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หนวยการเรียนรูท่ี 5  เร่ือง การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร 
  ส  5.2   ม. 4-6 / 2    
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส  5.2  ขอ  2  ระบุมาตรการปองกันและแกปญหาบทบาทขององคการและการประสาน
ความรวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
3.  สาระการเรียนรู 

3.1    ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน 
 3.2    แนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.3    การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3.4    ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.5 แนวทางการดําเนนิชวีิตตามแนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอมภูมปิญญาและวัฒนธรรม-
ไทย 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
          1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การเขียนโครงการ 
         2)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การดูวีดีทัศน 

        3)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  กรณีศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรและ          
ส่ิงแวดลอมและสามารถอธิบายได 

       4)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คานิยมที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ          
ส่ิงแวดลอมและสามารถอธิบายได 
        5)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ภูมิปญญาทองถ่ินและสามารถอธิบายได 
                    6)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและสามารถอธิบายได 

7) ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  โครงการในพระราชดําริและสามารถอธิบายได 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 

        1)   นักเรียนสามารถนําผลจากการเขียนโครงการไปประยุกตใชได 
         2)   นักเรียนสามารถนําผลการศึกษา เร่ืองคานิยมที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชได 
         3)   นักเรียนมีความภาคภูมิใจใน ภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง 
.           4)   นักเรียนนําวิธีการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ไปใชในการดําเนินชีวิตของตนเองได 



 142

 4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหนวยการเรียน 
        1)   จากการตอบคําถาม 
        2)   จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยการเรียน 

5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  การเขียนโครงการ 
       2)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  การดูวีดิทัศน 
      3)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  กรณีศึกษาแนวทาง
การจัดการทรัพยากรและ
สามารถ 
     4)  ผลงานกลุมจากการศึกษา
เร่ือง   คานิยมที่ดีในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ              
ส่ิงแวดลอมและสามารถอธิบาย
ได 
      5)  ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  ภูมิปญญาทองถ่ิน
และสามารถอธิบายได 
      

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนเทียบการ
ศกัราชได 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหลงคนควาหา          
ขอมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรูในเรื่องที่กลุม
ไดรับ 
 
-  นําเสนอและสรุปเปนเลม
รายงาน 

   6)  ผลงานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง  โครงการในพระราชดําริ
และสามารถอธิบายได 
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แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
       1)  การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรู / ส่ือตางๆ 
      2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาคนควา 
      3)  งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง  การเขียนโครงการ 
      4)  งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง  การดูวีดีทัศน 
      5) งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง  กรณีศึกษาแนวทางการจัด
การทรัพยากรและสามารถ 
     6)  งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง  คานิยมที่ดีในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมและสามารถอธิบาย
ได 
     7) งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง   ภูมิปญญาทองถ่ินและ
สามารถอธิบายได 
    8)  งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง   การดําเนินชีวิตแบบ       
พอเพียงและสามารถอธิบายได 
    9)   ผลงานกลุมจากการศึกษา
เร่ือง  โครงการในพระราชดําริ
และสามารถอธิบายได 

 
-  แนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
-  แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษาคนควาและรวบรวม
สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญเมื่อ
เรียนจบในแตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะในแตละ
หนวยยอย 
-   ทําแบบทดสอบหลัง              
จบหนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5/1  เร่ือง  ความสําคัญและแนวทางการจัดทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เวลา 3  ชั่วโมง 
  1. เปาหมายของการเรียนรู 

 1.1   ผลการเรียนรู    
         มีความรูความเขาใจในแนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

          1)   อธิบายความสําคัญของการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน 
          2)   อธิบายแนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.  สาระสําคัญ 

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

2.3    ทักษะการคิด 
         ทักษะการคิดสังเคราะห    ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดสรุปขอมูล ทักษะการ

คิดเชื่อมโยงขอมูล  ทักษะการคิดสรางสรรค 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1    ผลงานหรือชิ้นงาน 
          -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ความสําคัญและแนวทางการจัดทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.2    กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         -  งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ความสําคัญและแนวทางการจัดทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         -  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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3.4    ความรูความเขาใจ 
          -  จากการศึกษาเรื่อง  ความสําคัญและแนวทางการจัดทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
    1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ความสําคัญและแนวทางการจัดทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน   จากการตอบคําถาม  
   2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็น  ความสําคัญและแนวทางการจัดทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ความสําคัญและแนวทางการ         
จัดทรัพยากรเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 

2)  สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   ความสําคัญและแนวทางการจัดทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   ความสําคัญ

และแนวทางการจัดทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   ความสําคัญและ             

แนวทางการจัดทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  
ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 

2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 

3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ 
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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 5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          1)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
          2)   ครูใหนักเรียนดูวิดีทัศน แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  นักเรียน
รวมกันตอบคําถาม 
     -   สามารถทําไดหรือไม 
          -   ทําแลวมีประโยชนหรือไมมีประโยชนอยางไร 
 5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  จากวีดีทัศนครูสนทนากับนักเรียนในหัวขอ 
      1)  ความสําคัญของการจัดการทรัพยากร 
      2)  ประโยชนที่เกิดขึ้น 
                 -   ตอตนเอง 
                 -   ตอครอบครัว 
                 -   ตอประเทศชาติ 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

2.  นักเรียนจดบันทึกสาระสําคัญ  
 3.  นักเรียนแบงกลุม  4  กลุมปฏิบัติดังนี้ 
      -  กลุมที่ 1  เขียนโครงการ / กิจกรรม เร่ือง 
เทคโนโลยีสะอาด 
      -  กลุมที่ 2   เขียนโครงการ / กิจกรรม เร่ือง
พลังงานทางเลือก 
      -  กลุมที่  3  เขียนโครงการ/กิจกรรมเรื่อง  
การจัดการขยะ 
      -  กลุมที่  4  เขียนโครงการ /กิจกรรมเรื่อง 
การนํากลับมาใชซํ้า 
       -  กลุมที่ 5  เขียนโครงการ/กิจกรรมเรื่อง 
การนํากลับมาใชใหม 
       -  กลุมที่ 6 เขียนโครงการ/กิจกรรม เร่ือง
การบําบัดน้ําเสีย 
โดยทุกลุมจัดเปนโครงการที่ใชในสถานศึกษา
โดยเลือก 2  รูปแบบ 

     -   กิจกรรมการรณรงค       

- ทักษะการคิดสังเคราะห 
- ทักษะการคิดสรางสรรค 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
      -   กิจกรรมเพื่อการจัดการ  
4.   ทุกกลุมนําเสนอรายงานตอทั้งชั้น ทักษะการสรุปความ 
5.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง การเขียน
โครงการโยงเขาสูการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  

ทักษะการคิดเชื่อมโยงขอมูล 

5.3   ขั้นสรุป 
                ครูและนักเรียนรวมกันสรุปในเรื่อง ตอไปนี้โดยการสนทนาซักถาม 

-   การพัฒนาที่ยั่งยืน 
-   วิธีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
-   ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                      1)   วีดีทัศนเร่ืองแนวทางการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน 
         2)    แบบันทึก 
         3)    แบบการเขียนโครงการ 
         4)    แบบทดสอบกอนเรียน 
  6.2   แหลงการเรียนรู 

         1)   หองสมุดโรงเรยีน 
          2)   หองสมุดกลุมสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 

         นํานักเรียนศึกษานอกสถานที่ โดยศึกษาสถานที่ที่มีการจัดการทรัพยากรหรือ                  
ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.    ขั้นรวบรวมขอมูล 

                1)   วางแผนวาจะไปสถานที่ใด 
                2)   เดินทางศึกษา  แบบสังเกตพฤติกรรม 
         2.   ขั้นวิเคราะห 
               ศึกษาเรียนรูในสถานที่นั่นลงในแบบบันทึก 

   -    ใคร 
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      -    ทําอะไร 
      -    ที่ไหน 
      -    วิธีการอยางไร 
                   -     ผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร 
        3.   ขั้นสรุป  
                  1)   สรุปทันที่ที่ศึกษาเรียบรอย 
                  2)   สรุปหลังจากกลับมาเรียบรอย 

          4.   ประเมินผลโดยการตอบคําถาม 
     1)   ผลที่ไดรับ 
     2)   ปญหาอุปสรรค 
     3)   ขอเสนอแนะ 
             5.  ขั้นนําไปประยุกตใช 
                   -   นําขอมูลที่สรุปจากการศึกษานอกสถานที่จัดปายนิเทศ 

7.2   กิจกรรมการบูรณาการ 
         ครูผูสอนสามารถบูรณาการการสอนกับกลุมสาระการงานและเทคโนโลยี โดย          
ภาระงาน การปลูกตนไมโดยไมใชสารเคมี 
 

ภาระงาน  “ปลูกตนไมโดยไมใชสารเคมี” 
การบูรณาการ   ง   1.1 
จุดระสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถปลูกพืชโดยไมใชสารเคมีได 
ผลงานที่ตองการ  ปลูกพืชโดยไมใชสารเคมี 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  เลือกชนิดของพืชที่สนใจ 
 2.  ศึกษาวัสดุธรรมชาติที่ใชในการกําจัดศัตรูพืช 
 3.  ลงมือปฏิบัติ 
 4.  นําผลผลิตไปแจกจายครูและเพื่อนในโรงเรียน 
เกณฑการประเมิน 
 1.  การทํางานตามขั้นตอนที่กําหนด 

2.  ปริมาณการผลิต 
 3.   คุณภาพของผลผลิต 
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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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ลักษณะโครงการที่ดี 

โครงการที่ดีมีลักษณะ ดังนี้  

1.  เปนโครงการที่สามารถแกปญหาของทองถ่ินได  
2.  มีรายละเอียด เนื้อหาสาระครบถวน ชันเจน และจําเพาะเจาะจง โดยสามารถตอบคําถาม              
ตอไปนี้ คือ  

-  โครงการอะไร - ช่ือโครงการ  
-   ทําไมจึงตองริเร่ิมโครงการ  
-   หลักการและเหตุผล  
-   ทําเพื่ออะไร  
-   วัตถุประสงค  
-   ปริมาณที่จะทําอยางไร  
-  เปาหมาย  
-   ทําอยางไร  
-  วิธีดําเนินการ  
-  จะทาํเมื่อไร นานเทาไร  
-  ระยะเวลาดําเนินการ  
-  ใชทรัพยากรเทาไร และไดมาจากไหน  
- งบประมาณ แหลงที่มา  
- ใครทํา  
-  ผูรับผิดชอบโครงการ  
-  ตองประสานงานกับใคร  
-  หนวยงานที่ใหการสนับสนุน  
-  บรรลุวัตถุประสงคหรือไม  
-  การประเมินผล  
-  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลวไดอะไร  
-   ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

3. รายละเอียดของโครงการดังกลาว ตองมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน เชน วัตถุประสงค ตอง
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีดําเนินการตองเปนทางที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคได  เปนตน  
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4. โครงการที่ริเร่ิมขึ้นมาตองมีผลอยางนอยที่สุดอยางใดอยางหนึ่งในหัวขอ ตอไปนี้  

-   สนองตอบ สนับสนุนนโยบายระดับจังหวัดหรือนโยบายสวนรวมของประเทศ  
-    กอใหเกิดการพัฒนาทั้งเฉพาะสวนและการพัฒนาโดยสวนรวมของประเทศ  
-   แกปญหาที่เกิดขึ้นไดตรงจุดตรงประเด็น  

5. รายละเอียดในโครงการมีพอที่จะเปนแนวทางใหผูอ่ืนอานแลวเขาใจและ สามารถ
ดําเนินการตามโครงการได  
  6. เปนโครงการที่ปฏิบัติไดและสามารถติดตามและประเมินผลได (อธิปตย คล่ี
สุนทร 2526:290-294)  

 
รศ. จุมพจน วนชิกุล  
chumpot@hotmail.com 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5/2  เร่ือง  การจัดการทรัพยากร 
เวลา 3  ชั่วโมง 

  1. เปาหมายของการเรียนรู 
  1.1   ผลการเรียนรู    
          มีความรูความเขาใจกรณีตัวอยางแนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของไทยและภูมิภาคตางๆ  ของโลก 
1.2    จุดประสงคการเรียนรู 

          1)   กรณีตัวอยางการจัดการทรัพยากรภายในประเทศ 
          2)   กรณีตัวอยางการจัดการทรัพยากรภูมิภาคตางๆ  ของโลก 
2.  สาระสําคัญ 

2.1    สาระการเรียนรู 
          1)    กรณีตัวอยางการจัดการทรัพยากรภายในประเทศ 
          2)    กรณีตัวอยางการจัดการทรพัยากรภูมิภาคตางๆ  ของโลก 
  2.2    ทักษะกระบวนการ 
           1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
     -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
           2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
      -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
           ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดเปรียบเทียบ   ทักษะการคิดสรุปความ 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1    ผลงานหรือชิ้นงาน 
          -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    กรณีศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากร  
 3.2    กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          -   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   กรณีศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากร  
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
          -   ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การ กลุม 
 3.4    ความรูความเขาใจ 
          -   จากการศึกษาเรื่อง  กรณีศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรและสามารถ                  
อธิบายได 
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4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
   1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การจัดการทรัพยากร  จากการตอบคําถาม  
  2)    ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   การจัดการทรัพยากร 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    การจัดการทรัพยากร 
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง    การจัดการทรัพยากร 
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-    ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   การจัดการ

ทรัพยากร    จากการตอบคําถาม  
2)    ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม การจัดการทรัพยากร 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)     แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)    แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอ          

แนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ         

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
 5 .  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1    ขั้นนํา 
           สนทนากับนักเรียนถึงภาพขาวโคลนถลมเมื่อมีฝนตกหนักในหัวขอ 
   -   สาเหตุ 
    -   แนวทางแกไข 
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 5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนแบงกลุม  6  กลุมปฏิบัติดังนี้ 
     -  นักเรียนกลุมที่ 1-3  รับกรณีศึกษาการจัด
การทรัพยากรในประเทศไทย 
     -  นักเรียนกลุมที่  4-6  รับกรณีตัวอยางการ
จัดการทรัพยากรภูมิภาคของโลก 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

2.  รับประเด็นคําถาม 
      -  ใคร 
      -  ทําอะไร 
      -  ที่ไหน 
      -  อยางไร  
      -  ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

  

3.  ทุกกลุมนําเสนอผลการศึกษาตอทั้งชั้นครู
และเพื่อนรวมกันเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

4.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะ  โดยเปรียบเทียบ 
ความเหมือน ความแตกตางในการจัดการ
ทรัพยากรของประเทศไทยกับภูมิภาคของโลก
ลงในตารางเปรียบเทียบ 

ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  

5. ครูเสนอแนะเพิ่มเติม นักเรียนบันทึกสาระ
สําคัญ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

5.3   ขั้นสรุป 
               1)   ครูละนักเรียนรวมกันอภิปราย  แนวทางการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนทั้งภายในและ         
ภูมิภาคของโลก  โดยเนน 

  -   แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
  -   การนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน 

2) นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 6.  สื่อการเรียนรู /แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 

       1)   กรณีตัวอยาง 
        2)   หนังสือพิมพ 
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        3)   หนังสือสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6   สาระ
ภูมิศาสตร    
 
  6.2   สื่อการเรียนรู 

         1)   หองสมุดโรงเรียน 
          2)   หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         เชิญวิทยากรทองถ่ินที่มีวิธีการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนเปนผลสําเร็จ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
                 1.    ขั้นรวบรวมขอมูล 
            -    ศึกษาเรียนรูจากวิทยากร 
                 2.    ขั้นวิเคราะห 
            -    ทําไมจึงตองใชวิธีนี้ วิธีอ่ืนมีบางหรือไม 
            -     เคยใชวิธีอ่ืนบางหรือไม 
            -    ความคุมคามีเพียงพอกับการปฏิบัติหรือไม 
                   3.   ขั้นสรุป 
             -    บันทึกผลการศึกษา  สนทนาซักถาม 
                   4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
            -    นําวิธีการไปประยุกตใชที่บานเพื่อความเปนอยูที่ดีและพอเพียงและมีทรัพยากร        
คงเหลือ 

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูผูสอนสามารถบูรณาการการเรียนกาสอนกับกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โดยกําหนดภาระงาน ออกแบบเชิญชวนใหคนมารวมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ภาระงาน  “ออกแบบเชิญชวน” 
การบูรณาการ  ง   5 .1 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนรูจักวิธีการจัดการทรัพยากรและเผยแพรแกผูอ่ืนได 
ผลงานที่ตองการ   ออกแบบโฆษณาเชิญชวนรวมกันจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน 
 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  เลือกทรัพยากรที่ตองการจัดการ 
 2.  เลือกแบบโฆษณา 
 3.  นําไปแจกในชุมชนเพื่อการเผยแพร 
เกณฑการประเมิน 
 1.  สวยงามตามแบบโฆษณา 
 2.  เนื้อหาตรงตามจุดประสงคและสรางสรรค 
 3.  การเผยแพรในชุมชน 
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8.  บันทึกหลังสอน   

บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน 

จุดที่ควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

  

                                                   

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

                                                                     
 

 
 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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ลงชื่อ ............................................. 
                               ตําแหนง ........................................ 

กรณีตัวอยางการดําเนินงานในประเทศไทย 
 

หัวขอ : เร่ืองนารูเกี่ยวกับหอยมือเสือ......ฉบับปรับปรุงใหม  
ขอความ : เร่ืองนารูเกี่ยวกับหอยมือเสือ......ฉบับปรับปรุงใหม  
 ช่ือสามัญ (ไทย) หอยมือเสือ  
 
ช่ือสามัญ (อังกฤษ) Giant Clam  
 
ช่ือวิทยาศาสตร Tridacnidae  
 
ลักษณะทั่วไป:  
 
                    หอยมือเสือเปนสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลังจําพวกมอลลัสกา (Phylum Mollusca) 
โดยถูกจัดอยูในกลุมหอยสองฝา (Bivalvia, Polycepods) มีฝาเปลือก 2 ช้ินประกบกัน ไมมีหัว ขา
กรรไกร และล้ิน ฝาแตละขางมีลักษณะครึ่งวงกลม โคงนูน ขอบฝาดานบนหยักเปนคลื่น มีแนวยาว
เปนนูนโคงจากใหญแลวคอยๆเล็กลง มารวมกันที่จุดๆเดียวตรงดานลาง มีเปลือกบางๆ  ระบายเปนร้ิว
และเปนชั้นๆ   ขนานกันในแนวขวางโดยรอบเปลือกดานนอก มีลักษณะที่สวยงามมาก ฝาทั้งสองยดึ
ติดกันดวยเอ็น ฝาดานบนจะเปดออกไดและจะแผสวนเนื้อเยื่อที่เรียกวาแมนเทิล (Mantle) ที่มีสีสัน
สวยงามออกมา  ลวดลายบนแมนเทิลของหอยแตละตัวจะไมเหมือนกัน แมนเทิลนี้เปนจุดที่ไวตอแสง
และความกดมาก แมนเทิลจะหดหายเขาไปในตัวหอยไดทันทีเมื่อมีแสงหรืออะไรๆผานเขาไปใกลๆ 
แลวก็จะคลี่บานออกมาใหมไดอีกในทันทีที่ตองการ ตรงรอยตอดานลางของฝาหอยทั้งสองดาน จะมี
เนื้อเยื่อที่เรียกวา Byssus ทําหนาที่คลายเทายึดเกาะเหมือนรากของไมเล้ือย เมื่อนําหอยไปวางให 
Byssus แนบกับพื้นเรียบๆ ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง Byssus ก็จะยึดติดพื้นได ฝร่ังจึงเรียกวิธีการนําไป
หอยไปปลอยวา “ การปลูกหอยมือเสือ” (Giant Clam Seeding or Plantation)  
อาหาร:  
                    หอยมือเสือมีความสัมพันธุอยางเหนียวแนนกับสาหรายซูแซนแทลลี่ (Zoozanthellae) 
เชนเดียวกับปะการัง กลาวคือ สาหรายจะอาศัยของเสีย เชนกาซคารบอนไดออกไซด ไนเตรท 
ฟอสเฟต และธาตุอาหารอื่นๆจากหอย มาใชในการสังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหาร สวนหอยก็จะได
รับอาหารบางสวนจากผลผลิตจากการสังเคราะหแสงของสาหราย เชนกาซออกซิเจน และสารอาหาร
ประเภทแปงและน้ําตาล นอกเหนือไปจาก การกินอาหารโดยการกรองเอาสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ลอยอยูใน
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มวลน้ํา การที่สวนของแมนเทิลของหอยมีสีตางๆกัน เชน มวง น้ําตาล น้ําเงิน หรือเขียวนั้นขึ้นอยูกับ
รงควัตถุที่อยูในสาหรายซูแซนแทลลี่เปนสําคัญ  
อายุ:  
                          หากหอยมือเสือมีอาหารสมบูรณ มีที่เกาะยึดที่แนนหนาแข็งแรง น้ําทะเลในบริเวณที่
อยูอาศัยมีความสะอาดปราศจากมลพิษ และมีแสงแดดพอเพียงในการสังเคราะหแสงของสาหรายซู
แซนแทลลี่ หอยมือเสือจะมีอายุยืนยาวไดถึง 200 ป  
ขนาด:  
                         หอยมือเสือที่ใหญที่สุดในโลกคือ Tridacna gigas แตนาเสียดายที่สูญพันธุไปจาก
ประเทศไทยแลว มีขนาดใหญที่สุดที่คนพบ คือมีเสนผาศูนยกลางถึง 1.5 เมตร สวนหอยมือเสือชนิด 
Tridacna squamosa ขนาดใหญที่สุดที่พบคือ 62 ซม.  
 
แหลงท่ีอยูอาศัย:  
                       ตามปกติจะพบไดในแนวปะการัง โดยอาจจะตั้งอยูเดี่ยวๆตามโขดหิน ซากปะการัง 
หรือฝงตัวอยูในโครงรางแข็งของปะการังแบบกอนโขดก็ได  
ชนิด:  
                       นักชีววิทยาทางทะเล ไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับหอยมือเสอืแลวพบวา ในโลกนี้เคยมี
หอยมือเสืออยูถึง 9 ชนิดดวยกัน แตปจจุบันไดสูญพันธุไปเหลือเพียง 5 ชนิดเทานั้น สวนในไทยเรา
พบเพียงเพียง 3 ชนิดเทานั้นคือ  
ชนิดที่เห็นไดบอยจะเปนหอยชนิดที่เรียกวา Tridacna Crocea ฝงทั้งตัวอยูในกอนปะการัง โผลเฉพาะ
แมนเทิลออกมา มีสีน้ําเงินหรือมวง มีขนาดเล็กที่สุดในจํานวนหอยมือเสือที่เหลืออยู ขนาดใหญที่สุด
ที่พบมีเสนผาศนูยกลางประมาณ 15 เซนติเมตร  
ชนิดที่พบรองลงมาคือ Tridacna maxima ลักษณะคอนขางคลายกับชนิดแรก แตมักฝงอยูในกอน
ปะการังลึกลงไปเพียงประมาณครึ่งตัว  
สวนชนิดที่ใกลจะสูญพันธุ จน กรมประมง ตองดําเนินการเพาะเลี้ยงนั้น เปนพันธุ Tridacna 
squamosa ซ่ึงในธรรมชาติ จะไมฝงตัว แตอาศัยเพียงเกาะติดกับหินปะการรังเทานั้น  
คุณประโยชน:  
                       หอยมือเสือมีประโยชนเฉกเชนเดียวกับปะการัง กลาวคือ  
                        1.  หอยมือเสือเปนแหลงที่อยูอาศัยของสาหรายซูแซนแทลลี่ ซ่ึงนอกจากจะทําหนาที่
ผลิตออกซิเจนและสารอาหารประเภทแปงและน้ําตาลใหกับหอยมือเสือเองแลว ยังเผื่อแผไปใหกับ
ปลาและพืชที่อยูในบริเวณเดียวกันดวย  
                         2. ในกระบวนการสังเคราะหแสงของสาหรายที่อยูในตัวหอย ก็เชนเดียวกับในตนไม 
คือ สาหรายหรือพืชจะดูดซับเอาสารตางๆรวมทั้งของเสีย ส่ิงขับถายจากสัตวอ่ืนๆในระบบนิเวศ นํา



 160

มาสังเคราะหเปนอาหารและพลังงานที่เปนประโยชน หอยมือเสือจึงเปนทั้งโรงงานสรางอาหาร และ
โรงงานกําจัดของเสียไปพรอมๆกัน  
                      3. หอยมือเสืออาปากกรองอาหารที่ลอยมาตามน้ํากินเปนอาหารดวย ฉะนั้นหากมี
ตะกอนลอยมาตามน้ํา หอยมือเสือก็จะทําหนาที่ดูดกรองตะกอนเหลานั้นไวดวย น้ําในบริเวณนั้นจึง
ใสสะอาด ชวยใหระบบนิเวศของทะเลดีตามไปดวย  
                      4. ไข ตัวออน และเนื้อเยื่อที่มีสาหราย อยูภายใน เปนอาหารของปลาและสัตวน้ําอื่นๆ  
                      5. หอยมือเสือมีความงดงามดวยสีสันลวดลาย และรูปรางที่ออนชอย นับเปนอัญมณี
แหงทองทะเล ที่ชวยเพิ่มคุณคา สรางความงดงามและความสุขใจใหแกนักดําน้ําผูไดพบเห็น  
                      6.  หอยมือเสือสามารถพัฒนาใหเปนสัตวเศรษฐกิจได  
ศัตรู:  
                        นอกจากศัตรูตามธรรมชาติของหอยมือเสือซ่ึงไดแกปลาและสัตวน้ําอื่นๆแลว 
“มนุษย” นับเปนศัตรูตัวรายที่สุดของหอยมือเสือ มนุษยจับหอยมือเสือมาเปนอาหาร (บางคนกินแค
ตรงเอ็นหอยเทานั้น) และนําเปลือกมาเปนของสะสม เครื่องใช และเครื่องตกแตงบาน จนในขณะนี้
หอยมือเสือแทบจะสูญพันธุไปจากโลกนี้ 
                  

  รวบรวมและเรียบเรียงโดย…….แนงนอย      ยศสุนทร 
 
 
 
 

การดําเนินงานดานการอนุรักษของภูมิภาคของโลก 
 

จากหนังสือ  โลกสีเขียว  ปที่ 15 ฉบับ ที่ 3 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549 คอลัมภ สรุป 
ขาวสิ่งแวดลอม 
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     ไทย -  ลาว รวมอนุรักษปลาบึกโขง 
  

คณะทํางานโครงการรักษปลาบึกรักแมน้ําโขง  ไดเดินทางไปยังที่ทําการบานหวยทราย 
แขวงบอแกว  ประเทศลาว เมื่อวันที่  25 เมษายน  2549 เพื่อหารืออยางไมเปนทางการกับเจาเมืองหวย
ทราย เกี่ยวกับความรวมมือในการอนุรักษปลาบึกและอนุรักษแมน้ําโขง  ทั้งนี้ในการหารือไดพูดถึง
ความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในแมน้ําโขง  ซ่ึงทําใหประชาชนตางไดรับผลกระทบ ขณะที่ปลา
ในแมน้ําโขงโดยเฉพาะปลาบึกลดลง และที่ประชุมมีขอสรุปถุงความรวมมือในอนาคตโดยจะรวมกัน
ศึกษาระบบนิเวศที่เปนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของปลาในแมน้ําโขง สวนการอนุรักษปลาบึกจะมี
การวิจัยรวมกันของทั้ง 2 ประเทศซึ่งเจาเมืองหวยทรายเห็นดวยกับโครงการ ฯ ที่จะยกเลิกการจับปลา
บึกเพื่อการบริโภคและการคาเพื่อรักษาพันธุปลาบึกที่มีอยูในธรรมชาติและมีปริมาณนอยลงทุกวัน 
                                                                                                       ( มติชน 29/05/49 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 162

 
 

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5/3 เร่ือง  วัฒนธรรมการมีสวนรวมการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

เวลา  4  ชั่วโมง 
  1. เปาหมายของการเรียนรู 

1.1   ผลการเรียนรู    
        มีความรูความเขาใจการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         อธิบายวัฒนธรรมการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรียนรู 
         การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
          1)   ทกัษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
     -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
          2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
     -      กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3    ทักษะการคิด 
           ทักษะการคิดหาขอเท็จจริง   ทักษะการคิดหาเหตุผล  ทักษะการคิดแยกแยะ  ทักษะการ
คิดสรุปขอมูล  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดประยุกตใช 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คานิยมที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ               
ส่ิงแวดลอม  
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  คานิยมที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ               
ส่ิงแวดลอม  
  3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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3.4    ความรูความเขาใจ 

          จากการศึกษาเรื่อง  คานิยมที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
   1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม           
จากการตอบคําถาม  
  2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็น    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง    การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ               
ส่ิงแวดลอม 

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)    ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม  การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  
ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 

2)    แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอ            
แนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 

3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ        
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          สนทนากับนักเรียนเรื่องความหมายของวัฒนธรรม  ใหนักเรียนยกตัวอยางวัฒนธรรม 
 5.2    ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูแจกกรณีตัวอยางเกี่ยวกับวัฒนธรรม (การ
ดําเนินชีวิต, คานิยมที่ดี และไมดี) ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

2.  นักเรียนเลือกคานิยมที่ตนเองคิดวาดีพรอม
จดบันทึก 
     -   เพราะเหตุใดจึงเลือกคานิยมนั้น 
     -  ใหนักเรียนลองคาดเดาวาผลดีและผลเสีย 
ที่เกิดจากการเลือกของนักเรียนคืออะไร 

ทักษะการคิดขยายความ , การคิดหาเหตุผล 

 3.  นักเรียนแบงกลุม 6 กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
       1)  กลุมที่ 1 , 2 ศึกษาเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม 
       2)  กลุมที่ 3 , 4  ศึกษาเรื่อง วนเกษตร 
       3)  กลุมที่ 5 , 6  ศึกษาเรื่อง  เกษตรอินทรีย 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

4.  ตัวแทนกลุมนําเสนอทางเลือกของกลุมโดย
อธิบายเหตุผลประกอบ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

5.  ครูเชิญวิทยากรที่มีความรูในเรื่อง  เกษตร
ทฤษฎีใหม  วนเกษตรและเกษตรอินทรียมาให
ความรูนักเรียน ( นอกเวลา )   

ทักษะการคิดประยุกตใช 

6.  นักเรียนจดบันทึกสาระสําคัญ  
5.3    ขั้นสรุป 

                ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ            
ส่ิงแวดลอมจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 6.  สื่อการเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                      1)   หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6   
สาระภูมิศาสตร   
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         2)   ใบความรูเร่ือง การดูแล/การปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         3)   ใบความรูเร่ือง  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         4)   แบบบันทึก เร่ืองคานิยม 
      5)   วิทยากรทองถ่ิน 
  6.2   แหลงการเรียนรู  
                     1)   หองสมุดโรงเรียน 
         2)   หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 

        นักเรียนทุกคนกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติตนตอการดูแลทรพัยากรธรรมชาติและ              
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
       1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
   -    นักเรียนทุกคนกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติตนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน 
        2.   ขั้นวิเคราะหขอมูล 
  -    เพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีการปฏิบัติแบบนี้ 
  -    ผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร 
               -    มีความคุมคามากนอยเพียงใด 
        3.   ขั้นสรุป 
  -    บันทึกสรุปแนวทางการปฏิบัติ 
        4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
                           -   ทดลองนําไปปฏิบัติจริงและนําผลที่เกิดขึ้นเขาที่ประชุมสภานักเรียนเพื่อกําหนด
เปนนโยบายในการปฏิบัติของโรงเรียน 
 7.2    กิจกรรมการบูรณาการ 
          ครูผูสอนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดย
กําหนดภาระงาน “นําสิ่งที่ใชแลวกลับมาใชใหม” 
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ภาระงาน “รีไซเคิล” 

การบูรณาการ  ว  2.2 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถนําสิ่งที่ใชแลวกลับมาใชใหมได 
ผลงานที่ตองการ  ช้ินงานกลุมละ  1  ช้ิน 
ขั้นตอนการทํางาน 
 ตัวอยาง 
 1.  นํากระดาษที่ใชแลวหลายๆ  สี 
 2.  ฉีกกระดาษหรือนําไปปนใหละเอียดผสมน้ํา 
 3.  นํากระดาษบีบน้ําออกใหแหงผสมกาวลาเท็กซ 
 4.  ผสมสีตามตองการ / ผสมสิ่งที่ตองการตกแตง 
 5.  นําไปตากแดดใหแหงจะไดกระดาษนาํไปทําหนาปกหรือจัดบอรดอยางสวยงาม 
ส่ิงที่นักเรียนตองทําคือเลือกสิ่งประดิษฐที่ไดจากสิ่งที่ใชแลวนํากลับมาใชใหมกลุมละ 1 ช้ิน 
 
เกณฑการประเมิน 
 1.   การทํางานตามขั้นตอน 

2.  ความคุมคาในการนํามาใชใหม 
 3.  ความสวยงามสรางสรรค 
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8.  บันทึกหลังสอน   

บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

                                                   

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

                                                                     
 

 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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                               ตําแหนง ........................................ 
แบบบันทึกเร่ือง คานิยม 

 
ช่ือ ....................................................... ช้ัน ..................... เลขที่ ....................... 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนบันทึกคานิยมที่นักเรียนคิดวาดีสําหรับนักเรียนพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 
 
 

 
  
            
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คานิยมคือ 
.......................................
.......................................
.......................................
......................................
........................... 

สาเหตุท่ีเลือกเพราะ
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………….. 
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ใบความรูเร่ือง 
 

                                      หลักการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
                       แนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอม จะตองครอบคลุมปญหาใหญ คือปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมถูกทําลายปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษและปญหาสิ่งแวดลอมดังกลาวมี
ความสําคัญซึ่งตัวการสําคัญที่กอใหเกิดปญหาก็คือมนุษยนั้นเอง สําหรับแนวทางการอนุรักษ            
ส่ิงแวดลอมโดยทั่วไปนั้นสามารถกระทําไดโดยกวาง ดังนี้ 
                    1.  การใหการศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธ เพราะการแกปญหาสิ่งแวดลอมจรงิๆนั้น     
มิใชการหยุดการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือการปฏิเสธเทคโนโลยีแตความสําคัญนั้นอยูที่การเปลี่ยน
ทัศนคติของคนเพื่อใหเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย
อาศัยวิธีการทุก ๆชนิดรวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึงตัวประชาชนใหมากที่สุด 
                   2. การปรับปรุงคุณภาพ เปนวิธีการตรงที่ชวยแกปญหาการขาดแคลนทรัพยากรและภาวะ
แวดลอมเสื่อมโทรม 
                 3. การลดอัตราการเสื่อมสูญการบริโภคของมนุษยในปจจุบันในหลายประเภทมักจะ
บริโภคทรัพยากรกันอยางฟุมเฟอยและไมคอยไดใชใหอยูในขอบเขตจํากัด มักจะมีทัศนคติตอการ
บริโภคในลักษณะที่วาสามารถบริโภคไดสูงสุดจะทําใหมีความสุขที่สุดทัศนคติเชนนี้จะทําใหปาไม
ถูกทําลายเชน การตัดหนึ่งตนแทนที่ใชประโยชนจากตนไมทุก ๆสวนแตกลับใชประโยชน เฉพาะ
สวนที่เปนตนเทานั้นที่เหลือ เชน กิ่ง ใบ หรือ สวนอื่นเชนสวนที่เปนตอมักจะถูกทิ้งไป อันที่จริงแลว
สวนเหลานี้สามารถที่จะนํามาใชประโยชนไดทั้งนั้นไมควรทิ้งขวาง เปนตน 
                4. การนํากลับมาใชประโยชนใหม การผลิตวัสดุเครื่องใชตางๆ ยอมมีสวนเปนเศษเรียกกัน
วาเศษวัสดุ เชนเหล็ก อลูมิเนียม สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว พลาสติก กระดาษสิ่งเหลานี้สามารถที่จะนํา
มาใชประโยชนไดใหมอีกโดยเก็บรวบรวมแลวนํามาใชประโยชนไดใหมอีกโดยเก็บรวบรวมแลวนํา
เอาไปหลอมใหม 
               5. การใชสิ่งทดแทน ทรัพยากรที่ใชประโยชนไดดีในอดีตเริ่มรอยหรอลงเนื่องจากความ
ตองการเกี่ยวกับการบริโภคสูงนั้นเอง ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาเพื่อหาลูทางนําทรัพยากร
อ่ืนๆ  ที่มีคุณภาพเหมือนกันหรือคลายคลึงกันมาทําหนาที่ในงานประเภทเดียวกัน 
                6. การใชสิ่งท่ีมีคุณภาพรองลงมา ธรรมชาติทรัพยากรชนิดเดี่ยวกันอาจมีคุณภาพแตกตาง
กันออกไป เชน  พันธุไมในปาซึ่งมีมากมายมีคุณภาพแตกตางกันออกไปบางชนิดมีเนื้อไมแข็งเมื่อนํา
มาแปรรูปก็จะไดไมที่มีความแข็งแรงทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ มนุษยจึงนิยมเลือกไมเหลานี้มา
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ใชประโยชนกอนนานเขาไมเหลานี้คอยรอยหรอลงจนเกือบจะหมด ดังนั้นแนวทางหนึ่งของการ                 
แกปญหาก็คือการใชไมที่มีคุณภาพรองลงมาโดยการนําไมที่มีคุณภาพรองลงมานั้นไปอบน้ํายาหรือ
อาบน้ํายาทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพของไมใหทนทานปองกันปลวก มอด เชื้อรา ซ่ึงมีสวนทําใหไมผุ
กรอน ใหใชไดนานเทียบเทากับไมเนื้อแข็งที่หมดไปในบางประเทศ ไมที่จะนํามากอสรางจะตองอาบ
น้ํายาเสียกอนโดยเขาออกกฎหมายบังคับกันเลยทีเดียว 
                     7. การสํารวจหาทรัพยากรใหม ๆ ปจจุบันถึงแมวาจะมีการคนหาทรัพยากรมาใชกันมาก
มายแลวก็ตามแตทรัพยากรในธรรมชาตินั้นยังมีอยูอีกมากมายซึ่งเชื่อกันวาถาหากมีการสํารวจกัน
อยางจริงจังก็นาจะพบทรัพยากรที่สามารถนําใชประโยชนในการดํารงชีพของมนุษยอยูอีกมาก 
                     8. การปองกัน  เปนวิธีการจัดการโดยตรงเกี่ยวกับการปองกันไมใหทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยูในสิ่งแวดลอมรอยหรอรวดเร็วเกินไปหรือปองกันมลสารหรือวัตถุเปนพิษไมใหแปดเปอนสิ่ง
แวดลอมที่มนุษยอาศัยรวมทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุในกรณีที่บรรยากาศมีกาซพิษหรือสารพิษเจือ
ปนน้ําไมสะอาดไมสามารถใชบริโภคไดเพราะมีส่ิงแปลกปลอมขึ้นในรูปของสารพิษและเชื้อโรคสิ่ง
เหลานี้ยอมอยูในสิ่งแวดลอม  
 
                                                                        http://www.reo01.com/REO01/article_5.html 
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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 
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 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 

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 
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 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
 

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ชื่อกลุม .....................................................ชั้น .............................. 
 

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

คะแนน  
ท่ี 

 
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 
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1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 
 

   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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 

 
ใหเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1. การอนุรักษทรัพยากรดินวิธีใดเสียคาใชจายนอยที่สุด   
 ก.  ปลูกหญาแฝก 
 ข.  ใสปุย 
 ค.  ปลูกหญาคา 
 ง.   ปลูกกระถินยักษ 
2.  การพัฒนาที่ยั่งยืนทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีควรคํานึงถึงขอใดมากที่สุด   
 ก.  ลดอัตราการเพิ่มของประชากรในประเทศ 
 ข.   ลดปญหาการวางงานของประชาชน 
 ค.   การปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักบานเกิด 
 ง.   การอยูไดดวยการพึ่งตนเอง 
3.  การพัฒนาที่มีศักยภาพมีหลักการที่สําคัญคืออะไร 
 ก.  ศึกษาภูมิศาสตรทางภูมิประเทศ 
 ข.  ศึกษาภูมิศาสตรทางสังคมศาสตร 
 ค.  ศึกษาภูมิศาสตรทางภูมิอากาศ 
 ง.  ศึกษาภูมิศาสตรทางประวัติศาสตร 
4.  การพัฒนาที่ยึดหลักภูมิสังคมมีลักษณะอยางไร   
 ก.  คือการพฒันาที่ยึดหลักสภาพความเปนจริงทั้งดานภูมิประเทศและวิถีการดําเนินชีวิต 
 ข.  การพัฒนาโดยยึดหลักความคิดของนักพัฒนาและงบประมาณแผนดิน 
 ค.  การพัฒนามุงเนนเพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาทันสมัย 
 ง.  การพัฒนาโดยเนนการลมลางของเกาและสรางสิ่งใหมขึ้น 
5.   ภูมิปญญาทองถ่ินหมายถึงขอใด   
 ก.   การเรียนรูส่ิงใหมแลวสืบทอดใหลูกหลาน 

ข.  การสะสมความรูสืบทอดใหลูกหลาน 
 ค.  การฝกปฏิบัติจริงแลวถายทอดใหลูกหลาน 
 ง.  ภูมิปญญาที่ใชเทคโนโลยี 
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6.  วิทยาศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินสิ่งใดที่สามารถนํามาพัฒนาทองถ่ินไดดีที่สุด   
 ก.  ภูมิปญญาพัฒนาไดดีกวาเพราะเปนการดําเนินชีวิต 
 ข.  ภูมิปญญาพัฒนาไมไดดีเพราะขาดทรัพยากร 
 ค.  วิทยาศาสตรพัฒนาไดดีกวาเพราะใชเทคโนโลยี 
 ง.  วิทยาศาสตรพัฒนาไมไดดีเพราะมีนักวิทยาศาสตรนอย 
7.   ผูที่จะชวยใหทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมีพอเพียงคือขอใด 
 ก.  ผูใหญบาน 
 ข.  องคกรบริหารสวนตําบล 
 ค.  ชาวบาน 
 ง.  พระสงฆ 
 8.  การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงไดนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือขอใด 
 ก.  ความตั้งมั่น 
 ข.  ความอุดมสมบูรณ 
 ค.  ความสุข 
 ง.  ไมทะเยอทะยาน 
9.  ส่ิงแวดลอมในภูมิภาคตางๆ มีอิทธิพลตอการสรางวัฒนธรรมดานใดของมนุษยมากที่สุด   
 ก.  วัฒนธรรมดานศิลปะ 
 ข.  วัฒนธรรมดานประเพณี 
 ค.  วัฒนธรรมดานดนตรี 
 ง.  วัฒนธรรมการประกอบอาชีพ 
 10.  นักเรียนสามารถรวมอนุรักษส่ิงแวดลอมในโรงเรียนไดอยางไร   
 ก.  ไมทิ้งขยะนอกถัง 
 ข.  ไมรับประทานอาหารอยางอื่นนอกจากขาว 
 ค.  ตั้งกลุมรณรงคในโรงเรียน 
 ง.  รวมปลูกจิตสํานึกในเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
  
 

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

.......................................................................................................................................................... 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
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................................................................................................................................................................

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

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

คําถามทายหนวย 
  

1.  การนําหลักของเทคโนโลยีสะอาดมาใชใหเกิดผลคุมคาทางเศรษฐกิจในระยะยาวสามารถทําได
อยางไร จงอธิบาย  
     ตอบ  ทําไดโดยวางแผนการใชวัตถุดิบใหคุมคา  ลดการใชสารเคมี  ลดคาใชจาย เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต  นําของที่ใชแลวนํากลับมาใชใหม 
2.  การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชทดแทนพลังงานอื่นๆ มีขอดีขอเสยอยางไร   
     ตอบ  ขอดี  ไมเกิดมลภาวะ  ประหยัดพลังงานที่หายาก  ขอเสีย  คาใชจายสูง  ไมสะดวก 
3.  การนําพลังงานนิวเคลียรมาใชจะกอใหเกิดผลดีและผลเสียอยางไร   
      ตอบ  ผลดี มีประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟา  ขอเสีย  มลภาวะมาก  อันตรายสูง  ราคาแพง 
4.  การนํากลับมาใชใหม (recycle) และการใชซํ้า (reuse) มีความแตกตางกันอยางไร มีผลิตภัณฑอะไร
บางที่ใชกระบวนการนี้   
      ตอบ  การนํากลับมาใชใหมคือนําสิ่งของที่ใชแลวมาผานกระบวนการแลวเกิดสิ่งใหมขึ้น เชน 
กระบวนการบําบัดน้ําเสียใหเปนน้ําดี  สวนการใชหมุนเวียน เปนการนําสิงของที่ใชแลวกลับมาใช
ใหมในรูปแบบเดิม เชน ขวดน้ําที่รับประทานหมดแลวนํามาตัดออกเปนที่ปลูกตนไม  
5.   การกําจัดขยะโดยการเผาและการฝงกลบเปนอยางไร  มีขอดี ขอเสียอยางไร และวิธีการทั้งสอง
แตกตางกันอยางไร   
         ตอบ  การกําจัดขยะโดยการเผา คือ การนําขยะที่ทิ้งมากองรวมกันแลวเผา ขอดี ประหยัดเวลา  
ขอเสีย ทําใหอากาศเปนพิษ 
         การฝงกลบ คือ นําขยะที่ทิ้งมาทิ้งลงในหลุมที่ขุดไวแลวกลบ  ขอดี  สะอาด   ขอเสีย ทําให          
ดินเสีย 
        วิธีการทั้งสองแตกตางกันที่การใชไฟเผากับการขุดดินฝงกลบขยะ 
6.  เกษตรทฤษฎีใหมมีขั้นตอนของการผลิตเปนอยางไร จงอธิบาย   
ตอบ   มีขั้นตอน คือ การแบงพื้นที่ ออกเปน 4 สวน ดังนี้ สวนท่ีหนึ่งขุดสระกกัเก็บน้ํา จํานวน 30% 
ของพื้นที่ สวนท่ีสอง ปลูกขาว จํานวน 30% ของพื้นที่ สวนท่ีสาม ปลูกไมผลไมยืนตนและสวนท่ีสี่ 
เปนพื้นที่ที่ใชสรางสิ่งปลูกสรางเชน ที่อยูอาศัย โรงเรือนเล้ียงสัตว ฉาง จํานวน 10% ของพื้นที่ 
จํานวนสัดสวนของพื้นที่นี้ทั้งหมดสามารถปรับเพิ่มหรือลด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
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แตละแหง เชนครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกจํานวน 4   คน  พื้นที่มีแหลงน้ําใชไดตลอดทั้งป แตดินมีความ
อุดมสมบูรณต่ําก็ควรปรับลดพื้นที่ขุดสระ และเพิ่มพื้นที่นาขาวเพื่อใหมีขาวบริโภคเพียงพอตลอด              
ทั้งป 
 
7.  วนเกษตรมีความแตกตางจากการทําเกษตรเชิงพาณิชยอยางไร จงอธิบาย  
ตอบ  วนเกษตรคือ  ระบบการใชที่ดินเพื่อดํารงกิจกรรมการเกษตรตางๆ ระหวางตนไมในพื้นที่ปา
ระหวางหรือไมยืนตนที่ปลูกขึ้น โดยที่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวจะตองมีความสอดคลองซึ่งกันและ
กัน และเกื้อกูลกับระบบนิเวศปาไมในทองถ่ิน  เกษตรเชิงพาณิชย เปนการเกษตรเพื่อการคา 
8.  หลักการและแนวทางเกษตรอินทรียมีอะไรบาง จงอธิบาย  
ตอบ  

- ใชหลักการและแนวคิดการเกษตรแบบองครวม ของสรรพสิ่งทั้งหลายในระบบนิเวศเกษตร 
เชน พืช สัตว ประมง ปาไม ดิน น้ํา สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีปฏิสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน อยาง
มบีูรณาการระหวางภูมิปญญาทองถ่ินกับเทคโนโลยีทันสมัย 

- เนนการผสมผสานใหเกิดความหลากหลายที่แตละกิจกรรมเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน เชน พืช 
สัตว ประมง และปาไม ในระบบไรนาสวนผสม วนเกษตรและเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราช-
ดําริ  ใชพันธุที่คิดเลือกใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินที่แตกตางกัน ปฏิเสธการใชพันธุที่มีการตัดตอ
ทางพันธุกรรม (GMO=genetically modified organism) 

- เนนการใชปจจัยการผลิตที่เกิดจากกรหมุนเวียน ที่มีอยูในฟารมและทองถ่ินใหเกดิ
ประโยชนสูงสุด รวมทั้งเนนการใชเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงไดผลผลิตที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและลดตน
ทุนการผลิต 

- ใชแรงงานคน สัตว และเครื่องทุนแรงขนาดเล็ก ที่ประหยัดพลังงาน รวมทั้งการใชหลักการ
ธรรมชาติในการจัดการศัตรูพืช การปรับปรุงดิน ฯลฯ 

- มีเปาหมายการผลิตเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒน
ธรรม รวมทั้งความมั่นคงทางอาหารของคนในครอบครัวและประเทศชาติโดยรวม 
9.  เกษตรอินทรียมีลักษณะการทําเกษตรกรรมอยางไร  
       ตอบ ลักษณะการทําที่เอื้อตอการดูแลสภาพแวดลอม 
  


