
แผ่นท่ี 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้   สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ      ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3    เวลา 15 ช่ัวโมง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยพอเพียง 
“สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ”

( 15 ช่ัวโมง ) 
สาระส าคัญ:  สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม อาจ
เกิดจากมลพิษทางน ้า มลพิษทางเสียง มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางดิน การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืนเป็นการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ ควรค้านึงถึงปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควร
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ฯลฯ 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี ่3 
เร่ือง“การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืน” (3 ช่ัวโมง) 
ว 2.2 ม.3/3 , ว 8.1 ม.1-3/1-9 

สาระการเรียนรู้ :การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืนเป็นการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะของผู้เรียน 

- ความสามารถในการ
สื่อสาร 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

- ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

 

 

 

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- มุ่งมั่นในการท้างาน 
 

 

 

 

ภาระงาน /ช้ินงาน 
- ผังความคิด ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ (แผนที่ 1) 
- ใบงาน เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใน

โรงเรียน (แผนที่ 2) 
- ใบงาน เรื่อง การ Reuse ถุงนมโรงเรียน (แผนที่ 2) 
- แผนภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วย 4Rs 

(แผนที่ 3) 
- การน้าเสนอผลงานการถอดบทเรียนเก่ียวกับการใช้

ทรัพยากรธรรมชาต ิ(แผนที่ 4) 
- ผังความคิด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น    (แผน

ที่ 5) 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี ่1 
เร่ือง“ความหมายและความส้าคัญของ

สิ่งแวดล้อม” (3 ช่ัวโมง) 
ว 2.2 ม.3/1-2 , ว 8.1 ม.1-3/1-9 

สาระการเรียนรู้ : สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี ่2 
เร่ือง“ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ” (3 ช่ัวโมง) 
ว 2.2 ม.3/5 , ว 8.1 ม.1-3/1-9 

สาระการเรียนรู้ : ปัญหาสิ่งแวดล้อม
อาจเกิดจากมลพิษทางน ้า มลพิษทาง
เสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี ่4 
เร่ือง“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ    

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ” (3 ช่ัวโมง) 
ว 2.2 ม.3/4 , ว 8.1 ม.1-3/1-9 

สาระการเรียนรู้ : การใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติควรค้านึงถึงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี ่5 
เร่ือง“การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ท้องถ่ิน” (3 ช่ัวโมง) 
ว 2.2 ม.3/6 , ว 8.1 ม.1-3/1-9 

สาระการเรียนรู้ : การดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ควรได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   เร่ือง“ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3    เวลา 3 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรรมการเรียนรู้: กระบวนการกลุ่ม 
สื่อเรียนรู ้: 

- ใบความรู้ เรื่อง สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- ใบงาน เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใน

โรงเรียน 
-  ใบงาน เรื่อง การ Reuse ถุงนมโรงเรียน 

สื่อเรียนรู/้แหล่งเรียนรู:้ 
  บริเวณภายในโรงเรียน 
 เวลา:  3 ช่ัวโมง 
 

1.เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด 
ว2.2 ม.3/5 อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปัญหา   
สาระส าคัญ 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมอาจเกิดจากมลพิษทางน ้า มลพิษทางเสียง 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน แนวทางการแก้ปัญหามีหลาย
วิธี เริ่มจากศึกษาแหล่งท่ีมาของปัญหา เสาะหากระบวนการใน
การแก้ปัญหาและทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เข้าใจและระบุปัญหาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้ (K) 

2. วางแผนเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนได้ (P) 
3. มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีในกลุ่ม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาได้  
สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร :  ใช้วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม     
มีประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการคิด : มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา : ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : สามารถท้างานกลุ่มร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ :  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ใฝ่เรียนรู้        :  ตั งใจเรียน 
อยู่อย่างพอเพียง       :  ด้าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล  
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันในการท างาน   : ท้างานด้วยความเพียรพยายามและ

อดทนเพื่อให้ความส้าเร็จตามเป้าหมาย 

2.หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน/ ชิ้นงาน  

- ใบงาน เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
-  ใบงาน เรื่อง การ Reuse ถุงนมโรงเรียน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ด้าน K ตรวจใบงาน แบบ

ประเมิน 
ใบงาน 

ร้อยละ 60 ขึ นไปผ่านเกณฑ ์

ด้าน P สังเกต
พฤติกรรม

กระบวนการ
ท้างานกลุ่ม 

แบบสงัเกต
พฤติกรรม
กระบวน 

การท้างาน
กลุ่ม 

ระดับ 2 ขึ นไปผ่านเกณฑ ์

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสงัเกต
พฤติกรรม 

ระดับ 2 ขึ นไปผ่านเกณฑ ์

 

ชื่อแผนที่ 2 
เรื่อง“ปัญหาสิ่งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติ” 



แผ่นท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 3 ชั่วโมง 
 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมและน้าเข้าสู่บทเรียนใหม่ (ความรู้  พอประมาณ) โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ       
สงสัยและพยายามหาค้าตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ด้วยชุดค้าถาม Q1 และ Q2  (มีภูมิคุ้มกัน) 

2. ให้นักเรียนเขียนค้าตอบในกระดาษท่ีครูเตรียมให้ (มีเหตุผล  ความรู้) 
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 6-7 คน (พอประมาณ) คละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน( คุณธรรม  มีภูมิคุ้มกัน) 

ร่วมกันศึกษากรณีศึกษา “โรงงานน ้าตาล สมานมิตร” 
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชนจากกรณีศึกษา ด้วยชุดค้าถาม Q3- Q6 (มีเหตุผล  

มีภูมิคุ้มกัน  สังคม) 
5. ให้นักเรียนส้ารวจปัญหาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน  แล้วท้าใบงานท่ี 1 เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม

ภายในโรงเรียน เวลา 30 นาที (ความรู้  พอประมาณ  วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม)  
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน  ด้วยชุดค้าถาม Q7-Q10 (มีเหตุผล       

มีภูมิคุ้มกัน  สังคม) 
7. ครูให้นักเรียนท้าใบงานท่ี 2 เรื่อง การ Reuse ถุงนมโรงเรียน (ความรู้ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม วัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม) 
8. ครูให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างน้าเสนอผลงานหน้าชั นเรียน จ้านวน 3 กลุ่ม เน้นกลุ่มนักเรียนท่ีมีจิตอาสา กลุ่มละ 5 นาที 

โดยนักเรียนต้องวางแผนน้าเสนอในเวลาท่ีก้าหนด (ความรู้ พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน สังคม) 
9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โดยครูน้าชุดค้าถาม Q11 - Q15 และครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและการแก้  

ปัญหาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมยกตัวอยา่งการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน (ความรู้ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน 
วัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม)  

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลักพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 3 ชั่วโมง 
 

 ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
  Q1   ปัญหาส่ิงแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร  (ปัญหาส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป   
   จากเดิม มีสภาวะเป็นพิษ อันเป็นปัญหาต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช ทั งต่อสุขภาพ 
   ร่างกาย จิตใจ และการด้าเนินชีวิต)  
  Q2   ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้แก่อะไรบ้าง  (อากาศเสีย น ้าเสีย เสียงเป็นพิษ ดินเป็นพิษ) 
 
 ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
  Q3 ชุมชนดังกล่าวมีสภาพปัญหาอะไร  
  Q4 ปัญหาส่ิงแวดล้อมดังกล่าวเกิดขึ นจากสาเหตุใด 
  Q5  ปัญหาส่ิงแวดล้อมดังกล่าวท้าให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในชุมชนอย่างไร 
  Q6 ในปัจจุบันคนในชุมชนมีวิธีการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชนอย่างไร 
  Q7 จากการท่ีนักเรียนไปส้ารวจภายในโรงเรียนพบปัญหาส่ิงแวดล้อมอะไร 
  Q8 นักเรียนมีวิธีการแก้ปญัหาส่ิงแวดล้อมอย่างไร 
  Q9 การท่ีนักเรียนระดับชั นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ด่ืมนมทุกวัน ถุงนมท่ีเหลือจะท้าให้เกิดปัญหา 
   ส่ิงแวดล้อมต่อโรงเรียนอย่างไร 
  Q10 นักเรียนมีวิธีการจัดการกับถุงนมอย่างไร 
 
 ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
  Q11 การวางแผนการน้าถุงนมโรงเรียนมา Reuse ได้ส้าเร็จจ้าเป็นต้องมีความรู้อะไร (ความรู้) 
  Q12  การวางแผนการน้าถุงนมโรงเรียนมา Reuse ได้ส้าเร็จจ้าเป็นต้องมีคุณธรรมข้อใด (คุณธรรม) 
  Q13  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องน้าถุงนมโรงเรียนมา Reuse (เหตุผล) 
  Q14  ในการท้างานให้ส้าเร็จนักเรียนมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างไร (พอประมาณ) 
  Q15  ถ้านักเรียนจะน้าถุงนมมาประดิษฐ์เป็นชิ นงาน นักเรียนจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับปัจจัยใดพร้อม
   อธิบายเช่ือมโยงความเหมาะสมประกอบ (พอประมาณ) 
  

 

 

 



แผ่นท่ี 5 แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 3 ชั่วโมง 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 

1. ปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. จิตวิทยาในการสอน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความรักเมตตาศิษย์ 
2. ความตรงต่อเวลา 
3. ความอดทน 

 
ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 

- เนื อหา วิธีการเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี วัดและเหมาะสมกับ
เวลาท่ีก้าหนดและวัยของผู้เรียนใน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

- ต้องการให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและน้าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

- สรุปเนื อหาให้อ่านเข้าใจง่าย 
- เรียงเนื อหาตามล้าดับการ

เรียนรู ้

เวลา 

- ก้าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 3 ช่ัวโมงพอเหมาะกับ
กิจกรรมและวัยของผู้เรียนใน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

- จัดการเรียนรู้ตามท่ีออกแบบไว้ได้
อย่างครบถ้วน 

- ครูก้าหนดเวลาทุกขั นตอนใน
การจัดกิจกรรมและแจ้งให้
นักเรียนทราบก่อนลงมือ
ปฏิบัติ 

การจัด
กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มให้พอดีกับจ้านวนผู้เรียน 
- ก้าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม

กับเวลาท่ีก้าหนด 
- มอบหมายภาระงานและชิ นงาน

เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
เรียนรู ้

- เพื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมายท่ีก้าหนด 

- ผู้เรียนน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
การจัดท้าภาระงาน/ชิ นงานได้ 

- แบ่งกลุ่มตามความสามารถ
ของนักเรียน 

- เตรียมชุดค้าถามตามล้าดับ
กิจกรรมการเรียน 

- สังเกตพฤติกรรมและให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหา 

สื่อ/
อุปกรณ์ 

- จ้านวนใบความรู้ ใบงาน เหมาะสม
กับกิจกรรมและวัยของผู้เรียนใน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

- ต้องการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมได้จริงตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ท่ีก้าหนดไว ้

- เตรียมส่ือ อุปกรณ์ให้พร้อม
ก่อนจัดกิจกรรม 

- มีความช้านาญในการใช้ส่ือ 
อุปกรณ์ 

 

 



ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
แหล่ง
เรียนรู้/
ฐานการ
เรียนรู้ 

- บริเวณต่างๆของโรงเรียนเหมาะสม
กับกิจกรรมท่ีก้าหนด 

- ต้องการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงตาม
จุดประสงค์ท่ีก้าหนดไว้ 

- เตรียมการใช้สถานท่ีให้พร้อม
ก่อนการจัดกิจกรรมกลุ่ม  

การวัดและ
ประเมินผล 

- จัดท้าแบบประเมินใบงานและ
ประเมินพฤติกรรมกลุ่มได้เหมาะสม
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

- ต้องการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายการเรียนรู้ 

- วางแผนการวัด/ประเมินผล
ตามขั นตอนของกิจกรรม 

- ออกแบบเครื่องมือประเมินผล
การเขียนให้ครอบคลุมทั ง   
สามด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี 6 ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 3 ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 

1. ปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
3. พื นฐานวิธีการน้าเสนอผลงานท่ีเหมาะสมกับวัย 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ความสามัคคีในกลุ่ม 
2. ความรับผิดชอบ 
3. .ความตรงต่อเวลา 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1. นักเรียนก้าหนดหน้าท่ีของ
สมาชิกภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับศักยภาพของ  
แต่ละคน 

2. น้าเรียนท้าใบงานเสร็จภายใน
เวลาท่ีก้าหนด 

1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม
ศักยภาพของตนเอง 

2. นักเรียนสามารถน้าความรู้ท่ี
ได้รับไปต่อยอดในการเรียนรู้เรื่อง
อื่น ๆ เพิ่มเติม 

 

1. วางแผนการท้างานกลุ่มอย่างเป็นขั นตอน 
2. มีความสามัคคี/แบ่งปันความรู้และความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
3. รู้จักการเป็นผู้น้าและผู้ตามท่ีดีในการท้างาน 

 
 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
          ด้าน 

 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- เข้าใจสาเหตุและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 

 

- รู้จักความสามัคคีในหมู่
คณะและแบ่งหน้าท่ี
ภายในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม 

- มีความรู้ในการปฏิบัติตน
ท่ีจะท้างานร่วมกับผู้อื่น 

- มีความรู้ในการน้า
ถุงนมโรงเรียนมา
Reuse เพื่อลด
ปริมาณขยะ 

- น้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาต่อยอดในการ 
Reuse มาถุงนม 

ทักษะ 

- ส้ารวจปัญหาส่ิงแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 

- วางแผนการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมภายใน
โรงเรียนโดยการน้าถุง
นมมาReuse 

- ท้างานร่วมกันภายในกลุ่ม
ตามท่ีได้รับมอบหมายจน
ส้าเร็จและมีความสุขใน
การท้ากิจกรรม 

- รักษาและไม่ท้าลาย
ส่ิงแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

 

- น้าการ Reuse ถุงนม
ไปเผยแพร่สู่ชุมชน/
ท้องถ่ิน 

 

 



          ด้าน 
 
องค์ประกอบ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ค่านิยม 

- เห็นความส้าคัญในการ
แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม
ภายในโรงเรียนและการ
น้าถุงนมมาReuse 

- มีความรับผิดชอบในการ
ท้างานกลุ่มและตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน 

- มีจิตส้านึกในการน้า
ถุงนมโรงเรียนมา
Reuse เพื่อลด
ปริมาณขยะภายใน
โรงเรียน 

- เห็นคุณค่าในการรักษา
ส่ิงแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

 


