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กระบวนการเรยีนรู ๎สรา๎งจติสา้นึกเยาวชน จงัหวดันาํน 
 
 
 

     ความเปน็มา 
       ปัจจุบัน สถานการณ์ปุาต๎นน้้านําเป็นหํวง โดยเฉพาะในพ้ืนที่แหลํงต๎นน้้าส้าคัญ สํงผลตํอความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ วิกฤตการณ์ปุาต๎นน้้าที่เห็นชัดที่สุด คือ กรณีน้้าทํวมใหญํเมื่อปี 2554 จากสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงด๎านทรัพยากรในจังหวัดนําน จากการแปลผลข๎อมูลภาพถํายดาวเทียมย๎อนหลัง 10 ปี และข๎อมูล
จากงานประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นท่ีมูลนิธิฮักเมืองนําน แสดงให๎เห็นวํา จากพ้ืนที่จังหวัดนําน 7.6 ล๎านไรํ เป็นพ้ืนที่
ประกาศเขตปุาตามกฎหมาย (อ๎างอิงตาม พรบ.ปุาสงวน ปี 2507) 6.4 ล๎านไรํ คิดเป็น 85% ปัจจุบันพ้ืนที่
ปุาลดลงเหลือ 64% และเป็นการลดลงในรอบ 10 ปี ถึง 10%  ขณะเดียวกัน สถานการณ์การลดลงของ
พ้ืนที่ปาไม๎ระยะ 10 ปีที่ผํานมา เฉลี่ยปีละ 90,000 ไรํ และมีความรุนแรงใน 4 อ้าเภอ ที่มีการลดลงในพ้ืนที่
ลุํมน้้าชั้น 1A คือ อ้าเภอปัว อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอแมํจริม และอ้าเภอบํอเกลือ หากวิเคราะห์เหตุของ
การลดลงของของพ้ืนที่ปุาไม๎ในจังหวัดนํานมาจากสาเหตุใหญํๆ 2 ประการ ได๎แกํ ประการแรก นโยบายรัฐใน
อดีต เรื่องการสัมปทานปุา การปราบปรามคอมมิวนิสต์ การตัดถนนสองสายเพ่ือเข๎าถึงพ้ืนที่ ฯลฯ ไปจนถึง
นโยบายการสํงเสริมพืชเชิงเดี่ยว อาทิ ยาสูบ ข๎าวโพด ยางพารา ที่มีทั้งการสนับสนุนด๎านเทคโนโลยี ปัจจัยการ
ผลิต การให๎สินเชื่อ และประการที่สอง แรงจูงใจเศรษฐกิจในเรื่องการลงทุน  ตลาดสินค๎าและผลตอบแทนที่
ครบวงจร สถานการณ์ดังกลําวท้าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงด๎านทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนําน และวิถีชีวิต
ของคนนําน  
 ทํามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด๎านทรัพยากร รูปแบบการใช๎ที่ดิน วิถีการผลิตและวิถีชีวิตของคนนําน 
มีการกํอตัว รวมกลุํมของคนที่ตระหนักถึงสภาพการณ์ดังกลําว หาวิธีการหยุดยั้ง ฟ้ืนฟู ด๎วยพลังของคนใน
ชุมชนท๎องถิ่นและภาคประชาสังคม เห็นได๎จากการรวมตัวกันบวชปุา สืบชะตาแมํน้้า อนุรักษ์และพัฒนา
พันธุกรรมพืช ผลักดัน รํางพ.ร.บ.ปุาชุมชน ภาคประชาชน ใช๎สื่อรณรงค์สร๎างความตระหนักด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ แม๎วํา จังหวัดนํานจะมีขบวนการตํอสู๎ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมนํานมายาวนําน โจทย์ส้าคัญของการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน คือ การถํายทอด สืบตํอแนวคิด 
กระบวนการและท่ีส้าคัญ การสร๎างจิตส้านึกด๎านทรัพยากรธรรมชาติให๎กับเด็กเยาวชนตํอไป ที่ส้าคัญคือ ท้า
อยํางไรเด็กเยาวชนจะเกิดจิตส้านึกรักษาปุา และสามารถขยายพลังเยาวชนให๎คนเมืองนํานรักษ์ปุา อยูํกับปุา
โดยไมํตัดไม๎หรือขยายพ้ืนที่รุกล้้าพื้นที่ปุาอีกตํอไป แนํนอนวํากระบวนการสร๎างจิตส้านึกให๎กับเด็กเยาวชน ต๎อง
มีรูปแบบที่สร๎างสรรค์หลากหลาย และประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญา ต๎นทุนทั้งทรัพยากรคนและความรู๎ที่มีอยูํ โดยการ
น้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการสร๎างความตระหนักด๎านนิเวศปุาไม๎มาบูรณาการสูํกระบวนการเรียนการ
สอนเพ่ือสร๎างจิตส้านึกแกํเยาวชน  ในวาระครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จฯ 
ทรงเปิดสัมมนาโครงการ "รักษ์ปุานําน" ระดมสมองทุกภาคสํวน หยุดยั้งการตัดไม๎ท้าลายปุาต๎นน้้านําน 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ การประชุมสัมมนา "รักษ์ปุานําน" ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์บริการวิชาการเครือขํายแหํง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ผาสิงห์ อ้าเภอเมือง จังหวัดนําน  โดยพระราชทานกรอบแนวคิดในการ
ปฏิบัติงานให๎กับคนนําน  ใจความตอนหนึ่งวํา  "การรักษาปาุและทรัพยากรธรรมชาติอืน่ๆมหีลากหลายวธิ ี
วธิกีารหนึง่ทีจ่ะนา้ไปสูคํวามยัง่ยืนนัน่คือการใหโ๎อกาสเด็ก และ เยาวชนของเราได๎เรยีนรูจ๎ากธรรมชาตริอบตวั

ชดุบทเรยีนการเรยีนรู๎ 



ของเขา มีความรู ๎ความเขา๎ใจ เกดิความรัก ความผกูพนั และหวงแหนในทรพัยากรของตน โดยการจดักจิกรรม
ที่เนน๎ให๎เดก็และเยาวชนไดล๎งมือปฏบิัตดิว๎ยตนเอง เรยีนรู ๎จากวิถ ีการด้ารงชวีติ ของชมุชน ที่พยายามปรบัตวั
ให๎อยูรํวํมกบัปาุดว๎ยการผสมผสาน ความรู ๎และเทคโนโลยสีมัยใหมํและภมูปิญัญาดังเดิมของชมุชนอยาํงสม
ดลุย" 
  
          ในกิจกรรมครั้งนั้นโรงเรียนได๎น้าเสนอผลงาน กระบวนการเรียนรู๎ การใช๎กระบวนทางศิลปะเพ่ือ
ปลูกฝังจิตส้านึกเยาวชนให๎ตระหนักรักษาปุาต๎นน้้า โดยสาระการเรียนรู๎ศิลปะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๕๖ รํวม ภาคีเครือขําย จากหลายภาคสํวนมามีสํวนรํวมในการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ การพัฒนาศักยภาพ
ของกลุํมเด็กเยาวชนผํานการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการทางศิลปะ จะเป็นหนทางที่ชํวยสร๎างการเรียนรู๎  
ปลูกฝังจิตส้านึกท่ีดีงามให๎เกิดขึ้นได๎ โดยมีพ้ืนที่ธรรมชาติ “ปุาต๎นน้้า” เป็นห๎องเรียน เป็นเสมือนครู เป็น
โครงสร๎างพื้นฐานทางธรรมชาติที่มีอยูํแล๎วและเอ้ือตํอการเรียนรู๎เติบโตทางจิตวิญญาณ (Spiritual 
Infrastructure) ของมนุษย์ เชํน ปุาที่เงียบสงัด ยํอมชํวยให๎จิตสงบได๎งําย เกิดความลึกซึ้ง เป็น 
สภาพที่เอ้ือตํอการ “เห็น” ธรรมชาติของจิตใจตน ดังที่มีผู๎กลําววํา “จิตสงบ ใจเปิดกว๎าง” ยํอมเกิดการ 
เรียนรู๎ “ธรรม” ได๎มากมายจากธรรมชาติ เกิดการประจักษ์แจ๎ง มองเห็นความจริงตามความเป็นจริง  
จะยิ่งชํวยเสริมแรงใจของเด็กเยาวชนที่รักและชื่นชอบศิลปะอยูํแล๎ว ให๎เกิดความตื่นตัว ใฝุเรียนรู๎ใฝุ 
สร๎างสรรค์ผลงานศิลป์ได๎ดียิ่งขึ้น ขณะที่ผลงานศิลปะที่สร๎างขึ้นสามารถใช๎สํง “สาร” บอกสังคม  
เพ่ือให๎เกิดการรับรู๎และเรียนรู๎ เป็นสื่อให๎คนมาใกล๎ชิดกับธรรมชาติ เรียนรู๎ความจริงของธรรมชาติ ผู๎ที่เห็น 
ความงามในงานศิลปะยํอมมีความสุข เกิดแรงบันดาลใจที่จะท้าความดี อยากชํวยกันดูแลรักษาธรรมชาติ  
การสร๎างสรรค์งานศิลป์เป็นเหมือนการฝึกฝน ขัดเกลาด๎านในของผู๎สร๎างผลงานเอง การได๎เรียนรู๎ ตัวเองผําน
การวาดรูป การได๎ลงมือท้าจะน้าไปสูํความเข๎าใจธรรมชาติภายในใจตัวเองได๎ ซึ่งเป็นเรื่องของคุณคํา
ความหมายที่มากไปกวําผลส้าเร็จของงานศิลปะชิ้นหนึ่งๆ เทํานั้น เพราะเปูาหมายของ “ศิลปะ” ควรเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ในการเข๎าถึงความจริง ความงาม และความดี ความหมายจึงไมํได๎จ้าเพาะอยูํ 
ที่ผลงานสุดท๎ายที่ออกมา หากอยูํที่กระบวนการระหวํางทางที่เก่ียวข๎องกับการแสวงหาความหมาย ตระหนักรู๎
ตํอสิ่งที่เกิดข้ึนทั้งในด๎านความคิด อารมณ์ ความรู๎สึก ระหวํางสร๎างสรรค์งาน โดยพื้นฐานที่วํา ศิลปะหรือความ
งามจะน้ามนุษย์เข๎าไปสูํความจริง ในแงํนี้หมายความวํา ความงามชํวยเปิดใจให๎เห็นความจริงทั้งภายในและ
ภายนอก ศิลปะเป็นจุดเริ่มต๎นของการพิจารณาไตรํตรองเพ่ือจะเห็นถึงความจริงพ้ืนฐานที่สุดในตัวเอง เป็นการ
เรียนรู๎ที่จะรู๎จักตนเอง รู๎จักธรรมชาติของใจตนเองซึ่งสัมพันธ์กับธรรมชาติที่อยูํนอกตัว “กระบวนการทาง
ศิลปะ” ที่บูรณาการอยูํในการจัดการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม จะชํวยบํมเพาะและสร๎างจิตส้านึกให๎เยาวชน
ตระหนักถึงการรักษาปุาต๎นน้้าให๎เกิดข้ึนได๎ ซึ่งกระบวนการทางศิลปะประกอบไปด๎วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน
ดังตํอไปนี้  
ขั้นที ่1 กระบวนการสอนให๎เด็กเรียนรู๎การมองเห็น (หลักทัศนธาตุ) ผํานบทเรียนประสบการณ์ตรงโดยใช๎
กระบวนการคําย 
ขั้นที ่2 การเรียนรู๎การสร๎างสรรค์งานศิลปะ (หลักองค์ประกอบศิลป์) เรียนรู๎ขั้นตอนวิธีการท้างานและเทคนิค
วิธีการถํายทอด 
ขั้นที ่3 การเรียนรู๎การสื่อสาร สื่อความหมายโดยใช๎กระบวนการศิลปะ ถํายทอดความรู๎สึก  
ออกมาเป็นความงามด๎านดนตรี วรรณกรรม ทัศนศิลป์และมีการปะทะสังสรรค์เรียนรู๎รํวมกันทั้งตัว 



เยาวชนผู๎สร๎างสรรค์งานศิลปะและผู๎ชมผลงานศิลปะของเยาวชน กลุํมเปูาหมายเป็นกลุํมนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาท่ีสนใจทางด๎านศิลปะอยูํแล๎ว ให๎เป็นต๎นกล๎าคนหนุํมสาวที่มีจิตส้านึกที่อํอนโยนตํอธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได๎ยกระดับปัญหาปุาของพ้ืนที่จังหวัด
นํานให๎เป็นบทเรียนสูํกระบวนการเรียนให๎ครบทั้ง ๘ สาระการเรียนรู๎ โดยสร๎างเป็นชุดบทเรียนการเรียนรู๎ 
“รักษ์น้้า    รักษ์ปุา   รักษ์นําน  :  กระบวนการเรยีนรู ๎สร๎างจิตสา้นึกเยาวชน จงัหวดันาํน ” 
กรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรยีนรู๎ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ชดุบทเรยีนการเรยีนรู๎ : รกัษน์้า้     รักษป์ุา    รกัษน์าํน 

  กระบวนการเรยีนรู ๎สรา๎งจติสา้นึกเยาวชน จงัหวดันาํน 
 

• อนุรักษ์ป่าต้นน้้า 
• พรรณไม้

พระราชทาน 
• บ้านเล็กในป่าใหญ่ 

การอยู่ร่วมกันระหว่าง
คนกับป่า 

• โครงการพระราชด้าริฯ
เกี่ยวกับน้้า 

• โครงการบริหาร
จัดการน้้าเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้า 

รักษ์น้้า 
• โครงการรักษ์ป่าน่าน 
• โครงการปิดทองหลัง

พระ 
• โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

รักษ์น่าน 

เพื่อสนองโครงการตามพระราชด้าริฯ 

“น้า้คอืชีวติ” ดงัพระราชดา้รสั ณ พระตา้หนกัจติรลดารโหฐาน เมือ่วนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๒๙ ความตอนหนึง่วาํ 
“...หลกัสา้คญัวาํตอ๎งมนี้า้บรโิภค น้า้ใช ๎น้า้เพือ่การเพาะปลกู เพราวาํชีวติอยูทํีน่ัน่ ถ๎ามนี้า้คนอยูไํด๎ ถา๎ไมมํนี้า้ คนอยูไํมไํด๎ ไมํมไีฟฟาูคนอยูไํมไํด๎ แตถํ๎ามี
ไฟฟาูไมมํนี้า้คนอยูไํมไํด.๎..” 

"...พระเจา๎อยูํหวัเปน็น้า้ ฉนัจะเปน็ปาุ ปาุที่ถวายความจงรกัภคัดีตอํน้า้ ... 
 พระเจา๎อยูํหวัสรา๎งอาํงเกบ็น้า้ ฉนัจะสรา๎งปาุ..." 
พระราชดา้รสั สมเด็จพระนางเจา๎ฯ พระบรมราชนินีาถ 
ณ บ๎านถ้้าติว้ อา้เภอสอํงดาว จงัหวัดสกลนคร วนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๒๕ 

รกัษป์าุนาํน 



 
ชดุบทเรยีนการเรยีนรู ๎: รักษ์น้้า     รักษ์ปุา    รักษ์นําน   กระบวนการเรยีนรู๎ สร๎างจิตส้านึกเยาวชน จงัหวัดนําน   
โดยการบูรณาการทั้ง ๘  กลุมํสาระการเรียนรู๎ (โดยสรา๎งหนวํยเรยีนรู ๎บรูณาการ) 
      1 กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์

      2 กลุํมสาระการเรียนรูค๎ณติศาสตร ์

      3 กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ิลปะ 

      4 กลุํมสาระการเรียนรูภ๎าษาไทย 

      5 กลุํมสาระการเรียนรูภ๎าษาตาํงประเทศ 

      6 กลุํมสาระการเรียนรูส๎ังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

      7 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

      8 กลุํมสาระการเรียนรูส๎ุขศึกษาและพลศึกษา  
 

กรอบเปาูหมาย 
        กุญแจการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ที่ส้าคัญใน วาระ รักษ์ปุานําน คือ ห๎องเรียนชีวิต ห๎องเรียนในชุมชน 
(ภูมิวัฒนธรรมสังคม) ในทุกมิติแหํงการเรียนรู๎ที่จะน้าไปสูํภาวะแหํงความยั่งยืน 

๑. สอนให๎นักเรียนมองเห็น มีความรู๎ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตตํางๆในระบบนิเวศน์ 

๒. ท้าอยํางไรให๎นักเรียน มีความรู๎ และมีทักษะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น
อยํางยั่งยืน 

๓. นักเรียนสามารถมองเห็นผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการท้าลายทรัพยากรปุาไม๎และสรุปแนวทางอนุรักษ์
ทรัพยากรณ์ปุาไม๎ได๎ 

๔. คนเมืองนําน ตะหนักเห็นคุณคําในการอนุรักษ์ปุาชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://science097.blogspot.com/
http://math-sskss9.blogspot.com/
http://artsskss.blogspot.com/


                                        โครงสร๎างกระบวนการเรยีนรู ๎
 
              หลักสูตรสถานศึกษา กลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง ๘ สาระการเรียนรู๎สามารถบูรณาการกระบวนการ
เรียนรู๎ก้าหนดเป็นชุดความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมศึกษาปุาต๎นน้้านํานส้าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยกระบวนการ
บูรณาการ จัดประสบการณ์เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และมีเจตคติที่ดีตํอการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
และคุณคําของปุาต๎นน้้า  ดังนั้นจึงจัดสาระการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ซึ่งมีโครงสร๎าง ดังนี้  
 

                เพ่ือให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํม
สาระสามารถบูรณาการณ์ สิ่งแวดล๎อมศึกษาปุาต๎นน้้านําน ส้าหรับนักเรียนทุกระดับชั้นชั้น บรรลุจุดหมายของ
หลักสูตรที่ตั้งไว๎ จึงได๎ก้าหนดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว๎ ดังนี้  
จดุหมาย 
   1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู๎เรียนเป็นส้าคัญ ให๎โอกาสผู๎เรียนได๎พัฒนา ศักยภาพของตนเอง  
   2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน๎นทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการกลุํม เพ่ือให๎ท้างานรํวมกับ  
       ผู๎อื่นได๎  
   3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคูํกันไป  
   4. จัดประสบการณ์ตรงให๎กับผู๎เรียนได๎ส้ารวจ สืบค๎นข๎อมูล ทั้งในและนอกห๎องเรียน  
   5. จัดสภาพแวดล๎อมและสร๎างบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และการปฏิบัติให๎กับผู๎เรียน  
   6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ดีงาม ในขณะที่เรียน  
 
สมรรถนะสา้คญัของผูเ๎รยีน 

1. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบายสิ่งแวดล๎อม ในธรรมชาติ และในท๎องถิ่นที่มีความเก่ียวข๎อง สัมพันธ์กัน 
ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํรํวมกัน  

     2. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับพ้ืนที่ ปุาต๎นน้้าในประเทศไทยและพ้ืนที่ปุาต๎นน้้าในจังหวัดนําน 
     3. สืบค๎นข๎อมูล ส้ารวจ ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํรํวมกันในพ้ืนที่ปุาต๎นน้้านําน  
     4. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายการถํายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศพ้ืนที่ 

         ปุาต๎นน้้านําน 
    5. สืบค๎นข๎อมูล เขียนแผนภาพและอธิบายหํวงโซํอาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศพ้ืนที่ปุาต๎นน้้านําน 
    6. ส้ารวจ ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรดินและน้้าในพ้ืนที่ปุาต๎นน้้านําน 
    7. ส้ารวจ สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เกี่ยวกับทรัพยากรพืชและสัตว์ของพ้ืนที่ปุาต๎นน้้านําน 
    8. ส้ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ปุาต๎น 
        น้้านําน 
    9. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายความส้าคัญ การใช๎ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ปุาต๎นน้้านําน 
 
 
 
 



สาระการเรียนรู ๎
หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่1. สิง่แวดล๎อม  
    1.1 ความหมายสิ่งแวดล๎อม  
    1.2 ประเภทสิ่งแวดล๎อม  
    1.3 สมบัติสิ่งแวดล๎อม  
    1.4 มิติสิ่งแวดล๎อม  
    1.5 สัจจนิยมสิ่งแวดล๎อม  
หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่2. ปาุตน๎น้า้ของเรา  
    2.1 สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น(พ้ืนที่ปุาต๎นน้้าในจังหวัดนําน/ชุมชนตนเอง)  
    2.2 ความหมายของพื้นที่ปุาต๎นน้้า 
    2.3 การเกิดพ้ืนที่ปุาต๎นน้้า 
    2.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในพ้ืนที่ปุาต๎นน้้า 
    2.5 ลักษณะและองค์ประกอบของพ้ืนที่ปุาต๎นน้้า 
    2.6 พ้ืนที่ปุาต๎นน้้าในประเทศไทย  
    2.7 ประวัติความเป็นมาพ้ืนที่ปุาต๎นน้้า 
    2.8 ความส้าคัญของพื้นที่ปุาต๎นน้้า 
หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่3. ทรัพยากรธรรมชาติพืน้ทีป่าุตน๎น้า้ 
     3.1 ทรัพยากรน้้า  
            3.1.1 แหลํงที่มาของน้้า  
            3.1.2 คุณภาพของน้้า  
     3. 2 ทรัพยากรดิน  
            3.2.1 ความหมายของดินหรือดินอินทรีย์  
            3.2.2 ลักษณะการเกิดและวัตถุต๎นก้าเนิดของดิน 
            3.3.3 ลักษณะทางกายภาพของดิน 
    3.3. ทรัพยากรพืชและสัตว์  
            3.3.1 พรรณพืชที่พบในพ้ืนที่ปุาต๎นน้้า 
            3.3.2 การปรับตัวของพืชในพ้ืนที่ปุาต๎นน้้า 
            3.3.3 ชนิดสัตว์ที่พบในพ้ืนที่ปุาต๎นน้้า  
            3.3.4 การปรับตัวของสัตว์ในพ้ืนที่ปุาต๎นน้้า 
 
หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่4. ระบบนเิวศปาุตน๎น้า้ 
    4.1 ความหมายและประเภทของระบบนิเวศปุาต๎นน้้า 
    4.2 องค์ประกอบของระบบนิเวศปุาต๎นน้้า 
    4.3 ลักษณะพ้ืนฐานของระบบนิเวศปุาต๎นน้้า  
    4.4 ปัจจัยที่เป็นตัวก้าหนดระบบนิเวศปุาต๎นน้้า 



    4.5 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศปุาต๎นน้้า 
    4.6 การถํายทอดและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศปุาต๎นน้้า  
 
หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่5. ความสา้คญั ปัญหาและแนวทางการจดัการพืน้ทีป่าุต๎นน้า้ 
    5.1 ความส้าคัญและการใช๎ประโยชน์ปุาต๎นน้้า 
    5.2 ปัญหาและความเสื่อมโทรมพื้นท่ีปุาต๎นน้้า 
    5.3 แนวทางการจัดการและการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต๎นน้้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           รักนําน  รักษา จังหวัดนําน อนุรักษ์ความเป็นวิถีชีวิต ของคนเมืองนําน มุํงพัฒนาผู๎เรียน
ทุกคนได๎เรียนรู๎ภูมิหลัง วิถีการด้ารงชีวิต เศรษฐกิจสังคม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ทรัพยากรของจังหวัดนําน เพ่ือปลูกฝังให๎เยาวชนจังหวัดนําน มีความรัก ความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง
จังหวัดนําน และเป็นก้าลังส้าคัญในการบ้ารุงรักษาให๎ยั่งยืนตํอไป 
จดุหมาย 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.มีความรู๎ความภาคภูมิใจ และด้าเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของบรรพชนคน
เมืองนําน 
 3.มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกก้าลังกาย 
 4.มีจิตส้านึกรักแผํนดินถิ่นเกิดจังหวัดนําน เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและของชาติ ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 5.มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ๓มิปัญญาท๎องถิ่นจังหวัดนําน การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม มีจิตสาธารณะ ที่มุํงท้าประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในชุมชนท๎องถิ่น และอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข 
สมรรถนะสา้คญัของผูเ๎รยีน 
 1. ความสามารถในการสือ่สาร เป็นความสามารถในการรับ และการสํงและวัฒนธรรม ใช๎ภาษา
ท๎องถิ่นและภาษากลางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ตํอการ
พัฒนาตนเองและสังคม สร๎างความเข๎าใจอันดีด๎วยการสื่อสารอยํางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ในสังคม
ท๎องถิ่นและสังคมชาติ  
 2. ความสามารถในการคิด เปน็ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์การคดิสังเคราะห์ การคิดอยําง
สร๎างสรรค์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดอยํางเป็นระบบ เพื่อสร๎างความองค์ความรู๎หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง สังคมท๎องถิ่นและสังคมชาติ 
 3. ความสามารถในการแกป๎ญัหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆที่เผชิญได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ปัญหา  
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค้านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 4. ความสามารถในการใชท๎ักษะชวีติ เป็นความสามารถในการ น้ากระบวนการตํางๆไปใช๎ในการ
ด้าเนินชีวิตประจ้าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎ตํอเนื่อง การท้างาน และการอยูํรํวมกันในสังคมด๎วย
การสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตํางๆ อยํางเหมาะสม การ
ปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์
ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น 



 5. ความสามารถในการใชเ๎ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกใช๎เทคโนโลยีด๎านตํางๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การท้างาน 
การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎องเหมาะสมอละมีคุณธรรม 
 
สาระการเรียนรู ๎
     สาระการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย องค์ความรู๎ ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู๎ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ซึ่งก้าหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุก ในจังหวัดนํานได๎จัดการเรียนรู๎  ตามศักยภาพของ
สถานศึกษาโดยแบํงเป็น 15 หนํวยการเรียนรู๎ดังนี้ 

องคค์วามรู๎ ทกัษะส้าคญั และคณุลกัษณะ ในหลกัสตูร ท๎องถิน่จงัหวดันาํน 
หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่1.สภาพทางกายภาพจงัหวดันาํน 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่2.ประวตัศิาสตรเ์มอืงนาํน 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่3.การปกครองของจงัหวดันาํน 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่4.สงัคมจงัหวดันาํน 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่5.โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่6.ประเพณแีละงานเทศกาล 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่7.เศรษฐกจิของจงัหวดันาํนและอาชพีทีส่า้คญั 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่8.วฒันธรรมของคนเมอืงนาํน 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่9.ชาตพินัธุป์ระชากรในจังหวดันาํน 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่10.ดนตร ีนาฏศลิป ์และการละเลนํพืน้บา๎น 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่11.การทอํงเทีย่วและแหลงํทอํงเทีย่วในจังหวดันาํน 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่12.ศลิปะเมอืงนาํน 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่13.ภาษาและวรรณกรรม 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่14.ภมูปิญัญาและเทคโนโลยทีอ๎งถิ่น 

หนวํยการเรยีนรูท๎ี ่15.ทรพัยากรทีส่า้คญัในจงัหวดันาํน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน 

รปูแบบของการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ (models of integration)ม ี4 รูปแบบ คือ 
 
1. การสอนบรูณาการแบบสอดแทรก (infusion instruction) 
    การสอนรูปแบบนี้ครูผู๎สอนในวิชาหนึ่งสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอ่ืน ๆ เข๎าไปในการสอนของตน เป็นการ   
    วางแผนการสอนและสอนโดยครูเพียงคนเดียว 
2. การสอนบรูณาการแบบขนาน (parallel instruction) 
    การสอนตามรูปแบบนี้ ครูตั้งแตํ 2 คนข้ึนไปสอนตํางวิชากัน ตํางคนตํางสอนแตํต๎องวางแผนการสอน  
    รํวมกันโดยมุํงสอนหัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปัญหาเดียวกัน (theme/concept/problem) ระบุสิ่งที่ 
    รํวมกันและตัดสินในรํวมกันวําจะสอนหัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปัญหานั้น ๆ อยํางไรในวิชาของแตํละคน  
    งานหรือการบ๎านที่มอบหมายให๎นักเรียนท้าจะแตกตํางกันไปในแตํละวิชา แตํทั้งหมดจะต๎องมีหัวเรื่อง/   
     ความคิดรวบยอด/ปัญหารํวมกัน 
3. การสอนบรูณาการแบบสหวทิยาการ (multidisciplinary instruction) 
    การสอนตามรูปแบบนี้คล๎าย ๆ กับการสอนบูรณาการแบบขนาน (parallel instruction) กลําวคือครูตั้งแตํ 
2 คนขึน้ไปสอนตํางวชิากนั มุํงสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด/ปัญหาเดียวกันตํางคนตํางแยกกันสอนเป็น 
    สํวนใหญํ แตํมีการมอบหมายงาน หรือโครงการ (project) รํวมกัน ซึ่งจะชํวยเชื่อมโยงสาขาวิชาตําง ๆ เข๎า 
    ด๎วยกัน ครูทุกคนจะต๎องวางแผนรํวมกันเพ่ือที่จะระบุวําจะสอนหัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปัญหานั้น ๆ ใน 
    แตํละวิชาอยํางไร และวางแผนสร๎างโครงการรํวมกัน (หรือก้าหนดงานจะมอบหมายให๎นักเรียนท้ารํวมกัน)  
    และก้าหนดวําจะแบํงโครงการนั้นออกเป็นโครงการยํอย ๆ ให๎นักเรียนปฏิบัติแตํละรายวิชาอยํางไร 
    อนึ่ง พึงเข๎าใจวําค้าวํา “โครงการ” นี้มีความหมายเดียวกันกับค้าวํา “โครงงาน” มาจากภาษาอังกฤษค้า 
    เดียวกันคือ “Project” หลายทํานอาจคุ๎นกับค้าวํา โครงงาน มากกวํา เชํน “โครงงานวิทยาศาสตร์” ซึ่งก็ 
    อาจเรียกวํา “โครงการวิทยาศาสตร์” ได๎เชํนเดียวกัน 
4. การสอนบรูณาการแบบข๎ามวชิาหรือเป็นคณะ (transdisciplinary  instrction) 
    การสอนตามรูปแบบนี้ครูที่สอนวิชาตําง ๆ จะรํวมกันสอนเป็นคณะหรือเป็นทีม รํวมกันวางแผน  
    ปรึกษาหารือ และก้าหนดหัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปัญหารํวมกัน แล๎วรํวมกันด้าเนินการสอนนักเรียน 
    กลุํมเดียวกัน 
 
อ๎างองิข๎อมลูมาจาก 
http://www.kroobannok.com/blog/39220 
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การสรา๎งบทเรียนแบบบรูณาการม ี2 ลักษณะคือ การสอนบรูณาการตามรปูแบบที ่1 และ 2 และการสอน
บรูณาการตามรปูแบบที ่3 และ 4  
 
การสอนตามรปูแบบที ่1 (infusion instruction) และรปูแบบที ่2 (parallel instruction) ม ี2 วธิคีือ 
 
    วิธีที่หนึ่ง เลือกหัวเรื่อง (theme) กํอนแล๎วด้าเนินการพัฒนาหัวเรื่องให๎สมบูรณ์ มีก้าหนดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมให๎ชัดเจน ก้าหนดแหลํงข๎อมูลหรือทรัพยากรที่จะใช๎ในการค๎นคว๎าและเรียนรู๎และพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนและอ่ืน ๆ ตามล้าดับ 
    วิธีที่สอง เลือกจุดประสงค์รายวิชาจาก 2 รายวิชาขึ้นไปกํอน แล๎วน้ามาสร๎างเป็นหัวเรื่อง (theme) ที่
รํวมกันระหวํางจุดประสงค์ที่เลือกไว๎ก้าหนดแหลํงข๎อมูลหรือทรัพยากรที่ใช๎ในการค๎นคว๎าและเรียนรู๎และพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนและอ่ืน ๆ ตามล้าดับมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
วธิทีีห่นึ่ง เลอืกหวัเรื่องกํอน 
ขั้นที ่1 เลือกหวัเรือ่ง (theme) โดยวธิตีอํไปนี้ 
         1. ระดมสมองของครูและนักเรียน 
         2. เน๎นที่การสอดคล๎องกับชีวิตจริง 
         3. ศึกษาเอกสารตําง ๆ 
         4. ท้าหัวเรื่องให๎แคบลงโดยค้านึงถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับชีวิตจริงความสะดวกในการเชื่อมโยง
ระหวํางวิชาความรู๎ และความสนใจของนักเรียน 
 
 ขัน้ที ่2 พัฒนาหวัเรื่อง (theme) ดงันี ้
        1. เขียนวัตถุประสงค์โดยก้าหนดความรู๎และความสามารถท่ีต๎องการ จะให๎เกิดแกํผู๎เรียน เขียน
วัตถุประสงค์ในลักษณะที่จะชํวยให๎เกิดความเชื่อมโยงระหวํางวิชา ก้าหนดวัตถุประสงค์ให๎ชัดเจนเพื่อน้าไปสูํ
กิจกรรม 
        2. ก้าหนดเวลาในการสอนให๎เหมาะสมกับก้าหนดเวลาตําง ๆ ตามปฏิทินของโรงเรียน เชํน จ้าสอน
เมื่อใด ใช๎เวลาเทําไร ยืดหยุํนได๎หรือไมํ ต๎องใช๎เวลาออกส้ารวจหรือท้ากิจกรรมนอกห๎องเรียนหรือไมํ ฯลฯ 
        3. จองเครื่องมือเครื่องใช๎ที่จ้าเป็นในการกระท้ากิจกรรม 
 
  ขั้นที ่3 ระบทุรัพยากรทีต่๎องการ ควรคา้นงึถึงทรัพยากรที่หาไดง๎าํย แลว๎ตดิตํอแหลงํทรัพยากร 
  ขั้นที ่4 พัฒนากจิกรรมการเรยีนการสอน ดังนี ้
            1. พัฒนากิจกรรมที่ชํวยให๎เกิดความเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาอ่ืน 
            2. ตั้งจุดมุํงหมายของกิจกรรมให๎ชัดเจน 
            3. เลือกวิธีที่ครูวิชาตํางๆ จะท้างานรํวมกันเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวํางวิชา 
            4. เลือกวิธีการสอนที่จะใช๎ 
            5. สร๎างเอกสารแนะน้าการปฏิบัติกิจกรรม 
            6. สิ่งที่ครูควรจะต๎องเตรียมลํวงหน๎าอาจประกอบด๎วยสิงตํอไปนี้ 
                - ใบความรู๎ 
                - ใบงาน 
                - แบบบันทึก (ซ่ึงอาจเป็นแบบที่ครูออกแบบให๎เลย หรืออาจเป็นแบบบันทึกท่ีนักเรียนจะต๎อง 



                  ชํวยกันออกแบบก็ได๎) 
                - สื่อและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
                - แบบประเมิน 
                - ฯลฯ 
  ขั้นที ่5 ดา้เนนิการตามกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เตรยีมไวโ๎ดย 
            - พยายามปฏิบัติตามแผนที่วางไว๎ แตํอาจปรับกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน 
            - ด้าเนินการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดหนํวยการเรียน 
            - รํวมมือกับครูคนอ่ืน มีการพบกันเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบความก๎าวหน๎า 
  ขั้นที ่6 ประเมนิความก๎าวหนา๎ของนักเรยีน โดยครูควรกระทา้ตลอดเวลาเพื่อประโยชนใ์นการปรบัปรุง 
  ขั้นที ่7 ประเมนิกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยครสูา้รวจจดุเดนํ-จดุด๎อย ของกจิกรรมแลว๎บนัทึกไวเ๎พื่อ 
            นา้ไปปรบัปรุง 

  ขั้นที ่8 แลกเปลีย่นข๎อมลูระหวาํงครดูว๎ยกนัเพือ่นา้ไปใชใ๎นการพฒันากจิกรรม ในครัง้ตํอๆไป 
 
วธิทีีส่อง เลือกจดุประสงคก์ารเรยีนรูก๎ํอน 
      ขั้นที่ 1 เลือกจุดประสงค์การเรียนรู๎จาก 2 รายวิชาขึ้นไปที่จะน้ามาบูรณาการกันโดย จะต๎องพิจารณาวํา 
               จุดประสงค์นั้น ๆ เกี่ยวข๎องกันหรือไมํ และเกี่ยวข๎องกันอยํางไร ถ๎าหากมีความสัมพันธ์เกี่ยวกัน 
               หรือไปด๎วยกันได๎ จึงน้ามาบูรณาการกัน 
      ขั้นที่ 2 น้าจุดประสงค์ดังกลําวในขั้นตอนที่ 1 มาสร๎างเป็นหัวเรื่อง (theme) ที่รํวมกัน ระหวําง 
                จุดประสงค์ที่เลือกไว๎ 
      ขั้นที่ 3 ระบุทรัพยากรที่ต๎องการ 
      ขั้นที่ 4 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
      ขั้นที่ 5 ด้าเนินการตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่เตรียมไว๎ 
      ขั้นที่ 6 ประเมินความก๎าวหน๎าของนักเรียน 
      ขั้นที่ 7 ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน 
      ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางครูด๎วยกัน 
รายละเอียดของกิจกรรมในข้ันตอนตําง ๆ มีรายละเอียดคล๎ายคลึงกับวิธีที่หนึ่ง ตํางแตํการสลับล้าดับขั้น
เทํานั้น 
                ส้าหรับการสอนบูรณาการตามรูปแบบที่ 3 (multidisciplinary instruction) และรูปแบบที่ 4 
(transdisciplinary instruction) นั้น เน๎นที่งานหรือโครงการที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหามากกวํา 1 สาขาวิชาขึ้นไป
ที่จะให๎นักเรียนปฏิบัติหรือศึกษา ดังนั้นวิธีการสร๎างบทเรียนแบบบูรณาการในขั้นที่ 4 “การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน” จึงเป็นการก้าหนดงานหรือโครงการ (project) ที่จะให๎นักเรียนท้า ทั้งนี้เพราะการสร๎างงาน
หรือโครงการเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการสร๎างบทเรียนแบบบูรณาการเพราะสามารถเกี่ยวข๎องกับเนื้อหาหลาย ๆ 
สาขาวิชาได๎ 
 
 
 
 



 
งานหรือโครงการทีน่กัศึกษาจะต๎องทา้ม ี4 ประเภทคือ 
       1. ข๎อสรุป หมายถึงข๎อสรุปทั่วไปที่สร๎างขึ้นจากการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
       2. กระบวนการ หมายถึงวิธีด้าเนินการโดยละเอียดในการแก๎ปัญหา หรือในการท้างาน 
       3. สิ่งประดิษฐ์ หมายถึงชิ้นงานที่ท้าข้ึนเพ่ือแก๎ปัญหาหรือท้างานตํางๆ 
       4. การแสดงออกทางอารมณ์หรือจิตใจที่เป็นผลจากการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชํน ภาพเขียน รูปปั้น  
           หุํนจ้าลอง จิตรกรรมฝาผนัง บทความหรือเรียงความ เป็นต๎น 
 
อ๎างองิข๎อมลูมาจาก 
http://www.kroobannok.com/blog/39220 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
การวดัและประเมนิผล  
 
          การวัดและประเมินผล ในกระบวนการเรียนรู๎ รักษ์น้้า   รักษ์ปุา ใช๎การวัดและประเมินผล 4 สํวน คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ ทักษะการปฏิบัติงาน คุณลักษณะในการท้างานและเจตคติที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  
1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ๎ท้าการวดัและประเมนิผลโดยใชว๎ธิกีาร ดงันี้  
    1.1 ทดสอบด๎วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    1.2 สัมภาษณ์ ซักถาม  
    1.3 ตรวจผลงานของนักเรียน  
    1.4 สังเกตและอภิปรายแสดงความคิดเห็นของผู๎เรียน  
2. ทักษะการปฏบิตัิงาน ทา้การวดัและประเมนิผลโดยใชว๎ธิกีาร ดงันี้  
     2.1 สังเกตทักษะกระบวนการท้างานกลุํมหรือรายบุคคล  
     2.2 สังเกตทักษะการรวบรวมข๎อมูล ทักษะการสรุปความ ทักษะการวิเคราะห์และทักษะการสังเคราะห์  
3. คุณลกัษณะในการทา้งาน ท้าการวดัและประเมนิผลโดยใชว๎ธิกีาร ดงันี้  
     3.1 สัมภาษณ์ ซักถาม  
     3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียน เชํน ความสนใจ และความกระตือรือร๎น ในการเรียน ความรับผิดชอบ 
           และความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  
4. เจตคตทิี่มตีํอสิง่แวดลอ๎ม ท้าการวดัและประเมนิผลโดยใชว๎ธิกีาร ดงันี้  
     4.1 ทดสอบด๎วยแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม  
     4.2 สัมภาษณ์ ซักถาม  
 
 
อัตราเวลาเรยีน  
หลักสูตรสถานศึกษากลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํมสาระสามารถเพ่ิมลงในสํวน สาระการเรียนรู๎เพิ่มเติมหรือ 
ใช๎หลักการบูรณาการการเรียนรู๎ในหนํวยการเรียนตามหลักสูตรแกลนกลาง รายวิชาวิชา ซึ่งประกอบด๎วยหนํวย
การเรียนรู๎ทั้งหมด 2  หนํวยการเรียนรู๎ (เป็นหนํวยใหญํ) 
ชุดหนํวยเรียนรู๎ที่ ๑  ชุดหนวํยการเรียนรู๎   รักษ์น้้า   รักษ์ปุา  (หนํวยการเรียนรู๎ยํอย ๕ หนํวย) 
ชุดหนํวยเรียนรู๎ที่ ๒  ชุดหนวํยการเรียนรู๎   รักษ์นําน (หนํวยการเรียนรู๎ยํอย 1๕ หนํวย) 
 
 โดยก้าหนดอัตราเวลาเรียนไว๎ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตํอหนํวยเรียนรู๎ยํอย  ทั้งนี้ปรับขึ้นอยูํกับความเหมาะสมตํอ
บริบทการเรียนรู๎ของแตํละสาระ  
 
 
 
 
 
 



(ตัวอยําง)แผนบูรณาการ หนํวยการเรียนรู๎ที ่1. สิ่งแวดลอ๎ม 

เวลา  2  ชัว่โมง 

สาระสา้คญั / ความคดิรวบยอด 

       สภาพแวดล๎อมจะเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติและมนุษย์ มนุษย์เป็นผู๎เปลี่ยนสภาพแวดล๎อมมากที่สุด 
และการเปลี่ยนแปลงกํอให๎เกิดทั้งผลดีและผลเสียตํอตัวมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน 

สาระการเรยีนรู ๎
      1. ทรัพยากรปุาไม๎      
      2. ทรัพยากรสัตว์ปุา   
      3. ทรัพยากรน้้า           
      4. ทรัพยากรอากาศ     
      5. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น 

ตวัชีว้ดั / จดุประสงค์การเรยีนรู๎ 

      1. บอกความส้าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎ 
      2. อธิบายความส้าคัญและประโยชน์ของปุาไม๎แตํละประเภทได๎ 
      3. บอกสาเหตุของการท้าลายทรัพยากรปุาไม๎และวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ได๎ 
      4. บอกวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมประเภทตํางๆ ได๎ 
      5. ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นได๎ 
      6. บอกประโยชน์ของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แล๎วน้าไปปฏิบัติใน       
          ชวีิตประจ้าวันได๎อยํางเหมาะสม 
กิจกรรมการเรยีนรู ๎ กระบวนการเรียนรู๎มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขัน้เกริน่น้า 
    ให๎นักเรียนร๎องเพลง  เลํานิทาน  เลํนเกม  หรือท้ากิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เชํน ให๎นักเรียนแบํงกลุํม สร๎างปัญหาเชาวน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
      1) ให๎แตํละกลุํมชํวยกันหาค้าที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ แล๎วเขียนค้าเหลํานั้นบนกระดาน 
      2) เลือกค้าบนกระดาน กลุํมละ 1 ค้า แล๎วชํวยกันบอกลักษณะของค้าดังกลําว จากนั้นให๎น้าลักษณะ
ดังกลําวมาสร๎างปัญหาเชาวน์ เพื่อให๎เพ่ือนกลุํมอ่ืนทายวํา ค้านั้นคือทรัพยากรใด โดยต๎องมีประโยคที่เป็นการ
บอกใบ๎ให๎อยํางน๎อย 3 ประโยค และจบลงด๎วยประโยคสุดท๎ายวํา ฉันคืออะไร 
 
2. ขัน้ประสบการณ ์
    ให๎นักเรียนท้ากิจกรรมตํางๆ เพื่อให๎เกิดประสบการณ์ตรงเก่ียวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ดังนี้ 
 
กิจกรรมที ่ 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ 
     1. ครูน้ากลํองหลายๆ ใบมาวางซ๎อนกันเป็นชั้นๆ แล๎วเปรียบเทียบกับสภาพที่สมดุลของธรรมชาติที่พืช
และสัตว์ตํางๆ มีลักษณะของความสัมพันธ์ที่ท้าให๎เกิดความสมดุลของธรรมชาติ 
     2. ครูซักถามนักเรียนวํา ถ๎าดึงกลํองใดกลํองหนึ่งลงมา ผลจะเป็นอยํางไร และจะน้าไปเปรียบเทียบกับ
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล๎อมในธรรมชาติอยํางไร ครูและนักเรียนรํวมกันอภิปรายและสรุปวํา การท้าลาย



ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ท้าให๎ธรรมชาติเสียสมดุล ซึ่งท้าให๎เกิดผลกระทบกับมนุษย์ในด๎านตํางๆ 
     3. ให๎นักเรียนแบํงกลุํม สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได๎รับจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
และสาเหตุตํางๆ ที่ท้าให๎ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมถูกท้าลาย แล๎วน้าข๎อมูลที่ได๎มารํวมกันวางแผน
หาวิธีการน้าเสนอในรูปแบบตํางๆ ตามความคิดสร๎างสรรค์ เชํน เขียนบทความ จัดปูายนิเทศ แสดงละคร 
จัดท้าแผํนพับ เป็นต๎น เพ่ือท้าให๎คนเห็นความส้าคัญและตระหนักถึงการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางเหมาะสม 
สรุปผลการท้ากิจกรรม จัดท้าเป็นละครเวที ผลงานชิ้นที่ ๑(งานกลุํม) ความสา้คญัของทรพัยากรธรรมชาติ  
 
กิจกรรมที ่ 2 เรื่อง  ระบบนเิวศ 
    1. ครูน้าภาพปุาไม๎ชนิดตํางๆ และตารางแสดงพื้นที่ปุาไม๎ของไทย มาให๎นักเรียนดู และซักถามนักเรียน เชํน 
        - ภาพที่เห็นคืออะไร มีปุาชนิดใดบ๎าง 
        - ปุาไม๎แตํละชนิด เหมือนกันหรือแตกตํางกันอยํางไร 
        - เราได๎รับประโยชน์หรือคุณคําจากปุาไม๎แตํละประเภทอยํางไร 
        - ปัจจุบันพื้นที่ปุาไม๎ของประเทศไทย มีสภาพเป็นอยํางไร 
        - ถ๎าไมํมีปุาไม๎ จะมีผลตํอสัตว์และมนุษย์อยํางไร 
   2. ให๎นักเรียนจ้าแนกประเภทของปุาไม๎ โดยพิจารณาจากลักษณะของปุาไม๎เป็นเกณฑ์ แล๎วรํวมกัน
สรุปวํา ปุาไม๎ สามารถจ้าแนกเป็น 2 ประเภทใหญํๆ คือ ปุาไม๎ไมํผลัดใบ และปุาไม๎ผลัดใบ แล๎วรํวมกันสืบค๎น
ข๎อมูล และอภิปรายวํา ปุาไม๎ทั้ง 2 ประเภท เหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไร จะพบในบริเวณใด และลักษณะ
ของปุาไม๎มีความสัมพันธ์กับกลุํมสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นอยํางไร 
  3. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเกี่ยวกับประเภทของปุาไม๎ ประโยชน์ของปุาไม๎ และความส้าคัญของปุาไม๎ที่มี
ตํอสัตว์และคน 
  4. ให๎นักเรียนแบํงกลุํม ส้ารวจปุาไม๎ที่มีอยูํในท๎องถิ่น หรือสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับปุาไม๎ในท๎องถิ่นจากแหลํง
เรียนรู๎ตํางๆ แล๎วน้าข๎อมูลที่ได๎มารํวมกันอภิปราย บันทึกผล และสรุปผล น้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการแตํง
บทเพลง ผลงานชิ้นที่ 2 ปุาไม๎ในท๎องถิน่ฉนั  
 
กิจกรรมที ่ 3 เรื่อง ทรัพยากรปุาไม๎ 
1. ครูน้าภาพปุาไม๎ที่อุดมสมบูรณ์และปุาไม๎ที่ถูกท้าลาย มาให๎นักเรียนเปรียบเทียบความแตกตํางและตอบ
ค้าถามเกี่ยวกับภาพ เชํน 
    - ปุาไม๎ทั้งสองภาพ มีความแตกตํางกันอยํางไร 
    - อะไรเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให๎ปุาไม๎ถูกท้าลาย 
    - ถ๎าจ้าแนกสาเหตุของการท้าลายปุาไม๎ จะจ้าแนกได๎อยํางไรบ๎าง 
2. ให๎นักเรียนสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของปุาไม๎ แล๎วน้าข๎อมูลที่ได๎มารํวมกันอภิปราย เพ่ือให๎ได๎ข๎อสรุป
เกี่ยวกับประโยชน์ทางตรงและทางอ๎อมของปุาไม๎ในด๎านตํางๆ เชํน เป็นแหลํงปัจจัย 4 ของสิ่งมีชีวิต 
แหลํงก้าเนิดต๎นน้้าล้าธาร แหลํงที่อยูํอาศัยของสัตว์ปุา เก็บรักษาความชุํมชื้น และควบคุมสภาวะอากาศ เป็น
ต๎น 
3. ครูน้าสนทนาเกี่ยวกับสาเหตุที่ท้าให๎ปุาไม๎ถูกท้าลาย โดยใช๎ภาพประกอบ จากนั้นครูตั้งค้าถามให๎นักเรียน
ชํวยกันแสดงความคิดเห็น เชํน สาเหตุที่ท้าให๎ปุาไม๎ถูกท้าลายมากที่สุดเกิดจากอะไร เราจะท้าอยํางไร เพ่ือเป็น
การอนุรักษ์ปุาไม๎  
4. ให๎นักเรียนแบํงกลุํม ชํวยกันหาภาพ บทความ ขําวเหตุการณ์ นิทาน สารคดี ที่เกี่ยวกับประโยชน์ของปุาไม๎



และผลที่เกิดจากการท้าลายปุาไม๎ แล๎วรํวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกลําว และสรุปเป็นความคิดเห็น
ของกลุํม จัดท้าเป็นนิทรรศการข๎อมูลตกแตํงให๎สวยงาม ผลงานชิ้นที่ 3 ความสา้คญัของปาุไม๎ แล๎วสํงตัวแทน
กลุํมออกมาน้าเสนอผลงานที่หน๎าชั้น 
 
กิจกรรมที ่4 เรือ่ง ทรัพยากรสตัวป์าุ 
1. ให๎นักเรียนบอกชื่อ และลักษณะของสัตว์ปุาชนิดตํางๆ ที่รู๎จัก ครูน้าสนทนาถึงลักษณะเดํน แหลํงที่อยูํ 
อาหาร ลักษณะนิสัยของสัตว์แตํละชนิด แล๎วรํวมกันอภิปรายวํา สัตว์ปุาเหมือนหรือแตกตํางจากสัตว์เลี้ยง
ทั่วไปอยํางไร ท้าไมเราจึงพบสัตว์ปุาหลายชนิดในที่ตํางๆ ที่ไมํใชํปุา และการกระท้าดังกลําวกํอให๎เกิดผลดี 
หรือผลเสียอยํางไร เชํน การน้าสัตว์ปุามาไว๎ในสวนสัตว์ สวนสนุก เป็นต๎น 
2. ครูน้าภาพขําวเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการท้าผิดกฎหมาย เชํน การลักลอบค๎าสัตว์ปุา การน้าสัตว์ปุาหลายชนิด
มาเป็นอาหาร หรือมีไว๎ในครอบครอง แล๎วให๎นักเรียนรํวมกันแสดงความคิดเห็นและตอบค้าถาม เชํน 
    - ท้าไมจึงถือวําการกระท้าดังกลําวเป็นการท้าผิดกฎหมาย 
    - การกระท้านั้นมีผลกระทบตํอสัตว์ปุา คนทั่วไป และสภาพแวดล๎อมตํางๆ อยํางไร 
    จากนั้นครูและนักเรียนรํวมกันสรุปวํา สัตว์ปุาเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคํา ชํวยรักษาความสมดุลของ
ธรรมชาติเอาไว๎อยํางเหมาะสม ถ๎าสัตว์ปุาลดจ้านวนลง หรือสูญพันธุ์ไปด๎วยสาเหตุตํางๆ ยํอมสํงผลตํอคนและ
สภาพแวดล๎อม 
3. ครูน้าสนทนาเกี่ยวกับสาเหตุที่ท้าให๎สัตว์ปุาถูกท้าลาย โดยใช๎ภาพประกอบ จากนั้นครูตั้งค้าถามให๎นักเรียน
รํวมกันแสดงความคิดเห็น เชํน สาเหตุที่ท้าให๎สัตว์ปุาถูกท้าลายมาจากสิ่งใดบ๎าง  เพราะอะไร และเราจะมีสํวน
รํวมเพ่ืออนุรักษ์สัตว์ปุาได๎อยํางไร 
4. ครูประทับตรายางรอยเท๎าสัตว์ปุาชนิดตํางๆ ลงในกระดาษ แล๎วแจกให๎นักเรียนชํวยกันสืบค๎นข๎อมูลวํา 
รอยเท๎านั้นเป็นรอยเท๎าของสัตว์ชนิดใด 
5. ครูน้าค้าตอบที่ได๎จากการท้ากิจกรรม มารํวมกันตรวจสอบความถูกต๎อง และรํวมกันอภิปราย  เพ่ือสรุปวํา 
ปัจจุบันสัตว์ปุาถูกท้าลายด๎วยสาเหตุตํางๆ ท้าให๎มีจ้านวนลดน๎อยลง บางรอยเท๎าจะไมํคุ๎นเคยหรือไมํเคยเห็น 
เพราะเป็นสัตว์ปุาหายาก สรุปผลการท้ากิจกรรม ให๎นักเรียนน้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพระบายสี
โดยภาพนั้นสามารถสื่อสาร ผลงานชิ้นที่ 4 รอยเท๎าสตัวป์าุ  แล๎วน้าผลงานมาจัดปูายนิเทศ 
6. ครูและนักเรียนรํวมกันสนทนาถึงสาระส้าคัญ และจุดมุํงหมายของพระราชบัญญัติสงวนและค๎ุมครองสัตว์
ปุา พ.ศ. 2535 
 
กิจกรรมที ่ 5 เรื่อง ทรัพยากรน้า้ 
1. ครูน้าภาพแหลํงน้้าลักษณะตํางๆ มาให๎นักเรียนดู แล๎วให๎นักเรียนรํวมกันอภิปรายในหัวข๎อ จริงหรือไมํ ที่มีผู๎
กลําววํา น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วไมํมีวันหมด โดยให๎นักเรียนชํวยกันยกตัวอยําง และเหตุผลตํางๆ 
มาสนับสนุนแนวคิดของตนทั้งที่เห็นด๎วย และไมํเห็นด๎วยกับข๎อความดังกลําว 
2. ครูทบทวนความรู๎เดิมเรื่อง วัฏจักรของน้้า โดยใช๎แผนภาพประกอบการตอบค้าถาม เชํน 
    - แหลํงน้้าธรรมชาติที่คนเราน้ามาใช๎ประโยชน์ คืออะไร 
    - แหลํงน้้าตํางๆ มีการหมุนเวียนอยํางไร 
    - คุณภาพของแหลํงน้้าในปัจจุบัน เป็นอยํางไร เพราะเหตุใด 
    - น้้าเสียหรือเสื่อมคุณภาพ มีสาเหตุมาจากสิ่งใด 
3. ครูน้าสนทนาถึงลักษณะของน้้าเสีย ผลที่เกิดจากน้้าเสียที่มีตํอคนและสิ่งแวดล๎อม และอะไรเป็นสาเหตุที่ท้า



ให๎น้้าเสีย จากนั้นให๎นักเรียนทดลองเพ่ืออธิบายสาเหตุของน้้าเสีย โดยน้าสิ่งตํางๆ เชํน เศษอาหาร มูลสัตว์ 
ผงซักฟอก น้้ามันใช๎แล๎ว และหญ๎าหั่นฝอย ใสํลงในกลํองที่มีน้้าประปาอยูํเปรียบเทียบกับกลํองที่ใสํเฉพาะ
น้้าประปา แล๎วสังเกตและจดบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับน้้าทั้ง 6 กลํอง สรุปผลการทดลอง จัดท้า
เป็น ผลงานชิ้นที่ .5 น้้าเสีย  แล๎วน้าเสนอผลงานที่หน๎าชั้น 
4. ครูและนักเรียนรํวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะ และผลที่เกิดจากน้้าเสีย จากนั้น ให๎
ชํวยกันบอกวิธีการรักษาคุณภาพของน้้า ในแหลํงน้้าในท๎องถิ่น ให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมอ เชํน ไมํทิ้งขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตํางๆ ลงในแหลํงน้้า เป็นต๎น เพ่ือน้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 
กิจกรรมที ่ 6 เรื่อง ทรัพยากรอากาศ 
1. ครูน้าภาพเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ เชํน ภาพการจราจรที่เต็มไปด๎วยควันด้า เขมําควันด้าที่มาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยที่ไมํถูกต๎อง มาให๎นักเรียนดู แล๎วรํวมกันแสดงความคิดเห็น เชํน 
    - นักเรียนรู๎สึกอยํางไร เมื่อดูภาพตํางๆ 
    - ถ๎าต๎องเข๎าไปอยูํในสถานที่ดังกลําว จะมีผลเป็นอยํางไร 
    - อากาศบริสุทธิ์ คืออะไร 
    - มลพิษทางอากาศ มีลักษณะอยํางไร 
    - สาเหตุของมลพิษทางอากาศ มาจากสิ่งใด 
2. ครูน้าสนทนาถึงสํวนประกอบของอากาศบริสุทธิ์ที่ประกอบด๎วยก๏าซไนโตรเจน ก๏าซออกซิเจน ก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และสิ่งเจือปนอื่นๆ ในปริมาณ 78 : 21 : 1 แล๎วให๎นักเรียนพิจารณาภาพมลพิษทาง
อากาศลักษณะตํางๆ วําจะมีสํวนประกอบตามนี้หรือไมํ เพราะอะไร แล๎วรํวมกันอภิปรายสรุปวํา ถ๎ามี
สิ่งเจือปนที่เป็นฝุุนละออง หมอกควัน เขมํามากเกินไป จะท้าให๎อากาศเสีย 
3. ให๎นักเรียนชํวยกันยกตัวอยํางแหลํงที่มาของฝุุนละอองตํางๆ และสถานที่ที่คิดวําจะมีอากาศเสียหรือมลพิษ
ทางอากาศ 
4. ให๎นักเรียนแบํงกลุํม สร๎างโปสเตอร์ ออกแบบให๎เห็นผู๎คนชํวยกันรักษาสิ่งแวดล๎อมและลดมวลพิษในอากาศ
ในรูปแบบตํางๆ 
5. ครูและนักเรียนรํวมกันอภิปรายและสรุปถึงสาเหตุของมลพิษทางอากาศ อันตรายของสิ่งเจือปนตํางๆ ที่มี
ผลตํอสุขภาพ และวิธีการปูองกันตนเองจากอันตรายของฝุุนละออง 
 
กิจกรรมที ่ 7 เรื่อง ทรัพยากรน้า้ 
1. ครูและนักเรียนรํวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมในปัจจุบัน 
ตามหัวข๎อตํางๆ เชํน 
    - ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเรา พบปัญหาในด๎านใด 
    - ปัญหาที่มาจากสิ่งแวดล๎อม กํอให๎เกิดผลกระทบในด๎านตํางๆ อยํางไร 
    - อะไรคือสาเหตุที่ท้าให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรม หรือหมดไป 
2. ให๎นักเรียนแตํละคนแสดงความคิดเห็นวํา ในแตํละวัน สัปดาห์ เดือน หรือแตํละปี เกี่ยวข๎องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติตํางๆ อยํางไร และถ๎าวันหนึ่งไมํมีทรัพยากรธรรมชาติ จะมีผลตํอการด้าเนินชีวิตของเรา
อยํางไร แล๎วผลัดกันออกมาน้าเสนอผลงานที่หน๎าชั้น 
3. ครูและนักเรียนรํวมกันอภิปรายและสรุปวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมประเภทตํางๆ 
คือ สัตว์ปุา ทรัพยากรน้้า ทรัพยากรอากาศ 



4. ครูให๎นักเรียนท้าแบบฝึกกิจกรรม ดังตํอไปนี้ 
      1) แบํงกลุํม รํวมกันคิดโครงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น กลุํมละ 1 
โครงการ บันทึกข๎อมูลตามหัวข๎อที่ก้าหนดให๎ 
      2) แตํงกลอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยํางน๎อย 2 บท 
      3) ให๎รวบรวมเศษวัสดุเหลือใช๎ภายในบ๎าน มาประดิษฐ์เป็นของเลํน หรือของใช๎ คนละ 1 ชิ้น แล๎วน้ามา
จัดนิทรรศการภายในชั้นเรียน จากนั้นบันทึกข๎อมูลเกี่ยวกับผลงานวํา ประดิษฐ์จากอะไร และจะน้าไปใช๎
ประโยชน์ได๎อยํางไร 
     จัดท้าเป็น ผลงานชิ้นที่ 7 การดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ๎ม  แล๎วน้าเสนอผลงานที่หน๎า
ชั้น 
 
กิจกรรมที ่ 8 เรื่อง การดแูลรกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มในท๎องถิน่ 
1. ครูน้าภาพหรือข๎อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะที่คนแตํละท๎องถิ่นผลิต มาให๎นักเรียนดู และรํวมกัน สนทนา
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่มาจากปัญหาขยะมูลฝอย เชํน ปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาล ใน
กรุงเทพมหานคร เป็นต๎น แล๎วรํวมกันสรุปวํา ในแตํละวัน คนเราผลิตขยะวันละ 0.8 กิโลกรัม ถ๎าไมํมีวิธีการ
ก้าจัดที่เหมาะสม จะกํอให๎เกิดปัญหาตํางๆ ตามมามากมาย และเป็นแหลํงระบาดของเชื้อโรค 
2. ให๎นักเรียนแบํงกลุํม ให๎แตํละกลุํมส้ารวจขยะที่พบในบริเวณโรงเรียน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ บันทึกข๎อมูล
เกี่ยวกับประเภทขยะ และปริมาณที่พบในแตํละบริเวณ แล๎วน้าข๎อมูลที่ได๎มาน้าเสนอ ในรูปแบบของกราฟแทํง 
สรุปผลการท้ากิจกรรม  
     จัดท้าเป็น ผลงานชิน้ที ่8 ขยะในโรงเรยีน  แล๎วน้าเสนอผลงานที่หน๎าชั้น 
 
กิจกรรมที ่ 9 เรื่อง การดแูลรกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มในท๎องถิน่ 
1. ครูน้าอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการก้าจัดขยะที่เหมาะสม เพ่ือไมํท้าให๎เกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อม โดยให๎นักเรียน
ชํวยกันบอกวิธีการปฏิบัติ เพื่อลดปริมาณขยะ และวิธีการก้าจัดขยะที่เหมาะสม 
2. ให๎ตัวแทนนักเรียนออกมาเลําประสบการณ์ของตนเอง เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพ่ือลดปริมาณขยะวํา จะท้า
อยํางไร และผลที่ได๎เป็นอยํางไร เพราะอะไรจึงท้าเชํนนั้น แล๎วรํวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปถึงผลที่เกิดจากปัญหา
ขยะมูลฝอย ที่มีตํอสภาพแวดล๎อมในด๎านตํางๆ และแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือลดปัญหานั้น 
3. ให๎นักเรียนแบํงกลุํม ท้ากระดาษรีไซเคิล เพ่ือลดปริมาณขยะจ้าพวกกระดาษในโรงเรียน โดยให๎แตํละกลุํม
เก็บรวบรวมขยะจ้าพวกกระดาษ แล๎วน้ามาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ แชํน้้าทิ้งไว๎ 2 วัน น้ามาปั่นจนมีลักษณะเป็นวุ๎น เท
ลงในน้้าผสมสี แล๎วน้าตะแกรงคํอยๆ รํอนกระดาษให๎สม่้าเสมอ จากนั้นน้าตะแกรงท่ีมีเยื่อกระดาษไปผึ่งแดดให๎
แห๎ง น้าผลงานที่ได๎ติดลงในกรอบ สรุปผลการท้ากิจกรรม จัดท้าเป็น ผลงานชิ้นที่ 9  กระดาษรีไซเคลิ ตกแตํง
ให๎สวยงาม แล๎วน้าเสนอผลงานที่หน๎าชั้น 
4. ครูและนักเรียนรํวมกันอภิปรายและสรุปผลที่ได๎จากการท้ากระดาษรีไซเคิล และน้าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน 
 
3. ขัน้สะท๎อนความคดิ 
1. ให๎นักเรียนแตํละกลุํม สํงตัวแทนออกมารายงานผลการท้ากิจกรรมที่ 1 - 9 
2. ให๎นักเรียนน้าเสนอ ผลงานชิน้ที ่1 - 9 จากนั้นน้าผลงานมาจัดปูายนิเทศ 
 



4. ขัน้ทฤษฎ ี
1. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ที่ได๎จากการท้ากิจกรรมที่ 1 - 9(ผลงานชิน้ที ่1 - 9)ถ๎านักเรียนรายงาน
ผลการท้ากิจกรรมในข้ันสะท๎อนความคิดไมํถูกต๎อง หรือไมํสมบูรณ์ ให๎ครูเฉลยค้าตอบที่ถูกต๎อง 
2. ครูให๎นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู๎เพิ่มเติมจาก ใบความรูท๎ี ่7  บทที่ 2 เรารักทรัพยากร และสรุปความรู๎ที่
ได๎จากการศึกษา 
 
5. ขัน้น้าไปใช ๎
 
กิจกรรมที ่ 10 เรื่อง เรารักทรัพยากร 
1. ให๎นักเรียนอภิปรายกลุํมวํา จะน้าความรู๎ที่ได๎จากการเรียนเรื่อง เรารักทรัพยากร ไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ้าวันได๎อยํางไร สรุปผลการอภิปรายและเขียนเป็นแผนผังความคิด จัดท้าเป็น ผลงานชิ้น
ที ่10 แผนผังความคดิ  แล๎วน้าเสนอผลงานที่หน๎าชั้น  
2. ให๎นักเรียนน้าผลการอภิปรายกลุํมจากแผนผังความคิด ไปจัดท้าเป็นสมุดภาพ หนังสือเลํมเล็ก แผํนพับ 
เขียนเรียงความ ค้าขวัญ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หรือสะท๎อนในรูปผลงานศิลปะ 
 
6. ขัน้สรุป 
1. ให๎นักเรียนท้าแบบทดสอบ บทที่ 2 เรารักทรัพยากร และท้าแบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู๎ที่ 3 ชีวิตกับ
สิ่งแวดล๎อม จากนั้นครูตรวจแบบทดสอบพร๎อมกับเฉลยค้าตอบ 
2. ให๎นักเรียนสรุปบทเรียนโดยเขียนเป็นแผนผังความคิด 
3. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปผลการท้ากิจกรรมในข้ันที่ 1 – 5 
4. ให๎นักเรียนอภิปรายและซักถามเพ่ิมเติม แล๎วเก็บ ผลงานชิ้นที่ 1 - 10 ในแฟูมผลงานนักเรียน จากนั้นครู
นัดหมายการเรียนครั้งตํอไป   

 
การวดัผลและประเมนิผล 
1. ประเมินตามสภาพจริง 
      1) ฟังรายงานผลการท้ากิจกรรมของนักเรียน 
      2) สังเกตการอภิปรายกลุํมและสรุปผลการอภิปราย 
      3) สังเกตการน้าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาไปใช๎ในชีวิตประจ้าวัน 
      4) สังเกตการส้ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น 
      5) สังเกตการทดลองและอธิบายสาเหตุของน้้าเสีย 
      6) สังเกตการส้ารวจขยะและการท้ากระดาษรีไซเคิล 
2. ตรวจผลงานชิ้นที่ 1 - 10 ในแฟูมผลงานนักเรียน 
3. ตรวจแบบทดสอบ บทที่ 2 เรารักทรัพยากร 
4. ตรวจแบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู๎ที่ 3 ชวีติกับสิง่แวดล๎อม 
สื่อ / แหลงํการเรยีนรู๎ 
1. ใบผลงานชิ้นที่ 1 - 10 และวัสดุอุปกรณ์ตามท่ีก้าหนดไว๎ในใบผลงาน 
2. ใบความรู๎ที่ 7 บทที่ 2 เรารักทรัพยากร 
 



ใบงาน  

เรื่อง  ช่วยกันรกัษาสิง่แวดล้อม 

 

ชื่อ…………………………………………ชั้น…………………………………………. 

วันท่ี………………………………………….กลุ่ม…………………………………….. 

 

ค ำชี้แจง 

1. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้ 

1.1 สาเหตุที่ท้าให้ชีวบริเวณถูกท้าลาย 

1.2 สาเหตุการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

1.3 แนวทางในการแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม 

2. ตัวแทนกลุ่มน้าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกใบงาน  

เรื่อง  ช่วยกันรกัษาสิง่แวดล้อม 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกผลการอภิปรายลงในแบบบันทึกสาเหตุที่ท้าให้ชีวบริเวณถูก

ท้าลาย 

1……………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………… 

สาเหตุที่ท้าให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

1……………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………… 

แนวทางแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม 

1……………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………… 



 

แบบฝึกหัด  

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนกา X  ค้าตอบที่ถูกท่ีสุด 

 

1. การเพ่ิมของประชากรมนุษย์มีผลท้าให้ทรัพยากรใดลดลงอย่างรวดเร็ว 

ก.  ดิน   ข.  น้้า 

ค.  อากาศ   ง.  ป่าไม ้

2. ลักษณะของป่าไม้แต่ละชนิดแตกต่างกันในด้านใด 

ก. กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่พบ 

ข. สีสันของต้นไม้ 

ค. ความสูงของต้นไม้ 

ง. อายุของต้นไม้ 

3. ถ้าพ้ืนท่ีป่าไม้ถูกท้าลายลงไปเป็นจ้านวนมาก จะเกิดผลกระทบอย่างไร 

ก. ฝนตกหนักมาก 

ข. สภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง 

ค. เกิดลมพายุอย่างรุนแรง 

ง. ปริมาณเมฆเพ่ิมมากข้ึน 

4. ต้นโกงกาง ล้าพู  เป็นพันธุ์ไม้ที่ข้ึนในป่าประเภทใด 

ก.  ป่าดิบเขา  ข.  ป่าเต็งรัง 

ค.  ป่าชายเลน  ง.  ป่าเบญจพรรณ 

5. ในสัตว์ป่าสงวน 15  ชนิด จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านมกี่ชนิด 

ก.  9  ชนิด   ข.  10  ชนิด 

ค.  12  ชนิด  ง.  13  ชนิด 



 

6. นกในข้อใดไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน 

ก. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร 

ข. นกแต้วแร้วท้องด้า 

ค. นกกระเรียน 

ง. นกกาฮัง 

7. กระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ท้าให้น้้าเน่าเสียเพราะอะไร 

ก. ต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการย่อยสลาย 

ข. ต้องใช้ก๊าซออกซิเจนที่มีอยู่ในน้้า 

ค. ส่วนท่ีย่อยสลายไม่หมดจะเน่าเสีย 

ง. ท้าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้้าเพ่ิมมากข้ึน 

8. อากาศเสีย  หมายถึงข้อใด 

ก. อากาศที่มีปริมาณก๊าซออกซิเจนน้อยลง 

ข. อากาศที่มีปริมาณก๊าซออกซิเจนมากเกินไป 

ค. อากาศที่มีฝุ่นละอองเจือปน 

ง. อากาศที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เจือปน 

9. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์  มีผลร้ายแรงที่สุดคือข้อใด 

ก. อ่อนเพลีย  เวียนศีรษะ 

ข. หมดสต ิ

ค. ชักกระตุก  กล้ามเน้ือเกร็ง 

ง. เสียชีวิต 

10. ขยะประเภทใดใช้เวลาย่อยสลายนานที่สุด 

ก.  โฟม  ข.  เศษอาหาร 

ค.  พลาสติก ง.  กระดาษต่าง ๆ 

 



 

ใบงาน  

เรื่อง  เมื่อป่าหมด 

 

ชื่อ…………………………………………ชั้น…………………………………………. 

วันท่ี………………………………………….กลุ่ม…………………………………….. 

 

ค ำชี้แจง 

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ 

- ป่าหมดไป 

- ขาดต้นน้้าล้าธาร 

- ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง 

- สัตว์ป่าลดน้อยลง 

2. เมื่อวิเคราะห์ข้อความแล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกข้อความมาเพียงกลุ่มละ 1  ข้อความ
ให้ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ 

2.1 ปัญหา 

2.2 สาเหตุของปัญหา 

2.3 ผลกระทบ 

3. เก็บผลงานเข้าแฟ้มสะสมผลงาน 

4. ตัวแทนกลุ่มน้าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

 

 

 



แบบบันทึกใบงาน  

เรื่อง เมื่อป่าหมด 

 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกผลการอภิปรายลงในแบบบันทึก 

หัวข้อที่เลือกคือ………………………………………………………………………… 

 

 ปัญหาเกิดจาก 

 1……………………………………………………………………………… 

 2……………………………………………………………………………… 

 3……………………………………………………………………………… 

 

 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 1……………………………………………………………………………… 

 2……………………………………………………………………………… 

 3……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

ใบงาน  

เรื่อง  ผลเสียของการท าลายปา่ไม ้

 

ชื่อ…………………………………………ชั้น…………………………………………. 

วันท่ี………………………………………….กลุ่ม…………………………………….. 

 

ค ำชี้แจง 

1. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง ผลเสียของการท้าลายป่าไม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อย่างไรบ้าง 

2. ให้นักเรียนส่งตัวแทนน้าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบันทึกใบงาน 

เรื่อง  ผลเสียของกำรท ำลำยป่ำไม้ 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลการอภิปรายลงในแบบบันทึก 

 

ผลเสียของการท้าลายป่าไม้ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมชีีวิต 

1……………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………… 

 

ผลเสียของการท้าลายป่าไม้ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1……………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………… 

 

 

 



แบบฝกึหดั  

ค้าสัง่  ให๎นักเรียนเขียนเครื่องหมาย   หน๎าข๎อความท่ีเป็นความจริง  แล๎วเขียนเคร่ือง 

หมาย X  หน๎าข๎อความท่ีไมํเป็นจริง 

 

 ……….1.  การท้าไรเลื่อนลอย  เป็นวิธีการอนุรักษ์ปุาไม๎ให๎คงอยูํได๎ 

 ……….2.  การท้าลายปุาไม๎มากขึ้น จะกํอให๎เกิดความแห๎งแล๎งขึ้นทั่วไป 

 ……….3.  เราควรเคารพและปฏิบัติตามข๎อบังคับในพระราชบัญญัติคุ๎มครอง 

      และรักษาสภาพปุาไม๎ 

 ………..4.  การท้าลายปุาไม๎  กํอให๎เกิดการกัดเซาะพังทลายของหน๎าดินเพิ่ม 

       มากขึ้น 

 ………...5.  การโคํนปุาไม๎มาก ๆ  จะชํวยท้าให๎เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน 

        เพราะต๎นไม๎จะผุพังสลายตัวเป็นปุ๋ย 

 …………6.  เมื่อตัดไม๎ท้าลายปุามากขึ้น จะท้าให๎สัตว์ปุาขาดที่อยํูอาศัยหนีไป 

        อยูํท่ีอื่น 

 ………….7.  การปลํอยให๎หน๎าดินโลํง  เตียนไมํมีต๎นไม๎ปกคลุมเป็นสิ่งท่ีดีเพราะ 

          เมื่อเวลาเกิดฝนตกมาก ๆ  น้้าจะไหลได๎สะดวก  ไมํมีสิ่งกีดขวาง 

 ………….8.  วิธีการอนุรักษ์ปุาไม๎ที่ดี คือการปลูกต๎นไม๎ทดแทนหรือการปลูกปุา 

          ขึ้น 

 ………….9.  การท่ีเกิดน้้าทํวมขึ้นอยํางรุนแรงเมื่อฝนตกหนัก เพราะปุาไม๎ถูก 

         ท้าลายลงอยํางมาก 

 …………10.  การตัดไม๎กํอให๎เกิดการเสริมสร๎างดุลแหํงธรรมชาติ 

 

 



ใบงาน  

เรื่อง  การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้

 

ชื่อ…………………………………………ชั้น…………………………………………. 

วันท่ี………………………………………….กลุ่ม…………………………………….. 

 

ค ำชี้แจง 

1. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปหาแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้วบันทึกลงใน
แบบบันทึก 

2. ตัวแทนกลุ่มออกมาน้าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกใบงาน  

เรื่อง  แนวทางในการอนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอภิปรายแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ลงในแบบบันทึก 

 

แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ คือ 

 

1……………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ใบงาน  

เรื่อง  การส ารวจสัตว์ 

 

ชื่อ…………………………………………ชั้น…………………………………………. 

วันท่ี………………………………………….กลุ่ม…………………………………….. 

 

ส ารวจสัตว์ในท้องถิ่น 
 

ชื่อสัตว ์ ลักษณะ อาหาร สถานท่ีพบ ประโยชน์ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



ใบงาน  
เรือ่ง  ทรพัยากรในทอ๎งถิน่ 

 
ชื่อ…………………………………………ชั้น…………………………………………. 
วันท่ี………………………………………….กลุํม…………………………………….. 
 

ส้ารวจทรัพยากรในท๎องถิน่ 
 

ชือ่ทรัพยากร สถานทีพ่บ การน้าทรพัยากรมาใชป๎ระโยชน์ 
   
   
   
   
   
 

ตอบค้าถาม 

1. ทรัพยากรท่ีมีมากท่ีสุดในท๎องถิ่นคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………….. 

2. สถานท่ีพบทรัพยากรในท๎องถิ่นบริเวณใด 
……………………………………………………………………………………………….. 

3. ทรัพยากรชนิดใดที่น้ามาใช๎มากท่ีสุด 
……………………………………………………………………………………………….. 

4. ถ๎าน้าทรัพยากรในท๎องถิ่นมาใช๎มากตํอไป จะเกิดผลกระทบอยํางไร 
……………………………………………………………………………………………….. 

5. นักเรียนมีวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรได๎อยํางไร 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 



(ตวัอยําง)แผนการจดัการเรียนรู๎ที ่๒ เรื่อง ปาุตน๎น้า้ของเรา  
เวลา  2  ชัว่โมง 

1.  เปาูหมายการเรียนรู ๎
 ผลการเรยีนรู๎   รู๎และเข๎าใจสาเหตุ  ผลกระทบและแนวทางแก๎ไขปัญหาทรัพยากรและ                       
สิ่งแวดล๎อม 
 จดุประสงค์การเรียนรู๎ 
  1.  อธิบายสาเหตุการเกิดปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมได๎ 
  2.  อธิบายผลที่เกิดจากปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมได๎ 
  3.  เสนอแนวทางการปูองกันและแก๎ไขปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมได๎เหมาะสม 
2.  สาระสา้คัญ 
 2.1  สาระการเรยีนรู๎ 
  1.  สภาพปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 
  2.  สาเหต ุ
  3.  ผลกระทบ 
  4. แนวทางแก๎ไข 
 2.2  ทักษะ / กระบวนการ 
   1.  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
   -  การศึกษา การปฏิบัติ 
  2.  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
   -  กระบวนการกลุํม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3  ทักษะการคิด 
  ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดรวบรวมข๎อมูล  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิด
น้าเสนอข๎อมูล  ทักษะการคิดสรุปข๎อมูล 
3.  ผลงาน / ชิน้งาน / การปฏบิตัิ 
 3.1  ผลงานหรือชิน้งาน 
  -  ผลงานกลุํมจากการศึกษาเรื่องปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 
 3.2  กระบวนการขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 
  -  การท้างานกลุํมศึกษาเรื่องปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม      
   -  อภิปรายประเด็นค้าถาม 
  -  การตอบค้าถามเรื่องปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม    
  -  การเสนอแนวทางการปูองกันแก๎ไข 
 3.3  คุณลกัษณะพงึประสงค์ 
  -  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสํวนรํวมจากกระบวนการกลุํม 
 3.4  ความรูค๎วามเขา๎ใจ 
  1 ) ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู๎ด๎านความเข๎าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม  จากการตอบค้าถาม 
  2 ) ความรู๎ความเข๎าใจของนักเรียนจากการท้างานกลุํม เรื่อง ปัญหาทรัพยากรและ                
สิ่งแวดล๎อม      



4.  แนวทางตรวจสอบใหค๎ะแนนผลงาน / ชิน้งาน / การปฏบิตัิ 
 4.1  ประเมินผลงานกลุํมด๎านความรับผิดชอบ  ความเสียสละ การตรงตํอเวลา ความมีระเบียบและ
การมีสํวนรํวม โดยใช๎แบบประเมินผลงาน 
 4.2  สังเกตพฤติกรรม ในกระบวนการท้างานกลุํม ในด๎านการวางแผน การเสนอแนวคิดและ              
ข๎อคิด เชํน การฟังความคิดเห็น เป็นต๎น โดยใช๎แบบสังเกตพฤติกรรม 
 4.3  ประเมินการน้าเสนองานในด๎านการเตรียมความพร๎อม เนื้อหาสาระ รูปแบบการน้าเสนอ การมี
สํวนรํวมของสมาชิกในกลุํม การรักษาเวลา และความสนใจของผู๎ฟัง โดยใช๎แบบประเมินการน้าเสนองาน 
 
5.  กจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อการเรยีนรู๎ 
 5.1  ขัน้น้า 
 1.  นักเรียนดูภาพปุาไมํถูกท้าลาย  และภาพปุาไม๎ที่สมบูรณ์  ครูตั้งค้าถาม 
  1.1  นักเรียนต๎องการให๎ประเทศไทยเป็นอยํางภาพใด เพราะเหตุใด 
 5.2  ขัน้สอน 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนดูภาพ 
          -  ปุาไม ๎
         -  สัตว์ปุา 
         -  แรํธาตุตําง ๆ  
นักเรียนแบํงประเภททรัพยากรธรรมชาติจาก
ภาพที่นักเรียนดู 

ทักษะการแยกแยะ 
ทักษะการสังเกต 

2.  ครูสุํมนักเรียนออกมาเสนอปัญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการเขียนปัญหาบน
กระดาน 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

กิจกรรมการเรยีนการสอน ฝึกทักษะการคิดแบบ 
3.  นักเรียนแบํงกลุํมตามข๎อที่นักเรียนเสนอบน
กระดานเพ่ือศึกษาตามปัญหาที่น้าเสนอในเรื่อง 
         3.1  สาเหต ุ
        3.2   ผล   
        3.3 การแข๎ไข 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

4.  ตัวแทนกลุํมน้าเสนอผลการศึกษาตํอทั้งชั้น 
ครูและนักเรียนรํวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการน้าเสนอข๎อมูล 

5.  ครูตั้งค้าถาม  สิ่งแวดล๎อมคืออะไร ทักษะการตอบค้าถาม 
6.  นักเรียนเสนอปัญหาสิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบัน  เขียนบนกระดาน 

 

7.  นักเรียนแบํงกลุํมศึกษาปัญหาสิ่งแวดล๎อม
ตามข๎อปัญหาที่เขียนบนกระดาน  โดยน้าเสนอ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 



ด๎วยวิธีการที่ไมํซ้้ากัน  เชํน 
            -  รายงานหน๎าชั้น 
           -  วีซีด ี
           -  แผํนใส 
8.  ตัวแทนกลุํมน้าเสนอข๎อมูลตามวิธีการที่กลุํม
เลือก ครูและนักเรียนรํวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการน้าเสนอข๎อมูล 

9.  นักเรียนท้าแบบฝึกทักษะเรื่อง ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ทักษะการสรุปข๎อมูล 

 
5.3 ขัน้สรุป 

 1.  ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเรื่อง ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยการสนทนา
ซักถาม 
6.  สือ่การเรียนรู ๎/ แหลํงเรยีนรู๎ 
 1.  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  ภาพปุาไม๎ที่สมบูรณ์ 

3.  ภาพปุาไม๎ที่ถูกท้าลาย 
 4.  ห๎องสมุดโรงเรียน 
 5.  ห๎องสมุดกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
7.  กจิกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กจิกรรมฝึกการคดิวเิคราะห์ 
  -  นักเรียนศึกษาปัญหาสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนมีเรื่องอะไรบ๎าง 
ขั้นตอนการปฏบิตัิ 
 1.  ขัน้รวบรวมข๎อมลู 
      -  สังเกต สอบถาม นักการ ภารโรง  บุคคลากรในโรงเรียนเพ่ือรวบรวมข๎อมูล 
 2.  ขัน้วเิคราะห์ 
  -  ท้าไมจึงเกิดปัญหาขึ้นได๎ 
  -  เสนอแนวทางแก๎ไขที่เหมาะสมและเป็นไปได๎ 
 3.  ขัน้สรปุ 
  -  รวบรวมข๎อมูลเป็นรูปเลํมน้าเสนอโดยการจัดปูายนิเทศ 
 4.  ขัน้ประยุกต์ใช ๎
  -  น้ารายงานจัดมุมความรู๎ใต๎อาคารเรียน 
7.2  กจิกรรมบรูณาการ 
  ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะโดยก้าหนด    ภาระ
งาน  วาดภาพสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนที่ข๎าพเจ๎าต๎องการ 
  



ภาระงาน  “วาดภาพสภาพแวดล๎อมในโรงเรยีนทีข่๎าพเจา๎ตอ๎งการ” 
การบูรณาการ  ศ1.1 
จุดประสงค์การเรียนรู๎ รู๎และเข๎าใจสภาพแวดล๎อมที่ดีและเหมาะสม 
ผลงานที่ต๎องการ  ภาพสภาพแวดล๎อมที่ต๎องการของนักเรียน 1 ภาพ 
ขั้นตอนการทา้งาน 
 1.   ศึกษาสภาพแวดล๎อมที่นักเรียนต๎องการ 
 2.  วาดภาพตามความต๎องการระบายสีให๎สวยงาม 
เกณฑ์การประเมนิ 
 1.  ความสวยงามและสอดคล๎องของภาพกับสภาพแวดล๎อมที่เป็นไปได๎ 

  
 
 
 
 
 
 


