจะดํารงชีวิตอยูไดหรือไม เพราะเหตุใดและ
เราจะทําอยางไร 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

7.  ครูเสนอแนะเพิ่มเติมนักเรียนจดสาระสําคัญ  
8.  ครูใหนักเรียนชวยกันคิด วิธีการปฏิบัติใน
การรักษาและพัฒนาสิ่งแวดลอม  โดยวิธีการ
กระตุนใหคิดถึง ขอดี  ขอเสีย และผลกระทบ 
เพื่อใหไดวิธีที่ดีที่สุด โดยใชคํา “ เราจะทําอยาง
ไร  จึงจะมีตนไมมากๆ  เพื่อชวยใหคนและสัตว 
 ไมเดือดรอน” 

ทักษะการคิดประยุกตใช 
  

9.  ครูเขียนคําตอบของนักเรียนบนกระดานดํา  
10.  นักเรียนเลือกวิธีที่เสนอและสามารถปฏิบัติ
ไดจริงจากขอมูลที่นักเรียนรวมกันนําเสนอ 
  เชน   
            -    ปลูกตนไมในโรงเรียน 
             -   ดูแลรักษาตนไมที่มีอยูแลวภายใน 
                  โรงเรียน 
             -    ปรับปรุงตนไมที่มีอยูแลวใน            
โรงเรียน 
 

ทักษะการคิดประยุกตใช 

5.3    ขั้นสรุป 
                ครูและนักเรียนรวมกันสรุปในหัวขอตอไปนี้โดยการสนทนาซักถาม 

-   ความสําคัญของการตระหนักในเรื่อง  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
-   เสนอแนวทางแกปญหาโดยยก   1  ตัวอยาง 
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 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                       1)   หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษา 4-6 สาระ
ภูมิศาสตร   
          2)   รูปภาพบาน คน สัตว ตนไม ผลไม 
          3)   สีไม 
          4)   แบบทดสอบกอนเรียน 
 6.2    แหลงการเรียนรู 
                      1)   หองสมุดโรงเรียน 
          2)   หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 

        นักเรียนปลูกตนไมของตนเองที่บานคนละ 1 ตน 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
     1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
            -   เลือกตนไมที่ตนเองชอบ  1 ตน 
            -    ศึกษาวิธีการดูแลรักษา 
      2.   ขั้นวิเคราะห 
             -    ปลูกแลวไดอะไร 
       3.   ขั้นสรุป 
               -    ลงมือปลูกตนไม 
        4.   ขั้นประยุกตใช 
              -    ดูผลของตนไมแลวนําขอมูลแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน 

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระศิลปะ  โดยกําหนดภาระงาน  วาดภาพ
โลกสีเขียว 
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ภาระงาน  “วาดภาพโลกสีเขียว” 

การบูรณาการ  ศ  1.1 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ผลงานที่ตองการ  ภาพวาดสะทอนความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอม 
 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  วาดภาพที่สะทอนใหเห็นความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติบนโลกภายใตแนว
คิดโลกสีเขียว 
 2.  ระบายสีใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
  1.  ความสวยงาม 
 2.   ความคิดสรางสรรค 
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 
ลงชื่อ ............................................. 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4/3  เร่ือง  การแสวงหาความรวมมือ  
เวลา  2  ชั่วโมง 

1. เปาหมายของการเรียนรู 
  1.1   ผลการเรียนรู    
          มีความรูความเขาใจการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ  ทั้งในประเทศไทย

และระดับโลก  
1.2    จุดประสงคการเรียนรู 

          อธิบายวิธีการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ   เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรียนรู 
          การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
          1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
     -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
          2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
     -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการสังเกต  ทักษะการหาเหตุผล  ทักษะการแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดวิเคราะห  
ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะการสรุปความ 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
        1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   หนวยงานที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม 
         2)   ผลงานจากการตอบคําถามเรื่อง   หนวยงานที่แกปญหาดานสิ่งแวดลอม     
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    หนวยงานที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม 
         2)   งานจากการตอบคําถามเรื่อง   หนวยงานที่แกปญหาดานสิ่งแวดลอม     
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)   จากการศึกษาเรื่อง   หนวยงานที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม 
         2)   จากการตอบคําถามเรื่อง    หนวยงานที่แกปญหาดานสิ่งแวดลอม     
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 

 ดานผลงาน 
   1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   หนวยงานที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม 
  2)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   หนวยงานที่แกปญหาดานสิ่งแวดลอม     
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)    สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    หนวยงานที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม 
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  หนวยงานที่แกปญหาดานสิ่งแวดลอม           
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา การมี

สวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  หนวยงานที่เกี่ยว

ของดานสิ่งแวดลอม จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม  หนวยงานที่เกี่ยวของดาน             

ส่ิงแวดลอม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  

การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  

รูปแบบการนําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          ครูนําภาพขาวการลักลอบนําสัตวออกมาขาย  ครูตั้งคําถาม 
   -    ใครเปนผูรับผิดชอบ 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนดูวีซีดีขาวน้ําทวมภาคเหนือ  ครูให
นักเรียนตั้งคําถามคนละ  1  คําถามเกี่ยวกับ         
เหตุการณที่ดู 

ทักษะการสังเกต 

2.  ครูสุมนักเรียนนําเสนอคําถาม  5-6 คน ให
เพื่อนนักเรียนอธิบายเพิ่มเติมครูสรุปแนวทาง
ของผูรับผิดชอบและสาเหตุที่เกิดขึ้น 

ทักษะการหาเหตุผล 

 3.  นักเรียนรวมกันเสนอปญหาดานสิ่งแวดลอม
ครูเขียนบนกระดานดําและใหนักเรียนรวม         
ออกเสียงเลือก 1 ปญหาที่คิดวาสําคัญและตอง
รีบแกไข  1  ปญหา 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

 4.  ครูนําปญหามาเปนกรณีตัวอยางใหนักเรียน
รวมกันวางแผนแกไขโดยใหนักเรียนเปน  
หนวยงานตางๆ  และเสนอแนวทางแกไข  ดังนี้
นักเรียนแบงกลุมตามแถวที่นั่งแลวปฏิบัติดังนี้ 
      -  แถวที่ 1  เปนหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่
ดานสิ่งแวดลอมเสนอแนวทางการแกปญหา 
      -  แถวที่ 2  เปนหนวยงานเอกชนที่ทําหนาที่
ดานสิ่งแวดลอมเสนอแนวทางการแกปญหา 
      -  แถวที่ 3  เปนประชาชนที่เห็นความสําคัญ
ของสิ่งแวดลอมเสนอแนวทางการแกปญหา 
      -  แถวที่ 4  เปนสถาบันการศึกษาเสนอแนว
ทางการแกปญหา 
     -  แถวที่ 5 เปนหนวยที่ทําหนาที่ประสานงาน
ระดับโลก 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

5.  ตัวแทนแตละแถวนําเสนอหนาชั้นเรียนครู
และนักเรียนรวมกันซักถามเพิ่มเติม 

ทักษะการสรุปความ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
6.  ครูตั้งคําถามหากทุกหนวยงานรวมมือกัน         
แกปญหา       

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

    -  ความเปนไปไดมากนอยเพียงใดเพราะ      
เหตุใด 
    -  ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร 
   -   ผูที่ประสานงานไดดีที่สุดคือใคร  เพราะ
เหตุใด 

 

   5.3    ขั้นสรุป 
            ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการแสวงหาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมโดยการตั้งคําถาม 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                       1)   หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    ช้ันมัธยมศึกษา 4-6  สาระ
ภูมิศาสตร   
          2)    รูปภาพขาวการลักลอบสัตวมาขาย      
          3)   วีซีดีขาวน้ําทวมภาคเหนือ 
 6.2   แหลงการเรียนรู 

         1)   หองสมุดโรงเรียน 
          2)   หองสมุดกลุมสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 

         นักเรียนเสนอแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโดยเสียงตามสายในโรงเรียน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
       1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -    หาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม 
       2.   ขั้นวิเคราะห 
             -    สาเหตุ        
             -    แนวทางแกไข 
             -    แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
       3.   ขั้นสรุป 
             -    ลงมือประชาสัมพันธเสียงตามสายของโรงเรียนสัปดาหละ  1  คร้ัง 
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        4.   ขั้นประยุกตใช 
              -    ดูผลการพัฒนาของโรงเรียน 

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการงานและเทคโนโลยี  โดยกําหนด
ภาระงาน  ออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธเชิญชวนอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

ภาระงาน  “ออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธเชิญชวนอนุรักษสิ่งแวดลอม” 
การบูรณาการ   ง  3.1 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ผลงานที่ตองการ  ปายโฆษณาเชิญชวนอนุรักษส่ิงแวดลอม        
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ติดตอคุณครูสาระการเรียนเรียนการงานและเทคโนโลยี 

2.   ศึกษาวิธีการออกแบบโฆษณาโดยใชคอมพิวเตอร 
 3.   ออกแบบโฆษณาเชิญชวนอนุรักษส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน 
 4.    นําออกเผยแพร 
 5.    บันทึกผลการเปลี่ยนแปลง 
เกณฑการประเมิน 
 1.    ความสวยงาม 
 2.    ความคิดสรางสรรค 
 3.    ความชัดเจนและเราใจ 
 4.    ถูกตองตามหลักการโฆษณา 
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                                    ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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 แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4/4   เร่ือง การปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
 เวลา   2   ชั่วโมง 

1. เปาหมายของการเรียนรู 
1.1   ผลการเรียนรู    

            มีความรูความเขาในการปฏิบัติเพื่ออนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

          อธิบายวิธีการปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
2.  สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรียนรู 
          การปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
    -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
   -   กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะการคิดประยุกตใช 
3.  รองรอยการเรียนรู 

3.1    ผลงานหรือชิ้นงาน 
          ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ปญหาสิ่งแวดลอม    
 3.2    กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ปญหาสิ่งแวดลอม    
     3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ   ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 3.4    ความรูความเขาใจ 
          จากการศึกษาเรื่อง   ปญหาสิ่งแวดลอม    
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4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
   -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    ปญหาสิ่งแวดลอม     
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ปญหาสิ่งแวดลอม     
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   ปญหาสิ่งแวดลอม           
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-    ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา การมี

สวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 ปญหาสิ่งแวดลอม จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม   ปญหาสิ่งแวดลอม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนวคิดและ

ขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการนําเสนอ   

การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          นักเรียนดูภาพขาวโลกรอนของตางประเทศที่ทําใหมีคนตาย   ครูตั้งคําถาม 
   -   สาเหตุที่ทําใหเกิดโลกรอนคืออะไร 
   -    มีแนวทางแกไขไดหรือไม  อยางไร 
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5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  สนทนากับนักเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมกอใหเกิด
ประโยชนในดานตางๆ   

  

2.  นักเรียนรวมกันเสนอปญหาดานสภาพแวด
ลอมที่นักเรียนพบและคิดวาเปนปญหา ครูเขียน
คําเสนอบนกระดานดํา      
โดยสรุปเปนปญหาที่สําคัญ  เชน 
           -   น้ําเสีย 
           -   ขยะ 
           -   พลังงาน 
           -   ดิน  ฯลฯ 

 ทักษะการคิดวิเคราะห 

 3.  นักเรียนแบงกลุมเทาจํานวนปญหาที่นัก
เรียนเสนอ อยางนอย   5  กลุม 
      -  กลุมที่ 1  น้ํา 
      -  กลุมที่  2   ดิน 
      -  กลุมที่  3   อากาศ 
      -  กลุมที่   4   พลังงาน 
      -  กลุมที่  5    ขยะ 
โดยรวมกันอภิปรายในหัวขอตอไปนี้ 

-  สาเหตุของปญหา 
-  แนวทางแกไข 
-  แนวทางในการพัฒนา 

        -  การปฏิบัติตนในการอนุรักษและพัฒนา
คุณภาพ 
         รูปภาพประกอบ 

ทักษะการคิดวิเคราะห  

 4.  ตัวแทนกลุมนําเสนอตอทั้งชั้นโดยใชรูปภาพ
ประกอบการอธิบาย 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

 5.  ครูและนักเรียนรวมกันอธิบายเพิ่มเติมเพื่อ
ใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน 
 

ทักษะการทําใหกระจาง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
6.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เร่ืองการปฏิบัติตน 
ในการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
โดยการอานกรณีศึกษาและเสนอแนวคิดการนํา
ไปปฏิบัติ 

ทักษะการนําไปประยุกตใช 

7.  ครูสุมนักเรียนนําเสนอการทําแบบฝกทักษะ
รวมกันอภิปรายเพิ่มเติมนักเรียนจดบันทึกเพื่อ
นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

ทักษะการนําไปประยุกตใช 

5.3    ขั้นสรุป 
                 1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการปฏิบัติตนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม        

โดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนเปนตัวอยางในการรวมกันสรุป 
                 2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                     1)   รูปภาพขาวโลกรอนของตางประเทศ 
        2)    หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระภูมิศาสตร 

       3)    แบบฝกทักษะ 
        4)   แบบทดสอบหลังเรียน 

 6.2   แหลงการเรียนรู 
                     1)   หองสมดุโรงเรียน         
        2)   หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          ทัศนศึกษาแหลงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
    -    นักเรียนศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
          2.   ขั้นวิเคราะห 
   -    เพราะเหตุใดจึงตองอนุรักษสถานที่นี้ 
   -    อนุรักษแลวไดอะไร 
                            -    นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัตไิดหรือไม 
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       3.   ขั้นสรุป 
              -    บันทึกขอมูลจากการศึกษาเปนรูปเลมรายงาน       
        4.   ขั้นนําไประยุกตใช 
               -  นําวิธีการที่ศึกษามาวางแผนพัฒนาโรงเรียน     

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร โดยกําหนด
ภาระงาน การบําบัดน้ําเสียโดยใชสารชีวภาพ 
 

ภาระงาน “การบําบัดน้ําเสียดวยสารชีวภาพ” 
การบูรณาการ  ว  1.1 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถบําบัดน้ําเสียโดยใชสารชีวภาพได 
ผลงานที่ตองการ  น้ําเสียในโรงเรียนมีคุณภาพดีขึ้น    
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ติดตอครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 2.  ศึกษาขั้นตอนการใชชีวภาพ 
 3.  เลือกแหลงน้ําที่จะทดลองใช 
 4.  ลงมือปฏิบัติ 
 5.  บันทึกผลการปฏิบัติ             
 6.  นําไปใชในแหลงอื่นภายในโรงเรียน 
 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความเขาใจขั้นตอนการใชสารชีวภาพ 
 2.  การบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 3.  นําไปใชแบบยั่งยนื 
 4.  คุณภาพของงาน 
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 
ลงชื่อ ............................................. 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะเรื่อง 
การปฏิบัติตนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

ช่ือ ................................................................. ช้ัน ........................... เลขที่ .................. 
 
คําชี้แจง  นักเรียนอานกรณีศึกษาใหเขาใจแลวตอบคําถาม 
 

กรณีศึกษา 
 
 ณ  โรงเรียนสายหยุดวิทยาเมื่อ 4 - 5 ปที่ผานมาเปนโรงเรียนที่มีสภาพแวดลอมที่สวยงาม  รมร่ืน  
สะอาดปราศจากขยะมูลฝอย  มาปจจุบันโรงเรียนสายหยุดวิทยามีนักเรียนเพิ่มจํานวนมากขึ้น  ความสะอาด
ของโรงเรียนลดนอยลง  ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น แหลงน้ําเสียมากขึ้น  ความรมร่ืนและการทําลายทรัพยากร
มากขึ้น 
 หากนักเรียนเปนประธานนักเรียนนักเรียนจะมีวิธีการอยางไรที่จะทําใหโรงเรียนสายหยุดวิทยากลับ
มามีสภาพดานสิ่งแวดลอมดีดังเดิมและพัฒนาไดดีมากกวาเดิมพรอมเสนอแนวทางการปฏิบัติที่กอใหเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 

 
 

คิดสักนิดจิตแจมใส 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 
 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ – สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ – สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

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

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

                     .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  
  

 ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  นักเรียนคิดวาการที่โลกมีภาวะเรือนกระจกเกิดจากการที่โลกมีกาซใดมากขึ้น   
 ก.  N2 
 ข.  Co2 

 ค.  O2 
 ง.  So2 
2.  การเกิดชองโหวของกาซโอโซนเกิดจากการที่มนุษยใหสารใด   
 ก.   Fc 
 ข.  Ifc 
 ค.  Cfc 
 ง.  N2 
3.  ส่ิงใดที่มนุษยไมควรใชเพราะกําจัดยากทําลายสิ่งแวดลอมชั้นโอโซน    
 ก.  ใบตอง 
 ข.  กาซธรรมชาติ 
 ค.  กระดาษหนังสือพิมพ 
 ง.  โฟม 
4.  หากโลกเราขาดตนไมจะทําใหเกิดสิ่งใด   
 ก.  ฝนไมตกตองตามฤดูกาล 
 ข.  ฤดูกาลเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ค.  อุทกภัย 
 ง.  อัคคีภัย 
5.  ส่ิงที่ไดรับผลกระทบโดยตรงหากเกิดอัคคีภัยในปา   
 ก.  สัตวปา 
 ข. บรรยายกาศ 
 ค.  มนุษยขาดแหลงอาหาร 
 ง.  รัฐบาล 
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6.  นักเรียนคิดวาหากมนุษยมีจิตสํานึก ลดความเห็นแกตัวโลกเราจะไมเกิดสภาวะใด   
 ก.  มีคนจนลดลง 
 ข.  เศรษฐกิจดีขึ้น 
 ค.  ไมขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 
 ง.  พืชพรรณเจริญมากขึ้น 
7.  ผูที่จะสามารถดูแลรักษาสภาพแวดลอมไดดีที่สุดคือขอใด   
 ก.   องคการบริหารสวนตําบล 
 ข.    รัฐบาล 
 ค.   พระสงฆ 
 ง.   ประชาชน 
8.  ส่ิงที่กอใหเกิดการดูแลรักษาสภาพแวดลอมและทรพัยากร คือขอใด 
 ก.  จิตสํานึกที่ดีและเห็นคุณคา 
 ข.  การศึกษา 
 ค.  กฎเกณฑ 
 ง.  กฎหมาย 
9.  การที่จะปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนไทยรักในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควรเริ่มที่ใดสําคัญที่สุด ? 
 ก.  ภาครัฐ 
 ข.  ครอบครัว 
 ค.  ชุมน 
 ง.  โรงเรียน 
10.  ใครมีบทบาทสําคัญที่สุดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย   
 ก.  นายกรฐัมนตรี 
 ข.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ 
 ค.  คนไทยทุกคน 
 ง.  ตํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 136

เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

 
 

1.  ข 
2.  ค 
3.  ง 
4.  ข 
5.  ก 
6.  ค 
7.  ง 
8.  ก 
9.  ข 
10.  ค 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 4 
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดความรูอะไรบาง 
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
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4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
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คําถามทายหนวย 

 
1. ปจจุบันมาตรการในการจัดการวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีใชใน 
ระดับประเทศและระดับโลก ชวยใหวิกฤตการณดังกลาวดีขึ้นหรือไมอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ 

ตอบ  ดีขึ้นบางแตไมมากนักเพราะคนไมปฏิบัติตามไมวาจะเปนผูวางนโยบาย หรือผูปฏิบัติ 
2.  นักเรียนคิดวาการสรางเครือขายองคกรเอกชนเพื่อแกไขวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและ           
สิ่งแวดลอมกอใหเกิดประโยชนอยางไรบาง  
ตอบ  ความรวมมือกันระหวางประเทศ   ความชวยเหลือในการแกปญหา 
3.  กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมีอะไรบางและนักเรียนคิดวาประชาชน
ไมปฏิบัติตามหรือละเมิดกฎหมายดังกลาวจะกอใหเกิดผลกระทบอยางไร   
ตอบ  พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535  พระราช
บัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535   พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511   ไมปฏิบัติตามกอให
เกิดผลที่เห็นชัดเจนคือ ภาวะโลกรอน 
4.  ภาคเอกชนมีความรวมมือในการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมอยางไร 
ตอบ  จัดตั้งเปนโครงการ และอาสาสมัครเพื่อเขามาดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   
5.  สถาบันการศึกษาและนักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมอยางไร   
ตอบ  เรียนรูและนําไปปฏิบัติ 
6.  สื่อมวลชนมีสวนรวมในการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมอยางไร   

ตอบ เผยแพรและประชาสัมพันธ 
 


