
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
กลุ่มสาระสังคมศกึษาฯ   ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6    รายวชิา ส 16101 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง ภมูิศาสตร์น่ารู้             เวลา   10  ช่ัวโมง 
เร่ือง   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ              เวลา     1  ช่ัวโมง 
ครูผู้สอน  นายองไสย  หวลคดิ 
   วันที่   8  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2558   
สาระสาํคัญ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสําคญัตอ่การดํารงชีวิตของมนษุย์  เราจงึต้องอนรัุกษ์และ
ใช้อยา่งประหยดั 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสมัพนัธ์ของสรรพ
สิ่งซึง่มีผลตอ่กนัและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมลูภมิูสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม  มีจิตสํานกึและมีสว่นร่วม ในการอนรัุกษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 
 
ตวัชีว้ัด 

ส ๕.๑ ป.๖/๒ อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบั  ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติของประเทศ  

ส ๕.๒ ป.๖/๑ วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกบัสิ่งแวดล้อม
ทางสงัคมในประเทศ 

ส ๕.๒ ป.๖/๒ อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถงึปัจจบุนัและ
ผลท่ีเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงนัน้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกวิธีอนรัุกษ์ทรัพยากร ดิน  นํา้ และป่าไม้ได้ 
2.  อธิบายสาเหตกุารทําลายทรัพยากร ดิน นํา้  และป่าไม้ได้ 
3.  ตระหนกัและเห็นคณุคา่ของทรัพยากร ดิน นํา้ และป่าไม้ 



 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทกัษะ/กระบวนการ 

1. บอกแนวทางในการอนรัุกษ์ทรัพยากรได้ 
2. เห็นความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
1.มีวินยัในตนเอง 
2.มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
3.มุง่มัน่ในการทํางาน 

สมรรถนะสาํคัญ 
1.ความสามารถในการคิด 
2.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

 
ชิน้งานหรือภาระงาน 

- การทําแบบทดสอบก่อนเรียน / หลงัเรียน 
- การทําแผนภาพความคิด 
- กิจกรรมการฝึกปฏิบติั    
- การนําเสนอผลงาน 
- การทําใบงาน 
 
 
 

 
 



กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ขัน้นํา) 
1. ครูพดูคยุกบันกัเรียนถงึเร่ืองท่ีเรียนมาแล้ว เพ่ือทบทวนสิ่งท่ีเคยรับรู้มาแล้ว 
2. ครูทดสอบก่อนเรียนด้วยข้อสอบ 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ขัน้สอน) 
  1. ครูนําเสนอเร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ โดย VDO 
  2. แบง่กลุม่นกัเรียนออกเป็น  3  กลุม่  โดยให้คนเก่งออ่นคละกนัแล้วศกึษาเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
          กลุม่ท่ี  1  ศกึษาเร่ืองดิน  และวิธีการอนรัุกษ์ดิน  
          กลุม่ท่ี  2  ศกึษาเร่ืองนํา้ และมีวิธีการอนรัุกษ์นํา้  
          กลุม่ท่ี 3  ศกึษาเร่ืองป่าไม้  และมีวิธีอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 3.  ครูแจกใบความรู้ นกัเรียนแตล่ะกลุม่  ร่วมกนัศกึษาจากใบความรู้  จากหนงัสือเรียน ฯลฯ  
เร่ือง  การอนรัุกษ์ทรัพยากร ดิน นํา้ และป่าไม้ เม่ือได้คําตอบแล้วเขียนลงกระดาษนําไปติดท่ี
แผนผงัความคิดท่ีครูติดไว้บนกระดาน ( mind map) 

3. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ ออกมานําเสนอผลการทํากิจกรรม 
4. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได้จากการทํากิจกรรม 
5. ครูแจกใบงานท่ี 1 ให้นกัเรียนไปศกึษาและปฏิบติั  เสร็จแล้วนําสง่ในชัว่โมงถดัไป 

ส่ือ อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบงานท่ี  1 
2. ใบความรู้ 
3. ห้องสมดุ 
4. หนงัสือเรียน และ VDO 

ความคดิเหน็ผู้บริหาร 
 

 

 
     ลงช่ือ……………………………………….. 
                    ( นายวิทยา  นนท์นภา) 
             ผู้บริหารสถานศกึษา 



บนัทกึผลหลังการสอน 
 

 

 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 

 

 
 
แนวทางแก้ไข 
 

 

 

 

 
ลงช่ือ……………………………………….. 

                  ( นายทองไสย  หวลคิด ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
เร่ือง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 วธีิการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

1. ดนิ 
1) ปลกูพืชคลมุดิน เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้แร่ธาตใุนดินถกูนํา้ชะล้างไป 
2) ปลกูพืชหมนุเวียน เช่น ปลกูถัว่สลบักบัพืชชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกนัดินจืด 
3) ไมใ่ช้สารเคมีในการเพาะปลกู 
4) ไมเ่ผาทําลายซากพืชในพืน้ท่ีเพาะปลกู เพราะเป็นการทําลายหน้าดิน 

2. นํา้ 
1) ใช้นํา้อยา่งประหยดัและให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
2) ไมทิ่ง้ขยะหรือสิ่งปฏิกลูลงในแหลง่นํา้ 
3) นํานํา้ท่ีใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม ่เชน่ นํานํา้ทิง้จากการซกัล้างมาใช้รดนํา้ต้นไม้ 
4) รักษาป่าให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ เพราะป่าไม้เป็นแหลง่กําเนิดต้นนํา้ลําธาร 

         3.   ป่าไม้   
               1 )   ดแูลรักษาป่าไม้ไมใ่ห้เกิดไฟไหม้ป่า ถ้าเห็นไฟไหม้ป่าให้รีบแจ้งผู้ ใหญ่  
                   2 )   เห็นคณุคา่ของป่า โดยการปลกูป่าทดแทนต้นท่ีตายไป 
                   3 )  ไมบ่กุรุกทําลายป่า  ไมทํ่าไร่เลื่อยลอย 
                   4 )  ใช้ไม้อยา่งประหยดั และร่วมรณรงค์ให้คนเหน็คณุคา่ของป่าไม้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ใบงานที่  1 
เร่ือง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
ช่ือ……………………………………….เลขท่ี…………………………………………. 
ชัน้………………………………………วนัท่ี…………………………………………… 
คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนแตง่คําขวญัเก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและ 
                ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน จดัทําเป็นแผน่ป้าย และนําไป 
            ติดตามสถานท่ีตา่ง ๆ ในท้องถ่ิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

คาํขวัญ 

                  แนวปฏบิตัใินการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
1……………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………………….. 
4…………………………………………………………………………….. 
5……………………………………………………………………………. 



แบบสังเกตพฤตกิรรมนักเรียน 
 
 
คาํชีแ้จง  ให้ทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องรายการสงัเกตพฤตกิรรมท่ีกําหนด 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี…………โรงเรียน…………………………………ภาคเรียนท่ี………………. 
 
 

เลข
ที่ 
 

 
 

ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน  
 
หมาย
เหตุ 

ความสนใจใน
เร่ืองท่ีเรียน 

ความ
รับผิดชอบ 

ผลงานมี
ความถกูต้อง
สมบรูณ์ 

ผลงานมี
ความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานเสร็จ 
ตามเวลาท่ี
กําหนด 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       

เกณฑ์การให้คะแนน  4  =  ยอดเยี่ยม  3 = ด,ี   2 = พอใช้,  1 = ต้องปรับปรุง 
 

(ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ประเมิน 
                                                             ( นายทองไสย  หวลคดิ ) 

                                                                                                      วนัท่ี……….เดือน…………………… 
 
 



เกณฑ์การประเมินผล 
 

ประเดน็ 
การประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดเียี่ยม (4) ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.มีความสนใจใน 
เร่ืองท่ีเรียน 
 

1.ตัง้ใจเรียน มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 
2.สนใจซกัถามปัญหา
ข้อสงสยั 

1.ตัง้ใจเรียน มีความ
กระตือรือร้นใน 
การเรียน 
2.ไมส่นใจซกัถาม 
ปัญหาข้อสงสยั 

1.ตัง้ใจเรียน มีความ
กระตือรือร้นบ้าง 
2.ไมส่นใจซกัถาม 
ปัญหาข้อสงสยั 

1.ไมต่ัง้ใจเรียนและขาด
ความกระตือรือร้น 
2.ไมส่นใจซกัถาม 
ปัญหาข้อสงสยั 

2.มีความรับผิดชอบ  รับผิดชอบในงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายเป็น
อยา่งดีและปฏิบติัเองจน
เป็นนิสยั เป็นระบบแก่
ผู้ อ่ืนและแนะนําชกัชวน
ให้ผู้ อ่ืนปฏิบติั 

รับผิดชอบในงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายเป็น
อยา่งดีและปฏิบติัเอง
จนเป็นนิสยั 

รับผิดชอบในงานตาม 
ท่ีได้รับมอบหมายบ้าง 
สว่นใหญ่ในการ
ปฏิบติังานจะต้อง
อาศยัการชีแ้นะแนะนํา 
ตกัเตือนหรือให้
กําลงัใจ 

ไมค่อ่ยรับผิดชอบ 
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
และในการปฏิบติังาน
จะต้องให้คําชีแ้จง
แนะนําและตกัเตือน 
อยูเ่สมอ 

3. ผลงานมีความ
ถกูต้องสมบรูณ์ 

เนือ้หาสาระของผลงาน
ถกูต้องครบถ้วน 

เนือ้หาสาระของ
ผลงานถกูต้องเป็น
สว่นใหญ่ 

เนือ้หาสาระของ
ผลงานถกูต้องเป็นบาง
ประเดน็ 

เนือ้หาสาระของผลงาน
ไมถ่กูต้องเป็นสว่นใหญ่ 

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออกถงึ
ความประณีต 

ผลงานสว่นใหญ่มี
ความเป็นระเบียบแต่
ยงัมีข้อบกพร่อง
เลก็น้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแตมี่
ข้อบกพร่องบางสว่น 

ผลงานสว่นใหญ่ไมเ่ป็น
ระเบียบและมี
ข้อบกพร่อง 

5. ผลงานเสร็จ 
ตามเวลาท่ีกําหนด 

สง่ผลงานตามเวลา 
ท่ีกําหนด 

สง่ผลงานช้ากว่าเวลา
ท่ีกําหนด 1-2 วนั 

สง่ผลงานช้ากว่าเวลา
ท่ีกําหนด 3-5 วนั 

สง่ผลงานช้ากว่าเวลาท่ี
กําหนดเกิน 5 วนัขึน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน  / หลังเรียน 
 

ให้ทําเคร่ืองหมายถกู(   )หน้าข้อความท่ีถกู  และทําเคร่ืองหมายผิด(  )หน้าข้อท่ีผิด 
.......1.  ทรัพยากรธรรมชาตหิมายถงึสิง่ท่ีเกิดขึน้มาเองและรวมถงึสิง่ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ 
........2. การฉีดพน่ยาฆา่หญ้า เป็นการอนรัุกษ์ดนิอีกวธีิหนึง่ 
.......3.  การอนรัุกษ์นํา้มีวิธีเดียวคือไมทิ่ง้ขยะหรือสิง่ปฏิกลูลงในแหลง่นํา้ 
.......4.  ป่าไม้ต้นไม้มีคณุคา่  ควรรักษาป่าไมไ่ทย  เป็นคําขวญัให้อนรัุกป่า 
.......5.  คําพดูท่ีวา่  มีเงินไมใ่ช้  เหมือนมีไม้อยูใ่นดง  เป็นคําขวญัให้อนรัุกป่า 
.......6.  ชาวนาเผาตอ่ชงัข้าวหลงัเก็บเก่ียว  ชว่ยให้ดนิดี 
.......7.  นายเขียวนํานํา้ท่ีใช้แล้วไปรดต้านไม้  ถือวา่เป็นการอนรัุกษ์นํา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


