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เง่ือนไขมาตรฐาน การวิเคราะห 
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด ความจําเปนของการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเนื่องมาจากแตละภูมิภาค

มีความแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม  ทั้งเรื่องสภาพภูมิศาสตร  
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การจัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรเดียวกัน
ทั้งประเทศไมสนองความตองการที่หลากหลายของแตละทองถ่ิน และ
อาจเปนอุปสรรคในการนําหลักสูตรไปใช จึงควรใชหลักสูตรแกนกลาง
สําหรับโรงเรียนทั้งประเทศ และหลักสูตรสําหรับทองถ่ินที่แตกตางกัน
ไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดแนวทาง  
การจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ิน โดยสงเสริมสนับสนุนใหสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ิน และ
ทําหนาที่เปนศูนยประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศสนับสนุนใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน  สงเสริมการ
นิเทศ การบริหารการจัดการศึกษา รวมท้ังจัดทําเอกสารแนวทางการ
จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดส่ิงแวดลอมศึกษาเขาไวในหลักสูตรสถานศึกษานั้น  ไดปรากฏ
ต้ังแต พ.ศ.2521 ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยเปนทั้ง
เนื้อหาของหลักสูตรที่สอดแทรกอยูในวิชาที่สอนตามปกติและเปนวิชา
ที่บูรณาการขึ้นมาเพื่อสนองตอบตอปญหาส่ิงแวดลอม กระทั่งป  พ.ศ. 
2532 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําแผนสิ่งแวดลอมศึกษาขึ้นมาใช  
ปจจุบันหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2544  มีการกําหนดสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูเรื่องส่ิงแวดลอมศึกษาในกลุมสาระการเรียนรู
ตางๆ  โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สาระที่  2  ชีวิต
กับส่ิงแวดลอม มาตรฐาน  ว 2.1  และ  ว 2.2 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  ถือเปนหลักสูตร
แกนกลางที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนาผูเรียน  เพ่ือนํา  
ไปใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษา  กําหนดโครงสรางที่เปนสาระการ
เรียนรู  คาบเวลาอยางกวาง ๆ  มาตรฐานการเรียนรูที่แสดงคุณภาพ
ผูเรียนเมื่อเรียนจบแตละชวงชั้น  กําหนดใหสถานศึกษานําโครงสราง
สาระการเรียนรูแตละกลุมไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โดยคํานึงถึง
สภาพปญหา  ความตองการ  สภาพแวดลอม  ภูมิปญญาทองถ่ินและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค และสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม
เปนหนวยการเรียนรูรายวิชาใหม ๆ  อยางหลากหลาย  เปนการเปด
โอกาสใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู
เรื่องราวในทองถ่ินของตน 



เง่ือนไขมาตรฐาน การวิเคราะห 
นโยบายของโรงเรียน จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  

พบวา ปการศึกษา  2550-2552  นักเรียนไดคะแนนวิชาวิทยาศาสตร
เฉล่ีย  72.32,  71.29,  71.13  ตามลําดับอยูในระดับดีแตจากรายงาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ  ปการศึกษา 2552 พบวา นักเรียนมีคะแนน
เฉล่ียเพียง 22.83 ตํ่ากวาคาเฉล่ียระดับประเทศที่ 33.65 นอกจากนี้
จากรายงานการประเมินภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ไดระบุถึงความจําเปนในการพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียน  การจัดการศึกษาสอดคลองกับทองถ่ิน  
การอนุรักษส่ิงแวดลอม  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดานสิ่งแวดลอม
จึงเปนประเด็นหนึ่งที่โรงเรียนใหความสนใจ และถูกกําหนดไวในแผน  
ปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 
     9.  ข้ันตอนการวิเคราะหเงื่อนไขผันแปร 
 

เง่ือนไขผันแปร การวิเคราะห 
ครู ครูเปนผูมีประสบการณการสอน  ชอบกิจกรรมที่แปลกใหม  ทาทาย  

มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ
มีทักษะในการผลิตและใชส่ือหลากหลาย มีเวลาจัดเตรียมใหเหมาะสม  
กับผูเรียน มีความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนครู ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน  
มีความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของชุมชนเปนอยางดี 
ครูควรใชเง่ือนไขแวดลอมดังกลาวมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดย
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษา  เปดโอกาสให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  ส่ือการเรียนรูหลากหลาย  เชน เกม  
ชุดกิจกรรม  เว็บไซต  หนังสืออิเล็กทรอนิกส  การเรียนรูนอกสถานที่  
เปนตน  มีภูมิปญญาทองถ่ินใหความรู 

นักเรียน นักเรียนอยูในชวงอายุ  12 ป  เปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็นอยาง
มาก  ชอบซักถาม  ไหวพริบปฏิภาณดี  มีความรูรอบตัวสามารถตอบ
คําถามครูไดอยางถูกตอง เขาใจส่ิงที่เปนนามธรรมไดดี กิจกรรมตอง
เหมาะกับทั้งเพศชายและหญิง ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ทั้งการตั้งคําถาม  สังเกต  สํารวจตรวจสอบ  ทดลอง  และส่ือสารส่ิงที่
เรียนรู  มีความแปลกใหม  สนุกสนาน  ทาทาย  ผูเรียนมีปฏสัิมพันธ
กับเพ่ือนๆ  มีคาใชจายในการจัดกิจกรรมนอยและใชประโยชนจากสื่อ
ที่มีอยูในทองถ่ิน 

 



เง่ือนไขผันแปร การวิเคราะห 
 การจัดกิจกรรมใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู  จึงควรจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูที่สนองตอบความตองการดานจิตวิทยาของเด็ก  
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีการสังเกต สํารวจตรวจสอบ และ
เปนกิจกรรมที่สรางความอยากรู อยากเห็นใหกับเด็ก พัฒนากิจกรรม
ส่ิงแวดลอมที่ผูเรียนคุนเคย ใหมีความแปลกใหม สนุกสนาน ทาทาย  
มีปฏิสัมพันธกับกลุมเพ่ือน 

แผนปฏิบัติการหลักสูตร หลักสูตรทองถ่ินที่พัฒนาขึ้นควรมีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาส่ิงแวดลอม
ในแงมุมตางๆ  ที่มีความสัมพันธและมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ
นักเรียนและชุมชน  จํานวน  1  หนวยการเรียนรู  มีหนวยการเรียนรู
ยอย  ประกอบดวย  (1)  ส่ิงแวดลอม  (2)  ระบบนิเวศ  (3)  ดิน  (4)  
น้ํา  (5)  พืช  (6)  สัตว  (7)  แรธาตุ  (8)  อากาศ และ  (9)  ขยะและ
สารอันตราย  ใชเวลาจัดกิจกรรมประมาณ  20  ชั่วโมง  (สัปดาหละ 4  
ชั่วโมง)  เปนระยะเวลาที่เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก 

ทรัพยากร ทรัพยากรที่ควรนํามาใชในการเรียนการสอน  ประกอบดวย  เอกสาร
ประกอบการเรียน  ส่ือการเรียนรู  สวนใหญเปนส่ือที่ครูตองพัฒนาขึ้น
มาใหม  โดยเฉพาะสื่อประเภทเกมและกิจกรรมที่สอดคลองกับความ
สนใจของเด็ก ในขณะที่ส่ือประเภทอุปกรณวิทยาศาสตรมีอยูเพียงพอ  
สวนส่ือประเภทบุคคลนั้นมีอยูในทองถ่ิน  ไมเปนอุปสรรคตอการเรียน
ของนักเรียน   

งบประมาณ เง่ือนไขแวดลอมของผูรับพบวา ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจน  
ไมสามารถสนับสนุนคาใชจายในการเรียนของนักเรียนไดมากนัก การ
จัดการเรียนรูจึงเปนอุปสรรคในแงของผูรับ  แตผูใหสามารถขอรับการ 
สนับสนุนจากสถานศึกษา  มีส่ือการเรียน  แหลงเรียนรู  และกิจกรรม
ที่ไมตองเสียคาใชจายมากนัก  งบประมาณจึงไมเปนอุปสรรคของการ
จัดกิจกรรม 

สภาพภูมิศาสตร สภาพพื้นที่ของบานเตาบา  มีลักษณะเปนที่ราบลุมสลับที่ดอน  ที่ราบ
ลุม สวนใหญเปนที่นาเพาะปลูกขาว สวนที่ดอนเปนที่อยูอาศัย ปลูก
พืชผัก ไมผล บางแหงมีสภาพปาละเมาะสลับกับทุงหญาเล้ียงสัตว มี
ลําน้ําเตาเปนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดเล็ก มีปริมาณน้ําไมมากนัก ทํา
ใหไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชไดตลอดป  ฤดูแลงไมสามารถเพาะปลูก
ได ลักษณะดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ดานลางเปนดินเหนียว
ไมอุมน้ํา ขาดความอุดมสมบูรณ บางแหงเปนดินลูกรัง การเพาะปลูก
พืชแตละครั้งตองใชปุยบํารุงเปนจํานวนมาก  สภาพดังกลาวแตกตาง
ไปจากคําบอกเลาของผูสูงอายุในทองถ่ิน ที่วาเดิมหมูบานมีความอุดม
สมบูรณ 



เง่ือนไขผันแปร การวิเคราะห 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม หลังการขยายตัวของระบบทุนนิยม  ตลาดมีความตองการสินคาขาว

มากขึ้นพรอมกับสินคาอุปโภคบริโภคที่มีรสนิยมและคานิยมแบบเมือง
ไดเขาสูชนบท ชุมชนจึงสนใจตลาดมากขึ้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิถีการผลิตที่เคยผลิตส่ิงของเกือบทุกอยาง  ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
มาเปนการผลิตเฉพาะอยาง ปริมาณการผลิตมีมากขึ้น ใชเทคโนโลยี
ชั้นสูงการผลิต  พ้ืนที่หลายสวนแปรสภาพกลายเปนที่นา เมื่อวางเวน
จากการทํานาราษฎรอพยพเขาไปเปนแรงงานรับจางตามเมืองใหญๆ  
การเปล่ียนแปลงดังกลาว ไดกอใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิม 
ขึ้นอยางรวดเร็ว  ความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติอันเนื่องมาจาก
การเพิ่มประชากร  ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตการเกษตร  การพัฒนา
อุตสาหกรรม  พัฒนาสาธารณูปโภคและการขยายตัวของเมือง  ทําให
ชุมชนประสบปญหาวิกฤตทางดานสิ่งแวดลอมมากมาย  ทั้งความรอย
หรอของทรัพยากรธรรมชาติ  ความเสื่อมโทรมดานนิเวศวิทยา  ความ
ขัดแยงเรื่องส่ิงแวดลอม  รวมถึงความไมเสมอภาคในการใชประโยชน
จากสิ่งแวดลอม  และทรัพยากรธรรมชาติ  ทําใหมีผลตอความสมดุล
ของระบบนิเวศ และมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตโดยรวม โรงเรียนจึง
มีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง รักษเตาบา เพ่ือสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคา
และความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และมีบทบาทในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของตน 

 
     10.  ข้ันตอนการสังเคราะหอิทธิพลของเงื่อนไขมาตรฐานและเงื่อนไขผันแปร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางหลักสูตรทองถิ่น 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 
       หลักสูตรทองถ่ินเพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  หนวยการเรียนรูรักษเตาบา  กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
2.  วิสัยทัศน 
       การเรียนรูวิทยาศาสตร  เปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับความรู  กระบวนการ  และเจตคติ  ผูเรียนทุกคน
ควรไดรับการกระตุนสงเสริมใหสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร  มีความสงสัย  เกิดคําถามในสิ่ง
ตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว  มีความมุงมั่น  มีความสุขในการศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรู  เพ่ือ
รวบรวมขอมูล  วิเคราะหผล  และนําไปสูคําตอบของคําถาม  สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล  
ส่ือสารคําถาม  คําตอบ  ขอมูล  และส่ิงที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอ่ืนเขาใจได 
3.  หลักการ 
       เพ่ือใหหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือสรางจติสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  หนวยการเรียนรูรักษเตาบา กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  เปนไปตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2544  สอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จึงกําหนดหลักการของหลักสูตร
ทองถ่ินไวดังนี้ 
       3.1  เปนการศึกษาที่มุงเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถ่ิน 
       3.2  เปนการศึกษาที่มุงผูเรียนพัฒนามีทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและ  กระบวนการคิด 
       3.3  เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
       3.4  เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนนําประสบการณที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน 
4.  จุดมุงหมาย 
       4.1 เขาใจลักษณะทั่วไปของระบบความสัมพันธในการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอม
ที่แตกตางกัน 
       4.2  เขาใจสมบัติของกายภาพของดิน  หิน  แร  น้ํา  องคประกอบ  ที่มีผลตอปรากฏการณตาง ๆ  ทาง
ธรรมชาติและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
       4.3  ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต  การวางแผนสํารวจตรวจสอบ  โดยใช
เครื่องมือ  อุปกรณ  วิเคราะหขอมูล  ส่ือสารความรู  จากผลการสํารวจ  ตรวจสอบ  สรางชิ้นงานหรือโครงงาน
ตามความสนใจ 
       4.4  แสดงความคิดเห็นของตนเองยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค
และมีความสุข 
       4.5  สามารถตั้งคําถามเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต และปรากฏการณตางๆ รอบตวัเกี่ยวกับส่ิงที่จะเรียนรูและคาด  
คะเนคําตอบหลายแนวทาง 
       4.6  มีความกระตือรือรนสนใจเรียนรูแสดงความซาบซึ้งตอส่ิงแวดลอมรอบตัว มุงมั่นรับผิดชอบ รอบคอบ  
ซื่อสัตยในการสืบเสาะหาความรู   
       4.7  ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช  และการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา 



5.  ความสําคัญ 
       การเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทองถ่ิน  ผานกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอมจะทําให
นักเรียนไดซึมซับความรู  ความคิด  และมีจิตสํานึกที่ดีตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น  ซึ่งการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนทักษะกระบวนการ  ไปสูการสรางองคความรู
โดยไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนวาเขาใจเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดยใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู  กระบวนการแกปญหาในการเรียนรูวิทยาศาสตร  ดวยการลงมือปฏิบัติจริง  ศึกษาคนควา   
สืบคนจากแหลงเรียนรูหลากหลาย  เครือขายอินเตอรเน็ตและส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ  ใหผูอ่ืนรับรู  เชื่อมโยง
ความรู  ความคิดกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรนําไปใชในการดํารงชีวิต  และศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  ทํา
โครงงานวิทยาศาสตร  หรือสรางชิ้นงาน  มีเจตคติทางวิทยาศาสตร  หรือจิตวิทยาศาสตร  มีเจตคติ  คุณธรรม  
และคานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
6.  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
       6.1  รักชาติ  ศาสน กษัตริย  
       6.2  ซื่อสัตยสุจริต              
       6.3  มีวินัย 
       6.4  ใฝเรียนรู 
       6.5  อยูอยางพอเพียง 
       6.6  มุงมั่นในการทํางาน    
       6.7  รักความเปนไทย 
       6.8. มีจิตสาธารณะ 
7.  มาตรฐานการเรียนรู 
       สาระที่  2  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
              มาตรฐาน  ว  2.1   
                 เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถ่ินความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธระหวาง
ส่ิงมีชีวิตตางๆ  ในระบบนิเวศ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชน 
              มาตรฐาน  ว  2.2 
                 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใชทรัพยากร ธรรมชาติในระดับทองถ่ิน ประเทศ
และโลก  นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน 
8.  สาระการเรียนรูหลัก 
       ส่ิงแวดลอม 
9.  คําอธิบายรายวิชา 
หนวยการเรียนรูเร่ือง  รักษเตาบา  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6              เวลา  20  ชั่วโมง 
คําอธิบายรายวิชา 
                 ศึกษา  สังเกต  รวบรวมขอมูลและวิเคราะหความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ  
และความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน



ทองถ่ิน  สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เสนอแนวทางใน
การดําเนินชีวิต  มีสวนรวมในการอนุรักษและแกปญหาส่ิงแวดลอม  มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสาร
ดานส่ิงแวดลอมจากแหลงความรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  สํารวจตรวจสอบ  
การสืบคนขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ  เพ่ือใหมีความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีจิตสํานึกดานการอนุรักษ  
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มจีิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  และคานิยมที่เหมาะสม 
10.  สาระการเรียนรูชวงชั้น 
       10.1  ส่ิงแวดลอม 
       10.2  ระบบนิเวศ 
       10.3  ดิน 
       10.4  น้ํา 
       10.5  พืช 
       10.6  สัตว 
       10.7  แรธาตุ 
       10.8  อากาศ 
       10.9  ขยะและสารอันตราย 
11.  แหลงเรียนรู 
       11.1  เอกสารทางวิชาการ 
       11.2  วีดีทัศน 
       11.3  เว็บไซต 
       11.4  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
       11.5  สภาพภูมิศาสตรของทองถ่ิน 
12.  เวลาเรียนหรือคาบการสอน 
       ใชเวลาเรียนทั้งหมด   20  ชั่วโมง 
       ภาคทฤษฎี  15  ชั่วโมง 
       ภาคปฏิบัติ     5  ชั่วโมง 
13.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
       13.1  สํารวจและสังเกตส่ิงแวดลอมที่มีอยูในทองถ่ิน 
       13.2  สํารวจและอภิปรายความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิต  และความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับ
การดํารงชีวิต 
       13.3  สํารวจและอภิปรายโซอาหารของสิ่งมีชีวิตในทองถ่ิน 
       13.4  สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับทรัพยากรดิน 
       13.5  สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการใชทรัพยากรน้ํา 
       13.6  สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการใชทรัพยากรพืช 
       13.7  สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการใชทรัพยากรสัตว 
       13.8  สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการใชทรัพยากรแรธาตุ 
       13.9  สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการใชทรัพยากรอากาศ 



       13.10  สํารวจและอภิปรายการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
14.  การวัดผลประเมินผล 
       14.1  เวลาเรียนและเขารวมกิจกรรม  ไมนอยกวารอยละ  80 
       14.2  ผานผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร  ไมนอยกวารอยละ  60 
       14.3  ผานการประเมินดานผลการปฏิบัติงาน  ไมนอยกวารอยละ  70 
15.  กําหนดหนวยการเรียนรูตามระดับชั้นป 
 
หนวยที่ เรื่อง สาระการเรียนรู ชั่วโมง 

1 สภาพทั่วไปของ
บานเตาบา 

1.  สภาพทางภูมิศาสตร 
2.  เศรษฐกิจและสังคม 

1 

2 ส่ิงแวดลอม 1.  ความหมายของสิ่งแวดลอม 
2.  ความสําคัญของส่ิงแวดลอม 
3.  ประเภทของส่ิงแวดลอม 

2 

3 ระบบนิเวศ 1.  ระบบนิเวศ 
2.  ความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิต 
3.  หวงโซอาหาร 

3 

4 ดิน 1.  ความหมายและความสําคัญของดิน 
2.  ชนิดของดินและชั้นของดิน 
3.  ปญหาดินเส่ือมคุณภาพและวิธีการอนุรักษดิน 

2 

5 น้ํา 1.  ความหมายและความสําคัญของน้ํา 
2.  วัฏจักรของน้ํา 
3.  แหลงน้ําตามธรรมชาติ 
4.  ปญหาเกี่ยวกับน้ําและวิธีการอนุรักษน้ํา 

2 

6 พืช 1.  พืชและประเภทของพืช 
2.  ประโยชนของพืช 
3.  การทําลายและการอนุรักษทรัพยากรพืช 

2 

7 สัตว 1.  ความหมายและประโยชนของสัตว 
2.  ประเภทของสัตว 
3.  การอนุรักษสัตวในทองถ่ิน 

2 

8 แรธาตุ 1.  ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรแรธาตุ 
2.  ประเภทของแรธาตุ 
3.  การอนุรักษทรัพยากรแรธาตุ 

2 

9 อากาศ 1.  ความสําคัญของอากาศ 
2.  โทษของอากาศเสีย 
3.  การปองกันไมใหอากาศเสีย 

2 

 



หนวยที่ เรื่อง สาระการเรียนรู ชั่วโมง 
10 ขยะและ 

สารอันตราย 
1.  ขยะ 
2.  สารอันตราย 
3.  การปองกันและแกปญหา 

2 

รวม 20 
 


