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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ของรู ปแบบหลักสู ตรรายวิชาเพิม่ เติม
เพือ่ ส่ งเสริมการพัฒนาสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยัง่ ยืน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ( LBBBE Model )

จัดทาโดย
นางสาวนวลจันทร์ เสมาขันธ์
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๑ ( วัดทองพุ่มพวง )
สั งกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 มาเตรียมความพร้ อมกันก่อน
รหัส ว 16201 รายวิชาเพิม่ เติม เรื่อง การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่ างยัง่ ยืน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 6 ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ในมโนทัศน์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
2. อธิ บายบริ บทของสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
3. ระบุ ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และวิธีการดาเนิ นงานเพื่อดู แลรั กษา ป้ องกันแก้ไข
บรรเทาและฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม
4. ระบุลกั ษณะของสิ่ งแวดล้อม และบอกความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมที่ดีได้
5. อธิ บายลักษณะและคุณค่าของสิ่ งแวดล้อมในชุมชนได้
2. สาระสาคัญ
การเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนเป็ นการพัฒนาความรู ้ ทักษะและเจตคติดา้ นสิ่ งแวดล้อมที่
นักเรี ยนจาเป็ นต้องใช้ในการสารวจและวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเพื่อวางแผนการดู แล รักษา
ป้ องกัน บรรเทาและ/หรื อฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่ น โดยให้นกั เรี ยนศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายสรุ ปและ
สะท้อนความคิดร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อมและเจตคติที่ดีต่อการพิทกั ษ์รักษาสิ่ งแวดล้อม
อันส่ งผลต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งหมายถึง การศึกษา สื บค้น โดยผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้การพัฒนาที่
คานึ งถึ งองค์รวมของทุ กด้านอย่างสมดุ ลบนฐานทรั พยากรธรรมชาติ ภูมิปั ญญาท้องถิ่ นและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จากการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนและประชาชนในท้องถิ่น

ด้วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่ งกันและ

กัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวติ ที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งมีข้ นั ตอนการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ดังนี้ 1) ขั้นเตรี ยมทักษะพื้นฐานให้กบั นักเรี ยน 2) ขั้นสารวจประเด็นปั ญหาลุ่มน้ าป่ าสัก 3) ขั้นวิเคราะห์
บริ บทของประเด็นปั ญหาลุ่มน้ าป่ าสัก 4) ขั้นวางแผนการพิทกั ษ์รักษาลุ่มน้ าป่ าสัก 5) ขั้นลงมือพิทกั ษ์
รักษาลุ่มน้ าป่ าสัก 6) ขั้นนาเสนอผลการพัฒนาสู่ สาธารณะ
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3. สาระการเรียนรู้
1. ความรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อม ( Environmental Knowledge ) เป็ นความรู้ในมโนทัศน์ดา้ น
สิ่ งแวดล้อมและความรู ้ ในบริ บทของปั ญหาสิ่ งแวดล้อมระดับท้องถิ่ น ระดับประเทศและระดับโลกตาม
หัวข้อของการเรี ยนการสอน จานวน 3 เรื่ อง ได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษและปัญหาอุทกภัย
2. ทักษะด้านสิ่ งแวดล้อม ( Environmental Skills ) เป็ นความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ ที่เป็ นประเด็ นปั ญหาสิ่ ง แวดล้อมในท้องถิ่ นอื่ นตามหัวข้อของการเรี ย นการสอน จานวน 3
หัวข้อได้แก่ ปั ญหาขยะมู ล ฝอย ปั ญหามลพิษ และปั ญหาอุ ทกภัย เพื่อระบุ ประเด็นปั ญหาสิ่ ง แวดล้อม
ประเมิ นส่ วนได้ส่วนเสี ยของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ และระบุ วิธีการดาเนิ นงานเพื่อดู แลรั กษา
ป้ องกันแก้ไข และ/หรื อฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม
3. การรั บ รู ้ ล ัก ษณะของสิ่ ง แวดล้อ มที่ ดี เป็ นความสามารถในการระบุ ล ัก ษณะของ
สิ่ งแวดล้อมที่สะอาดปราศจากมลพิษหรื อสิ่ งแปลกปลอมที่ส่งผลต่อสมดุ ลของระบบนิ เวศและความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในปั จจุบนั และอนาคต
สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
ทักษะชีวติ
1. พุทธิพิสัย
2. จิตพิสัย
3. ทักษะพิสัย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
4. มีจิตสาธารณะ
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4. ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. แบบวิเคราะห์กรณี ตวั อย่างของการดาเนินงานพิทกั ษ์รักษาสิ่ งแวดล้อม
2. แผนผังความคิด
3. ใบงานมโนทัศน์สิ่งแวดล้อม
4. แบบฝึ กส่ งเสริ มการพัฒนา
3. แบบบันทึกการสะท้อนความคิด
4. แบบทดสอบก่อนเรี ยนหลังเรี ยนหน่วยที่ 1 มาเตรี ยมความพร้อมกันก่อน
5. กิจกรรมการเรียนรู้
ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจและส่ งตัวแทนมารับแบบวิเคราะห์กรณี ตวั อย่าง
ของการดาเนิ นงานเพื่อพิท กั ษ์รักษาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่ น ซึ่ งประกอบด้วยสถานการณ์ ที่ประชาชนใน
ชุ มชนดาเนิ นงานร่ วมกัน เพื่อดูแลนรักษา ป้ องกันแก้ไข บรรเทาและ/หรื อปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่ น
ของตนเอง จานวน 3 เรื่ อง ได้แก่ 1) ปั ญหาขยะมูลฝอย 2) ปั ญหามลพิษ และ 3) ปั ญหาอุทกภัยใน
ท้องถิ่น และชุ ดคาถามวิเคราะห์ความรู ้ และทักษะด้านสิ่ งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ครู ใช้กรณี
ตัวอย่างแต่ละกรณี ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนตามลาดับดังนี้
1) กรณีตัวอย่างที่ 1 การดาเนินงานแก้ ไขปัญหาขยะมูลฝอย ( เวลา 2 ชั่วโมง )
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษากรณี ตวั อย่างและอภิปรายเบื้องต้นภายในกลุ่ม ครู นาอภิปราย
ตามลาดับคาถามวิเคราะห์ความรู้และทักษะด้า นสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับใช้สื่อใบความรู ้ เรื่ อง ความรู ้ พ้ืนฐาน
เกี่ ยวกับขยะมูลฝอย เพื่อสรุ ปมโนทัศน์เกี่ ยวกับขยะมูลฝอย ครู ใช้เทคนิ คฝั งความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะ
การประเมิ น ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของผู ้มี ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วข้อ ง และให้ นั ก เรี ยนน าเสนอภาพวาดสะท้อ น
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับปั ญหาขยะมูลฝอยในชุมชนริ มฝั่งลุ่มน้ าป่ าสัก
2) กรณีตัวอย่างที่ 2 การดาเนินงานป้องกันมลพิษ ( เวลา 2 ชั่วโมง )
ครู ให้นกั เรี ยนศึกษา อภิปรายร่ วมกันเพื่อตอบคาถามในชุ ดคาถามวิเคราะห์ความรู ้ และ
ทักษะด้านสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับใช้สื่อใบความรู ้ เรื่ อง ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับปั ญหามลพิษ เพื่อสรุ ปมโนทัศน์
เกี่ยวกับมลพิษ สร้างผังความคิดและภาพวาดสะท้อนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับปั ญหามลพิษในชุมชนริ มฝั่ง
ลุ่มน้ าป่ าสัก นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยนโดยครู นาอภิปรายสรุ ปความรู ้ เรื่ อง ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมลพิษ
เพื่อสรุ ปมโนทัศน์เกี่ยวกับมลพิษ
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3) กรณีตัวอย่างที่ 3 การดาเนินงานป้องกันแก้ ไขปัญหาอุทกภัย ( เวลา 2 ชั่วโมง)
ครู มอบหมายงานล่วงหน้าให้นกั เรี ยนศึกษา อภิปรายร่ วมกันเพื่อตอบคาถามในชุ ด
คาถามวิเคราะห์ ความรู ้ และทักษะด้านสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับใช้สื่อใบความรู ้ เรื่ อง ความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ยวกับ
ปั ญหาอุทกภัย และเตรี ยมนาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายขึ้นกับความถนัดของนักเรี ยน เพื่อ
สรุ ปมโนทัศน์เกี่ ยวกับปั ญหาอุทกภัยและเชื่ อมโยงไปถึ งอิทธิ พลของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก จากนั้นครู นาอภิปรายสรุ ปกิ จกรรมการวิเคราะห์ กรณี ตวั อย่างการดาเนิ นงานเพื่อป้ องกันอุทกภัยใน
ท้องถิ่นและนานักเรี ยนสะท้อนความคิดร่ วมกัน
การสะท้อนความคิด
ครู ให้นกั เรี ยนนัง่ รวมเป็ นกลุ่มเรี ยงเป็ นรู ปตัวอักษร O หรื อ U โดยมีครู นงั่ เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของวงและคอยตั้งคาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นและอารมณ์ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นจาก
การเรี ยนรู ้ กรณี ตวั อย่างการดาเนิ นงานเพื่อพิทกั ษ์รักษาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่ นอื่น เพื่อส่ งเสริ มความหมาย
ของสถานที่และเจตคติดา้ นสิ่ งแวดล้อมโดยมีลาดับถามดังนี้
1) เหตุใดชุ มชนจึงต้องร่ วมมือกันพิทกั ษ์รักษาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่ นของตนเอง
( สิ่ งแวดล้อมเป็ นปั จจัย พื้นฐานที่ มนุ ษ ย์ตอ้ งพึ่งพาอาศัยร่ วมกัน เพื่ อการดารงชี วิต การพัฒนาทางสังคม
เศรษฐกิจและการดารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น )
2) ลัก ษณะของสิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี ใ นความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ยนเป็ นอย่ า งไร(
สิ่ งแวดล้ อ มที่ ส ะอาดปราศจากมลพิ ษ หรื อสิ่ งแปลกปลอมที่ ส่ ง ผลต่ อ สมดุ ล ของระบบนิ เ วศและ
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของชีวติ ในปั จจุบนั และอนาคต )
3) เหตุใดเราจึงต้องการสิ่ งแวดล้อมที่ดี ( สิ่ งแวดล้อมที่ดีน้ นั เอื้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของมนุษย์ )
4) ท้อ งถิ่ น ของนั ก เรี ยน ( ริ มฝั่ ง ลุ่ ม น้ าป่ าสั ก ) ในปั จ จุ บ ัน มี ล ัก ษณะของ
สิ่ งแวดล้อมที่ ดีหรื อไม่ อย่างไร ( ขึ้ นอยู่กบั คาตอบของนักเรี ย น และครู ควรตั้งคาถามให้นักเรี ยนระบุ
ลักษณะของสิ่ งแวดล้อมริ มฝั่งลุ่มน้ าป่ าสักที่สอดคล้องกับหัวข้อของการเรี ยนการสอน เช่น ชุ มชนริ มฝั่งลุ่ม
น้ าป่ าสักมีขยะมูลฝอยมากขึ้น มีเสี ยงรถจักรยานยนต์ดงั รบกวนตลอดทั้งวัน และมักมีน้ าท่วมขัง ฯลฯ )
5) นั ก เรี ยนรู ้ สึ กห่ วงใ ยต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ นของตนเองหรื อไม่
ในเรื่ องใด ( ขึ้นอยูก่ บั คาตอบของนักเรี ยน )
ครู ให้นกั เรี ยนบันทึกสะท้อนความคิดของตนเองลงใน แบบบันทึกสะท้อนความคิด แล้ว
นามาส่ งครู ในวันต่อไป
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6. สื่ อการเรียนรู้ และแหล่ งเรียนรู้
สื่ อการเรียนรู้
1. แบบวิเคราะห์กรณี ตวั อย่างของการดาเนินงานเพื่อพิทกั ษ์รักษาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอื่น
2. แบบบันทึกการสะท้อนความคิด
3. ใบความรู ้ เรื่ อง ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ความรู ้เกี่ยวกับมลพิษ และความรู ้
เกี่ยวกับปั ญหาอุทกภัย
แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องวิทยาศาสตร์
2. ห้องศูนย์สื่อการเรี ยนการสอน
3. ชุมชนริ มฝั่งลุ่มน้ าป่ าสัก
7. การวัดผล/ประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการ/เครื่องมือวัดผล
1. การตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การตรวจความรู ้และทักษะด้านสิ่ งแวดล้อม
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
หลักฐานการเรียนรู้
1. แบบวิเคราะห์กรณี ตวั อย่างของการดาเนินงานพิทกั ษ์รักษาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอื่น
2. คาตอบที่ให้ความคิดเห็น อารมณ์ความรู ้สึกจากการสะท้อนความคิดของนักเรี ยนทั้งใน
ห้องเรี ยนและจากการบันทึกการสะท้อนความคิดของนักเรี ยน
การประเมินผล
1. คะแนนความรู ้และทักษะด้านสิ่ งแวดล้อมสู งกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2. คาตอบแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
3. คาตอบของนักเรี ยนสะท้อนเจตคติที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นส่ วนใหญ่ถือว่าผ่านเกณฑ์
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 มาเตรียมความพร้ อมกันก่อน จานวน 6 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ รายวิชาเพิม่ เติม รหัสวิชา 16201
เรื่อง การวิเคราะห์ กรณีตัวอย่ างการแก้ ไขปั ญหาขยะมูลฝอย

เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
การใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่า งสิ้ นเปลื อ งตามวิถี บ ริ โภคนิ ย มเป็ นสาเหตุ ใ ห้ ช นิ ดและ
ปริ มาณขยะมูลฝอยในสิ่ งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และหากในท้องถิ่นใดที่ไม่มีวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยชนิ ดต่าง
ๆ อย่างถูกวิธีและมีประสิ ทธิ ภาพย่อมทาให้เกิดความเสื่ อมโทรมและอาจเกิดมลพิษในสิ่ งแวดล้อมได้
2. ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ในมโนทัศน์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
2. อธิ บายบริ บทของสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
3. ระบุ ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และวิธีการดาเนิ นงานเพื่อดู แลรั กษา ป้ องกันแก้ไข
บรรเทาและฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม
4. ระบุลกั ษณะของสิ่ งแวดล้อม และบอกความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมที่ดีได้
5. อธิ บายลักษณะและคุณค่าของสิ่ งแวดล้อมในชุมชนได้
3. สาระการเรียนรู้
ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยในชุ มชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความสามารถใน
การกาจัดมีไม่เท่ากับปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นหรื อการกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมจนทา
ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศจากควันและสารมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะมูล
ฝอยกลางแจ้ง มลพิษทางน้ าจากการกองขยะมูลฝอยบนพื้นหรื อการฝั งกลบขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธีเมื่อฝนตก
จะทาให้เกิดการชะล้างน้ าเสี ยไหลลงสู่ แหล่งน้ า
ทักษะชีวติ
1. พุทธิพิสัย
2. จิตพิสัย
3. ทักษะพิสัย
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
4. มีจิตสาธารณะ
4. ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. วิเคราะห์กรณี ตวั อย่างของการดาเนินงานแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่น
2. แผนผังความคิดพินิจขยะมูลฝอย
3. ภาพจากขยะมูลฝอย
4. แบบฝึ กส่ งเสริ มการพัฒนาที่ 1 เรื่ อง การพิทกั ษ์รักษาขยะมูลฝอย
5. แบบบันทึกการสะท้อนความคิด
6. แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนหน่วยที่ 1 มาเตรี ยมความพร้อมกันก่อน
5. กิจกรรมการเรียนรู้ ( เวลา 2 ชั่วโมง )
1. นักเรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนหน่วยที่ 1 มาเตรี ยมความพร้อมกัน
ก่อน จานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ในเวลา 10 นาที
2. ครู ใ ห้นักเรี ย นแบ่ง กลุ่ มตามความสมัครใจแล้วส่ งตัวแทนมารั บ แบบวิเคราะห์ กรณี
ตัวอย่างของการดาเนิ นงานแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่ นอื่น จากนั้นให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกัน
ศึกษากรณี ตวั อย่างที่ 1 และอภิปรายเบื้องต้นภายในกลุ่มเป็ นเวลา 20 นาที
3. เมื่อครบกาหนดเวลา ครู ถามนักเรี ยนว่า “ ผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองสระบุรีพบปั ญหา
อะไรเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ” ( การระบุประเด็นปัญหา )
4. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันเขียนผังความคิดสรุ ปสาระสาคัญของกรณี ตวั อย่างที่ 1
เพื่อตอบคาถามว่า “ บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานหรื อองค์กรใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาดังกล่าว และมี
ส่ วนเกี่ยวข้องในฐานะผูก้ ่อปั ญหาหรื อผูไ้ ด้รับผลกระทบจากปั ญหาอย่างไร ” ( การประเมินส่ วนได้ส่วน
เสี ย ) เป็ นเวลา 15 นาที เมื่อครบกาหนดเวลา ครู ให้นกั เรี ยนนาเสนอผังความคิดหน้าชั้นเรี ยนและอภิปราย
ร่ วมกัน
5. ครู นาอภิปรายร่ วมกับนักเรี ยนว่า “ ผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองสระบุรีได้กาหนดกลยุทธ์ใน
การป้ องกันแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอยอย่างไร ” ( การระบุวธิ ี ดาเนินงานเพื่อแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม )
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6. ครู อภิปรายร่ วมกับนักเรี ยนเพื่อสรุ ปความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยโดยใช้ใบความรู้
เรื่ อง ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ประกอบ โดยมีลาดับคาถามดังนี้
6.1 ขยะมูลฝอยคืออะไร ( มโนทัศน์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม )
6.2 ขยะมูลฝอยแบ่งเป็ นกี่ชนิด/ประเภท อะไรบ้าง ( มโนทัศน์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม )
6.3 การกาจัดขยะมูลฝอยทาได้อย่างไร ( มโนทัศน์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม )
6.4 ปั ญหาขยะมูลฝอยส่ งผลกระทบอย่างไรต่อวิถีชีวิตของชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม
( มโนทัศน์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม )
7. ครู ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่ มระดมความคิ ดเกี่ ยวกับปั ญหาขยะมูลฝอยในชุ มชนริ มฝั่ งลุ่ ม
น้ าป่ าสัก แล้ววาดภาพระบายสี ลงในกระดาษวาดเขียน ใช้เวลา 30 นาที โดยมีคาถามดังต่อไปนี้
7.1 ชุมชนริ มฝั่งลุ่มน้ าป่ าสักมีปัญหาขยะมูลฝอยบ้างหรื อไม่ อย่างไร ( บริ บท
ของปั ญหาสิ่ งแวดล้อม )
7.2 สาเหตุ สาคัญของปั ญหาขยะมูลฝอยของชุ มชนริ ม ฝั่ งลุ่ มน้ าป่ าสักคื ออะไร (
บริ บทของปั ญหาสิ่ งแวดล้อม )
7.3 ปั ญหาขยะมูลฝอยของชุ มชนริ มฝั่ งลุ่ มน้ าป่ าสักส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนและสิ่ งแวดล้อมอย่างไร ( บริ บทของปั ญหาสิ่ งแวดล้อม )
8. ครู ใ ห้นักเรี ยนแต่ ละกลุ่ ม นาภาพวาดมาติ ดไว้บนกระดานดา แล้วส่ ง ตัวแทนออกมา
อธิบายสาระสาคัญของภาพวาดโดยเน้นการตอบคาถามข้อ 6.1 – 6.3
9. ครู ตรวจสอบความรู ้ ความเข้าใจ โดยให้นกั เรี ยนทุกคนทาแบบฝึ กส่ งเสริ มการพัฒนาที่
1 เรื่ อง การพิทกั ษ์รักษาขยะมูลฝอย
10. นักเรี ยนแต่ละกลุ่ มสะท้อนความคิ ดโดยครู ต้ งั คาถามกระตุ น้ ให้นักเรี ยนแสดงความ
คิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้กรณี ตวั อย่างการดาเนิ นงานเพื่อพิทกั ษ์รักษาปั ญหาขยะ
มูลฝอย ( 20 นาที )
สื่ อการเรียนรู้
1. แบบวิเคราะห์กรณี ตวั อย่างของการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอย
2. อุปกรณ์การสอน ได้แก่ กระดาษวาดเขียนและดินสอสี
3. ใบความรู้ เรื่ อง ขยะมูลฝอย
4. แผนผังความคิดพินิจขยะมูลฝอย
5. ใบงานที่ 1 ภาพจากขยะมูลฝอย
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6. แบบฝึ กส่ งเสริ มการพัฒนาที่ 1 เรื่ อง การพิทกั ษ์รักษาขยะมูลฝอย
7. แบบบันทึกการสะท้อนความคิด
8. แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนหน่วยที่ 1 มาเตรี ยมความพร้อมกันก่อน
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามผลการเรี ยนรู ้ของแผนการเรี ยนรู ้ มีรายละเอียดดังนี้
วิธีการ/เครื่องมือวัดผล
1. การตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การตรวจความรู ้และทักษะด้านสิ่ งแวดล้อม
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
หลักฐานการเรียนรู้
1. แบบวิเคราะห์กรณี ตวั อย่างของการดาเนิ นงานเพื่อพิทกั ษ์รักษาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอื่น
2. แผนผังความคิดการประเมินส่ วนได้ส่วนเสี ยของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ใบงานที่ 1 ภาพจากขยะมูลฝอย
4. แบบฝึ กส่ งเสริ มการพัฒนาที่ 1
5. แบบบันทึกการสะท้อนความคิด
6. แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนหน่วยที่ 1 มาเตรี ยมความพร้อมกันก่อน
การประเมินผล
1. คะแนนความรู ้และทักษะด้านสิ่ งแวดล้อมสู งกว่าร้อยละ 60
2. เนื้อหาสาระถูกต้องเกินร้อยละ 60
3. สาระสาคัญของภาพวาดและการอธิบายภาพตอบคาถามครบถ้วน
4. ความสมบูรณ์ของภาพจากขยะมูลฝอย ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
5. คะแนนความรู ้เรื่ อง การส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อม สู งกว่าร้อยละ 60
6. คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน สู งกว่าร้อยละ 60
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คาอธิบ าย แบบวิเคราะห์ ฉ บับ นี้ มีก รณี ตวั อย่างของการดาเนิ นงานพิท กั ษ์รัก ษาแก้ปัญหาขยะมูล ฝอยใน
ท้องถิ่น เพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาทาความเข้าใจสถานการณ์จากเนื้ อหาของข่าว แล้วตอบคาถามหรื อปฏิบตั ิ
ตามคาสั่งของแต่ละกรณี ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็ นคาถามวิเคราะห์สถานการณ์จากเนื้ อหาของ
ข่า ว ตอนที่ 2 เป็ นค าถามความรู ้ เกี่ ยวกับ มโนทัศ น์ ด้า นสิ่ ง แวดล้อม และตอนที่ 3 เป็ นค าถามความรู้
เกี่ยวกับบริ บทด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับท้อถิ่น
กรณีตัวอย่ างการดาเนินงานป้องกันแก้ ไขปัญหาขยะมูลฝอยในท้ องถิ่น
ปั ญหาสิ่ งแวดล้ อ มเป็ นพิ ษ ….. เป็ นอี ก หนึ่ งปั ญหาส าหรั บ ชุ มชนใหญ่ ใ นหั ว เมื อ งต่ า งๆ
ที่พยายามเร่ งรัดแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหา “ ขยะ ” เทศบาลเมืองสระบุรีก็เป็ นอีกหนึ่ งองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่ประสบกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะ ผูบ้ ริ หารฯ ได้กาหนดกลยุทธ์โดยการนา อ.
ส.ม. ร่ วมสร้ างบุญทอดผ้าป่ าขยะรี ไซเคิล ได้ท้ งั กุศล ลดปริ มาณขยะในชุ มชน และสร้ างวินัยการรั กษา
ความสะอาด
นายภาณุ พงศ์ ทิพยเศวต ( คล้าย ) นายกเทศมนตรี เมืองสระบุรี เปิ ดเผยว่า เทศบาลเมืองสระบุรีเป็ น
เทศบาลที่มีชุมชนขนาดใหญ่ จานวน 29 ชุ มชน มีประชากรหนาแน่ นเมื่อปั จจุบนั ความเจริ ญแผ่ขยายจาก
จังหวัดชานเมือง กทม. มีผปู ้ ระกอบการโรงงาน ห้างร้าน ห้างสรรพสิ นค้า พากันมาเปิ ดดาเนิ นกิจการใน
บริ เวณโดยรอบมากมายหลายแห่ ง

จานวนพนักงาน เจ้าหน้าที่และผูใ้ ช้แรงงานที่มาทางานในสถาน

ประกอบการต่างๆ เหล่ านั้น รวมถึ งประชากรแฝงจึ งหลัง่ ไหลเดิ นทางเข้ามาทางาน และพานักอาศัยใช้
บริ การด้านสาธารณู ปโภคเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก ส่ งผลกระทบต่อชี วิตความเป็ นอยู่ของพี่น้องประชาชน
ชาวสระบุรี โดยเฉพาะปั ญหา “ ขยะ ” ในชุ มชนต่างๆ แม้เทศบาลจะเพิ่มรถจัดเก็บขยะ/พนักงาน ออก
จัดเก็บขยะในที่ต่าง ๆ ก็ยงั ไม่เพียงพอ
จากปั ญหาดังกล่าวจึงได้จดั “ ทอดผ้าป่ าขยะรี ไซเคิล ” ซึ่ งเป็ นวิธีการและแรงจูงใจให้ประชาชน
ทัว่ ไป รวมถึงบรรดาเด็กนักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมกันลดปริ มาณ “ ขยะ ” ในส่ วนของประชาชนชาวบ้านที่พกั
อาศัยตามบ้านเรื อนหรื อแหล่งชุ มชนต่าง ๆ กองอนามัยและสิ่ งแวดล้อมมอบหมายให้ อ.ส.ม. ของแต่ละ
ชุมชนออกไปประชาสัมพันธ์เชิญชวน ปลุกจิตสานึกให้ทุกคนมีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริ มาณขยะที่
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เพิ่มมากขึ้น โดยการนากลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ า หรื อปรับเปลี่ยนสภาพได้อีก ในขณะเดียวกันยังได้บอกบุญ
เชิ ญชวนให้ผมู ้ ีจิตศรัทธาร่ วมอนุ โมทนาบุญด้วยทุนทรัพย์ หรื อด้วยการบริ จาคขยะรี ไซเคิล เช่ น กระดาษ
พลาสติก ขวดแก้ว อะลูมิเนียม กระป๋ อง เศษเหล็ก ฯลฯ ร่ วมในกองผ้าป่ าเพื่อนาขยะที่ได้มาเหล่านั้นขาย
ให้ร้านซื้ อของเก่านาเงินที่ได้มาถวายแก่วดั ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการบารุ งพระพุทธศาสนา ได้บุญได้กุศลโดยทัว่
กันที่สาคัญเป็ นส่ วนหนึ่งที่ได้ลดปริ มาณขยะ
แหล่งทีม่ า วารสาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข่าว เทศบาลเมืองสระบุรี ปี ที่ 22
ฉบับที่ 11 เดือน กันยายน 2556
ตอนที่ 1 ให้ นักเรียนพิจารณาเนือ้ หาของข่ าว แล้วตอบคาถามข้ อ 1 – 3
1. นักเรี ยนคิดว่าอะไรคือปั ญหาที่ทาให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีประสบปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ
……………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……….
2. จากข่าววารสารข้างต้นให้นกั เรี ยนอธิ บายความหมายของคาว่า “ ทอดผ้าป่ าขยะรี ไซเคิล ”
……………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……….
3. ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษนี้ ควรมีวิธีการดาเนิ นงานเพื่อดูแลรักษา ปกป้ องหรื อ
ฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……….
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ตอนที่ 2 ให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมจากแหล่ งข้ อมูลทีค่ รู กาหนดให้ เพือ่ ตอบคาถามต่ อไปนี้
1. ขยะมูลฝอยคืออะไร
……………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………….……….
2. ขยะมูลฝอยแบ่งเป็ นกี่ชนิดอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………….……….
3. การกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนทาได้อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………….……….
4. ปั ญหาขยะมูลฝอยส่ งผลกระทบอย่างไรต่อวิถีชีวติ ของชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
……………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………….……….
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ตอนที่ 3 ให้ นักเรี ยนอภิปรายร่ วมกันถึงสภาพการณ์ เกี่ยวกับปั ญหาขยะมูลฝอยในท้ องถิ่นแล้ วตอบคาถาม
ต่ อไปนี้
1. ท้องถิ่นที่นกั เรี ยนอาศัยอยูม่ ีปัญหาขยะมูลฝอยบ้างหรื อไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2. สาเหตุสาคัญของปั ญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่นของเราคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
3. ปั ญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่นของเราส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของชุมชนและสิ่ งแวดล้อมอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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ขยะมู ล ฝอย ตามความหมายของกรมควบคุ ม มลพิ ษ หมายถึ ง เศษกระดาษ เศษผ้า
เศษสิ นค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรื อสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ที่เลี้ ยงสัตว์หรื อที่อื่น และหมายรวมถึงมูลฝอยตืดเชื้ อ มูลฝอยเป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุ มชน
หรื อครัวเรื อน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่ งมีลกั ษณะและคุณสมบัติที่กาหนดไว้ตามกฎมายว่าด้วย
โรงงาน
การจัดจาแนกชนิ ดหรื อประเภทของขยะมู ลฝอย ตามลักษณะทางกายภาพ แบ่ งเป็ น 4
ชนิดดังนี้
1. ขยะย่อยสลาย หมายถึ ง ขยะที่ เน่ าเสี ยหรื อย่อยสลายได้เร็ ว นามาหมักทาปุ๋ ยได้ เช่ น
เศษผัก เปลื อกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้ อสัตว์ เป็ นต้น แต่ไม่รวมถึ งเศษซากจากห้องปฏิ บตั ิ การ
ทดลอง
2. ขยะแปรใช้ใหม่หรื อรี ไซเคิ ล หมายถึ ง ของเสี ยบรรจุ ภณ
ั ฑ์ หรื อวัสดุ เหลื อใช้ซ่ ึ ง
สามารถนาเข้ากระบวนการแปรสภาพให้นากลับ มาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ ง เช่ น แก้ กระดาษ พลาสติ ก
โลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็ นต้น
3. ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีองค์ประกอบหรื อปนเปื้ อน วัตถุอนั ตรายชนิ ดต่าง ๆ ที่
อาจาให้เกิ ดอันตรายแก่ ม นุ ษ ย์ สัตว์ พื ช ทรั พ ย์สิ นหรื อสิ่ ง แวดล้อม ได้แก่ ถ่ านไฟฉาย หลอดไฟฟ้ า
แบตเตอรี่ โทรศัพท์ ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรู พืช กระป๋ องสเปรย์บรรจุสีหรื อสารเคมี เป็ นต้น
4. ขยะทัว่ ไป หมายถึง ขยะที่ยอ่ ยสลายและไม่คุม้ ค่ากับการนากลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงหรื อ
ห่อพลาสติกใส่ ขนม ผงซักฟอก ลูกอม ซองบะหมี่ก่ าสาเร็ จรู ป ถุงพลาสติกเปื้ อนเศษอาหาร กล่องโฟม
เป็ นต้น
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การกาจัดขยะมูลฝอยชนิดต่ างๆ ในชุ มชน
การกาจัดขยะมูลฝอยชนิดต่างๆ ในชุมชน มีวธิ ี การดังต่อไปนี้
1. การหมักทาปุ๋ ย เป็ นการย่อยสลายขยะอินทรี ยด์ ว้ ยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรี ย ์
ให้แปรสภาพเป็ นแร่ ธาตุที่มีลกั ษณะคงรู ป มีสีดาค่อนข้างแห้งและสามารถใช้ปรับปรุ งคุณภาพของดิน
2. การเผาขยะในเตาเผา เป็ นการเผาทาลายขยะมูลฝอยในเตาเผาที่ได้รับการออกแบบ
ก่อสร้างให้มีอุณหภูมิในการเผาที่ 850 – 1,200 องศาเซลเซี ยส เพื่อให้การเผาทาลายสมบูรณ์ที่สุ ด แต่ของ
เสี ยจากการเผาทาลายมักก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่ นขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่างๆ เป็ นต้น
3. การฝั งกลบอย่างถูกสุ ขาภิบาล เป็ นการนาขยะมูลฝอยมาฝั งกลบในพื้นทีเฉพาะที่ได้
คัดเลือกตามหลักวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม วิศวกรรม สถาปั ตยกรรมและความยินยอมจาก
ประชาชนภายใต้มาตรการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้น เช่ น การปนเปื้ อนของน้ า ขยะลงสู่ น้ าใต้ดินส่ ง
ผลกระทบต่อการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคและบริ โภคของประชาชน
ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อมจากขยะมูลฝอยในชุ มชน
ผลกระทบจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความสามารถในการกาจัดมีไม่เท่ากัปริ มาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นหรื อกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมจนทาให้เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมได้ดงั นี้
1. มลพิษทางอากาศจากควันและสารมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง
2. มลพิษทางน้ าจากการกองขยะมูลฝอยบนพื้นหรื อการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธีเมื่อฝน
ตกจะทาให้เกิดการชะล้างน้ าเสี ยไหลลงสู่ แหล่งน้ า
3. แหล่งพาหะนาโรคจากพื้นที่กกั เก็บขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุ ขาภิบาล จนเกิดเป็ นแหล่ง
เพาะพันธ์พาหะนาโรคติดต่อทาให้มีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
4. มลพิษทางสายตา เหตุราคาญและความไม่น่าดูจากการปล่อยทิ้งขยะมูลฝอยบนพื้นและ
ในแหล่งน้ า
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนแผนผังความคิดสรุ ปสาระสาคัญของกรณี ตวั อย่างที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาผลกระทบ
จากปั ญหา และแนวทางในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย
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เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ
พอใช้ ( 2 )
ผลงานพอใช้ ยังมีขอ้ มูลตาม
ลักษณะเนื้อหาข่าวสารที่ไม่
ชัดเจน

ดี ( 3 )
ผลงานถูกต้อง ชัดเจนตาม
ลักษณะเนื้อหาข่าวสาร

ปรับปรุ ง ( 1 )
ผลงานต้องปรับปรุ ง ข้อมูล
ไม่ถูกต้องตามลักษณะเนื้อหา
ข่าวสาร

 ดี (ระดับ 3 )


พอใช้ ( ระดับ 2 )

 ปรับปรุ ง ( ระดับ 1 )
สรุ ป

 ผ่าน

 ไม่ ผ่าน

ลงชื่อ
(

ผู้ประเมิน
)
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนวาดภาพที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในชุมชนของนักเรี ยนและตกแต่งให้สวยงาม
( ในเวลา 15 นาที )

เกณฑ์ การประเมิน
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ระดับคุณภาพ
พอใช้ ( 2 )
ผลงานพอใช้ ยังมีขอ้ มูลตาม
ลักษณะเนื้อหาข่าวสารที่ไม่
ชัดเจน

ดี ( 3 )
ผลงานถูกต้อง ชัดเจนตาม
ลักษณะเนื้อหาข่าวสาร

ปรับปรุ ง ( 1 )
ผลงานต้องปรับปรุ ง ข้อมูล
ไม่ถูกต้องตามลักษณะเนื้อหา
ข่าวสาร

 ดี (ระดับ 3 )


พอใช้ ( ระดับ 2 )

 ปรับปรุ ง ( ระดับ 1 )
สรุ ป

 ผ่าน

 ไม่ ผ่าน

ลงชื่อ
(

ผู้ประเมิน
)
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ ( ในเวลา 10 นาที )
1. นักเรี ยนได้ทากิ จกรรมอะไรบ้างที่เป็ นการกาจัดขยะมูลฝอยในชุ มชน และเพราะเหตุใดจึ งทา
กิจกรรมดังกล่าว
เหตุผล

เหตุผล

……………………………

……………………..

…………………………… 1. ………………

2. ……………… ……………………..

……………………………

……………………..
การกาจัดขยะมูลฝอยในชุ มชน

เหตุผล

เหตุผล

……………………………

……………………..

…………………………… 3. ………………
……………………………

4. ……………… ……………………..
……………………..

2. นักเรี ยนคิดว่าการกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ ( ในเวลา 10 นาที )
1. ท้องถิ่นของนักเรี ยน ( ชุมชนริ มฝั่งลุ่มน้ าป่ าสัก ) ในปั จจุบนั มีปัญหาขยะมูลฝอยหรื อไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. เหตุใดชุมชนจึงต้องร่ วมมือกันแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่นของตนเอง ( ชุมชนริ มฝั่งลุ่มน้ าป่ าสัก )
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. ผลกระทบจากขยะมูลฝอยในท้องถิ่น ( ชุมชนริ มฝั่งลุ่มน้ าป่ าสัก ) ตามความคิดเห็นของนักเรี ยนมี
อะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. การรี ไซเคิลขยะมูลฝอยส่ งผลดีต่อวิถีชีวติ ของคนในท้องถิ่น ( ชุมชนริ มฝั่งลุ่มน้ าป่ าสัก ) ของนักเรี ยน
อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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เลขที่

มีวนิ ัย

ใฝ่ เรียนใฝ่ รู่

มุ่งมั่นในการ

มีจิต

ทางาน

สาธารณะ

เฉลีย่

ระดับ

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
(

)

เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.00 หมายถึง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม

ระดับค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับ ดี

ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับ ผ่าน
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เกณฑ์ การให้ คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทสี่ ั งเกตจากการร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้
รายการ

เกณฑ์ การประเมิน

ประเมิน
มีวนิ ยั

3 ( ดีเยีย่ ม )

2 ( ดี )

1 ( ผ่าน )

ยึดมัน่ ในข้อตกลง

ยึดมัน่ ในข้อตกลง

ยึดมัน่ ในข้อตกลง

กฎ เกณฑ์และระเบียบ

กฎ เกณฑ์และระเบียบ

กฎ เกณฑ์และระเบียบ

ข้อบังคับของครอบครัว ข้อบังคับของครอบครัว

ข้อบังคับของครอบครัว

โรงเรี ยนและสังคม

โรงเรี ยนและสังคม

โรงเรี ยนและสังคม โดยมี

โดยไม่ตอ้ งเตือน

โดยมีการเตือนเป็ นบางครั้ง การเตือนเป็ นส่ วนใหญ่

ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ ตั้งใจและเพียรพยายาม

มุ่งมัน่ ใน

ตั้งใจและเพียรพยายามใน

ตั้งใจและเพียรพยายามใน

ในการเรี ยน แสวงหา

การเรี ยน แสวงหาความรู้

การเรี ยน แสวงหาความรู้

ความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้

จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายใน

จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายใน

ทั้งภายในและภายนอก

และภายนอกโรงเรี ยนไม่

และภายนอกโรงเรี ยนไม่

โรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ สม่าเสมอ โดยมีการเตือน

สม่าเสมอ โดยมีการเตือน

โดยไม่ตอ้ งเตือน

เป็ นบางครั้ง

เป็ นส่ วนใหญ่

ตั้งใจและให้ความ

ตั้งใจและให้ความร่ วมมือ

ตั้งใจและให้ความร่ วมมือ

ในการปฏิบตั ิกิจกรรม

ในการปฏิบตั ิกิจกรรม

การทางาน ร่ วมมือในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามที่ได้รับ

ตามที่ได้รับมอบหมายโดย ตามที่ได้รับมอบหมายโดย

มอบหมายโดยไม่ตอ้ ง

มีการเตือนเป็ นบางครั้ง

มีการเตือนเป็ นส่ วนใหญ่

เตือน
มีจิต
สาธารณะ

มีส่วนร่ วมในกิจกรรม

มีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อ

หรื อสถานการณ์ที่

สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด

สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นชุมชน

ประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นชุมชน

ผูอ้ ื่นชุมชนและสังคม

และสังคมโดยมีการเตือน

และสังคมโดยมีการเตือน

โดยไม่ตอ้ งเตือน

เป็ นบางครั้ง

เป็ นส่ วนใหญ่

