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แผนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบหลกัสูตรรายวชิาเพิม่เติม 

เพือ่ส่งเสริมการพฒันาส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 ( LBBBE  Model ) 
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สังกดัส านักการศึกษา  เทศบาลเมืองสระบุรี  จังหวดัสระบุรี 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   มาเตรียมความพร้อมกนัก่อน  

รหัส  ว 16201  รายวชิาเพิม่เติม  เร่ือง  การพฒันาส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6   ภาคเรียนที ่2 เวลา    6     ช่ัวโมง 
 

 

1.   ผลการเรียนรู้ 

  1.   มีความรู้ในมโนทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

  2.   อธิบายบริบทของส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

  3.  ระบุประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม  และวิธีการด าเนินงานเพื่อดูแลรักษา  ป้องกนัแก้ไข

บรรเทาและฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 

  4.  ระบุลกัษณะของส่ิงแวดลอ้ม  และบอกความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มท่ีดีได ้

  5.  อธิบายลกัษณะและคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มในชุมชนได ้

2.  สาระส าคัญ 

  การเตรียมความพร้อมนกัเรียนเป็นการพฒันาความรู้  ทกัษะและเจตคติดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี

นกัเรียนจ าเป็นตอ้งใช้ในการส ารวจและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมเพื่อวางแผนการดูแล  รักษา  

ป้องกนั  บรรเทาและ/หรือฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  โดยให้นกัเรียนศึกษา  วิเคราะห์  อภิปรายสรุปและ

สะทอ้นความคิดร่วมกนัเพื่อส่งเสริมการรับรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มและเจตคติท่ีดีต่อการพิทกัษรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม    

อนัส่งผลต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื   ซ่ึงหมายถึง  การศึกษา  สืบคน้   โดยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้การพฒันาท่ี

ค านึงถึงองค์รวมของทุกด้านอย่างสมดุลบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน   จากการมีส่วนร่วมของนกัเรียนและประชาชนในทอ้งถ่ิน      ดว้ยความเอ้ืออาทร  เคารพซ่ึงกนัและ

กนั   เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวติท่ีดีอยา่งเท่าเทียมกนั  ซ่ึงมีขั้นตอนการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  

ดงัน้ี  1)  ขั้นเตรียมทกัษะพื้นฐานให้กบันกัเรียน  2)  ขั้นส ารวจประเด็นปัญหาลุ่มน ้ าป่าสัก   3)  ขั้นวิเคราะห์

บริบทของประเด็นปัญหาลุ่มน ้ าป่าสัก   4)  ขั้นวางแผนการพิทกัษ์รักษาลุ่มน ้ าป่าสัก   5)  ขั้นลงมือพิทกัษ์

รักษาลุ่มน ้าป่าสัก   6)  ขั้นน าเสนอผลการพฒันาสู่สาธารณะ  
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3.  สาระการเรียนรู้ 

  1.   ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ( Environmental  Knowledge )  เป็นความรู้ในมโนทศัน์ดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและความรู้ในบริบทของปัญหาส่ิงแวดล้อมระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัประเทศและระดบัโลกตาม

หวัขอ้ของการเรียนการสอน  จ านวน  3  เร่ือง  ไดแ้ก่  ปัญหาขยะมูลฝอย  ปัญหามลพิษและปัญหาอุทกภยั 

  2.  ทกัษะดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ( Environmental  Skills )  เป็นความสามารถในการวิเคราะห์

สถานการณ์ท่ีเป็นประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมในทอ้งถ่ินอ่ืนตามหัวขอ้ของการเรียนการสอน  จ านวน  3  

หัวขอ้ได้แก่  ปัญหาขยะมูลฝอย   ปัญหามลพิษและปัญหาอุทกภยั  เพื่อระบุประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม  

ประเมินส่วนได้ส่วนเสียของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์  และระบุวิธีการด าเนินงานเพื่อดูแลรักษา  

ป้องกนัแกไ้ข  และ/หรือฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 

  3.  การรับรู้ลักษณะของส่ิงแวดล้อมท่ีดี  เป็นความสามารถในการระบุลักษณะของ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดปราศจากมลพิษหรือส่ิงแปลกปลอมท่ีส่งผลต่อสมดุลของระบบนิเวศและความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในปัจจุบนัและอนาคต 

 สมรรถนะส าคัญ 

  1.   ความสามารถในการส่ือสาร 

  2.   ความสามารถในการคิด 

 ทกัษะชีวติ 

  1.  พุทธิพิสัย 

  2.  จิตพิสัย 

  3.  ทกัษะพิสัย 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

  1.   มีวนิยั 

  2.   ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

  3.   มุ่งมัน่ในการท างาน 

  4.   มีจิตสาธารณะ 
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4.  ช้ินงาน/ภาระงาน 

  1.  แบบวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งของการด าเนินงานพิทกัษรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม 

  2.  แผนผงัความคิด 

  3.  ใบงานมโนทศัน์ส่ิงแวดลอ้ม 

  4.  แบบฝึกส่งเสริมการพฒันา 

  3.  แบบบนัทึกการสะทอ้นความคิด 

  4.   แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนหน่วยท่ี  1  มาเตรียมความพร้อมกนัก่อน    

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

  ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมคัรใจและส่งตวัแทนมารับแบบวิเคราะห์กรณีตวัอยา่ง

ของการด าเนินงานเพื่อพิทกัษ์รักษาส่ิงแวดล้อมในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงประกอบด้วยสถานการณ์ท่ีประชาชนใน

ชุมชนด าเนินงานร่วมกนั  เพื่อดูแลนรักษา  ป้องกนัแกไ้ข  บรรเทาและ/หรือปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน

ของตนเอง  จ านวน  3  เร่ือง  ไดแ้ก่  1)  ปัญหาขยะมูลฝอย   2)  ปัญหามลพิษ  และ  3)   ปัญหาอุทกภยัใน

ทอ้งถ่ิน  และชุดค าถามวิเคราะห์ความรู้และทกัษะดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์   ครูใช้กรณี

ตวัอยา่งแต่ละกรณีในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยเทคนิควธีิการสอนตามล าดบัดงัน้ี 

  1)   กรณตีัวอย่างที ่ 1  การด าเนินงานแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  ( เวลา   2  ช่ัวโมง ) 

         นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษากรณีตวัอยา่งและอภิปรายเบ้ืองตน้ภายในกลุ่ม  ครูน าอภิปราย

ตามล าดบัค าถามวิเคราะห์ความรู้และทกัษะดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัใช้ส่ือใบความรู้ เร่ือง  ความรู้พื้นฐาน

เก่ียวกบัขยะมูลฝอย  เพื่อสรุปมโนทศัน์เก่ียวกบัขยะมูลฝอย  ครูใช้เทคนิคฝังความคิดเพื่อการพฒันาทกัษะ

การประเมินส่วนได้ส่วนเสียของผู ้มีส่วนร่วมเก่ียวข้อง  และให้นักเรียนน าเสนอภาพวาดสะท้อน

ประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนริมฝ่ังลุ่มน ้าป่าสัก  

  2)   กรณตีัวอย่างที ่ 2  การด าเนินงานป้องกนัมลพษิ  ( เวลา  2  ช่ัวโมง ) 

       ครูให้นกัเรียนศึกษา  อภิปรายร่วมกนัเพื่อตอบค าถามในชุดค าถามวิเคราะห์ความรู้และ

ทกัษะดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัใชส่ื้อใบความรู้ เร่ือง  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปัญหามลพิษ   เพื่อสรุปมโนทศัน์

เก่ียวกบัมลพิษ    สร้างผงัความคิดและภาพวาดสะทอ้นประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัปัญหามลพิษในชุมชนริมฝ่ัง

ลุ่มน ้าป่าสัก  น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนโดยครูน าอภิปรายสรุปความรู้ เร่ือง  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัมลพิษ  

เพื่อสรุปมโนทศัน์เก่ียวกบัมลพิษ 
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  3)  กรณตีัวอย่างที ่3  การด าเนินงานป้องกนัแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ( เวลา  2 ช่ัวโมง) 

   ครูมอบหมายงานล่วงหนา้ใหน้กัเรียนศึกษา  อภิปรายร่วมกนัเพื่อตอบค าถามในชุด

ค าถามวิเคราะห์ความรู้และทกัษะด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกบัใช้ส่ือใบความรู้ เร่ือง  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ

ปัญหาอุทกภยั  และเตรียมน าเสนอผลการศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายข้ึนกบัความถนดัของนกัเรียน  เพื่อ

สรุปมโนทศัน์เก่ียวกบัปัญหาอุทกภยัและเช่ือมโยงไปถึงอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

โลก   จากนั้นครูน าอภิปรายสรุปกิจกรรมการวิเคราะห์กรณีตวัอย่างการด าเนินงานเพื่อป้องกนัอุทกภยัใน

ทอ้งถ่ินและน านกัเรียนสะทอ้นความคิดร่วมกนั 

  การสะท้อนความคิด   

   ครูให้นกัเรียนนัง่รวมเป็นกลุ่มเรียงเป็นรูปตวัอกัษร  O   หรือ  U   โดยมีครูนัง่เป็น

ส่วนหน่ึงของวงและคอยตั้งค  าถามกระตุน้ให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจาก

การเรียนรู้กรณีตวัอย่างการด าเนินงานเพื่อพิทกัษ์รักษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอ่ืน  เพื่อส่งเสริมความหมาย

ของสถานท่ีและเจตคติดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยมีล าดบัถามดงัน้ี  

   1)  เหตุใดชุมชนจึงตอ้งร่วมมือกนัพิทกัษ์รักษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนเอง   

( ส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมนุษยต์อ้งพึ่งพาอาศยัร่วมกนั  เพื่อการด ารงชีวิต การพฒันาทางสังคม   

เศรษฐกิจและการด ารงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ) 

   2)  ลักษณะของส่ิงแวดล้อมท่ีดีในความคิดเห็นของนักเรียนเป็นอย่างไร( 

ส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาดปราศจากมลพิษหรือส่ิงแปลกปลอมท่ีส่งผลต่อสมดุลของระบบนิเวศและ 

มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์เอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของชีวติในปัจจุบนัและอนาคต ) 

   3)   เหตุใดเราจึงตอ้งการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  (  ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีนั้นเอ้ือประโยชน์ต่อการ

พฒันาคุณภาพชีวติของมนุษย ์) 

   4)   ท้องถ่ินของนักเรียน  ( ริมฝ่ังลุ่มน ้ าป่าสัก )  ในปัจจุบันมีลักษณะของ

ส่ิงแวดล้อมท่ีดีหรือไม่  อย่างไร  (  ข้ึนอยู่กบัค าตอบของนักเรียน  และครูควรตั้งค  าถามให้นักเรียนระบุ

ลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มริมฝ่ังลุ่มน ้ าป่าสักท่ีสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของการเรียนการสอน  เช่น  ชุมชนริมฝ่ังลุ่ม

น ้าป่าสักมีขยะมูลฝอยมากข้ึน   มีเสียงรถจกัรยานยนตด์งัรบกวนตลอดทั้งวนั  และมกัมีน ้าท่วมขงั  ฯลฯ ) 

   5)   นัก เ รี ยน รู้ สึก ห่วงใ ย ต่อ ส่ิ งแวดล้อมในท้อ ง ถ่ินของตน เองห รือไม่   

ในเร่ืองใด  ( ข้ึนอยูก่บัค  าตอบของนกัเรียน ) 

  ครูใหน้กัเรียนบนัทึกสะทอ้นความคิดของตนเองลงใน  แบบบนัทึกสะทอ้นความคิด   แลว้

น ามาส่งครูในวนัต่อไป 
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6.  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้  

 ส่ือการเรียนรู้ 

  1.  แบบวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งของการด าเนินงานเพื่อพิทกัษรั์กษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอ่ืน 

  2.  แบบบนัทึกการสะทอ้นความคิด 

  3.  ใบความรู้  เร่ือง  ไดแ้ก่  ความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอย   ความรู้เก่ียวกบัมลพิษ  และความรู้

เก่ียวกบัปัญหาอุทกภยั  

 แหล่งการเรียนรู้ 

  1.   หอ้งวทิยาศาสตร์ 

  2.   หอ้งศูนยส่ื์อการเรียนการสอน 

  3.   ชุมชนริมฝ่ังลุ่มน ้าป่าสัก 

7.  การวดัผล/ประเมินผลการเรียนรู้ 

 วธีิการ/เคร่ืองมือวดัผล 

  1.  การตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารตรวจความรู้และทกัษะดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

  2.   การวเิคราะห์เน้ือหา 

 หลกัฐานการเรียนรู้ 

  1.  แบบวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งของการด าเนินงานพิทกัษรั์กษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอ่ืน 

  2.   ค  าตอบท่ีใหค้วามคิดเห็น  อารมณ์ความรู้สึกจากการสะทอ้นความคิดของนกัเรียนทั้งใน

หอ้งเรียนและจากการบนัทึกการสะทอ้นความคิดของนกัเรียน 

 การประเมินผล 

  1.  คะแนนความรู้และทกัษะดา้นส่ิงแวดลอ้มสูงกวา่ร้อยละ  60   ผา่นเกณฑ ์

  2.  ค  าตอบแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

  3.  ค  าตอบของนกัเรียนสะทอ้นเจตคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนใหญ่ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
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แผนการจดัการเรียนรู้ที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  มาเตรียมความพร้อมกนัก่อน     จ านวน   6    ช่ัวโมง 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    รายวชิาเพิม่เติม  รหัสวชิา  16201 

 เร่ือง   การวเิคราะห์กรณตีัวอย่างการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย         เวลา   2     ช่ัวโมง 

 
1.  สาระส าคัญ 

  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลืองตามวิถีบริโภคนิยมเป็นสาเหตุให้ชนิดและ

ปริมาณขยะมูลฝอยในส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน  และหากในทอ้งถ่ินใดท่ีไม่มีวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยชนิดต่าง 

ๆ  อยา่งถูกวธีิและมีประสิทธิภาพยอ่มท าใหเ้กิดความเส่ือมโทรมและอาจเกิดมลพิษในส่ิงแวดลอ้มได ้

2.   ผลการเรียนรู้ 

  1.  มีความรู้ในมโนทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

  2.  อธิบายบริบทของส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

  3.  ระบุประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม  และวิธีการด าเนินงานเพื่อดูแลรักษา  ป้องกนัแก้ไข

บรรเทาและฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 

  4.  ระบุลกัษณะของส่ิงแวดลอ้ม  และบอกความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มท่ีดีได ้

  5.  อธิบายลกัษณะและคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มในชุมชนได ้

3.  สาระการเรียนรู้ 

  ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากขยะมูลฝอยในชุมชนจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความสามารถใน

การก าจดัมีไม่เท่ากบัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนหรือการก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสมจนท า

ใหเ้กิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่  มลพิษทางอากาศจากควนัและสารมลพิษท่ีเกิดจากการเผาขยะมูล

ฝอยกลางแจง้   มลพิษทางน ้ าจากการกองขยะมูลฝอยบนพื้นหรือการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธีเม่ือฝนตก

จะท าใหเ้กิดการชะลา้งน ้าเสียไหลลงสู่แหล่งน ้า    

  ทกัษะชีวติ 

  1.  พุทธิพิสัย 

  2.  จิตพิสัย 

  3.  ทกัษะพิสัย 
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  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

  1.   มีวนิยั 

  2.   ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

  3.   มุ่งมัน่ในการท างาน 

  4.   มีจิตสาธารณะ 
 

4.  ช้ินงาน/ภาระงาน 

  1.   วเิคราะห์กรณีตวัอยา่งของการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยในทอ้งถ่ิน 

  2.    แผนผงัความคิดพินิจขยะมูลฝอย 

  3.    ภาพจากขยะมูลฝอย 

  4.   แบบฝึกส่งเสริมการพฒันาท่ี  1  เร่ือง  การพิทกัษรั์กษาขยะมูลฝอย 

  5.   แบบบนัทึกการสะทอ้นความคิด 

  6.   แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนหน่วยท่ี  1  มาเตรียมความพร้อมกนัก่อน     
 

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ ( เวลา  2  ช่ัวโมง ) 

  1.   นกัเรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนหน่วยท่ี  1  มาเตรียมความพร้อมกนั

ก่อน    จ  านวน  10  ขอ้   คะแนนเตม็  10  คะแนน  ในเวลา  10  นาที 

  2.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมคัรใจแล้วส่งตวัแทนมารับ  แบบวิเคราะห์กรณี

ตวัอย่างของการด าเนินงานแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในทอ้งถ่ินอ่ืน   จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั

ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ี  1   และอภิปรายเบ้ืองตน้ภายในกลุ่มเป็นเวลา  20  นาที 

  3.   เม่ือครบก าหนดเวลา  ครูถามนกัเรียนวา่    “  ผูบ้ริหารเทศบาลเมืองสระบุรีพบปัญหา

อะไรเก่ียวกบัขยะมูลฝอย ”  (  การระบุประเด็นปัญหา ) 

  4.  ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัเขียนผงัความคิดสรุปสาระส าคญัของกรณีตวัอยา่งท่ี  1  

เพื่อตอบค าถามวา่  “ บุคคล  กลุ่มบุคคล  หน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาดงักล่าว   และมี

ส่วนเก่ียวขอ้งในฐานะผูก่้อปัญหาหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากปัญหาอยา่งไร ”    (  การประเมินส่วนไดส่้วน

เสีย )  เป็นเวลา  15  นาที  เม่ือครบก าหนดเวลา  ครูให้นกัเรียนน าเสนอผงัความคิดหนา้ชั้นเรียนและอภิปราย

ร่วมกนั 

  5.   ครูน าอภิปรายร่วมกบันกัเรียนวา่  “  ผูบ้ริหารเทศบาลเมืองสระบุรีไดก้ าหนดกลยุทธ์ใน

การป้องกนัแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยอยา่งไร ”  ( การระบุวธีิด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม )   
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  6.  ครูอภิปรายร่วมกบันกัเรียนเพื่อสรุปความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัขยะมูลฝอยโดยใชใ้บความรู้  

เร่ือง  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัขยะมูลฝอย  ประกอบ     โดยมีล าดบัค าถามดงัน้ี 

   6.1  ขยะมูลฝอยคืออะไร  (  มโนทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ) 

   6.2   ขยะมูลฝอยแบ่งเป็นก่ีชนิด/ประเภท  อะไรบา้ง  ( มโนทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ) 

   6.3   การก าจดัขยะมูลฝอยท าไดอ้ยา่งไร  ( มโนทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ) 

   6.4   ปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลกระทบอยา่งไรต่อวิถีชีวิตของชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม  

( มโนทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ) 

  7.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนริมฝ่ังลุ่ม

น ้าป่าสัก  แลว้วาดภาพระบายสีลงในกระดาษวาดเขียน  ใชเ้วลา  30  นาที  โดยมีค าถามดงัต่อไปน้ี 

   7.1     ชุมชนริมฝ่ังลุ่มน ้ าป่าสักมีปัญหาขยะมูลฝอยบา้งหรือไม่     อยา่งไร ( บริบท

ของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ) 

   7.2  สาเหตุส าคญัของปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนริมฝ่ังลุ่มน ้ าป่าสักคืออะไร ( 

บริบทของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ) 

   7.3  ปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนริมฝ่ังลุ่มน ้ าป่าสักส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร (  บริบทของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ) 

  8.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าภาพวาดมาติดไวบ้นกระดานด า  แล้วส่งตวัแทนออกมา

อธิบายสาระส าคญัของภาพวาดโดยเนน้การตอบค าถามขอ้  6.1 – 6.3 

  9.  ครูตรวจสอบความรู้  ความเขา้ใจ   โดยใหน้กัเรียนทุกคนท าแบบฝึกส่งเสริมการพฒันาท่ี  

1  เร่ือง  การพิทกัษรั์กษาขยะมูลฝอย 

  10.   นกัเรียนแต่ละกลุ่มสะทอ้นความคิดโดยครูตั้งค  าถามกระตุน้ให้นักเรียนแสดงความ

คิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้กรณีตวัอยา่งการด าเนินงานเพื่อพิทกัษรั์กษาปัญหาขยะ

มูลฝอย  (  20  นาที ) 

ส่ือการเรียนรู้ 

  1.  แบบวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งของการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย 

  2.  อุปกรณ์การสอน    ไดแ้ก่   กระดาษวาดเขียนและดินสอสี 

  3.  ใบความรู้  เร่ือง  ขยะมูลฝอย 

  4.  แผนผงัความคิดพินิจขยะมูลฝอย 

  5.  ใบงานท่ี 1 ภาพจากขยะมูลฝอย 
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  6.  แบบฝึกส่งเสริมการพฒันาท่ี 1   เร่ือง  การพิทกัษรั์กษาขยะมูลฝอย 

  7.  แบบบนัทึกการสะทอ้นความคิด 

  8.  แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนหน่วยท่ี  1  มาเตรียมความพร้อมกนัก่อน     
 

การวดัและประเมินผล 

  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ของแผนการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 วธีิการ/เคร่ืองมือวดัผล 

  1.  การตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารตรวจความรู้และทกัษะดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

  2.   การวเิคราะห์เน้ือหา 

 หลกัฐานการเรียนรู้ 

  1.   แบบวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งของการด าเนินงานเพื่อพิทกัษรั์กษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอ่ืน 

  2.  แผนผงัความคิดการประเมินส่วนไดส่้วนเสียของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

  3.  ใบงานท่ี 1 ภาพจากขยะมูลฝอย 

  4.  แบบฝึกส่งเสริมการพฒันาท่ี 1 

  5.  แบบบนัทึกการสะทอ้นความคิด 

  6.  แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนหน่วยท่ี  1  มาเตรียมความพร้อมกนัก่อน    

 การประเมินผล 

  1.  คะแนนความรู้และทกัษะดา้นส่ิงแวดลอ้มสูงกวา่ร้อยละ  60   

  2.  เน้ือหาสาระถูกตอ้งเกินร้อยละ  60    

  3.   สาระส าคญัของภาพวาดและการอธิบายภาพตอบค าถามครบถว้น 

  4.  ความสมบูรณ์ของภาพจากขยะมูลฝอย   ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ 

  5.  คะแนนความรู้เร่ือง  การส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม  สูงกวา่ร้อยละ   60   

  6.  คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  สูงกวา่ร้อยละ   60 
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ค าอธิบาย  แบบวิเคราะห์ฉบบัน้ีมีกรณีตวัอย่างของการด าเนินงานพิทกัษ์รักษาแก้ปัญหาขยะมูลฝอยใน

ทอ้งถ่ิน   เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาท าความเขา้ใจสถานการณ์จากเน้ือหาของข่าว  แลว้ตอบค าถามหรือปฏิบติั

ตามค าสั่งของแต่ละกรณี  ซ่ึงแบ่งเป็น  3  ตอน  คือ ตอนท่ี  1  เป็นค าถามวเิคราะห์สถานการณ์จากเน้ือหาของ

ข่าว  ตอนท่ี  2  เป็นค าถามความรู้เก่ียวกบัมโนทศัน์ด้านส่ิงแวดล้อม  และตอนท่ี  3  เป็นค าถามความรู้

เก่ียวกบับริบทดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้ถ่ิน 

 

กรณตีัวอย่างการด าเนินงานป้องกนัแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่น 

 

 ปัญหา ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ….. เ ป็นอีกหน่ึงปัญหาส าหรับชุมชนใหญ่ในหัว เ มือง ต่างๆ   

ท่ีพยายามเร่งรัดแกไ้ขโดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหา  “ ขยะ ”  เทศบาลเมืองสระบุรีก็เป็นอีกหน่ึงองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีประสบกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากขยะ  ผูบ้ริหารฯ ไดก้ าหนดกลยุทธ์โดยการน า  อ.

ส.ม.  ร่วมสร้างบุญทอดผา้ป่าขยะรีไซเคิล  ไดท้ั้งกุศล  ลดปริมาณขยะในชุมชน  และสร้างวินัยการรักษา

ความสะอาด 

 นายภาณุพงศ ์ ทิพยเศวต ( คลา้ย )  นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี  เปิดเผยวา่  เทศบาลเมืองสระบุรีเป็น

เทศบาลท่ีมีชุมชนขนาดใหญ่  จ  านวน  29  ชุมชน  มีประชากรหนาแน่นเม่ือปัจจุบนัความเจริญแผ่ขยายจาก

จงัหวดัชานเมือง  กทม.  มีผูป้ระกอบการโรงงาน  ห้างร้าน  ห้างสรรพสินคา้  พากนัมาเปิดด าเนินกิจการใน

บริเวณโดยรอบมากมายหลายแห่ง  จ านวนพนักงาน  เจา้หน้าท่ีและผูใ้ช้แรงงานท่ีมาท างานในสถาน

ประกอบการต่างๆ เหล่านั้น  รวมถึงประชากรแฝงจึงหลัง่ไหลเดินทางเขา้มาท างาน  และพ านักอาศยัใช้

บริการดา้นสาธารณูปโภคเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก  ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

ชาวสระบุรี  โดยเฉพาะปัญหา  “ ขยะ ”  ในชุมชนต่างๆ  แมเ้ทศบาลจะเพิ่มรถจดัเก็บขยะ/พนกังาน  ออก

จดัเก็บขยะในท่ีต่าง ๆ  ก็ยงัไม่เพียงพอ 

 จากปัญหาดงักล่าวจึงไดจ้ดั  “ ทอดผา้ป่าขยะรีไซเคิล ”  ซ่ึงเป็นวิธีการและแรงจูงใจให้ประชาชน

ทัว่ไป  รวมถึงบรรดาเด็กนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมกนัลดปริมาณ “ ขยะ ”  ในส่วนของประชาชนชาวบา้นท่ีพกั 

อาศยัตามบา้นเรือนหรือแหล่งชุมชนต่าง ๆ  กองอนามยัและส่ิงแวดลอ้มมอบหมายให้  อ.ส.ม.  ของแต่ละ

ชุมชนออกไปประชาสัมพนัธ์เชิญชวน  ปลุกจิตส านึกใหทุ้กคนมีจิตรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยการลดปริมาณขยะท่ี
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เพิ่มมากข้ึน  โดยการน ากลบัมาใชใ้หม่  ใชซ้ ้ า  หรือปรับเปล่ียนสภาพไดอี้ก  ในขณะเดียวกนัยงัไดบ้อกบุญ

เชิญชวนให้ผูมี้จิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญดว้ยทุนทรัพย ์ หรือดว้ยการบริจาคขยะรีไซเคิล เช่น  กระดาษ  

พลาสติก   ขวดแกว้  อะลูมิเนียม  กระป๋อง  เศษเหล็ก  ฯลฯ  ร่วมในกองผา้ป่าเพื่อน าขยะท่ีไดม้าเหล่านั้นขาย

ใหร้้านซ้ือของเก่าน าเงินท่ีไดม้าถวายแก่วดัต่าง ๆ  เพื่อเป็นการบ ารุงพระพุทธศาสนา   ไดบุ้ญไดกุ้ศลโดยทัว่

กนัท่ีส าคญัเป็นส่วนหน่ึงท่ีไดล้ดปริมาณขยะ 

 

แหล่งทีม่า  วารสาเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ข่าว  เทศบาลเมืองสระบุรี   ปีท่ี 22   

                  ฉบบัท่ี  11   เดือน  กนัยายน  2556 

 

ตอนที ่ 1  ให้นักเรียนพจิารณาเนือ้หาของข่าว  แล้วตอบค าถามข้อ  1 – 3 

1.  นกัเรียนคิดวา่อะไรคือปัญหาท่ีท าใหชุ้มชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีประสบปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 

……………………………………………………………………………………………………..………. 

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

…………………………………………………………………………………………………….………. 

2.  จากข่าววารสารขา้งตน้ใหน้กัเรียนอธิบายความหมายของค าวา่ “ ทอดผา้ป่าขยะรีไซเคิล ”   

……………………………………………………………………………………………………..………. 

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

…………………………………………………………………………………………………….………. 

3.   ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษน้ีควรมีวิธีการด าเนินงานเพื่อดูแลรักษา  ปกป้องหรือ

ฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………..………. 

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

…………………………………………………………………………………………………….………. 
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ตอนที ่ 2  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิม่เติมจากแหล่งข้อมูลทีค่รูก าหนดให้เพือ่ตอบค าถามต่อไปนี ้
 

1.  ขยะมูลฝอยคืออะไร 

……………………………………………………………………………………………………..………. 

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

…………………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………….………. 
 

2.  ขยะมูลฝอยแบ่งเป็นก่ีชนิดอะไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………..………. 

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

…………………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………….………. 
 

3.  การก าจดัขยะมูลฝอยในชุมชนท าไดอ้ยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………..………. 

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

…………………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………….………. 
 

4.  ปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลกระทบอยา่งไรต่อวถีิชีวติของชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

……………………………………………………………………………………………………..………. 

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

…………………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………….………. 
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ตอนที่  3  ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงสภาพการณ์เกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่นแล้วตอบค าถาม

ต่อไปนี ้
 

1.  ทอ้งถ่ินท่ีนกัเรียนอาศยัอยูมี่ปัญหาขยะมูลฝอยบา้งหรือไม่  อยา่งไร 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.  สาเหตุส าคญัของปัญหาขยะมูลฝอยในทอ้งถ่ินของเราคืออะไร 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3.  ปัญหาขยะมูลฝอยในทอ้งถ่ินของเราส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติของชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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  ขยะมูลฝอย  ตามความหมายของกรมควบคุมมลพิษ หมายถึง  เศษกระดาษ  เศษผ้า   

เศษสินคา้  เศษวสัดุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถา้  มูลสัตว ์ ซากสัตวห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจาก

ถนน ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน  และหมายรวมถึงมูลฝอยตืดเช้ือ  มูลฝอยเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน

หรือครัวเรือน  ยกเวน้วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ของโรงงานซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีก าหนดไวต้ามกฎมายวา่ดว้ย

โรงงาน 

  การจดัจ าแนกชนิดหรือประเภทของขยะมูลฝอย  ตามลักษณะทางกายภาพ แบ่งเป็น  4  

ชนิดดงัน้ี 

  1.  ขยะย่อยสลาย  หมายถึง  ขยะท่ีเน่าเสียหรือย่อยสลายไดเ้ร็ว  น ามาหมกัท าปุ๋ยได ้เช่น  

เศษผกั  เปลือกผลไม ้ เศษอาหาร  ใบไม ้ เศษเน้ือสัตว ์ เป็นตน้  แต่ไม่รวมถึงเศษซากจากห้องปฏิบติัการ

ทดลอง 

  2.  ขยะแปรใช้ใหม่หรือรีไซเคิล  หมายถึง  ของเสียบรรจุภณัฑ์  หรือวสัดุเหลือใช้ซ่ึง

สามารถน าเขา้กระบวนการแปรสภาพให้น ากลบัมาใช้ประโยชน์ได้อีกคร้ัง  เช่น  แก ้ กระดาษ  พลาสติก  

โลหะ  อะลูมิเนียม  ยางรถยนต ์ เป็นตน้ 

  3.   ขยะอนัตราย  หมายถึง  ขยะท่ีมีองคป์ระกอบหรือปนเป้ือน  วตัถุอนัตรายชนิดต่าง ๆ  ท่ี

อาจ าให้เกิดอนัตรายแก่มนุษย์  สัตว์  พืช  ทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม  ได้แก่  ถ่านไฟฉาย  หลอดไฟฟ้า  

แบตเตอร่ีโทรศพัท ์ ภาชนะบรรจุสารก าจดัศตัรูพืช  กระป๋องสเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี  เป็นตน้ 

  4. ขยะทัว่ไป  หมายถึง  ขยะท่ียอ่ยสลายและไม่คุม้ค่ากบัการน ากลบัมาใชใ้หม่  เช่น  ถุงหรือ

ห่อพลาสติกใส่ขนม   ผงซกัฟอก   ลูกอม   ซองบะหม่ีก ่าส าเร็จรูป   ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร  กล่องโฟม  

เป็นตน้ 
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การก าจัดขยะมูลฝอยชนิดต่างๆ  ในชุมชน   

  การก าจดัขยะมูลฝอยชนิดต่างๆ  ในชุมชน  มีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

  1.   การหมกัท าปุ๋ย  เป็นการยอ่ยสลายขยะอินทรียด์ว้ยกระบวนการยอ่ยสลายของจุลินทรีย์

ใหแ้ปรสภาพเป็นแร่ธาตุท่ีมีลกัษณะคงรูป  มีสีด าค่อนขา้งแหง้และสามารถใชป้รับปรุงคุณภาพของดิน 

  2.   การเผาขยะในเตาเผา  เป็นการเผาท าลายขยะมูลฝอยในเตาเผาท่ีได้รับการออกแบบ

ก่อสร้างให้มีอุณหภูมิในการเผาท่ี 850 – 1,200  องศาเซลเซียส  เพื่อให้การเผาท าลายสมบูรณ์ท่ีสุด  แต่ของ

เสียจากการเผาท าลายมกัก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ  เช่น  ฝุ่ นขนาดเล็ก  ก๊าซพิษต่างๆ  เป็นตน้ 

  3.    การฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล  เป็นการน าขยะมูลฝอยมาฝังกลบในพื้นทีเฉพาะท่ีได้

คดัเลือกตามหลกัวชิาการดา้นเศรษฐกิจ  สังคม   ส่ิงแวดลอ้ม  วศิวกรรม  สถาปัตยกรรมและความยนิยอมจาก

ประชาชนภายใตม้าตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การปนเป้ือนของน ้ า  ขยะลงสู่น ้ าใตดิ้นส่ง

ผลกระทบต่อการใชน้ ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน 

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากขยะมูลฝอยในชุมชน 

  ผลกระทบจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความสามารถในการก าจดัมีไม่เท่ากปัริมาณขยะมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนหรือก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธีิการท่ีไม่เหมาะสมจนท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มไดด้งัน้ี 

  1.  มลพิษทางอากาศจากควนัและสารมลพิษท่ีเกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจง้ 

  2.  มลพิษทางน ้าจากการกองขยะมูลฝอยบนพื้นหรือการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่ถูกวธีิเม่ือฝน

ตกจะท าใหเ้กิดการชะลา้งน ้าเสียไหลลงสู่แหล่งน ้า 

  3.  แหล่งพาหะน าโรคจากพื้นท่ีกกัเก็บขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล  จนเกิดเป็นแหล่ง

เพาะพนัธ์พาหะน าโรคติดต่อท าใหมี้ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 

  4.  มลพิษทางสายตา  เหตุร าคาญและความไม่น่าดูจากการปล่อยทิ้งขยะมูลฝอยบนพื้นและ

ในแหล่งน ้า 
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ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนแผนผงัความคิดสรุปสาระส าคญัของกรณีตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาผลกระทบ

จากปัญหา   และแนวทางในการแกปั้ญหาขยะมูลฝอย 
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เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี ( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 ) 

ผลงานถูกตอ้ง  ชดัเจนตาม
ลกัษณะเน้ือหาข่าวสาร 

ผลงานพอใช ้  ยงัมีขอ้มูลตาม
ลกัษณะเน้ือหาข่าวสารท่ีไม่
ชดัเจน 

ผลงานตอ้งปรับปรุง  ขอ้มูล 
ไม่ถูกตอ้งตามลกัษณะเน้ือหา
ข่าวสาร 

 

      ดี  (ระดับ  3 )            

      พอใช้ ( ระดับ  2 )            

      ปรับปรุง ( ระดับ 1 ) 
 

สรุป            ผ่าน          ไม่ผ่าน 

 

 

     ลงช่ือ       ผู้ประเมิน 

          (                  ) 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนวาดภาพท่ีเก่ียวกบัขยะมูลฝอยในชุมชนของนกัเรียนและตกแต่งให้สวยงาม 

( ในเวลา  15  นาที ) 

 

 

 

   

    

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
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ระดับคุณภาพ 

ดี ( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 ) 

ผลงานถูกตอ้ง  ชดัเจนตาม
ลกัษณะเน้ือหาข่าวสาร 

ผลงานพอใช ้  ยงัมีขอ้มูลตาม
ลกัษณะเน้ือหาข่าวสารท่ีไม่
ชดัเจน 

ผลงานตอ้งปรับปรุง  ขอ้มูล 
ไม่ถูกตอ้งตามลกัษณะเน้ือหา
ข่าวสาร 

 

      ดี  (ระดับ  3 )            

      พอใช้ ( ระดับ  2 )            

      ปรับปรุง ( ระดับ 1 ) 
 

สรุป            ผ่าน          ไม่ผ่าน 

 

  

     ลงช่ือ       ผู้ประเมิน 

          (                  ) 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี   ( ในเวลา  10  นาที ) 

 1.  นักเรียนได้ท ากิจกรรมอะไรบา้งท่ีเป็นการก าจดัขยะมูลฝอยในชุมชน  และเพราะเหตุใดจึงท า

กิจกรรมดงักล่าว 

เหตุผล         เหตุผล 

……………………………      …………………….. 

……………………………   1. ………………         2. ……………… …………………….. 

……………………………      …………………….. 

 

    การก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 

เหตุผล         เหตุผล 

……………………………      …………………….. 

……………………………   3. ………………         4. ……………… …………………….. 

……………………………      …………………….. 

 

 

  2.  นกัเรียนคิดวา่การก าจดัขยะมูลฝอยในชุมชนมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี  ( ในเวลา  10  นาที ) 
 

1.  ทอ้งถ่ินของนกัเรียน ( ชุมชนริมฝ่ังลุ่มน ้าป่าสัก )  ในปัจจุบนัมีปัญหาขยะมูลฝอยหรือไม่  อยา่งไร  

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

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

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

2.   เหตุใดชุมชนจึงตอ้งร่วมมือกนัแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในทอ้งถ่ินของตนเอง ( ชุมชนริมฝ่ังลุ่มน ้าป่าสัก )     

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

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

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

3.  ผลกระทบจากขยะมูลฝอยในทอ้งถ่ิน ( ชุมชนริมฝ่ังลุ่มน ้าป่าสัก )  ตามความคิดเห็นของนกัเรียนมี

อะไรบา้ง 

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

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

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

4.   การรีไซเคิลขยะมูลฝอยส่งผลดีต่อวถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน  ( ชุมชนริมฝ่ังลุ่มน ้ าป่าสัก )  ของนกัเรียน

อยา่งไร 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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เลขที่ มีวนัิย ใฝ่เรียนใฝ่รู่ 
มุ่งมั่นในการ

ท างาน 

มีจิต

สาธารณะ 
เฉลีย่ ระดับ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

      ลงช่ือ       ผู้ประเมิน 

                  (                  ) 

เกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ระดบัค่าเฉล่ีย   2.50 – 3.00     หมายถึง คุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบั  ดีเยีย่ม 

 ระดบัค่าเฉล่ีย   1.50 – 2.49     หมายถึง คุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบั  ดี 

 ระดบัค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.49     หมายถึง คุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบั  ผา่น 
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เกณฑ์การให้คะแนนคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ทีสั่งเกตจากการร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

รายการ

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

3 ( ดีเยีย่ม )  2  ( ดี ) 1 ( ผ่าน ) 

มีวนิยั ยดึมัน่ในขอ้ตกลง   

กฎ  เกณฑแ์ละระเบียบ

ขอ้บงัคบัของครอบครัว  

โรงเรียนและสังคม  

โดยไม่ตอ้งเตือน 

ยดึมัน่ในขอ้ตกลง  

กฎ  เกณฑแ์ละระเบียบ

ขอ้บงัคบัของครอบครัว  

โรงเรียนและสังคม   

โดยมีการเตือนเป็นบางคร้ัง  

ยดึมัน่ในขอ้ตกลง   

กฎ  เกณฑแ์ละระเบียบ

ขอ้บงัคบัของครอบครัว  

โรงเรียนและสังคม  โดยมี

การเตือนเป็นส่วนใหญ่  

ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตั้งใจและเพียรพยายาม

ในการเรียน  แสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  

โดยไม่ตอ้งเตือน 

ตั้งใจและเพียรพยายามใน

การเรียน  แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียนไม่

สม ่าเสมอ  โดยมีการเตือน

เป็นบางคร้ัง 

ตั้งใจและเพียรพยายามใน

การเรียน  แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียนไม่

สม ่าเสมอ  โดยมีการเตือน

เป็นส่วนใหญ่ 

มุ่งมัน่ใน

การท างาน 

ตั้งใจและใหค้วาม

ร่วมมือในการปฏิบติั

กิจกรรมตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายโดยไม่ตอ้ง

เตือน 

ตั้งใจและใหค้วามร่วมมือ

ในการปฏิบติักิจกรรม

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายโดย

มีการเตือนเป็นบางคร้ัง 

ตั้งใจและใหค้วามร่วมมือ

ในการปฏิบติักิจกรรม

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายโดย

มีการเตือนเป็นส่วนใหญ่ 

มีจิต

สาธารณะ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

หรือสถานการณ์ท่ี

ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่

ผูอ่ื้นชุมชนและสังคม

โดยไม่ตอ้งเตือน 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ

สถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิด

ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นชุมชน

และสังคมโดยมีการเตือน

เป็นบางคร้ัง 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ

สถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิด

ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นชุมชน

และสังคมโดยมีการเตือน

เป็นส่วนใหญ่ 

 
 


