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คำนำ
แนวทางสำคั ญ สำหรั บ การขั บ เคลื่ อ นแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม คือ การส่งเสริม
ให้สถานศึกษา ครู-อาจารย์ และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เห็นความสำคัญและดำเนินการที่เป็น
รูปธรรมในการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนในช่วงวัยต่าง ๆ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแนวทาง
ในการสร้างเสริมความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน และการสร้างเสริมสมรรถนะการเป็นพลโลกทีด่ า้ นการมีจติ สำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม โดยได้รบั
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนเรศวรในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษา
เพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบและแนวทาง
การให้สร้างเสริมความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ในพื้นที่อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำรูปแบบแนวทางการสร้างเสริมความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ เครื่องมือการประเมินผู้เรียน ฯลฯ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในพื้นที่จริง
ครั้งนี้ ไปขยายผลและปรับใช้ในการพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ของตนเอง
สำนักงานฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร.วารีรตั น์ แก้วอุไร และคณะ ผูบ้ ริหาร ครู-อาจารย์
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ฯลฯ ที่ให้
ความร่ วมมือในการดำเนินโครงการวิจัย ให้ ข้อ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์แ ก่ คณะวิ จั ยเพื่อ นำไป
วิเคราะห์และจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
นำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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หลักการของรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดการศึกษาที่เน้น
ให้เกิดกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้อง
กั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการเปลี่ ย นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยเป็ น
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุน
การสร้ า งจิ ต สำนึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และนำแนวคิ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทาง
สายกลาง ด้วยหลัก 3 ประการ และ 2 เงือ่ นไข ประกอบด้วย 1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี
ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภค
ที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 3) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบ
การวางแผนและความระมั ด ระวั ง ในการปฏิ บั ติ และ 2) เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม ที่ จ ะต้ อ งเสริ ม สร้ า ง
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร 

ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้ที่มีความตระหนัก เรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
2) 	มุ่งให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต
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กับสิ่งแวดล้อม
จุดมุ่งหมายของรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นไปเพื่อ
1) 	สร้างเสริมความตระหนัก เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียน และชุมชน
2) 	สร้างเสริมสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

สาระสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
1) 	ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
		 การศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
(นักเรียน โรงเรียน และชุมชนเป้าหมาย) จำเป็นต้องให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจถึงความหมายของ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological
diversity หรือ Biodiversity) มีความหมายกว้างไกลมากกว่าคำว่า สิ่งมีชีวิต (Life) (วิสุทธิ์ ใบไม,
2545) โดยมาตรา 2 แห่ ง อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Convention on
Biological Diversity) ได้ให้ความหมายว่า “ความแตกต่างในระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งที่อยู่บนบกหรือ
ในน้ำ รวมทั้งความแตกต่างของระบบนิเวศ ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์เดียวกัน หรือ
ต่างชนิดพันธุ์กัน” (United Nations, 1992) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้สามารถกำหนดระดับการศึกษา
สถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
		 1.1) 	ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) หมายถึง ความหลากหลาย
ทางพั น ธุ ก รรมที่ สิ่ ง มี ชี วิ ต แต่ ล ะชี วิ ต ได้ รั บ การถ่ า ยทอดมาจากรุ่ น พ่ อ แม่ แ ละส่ ง ต่ อ ไปยั ง รุ่ น ต่ อ ไป
ลักษณะทางพันธุกรรมทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอด นัน้ ผ่านทางยีน (gene) ทีม่ อี ยูใ่ นสิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิด ซึง่ ส่งผล
ให้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาจมีลักษณะ ที่คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกันไปตาม ยีน (gene) ที่ได้รับ
การถ่ายทอดมา เช่น ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะม่วงที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะ
ของผล ใบ สี รส กลิ่น
		 1.2) 	ความหลากหลายของชนิดพันธุส์ งิ่ มีชวี ติ (Species Diversity) หรือ ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ โดยเป็นความหลากหลายที่มีการเปลี่ยนแปลงมีจุดเริ่มมาจากความหลากหลายทาง
พันธุกรรม แต่เกิดขึ้นสะสมความแตกต่าง เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายชั่วรุ่น และผ่านกระบวน
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากการคัดเลือกพันธุ์โดยมนุษย์ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิด
พันธุ์ใหม่ เช่น ปลาบางชนิดมีลักษณะคล้ายกัน แต่ผสมพันธุ์กันไม่ได้ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงไปเป็น
คนละชนิด
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		 1.3) 	ความหลากหลายของระบบนิเวศ หรือ รูปแบบการใช้ที่ดินในปัจจุบัน (Ecosystem
diversity หรือ Land use type) เป็นความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นผลจาก กลไกทาง
พันธุกรรม ซึ่งการแปรผันที่เกิดขึ้น ลักษณะใดที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จะทำให้
ลักษณะดังกล่าวถูกคัดเลือกให้สืบพันธุ์และดำรงอยู่ต่อไป ดังนั้นสภาพแวดล้อมย่อมมีผลต่อทิศทาง
และการเปลีย่ นแปลงและแนวโน้มของความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ บนโลก สิง่ แวดล้อมทีห่ ลากหลาย
เป็นผลมาจากความหลากหลายของระบบนิเวศในโลกมีระบบนิเวศมากมายหลายชนิด กระจัดกระจาย
ตามภู มิ ศ าสตร์ ต่ า ง ๆ ระบบนิ เวศแต่ ล ะประเภทจะมี ช นิ ด ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ พ บไม่ เ หมื อ นกั น ทั้ ง นี้
เนื่องจากมีปัจจัยทางกายภาพที่สิ่งมีชีวิตต้องการไม่เหมือนกัน จากข้อมูลดังกล่าว ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ เป็นองค์ประกอบ
สำคัญ ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดความสมดุล
ของโลก
2) สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
		 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย กระจัดกระจายอยู่ตามถิ่นอาศัยของ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งทางบกและทางน้ำ มีพรรณไม้ที่ศึกษาแล้วประมาณ 20,000 ชนิด และพันธุ์สัตว์
ประมาณ 12,000 ชนิด ส่วนจุลินทรีย์นั้นยังรู้จักกันน้อย นักวิชาการคาดคะเนว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิต
มากมายอาจมีถึง 100,000 ชนิด ที่ยังไม่ได้มีการนำมาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลกันอย่างจริงจัง และอาจ
มีจำนวนไม่น้อยที่มีคุณค่าทางด้านพันธุกรรมที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นยาและอาหาร และผลิตภัณฑ์
เคมีอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ได้
		 แต่ ปั จ จุ บั น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องประเทศถู ก ภั ย คุ ก คามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากการใช้
ประโยชน์มากเกินไป การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย และการนำพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามา การขยายตัวและ
การพัฒนาเมือง การลักลอบล่าสัตว์และเก็บของป่า การถมพื้นที่ชุ่มน้ำ และภาวะมลพิษ จากปัจจัย
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น มีผลทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งสูญพันธุ์
ไปแล้ว และอยูใ่ นภาวะถูกคุกคาม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2559)
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		 นอกจากนั้ น ยั ง มี ช นิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น อี ก จำนวนมากเพื่ อ ใช้ ท างการเกษตร และความ
เพลิดเพลิน แต่ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นประเภทรุกราน อาจมีการแพร่พันธุ์เร็วและเป็นอันตรายต่อระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ หอยเชอรี่ และปลาซักเกอร์
เป็นต้น
		 การที่ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังถูกทำลายและลดลงต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว อันมี
กิจกรรมของมนุษย์เป็นภัยคุกคามที่สำคัญ จึงต้องให้ความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ควบคุมกิจกรรมของมนุษย์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3) 	กรอบแนวคิดการจัดการศึกษา และตัวชี้วัดในการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
		 ความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง 3 ระดับ สามารถกำหนดกรอบการศึกษาสถานภาพใน
ปัจจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลง และประเมินผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในบริบท
ของท้องถิ่น โดยกำหนดขอบเขตของการจัดการศึกษา ดังนี้
		 1) การกำหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ (Spatial Boundaries) ของการศึกษาสถานภาพของ
ความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยใช้บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนหรือ
ในเขตชุมชนเป้าหมายเป็นหลัก หรือสามารถปรับขนาดพื้นที่การศึกษาให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและ
ข้อจำกัดของโครงการวิจัย
		 2) 	การกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา (Content Scope) ของการศึกษาความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ใช้การประชุมเฉพาะกลุ่มของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียหลักและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key stakeholder groups and key informants เช่น ผู้บริหารของ
โรงเรียน ครูที่สอนวิชาด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการนักเรียน ตัวแทนชมรมในโรงเรียน ตัวแทน
ผูป้ กครองนักเรียน ผูน้ ำชุมชนโดยตำแหน่ง/ผูน้ ำทางสังคม ผูบ้ ริหาร อปท. และผูบ้ ริหารของหน่วยงาน
ในพื้นที่ เป็นต้น โดยพัฒนาตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ในการศึกษาฯ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งกำหนดตัวชี้วัด
หรือตัวบ่งชี้ตามประเด็นแต่ละด้านเพื่อวัดความรู้และความตระหนักของนักเรียนและชุมชนท้องถิ่น
ได้แก่
			 2.1) ด้านการเสริมสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
				 เน้นการจัดกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เรียน และชุมชนให้มีความรักท้องถิ่น
เข้าใจถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถช่วยกันดูแลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้ยั่งยืนได้ ซึ่งการปลูกจิตสำนึกทำได้หลายวิธี เช่น การรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมที่มีต่อที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพด้านการ
เพาะปลูกพืช/การเลี้ยงสัตว์ และสัมพันธภาพของคนในชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย
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ของทางเลือกในการประกอบอาชีพ ความหลากหลายของทางเลือกในการเพาะปลูกพืช/การเลี้ยงสัตว์
ในสภาวะน้ำท่วมและน้ำไม่ท่วม เป็นต้น
			 2.2) 	ด้ า นการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
				 เน้นกิจกรรมที่เป็นแนวทางในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียน
และชุมชนสามารถร่วมคิด ร่วมเสนอทางเลือก และวางแผนการติดตามและประเมินผล เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความเข้าใจทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีการประกอบอาชีพ การเพาะปลูก
พืช และการเลี้ยงสัตว์ ที่หลากหลายตามธรรมชาติให้สอดคล้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อการดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุข และรักษาสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
			 2.3) 	ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
				 เน้ น การจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เรี ย น และชุ ม ชนมี วิ ธี ก ารป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย ความ
หลากหลายทางชีวภาพในชุมชน โดยอาศัยวิธีการอนุรักษ์ป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตนั้นถูกรุกรานจน
สู ญ พั น ธุ์ ไ ป คุ้ ม ครองและฟื้ น ฟู ช นิ ด พั น ธุ์ เ ฉพาะถิ่ น หรื อ ชนิ ด พั น ธุ์ ที่ ถู ก คุ ก คาม การจั ด การพื้ น ที่
เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการทดแทนระบบนิเวศเดิมที่ถูกทำลายลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลง
วิธีการประกอบอาชีพ การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับ
สภาวะในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น
			 2.4) 	ด้านการปกป้องคุม้ ครอง และการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
				 เน้นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน และชุมชนสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การดำรงชีวติ ด้านการเกษตร 

เป็นต้น โดยรณรงค์ ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ และเผยแพร่ประโยชน์ของการเลือกประกอบอาชีพ 

การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติสอดคล้องกับสภาวะในพื้นที่
ให้แก่ผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
4) 	การปรับใช้ตัวชี้วัดในการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ
		 การให้การศึกษาตามรูปแบบแนวทางฯนี้ ครูผู้สอนสามารถปรับใช้ตัวชี้วัดโดยการกำหนด
ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity health index) เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันของ
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายแต่ละแห่ง ในการส่งเสริมความตระหนักเรือ่ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้สอดคล้อง
กับโรงเรียน และชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยใช้องค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
		 4.1) 	องค์ประกอบด้านแหล่งที่อยู่อาศัย
			 - 	พื้นที่ทางธรรมชาติ
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			 - 	การคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น การดูแลรักษาพื้นที่ทาง
ธรรมชาติ
			 - 	การลดภัยคุกคามและมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
และการสูญเสียแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น ภัยคุกคามด้านคุณภาพน้ำและการคงอยู่แหล่งน้ำ
			 - 	ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วมและภัยแล้ง
		 4.2) 	องค์ประกอบด้านชนิดพันธุ์
			 - 	ชนิดพันธุ์หายากในท้องถิ่น
			 - 	ชนิดพันธุ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น
			 - 	ชนิดพันธุ์ที่มีคุณค่าทางเชิงนิเวศและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
			 - 	ชนิดพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาและการเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน
			 - 	การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น
			 - 	การควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
		 4.3) 	องค์ประกอบด้านการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
			 - 	การเก็บหาผลผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ
			 - 	ภาคีความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
			 - 	ความต่อเนื่องของการอนุรักษ์ (การมีโครงการ/หรือกิจกรรมร่วมกัน)
			 - 	งบประมาณท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

สาระการเรียนรูข้ องรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพือ่ รองรับการเติบโตทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
สาระการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาทุกระบบเพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยม
ที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมรวมทั้งสร้างพฤติกรรม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ดังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดจุดหมายของ
หลักสูตรข้อที่ 5 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นกรอบที่สามารถนำไปบูรณาการการจัดสาระการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในสาระที่ 1 2 5 6 และ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในสาระที่ 1 สร้างความคิดและวิถีการดำเนินชีวิตในลักษณะการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน
สร้างความสมดุลในการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้น
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ให้ เ กิ ด การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ ที่ เ หมาะสมและมี เ สถี ย รภาพ โดยมุ่ ง ดำเนิ น การและ
เคลื่อนไหวเรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าประสงค์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเติบโตสีเขียว สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนตระหนักถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ที่เห็นความสำคัญและความสัมพันธ์ของการมีชนิดพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่ร่วมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง อันเกิดจาก
การสะสมความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ในระยะเวลานานและเป็นผลจากการเกิดวิวัฒนาการ
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยการเกิ ด ความหลากหลายทางชี ว ภาพเริ่ ม จากการเกิ ด ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม เป็นผลให้เกิดความหลากหลายทางสปีชีส์ บนความแตกต่างหลากหลายของระบบนิเวศ
ทั้งนี้สามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ (Species Diversity) ของสิ่งมีชีวิต 2) ความหลากหลายของพันธุกรรม (Genetic
Diversity) และ 3) ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecosystem Diversity) ความหลากหลายของ
สปีชีส์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลายของระบบนิเวศ เป็นองค์ประกอบ
สำคัญ ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดความสมดุล
ของโลก เพือ่ สร้างความตระหนักของผูเ้ รียนและชุมชนในพืน้ ที่ ให้เกิดความตระหนักใน 4 องค์ประกอบ 

ดั ง นี้ 1) ด้ านการเสริ มสร้ างความตระหนั ก และการให้ ค วามรู้ ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ 

2) ด้านการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 3) ด้านการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และ 4) ด้านการปกป้องคุ้มครอง และการลดภัยคุกคามและ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะการเป็นพลโลก
ที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) 	ด้านความรู้ เกิดการรู้ การรับรู้ การมีเหตุผล การใช้ปัญญาในเรื่องของการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมรวมทั้งสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม ได้แก่ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ปจั จุบนั และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
และความรู้เกี่ยวกับโลก เช่น การพึ่งพาอาศัยและการร่วมมือความหลากหลาย การพัฒนาที่ยั่งยืน
และการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งและสันติภาพ ความเท่าเทียมและความยุติธรรมและความเป็น
พลโลก จนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ปจั จุบนั และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
และความรู้เกี่ยวกับโลกที่จะลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา โดยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การพึ่งพาอาศัยและการร่วมมือความหลากหลาย การพัฒนา
ที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งและสันติภาพ ความเท่าเทียมและความยุติธรรมและ
ความเป็นพลโลก
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2) ด้านคุณลักษณะ เกิดอารมณ์ ความรู้สึกทางจิตใจ ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมรวมทั้งสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่
การรู้ จั ก ตนเองและใฝ่ รู้ / ความเข้ า ใจในท้ อ งถิ่ น การปฏิ บั ติ ต นในฐานะพลโลก จนสามารถเกิ ด
คุณลักษณะการนำตนเองและความใฝ่รู้ และการปฏิบัติตนในฐานะพลโลก
3) 	ด้านทักษะ เกิดการแสดงออกแนวโน้มการแสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเร้า
ที่เหมาะสมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมรวมทั้งสร้าง
พฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงอนาคต การคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ ทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือร่วมพลัง
สาระการเรียนรู้มุ่งสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ในประเด็น
1) 	สายพันธุ์หรือชนิดพันธุ์ ของ พืช สัตว์ ในท้องถิ่นที่ได้หายไปจากท้องถิ่น สายพันธุ์หรือ
ชนิดพันธุ์ ของ พืช สัตว์ ในท้องถิ่นที่คงอยู่หรือมีอยู่ในปัจจุบัน และที่กำลังจะหายหรือเหลือน้อยลง
2) 	ในอดี ต มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ การดำรงชี วิ ต ของคน สั ต ว์ ของสายพั น ธุ์ ชนิ ด พั น ธุ์ 

ของ พืช สัตว์ ในท้องถิ่นที่ได้หายไปจากท้องถิ่นอย่างไร คุณค่าการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสภาพปัจจุบัน และชนิดพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีการดำรงชีวิตในปัจจุบันของชุมชนแต่ละแห่ง
3) 	ในอดีตมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล อาชีพ อาหาร
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ถิ่นที่อยู่ เครื่องมือการดำรงชีพ การสร้างบ้านเรือน นิทาน
พื้นบ้าน เรื่องเล่าปรัมปรา ภาษิต คำพังเพยท้องถิ่น อุปนิสัยคน ความสัมพันธุ์ของชุมชน ฯลฯ ในอดีต
เป็นอย่างไร ปัจจุบนั เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด การสร้างความตระหนักในการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ของภาครัฐ ผลกระทบจากนโยบายการแก้ปัญหาภัยพิบัติของภาครัฐ และอื่น ๆ
4) 	สายพันธุ์ ชนิดพันธุ์ ของ พืช สัตว์ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล อาชีพ อาหาร
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ถิ่นที่อยู่ เครื่องมือการดำรงชีพ การสร้างบ้านเรือน นิทาน
พื้นบ้าน เรื่องเล่าปรัมปรา ภาษิต คำพังเพยท้องถิ่น อุปนิสัยคน ความสัมพันธุ์ของชุมชน โรคภัยไข้เจ็บ
จากการอพยพย้ายถิ่นคนพืช สัตว์ (รวมทั้งคน) ฯลฯ ที่จะเลือนราง และหายไปในเวลา 10 ปี 20 ปี
50 ปี 100 ปี
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5) 	สายพันธุ์ ชนิดพันธุ์ ของ พืช สัตว์ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล อาชีพ อาหาร
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ถิ่นที่อยู่ เครื่องมือการดำรงชีพ การสร้างบ้านเรือน นิทาน
พื้นบ้าน เรื่องเล่า
ปรัมปรา ภาษิต คำพังเพยท้องถิ่ น อุ ป นิ สั ย คน ความสั ม พั น ธ์ ข องชุ ม ชน โรคภั ย ไข้ เจ็ บ 

จากการอพยพย้ายถิ่นของมนุษย์ พืช สัตว์ ฯลฯ ที่จะอุบัติใหม่ในเวลา 10 ปี 20 ปี 50 ปี 100 ปี
6) 	ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นไปตามลักษณะสามัญสามประการ (ไตรลักษณ์) อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา กล่าวคือ ทุกสิ่งในโลก ย่อมเปลี่ยนแปลงเสมอ ทั้งเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลง และในทาง
พัฒนา (อนิจจัง) ไม่สามารถคงสภาพเดิมอยู่ได้ (ทุกขัง) ไม่มีอะไรที่จะควบคุมให้เป็นไปตามต้องการได้
(อนัตตา)
7) 	ทุกสิ่งล้วนต้องอิงอาศัยกัน ไม่มีสิ่งใดอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์

กิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่สร้างให้เกิดสมรรถนะเป็นพลโลกที่ดี
ด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
มีแนวทางการปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิง่ แวดล้อม 

ต่อไปนี้
		 - สอดแทรกการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลโลกที่ดีกับนักเรียนทุกคน ในทุกโอกาสที่อยู่
ภายในโรงเรียน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนรู้จักธรรมชาติที่อยู่รอบตัวอย่างชัดเจน
จนตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบจากการกระทำ
ของตนที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
		 - ร่วมสร้างความรู้สึกรับผิ ด ชอบ ต่ อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโรงเรี ย น ที่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชน 

ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
		 - แนะนำวิ ธี ก ารรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ จ ำเป็ น และหายาก สอนวิ ธี ก ารฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ให้กลับมาเพิ่มขึ้นเท่ากับปริมาณที่ต้องการใช้ ด้วยการใช้อย่างฉลาด
ใช้อย่างประหยัด และฟื้นฟูธรรมชาติที่เสียหายหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น
		 - แนะนำแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการลดการใช้พลังงาน
หรือใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า แสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ไม่จำเป็น หรือ
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
		 - จัดเวลาให้มีการศึกษาประเภทของธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา
และความสัมพันธ์ความเชื่องโยงความอยู่รอดระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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		 - แนะนำแนวทางให้นักเรียน วางแผนการดำรงชีวิต อย่างเรียบง่าย ด้วยการไม่ทำลาย
ชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม
		 - แนะนำขั้นตอนปฏิบัติให้นักเรียน ได้ทดลองใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง
น้อยที่สุด
		 - โน้ ม น้ า วให้ นั ก เรี ย นกลายเป็ น นั ก อนุ รั ก ษ์ นิ ย ม เพื่ อ ช่ ว ยเผยแพร่ จิ ต สำนึ ก ไปยั ง
ครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ให้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข ให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถคงอยู่หรือกลับคืนมา
ได้ดังเดิม
		 - ชักนำและร่วมกับนักเรียนในการทำกิจกรรม ที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
นอกจากนี้ ต้องมีการศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าว เพื่อจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมายแต่ละแห่ง
รวมถึงต้องการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก เพื่อพิจารณาลักษณะของ
โครงสร้างของโรงเรียนหรือชุมชนเป้าหมายแต่ละแห่งว่ามีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และ
นโยบายจากภายนอกมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปสู่การกำหนดรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและ
สร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เป้าหมายแต่ละ
แห่ง พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำแผน โครงการ/แผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางในการจัดกิจกรรม มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้
1) 	การเรียนรู้แบบโครงงาน
2) 	การเรียนด้วยกระบวนการวิจัย
3) 	การฝึกคิด แบบฝึกสืบสาวหาเหตุปัจจัย ( หนึ่งในวิธีเรียนแบบโยนิโสมนสิการ)
4) 	การสำรวจชุมชน เพื่อเรียนรู้ถึงสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ด้วย กระบวนการแผนที่
คนดี “people mapping”
5) 	การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง มิใช่เรียนในตำรา หรือจำลองเหตุการณ์
6) 	การเรี ย นที่ ไ ด้ มี ก ารสะท้ อ นย้ อ นกลั บ (reflect) ทบทวนสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง เหตุ ก ารณ์ 

ความคิด และความรู้สึก
7) 	การฝึกเสียสละที่ไม่หวังผล ฝึกเป็นผู้บริหาร ผู้นำ ผู้ตาม
8) 	การเรียนรู้กันเอง ผ่านการคิดร่วมกัน ไม่แบ่งวัย เพศ ชนชั้น สถานเศรษฐกิจ มีกลุ่มที่
รวมกันแบบสมัครใจ เสวนากันอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้มีองค์ความรู้ กระบวนวิธี มีอำนาจต่อรอง
ต่อหน่วยอื่น ๆของสังคม
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แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้องเน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการองค์รวมให้เกิดทั้งสามฐาน โดยใช้ฐานใจ ฐานคิด และฐานการปฏิบัติและ/ลงมือทำ
ดังนี้
ฐานใจ ใช้ น ำเพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด จิ ต สำนึ ก ในการเคารพกฏกติ ก า ยอมรั บ มติ มี หั ว ใจ
ประชาธิปไตยและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ/หรือป้องกัน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ฐานคิด เน้นความมีเหตุผล และรับฟังผู้อื่น
ฐานปฏิบัติและ/หรือทำ เน้นให้เกิดการปฏิบัติและ/หรือทำด้วยการเคารพกฏ การรับฟังผู้อื่น
การยอมรับมติ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ/หรือป้องกัน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

1. 	ด้านการสร้าง
1. เพื่อสอดแทรกการปลูกจิตสำนึก 1. ครูบูรณาการการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้
		 ความตระหนัก		 การเป็นพลโลกที่ดีกับนักเรียน		 เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
		 และการให้ความรู้		 ทุกคน ในทุกโอกาสที่อยู่ภายใน		 ให้กับนักเรียนในรายวิชาที่สอน
		 ด้านความ		 โรงเรียน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ 2. นักเรียนระดับประถมศึกษาทำโครงงาน
		 หลากหลาย		 ความหลากหลายทางชีวภาพ		 ประเภทสำรวจเกี่ยวกับทรัพยากรและ
		 ทางชีวภาพ		 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		 สิ่งแวดล้อมในอำเภอบางระกำ
				 ให้นักเรียนรู้จักธรรมชาติและ
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทำโครงงานเกี่ยวกับ
			
สิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบตัวอย่างชัดเจน 		 ประเภทของธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
				 จนตระหนักและเห็นคุณค่าของ		 ระบบนิเวศวิทยาผลกระทบที่เกิดกับทรัพยากร
			
สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 		 และสิ่งแวดล้อมในอำเภอบางระกำ
				 รวมทั้งผลกระทบจากการกระทำ
				 ของตนเอง ชุมชนที่ส่งผลต่อ
				 สิ่งแวดล้อม
			
2. จัดกิจกรรมให้มกี ารศึกษาประเภท
				 ของธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
				 ระบบนิเวศวิทยา และความ
				 สัมพันธ์ความเชือ่ งโยงความอยูร่ อด
				 ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมการเรียนรู้

2. ด้านการส่งเสริม 1. ร่วมสร้างความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ 1. นักเรียนร่วมเรียนรู้กับชุมชนถึงความรับผิดชอบ
		 การมีส่วนร่วม		 ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ		 ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติจากน้ำท่วม
		 ในการบริหาร		 จากน้ำท่วม ขยะและการปลูกพืช		 ขยะและการปลูกพืชซ้ำซาก
		 จัดการความ		 ซ้ำซาก
2. นักเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในอำเภอ
		 หลากหลาย
2. แนะนำวิธีการรักษาทรัพยากร		 บางระกำในการรักษาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
		 ทางชีวภาพ		 ธรรมชาติที่จำเป็นและหายาก 		 ได้อย่างสมดุลกับความเป็นอยู่
			
สอนวิธกี ารฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ 	 3. นักเรียนประเมินและจัดทำแผนการดำรงชีวิต
				 ที่ทดแทนได้ให้กลับมาเพิ่มขึ้น 		 ที่ไม่ทำลายสิ่งที่อยู๋ในธรรมชาติของอำเภอ
				 เท่ากับปริมาณที่ต้องการใช้  		 บางระกำ
				 ด้วยการใช้อย่างฉลาด ใช้อย่าง
				 ประหยัด และฟื้นฟูธรรมชาติ
				 ที่เสียหายหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น
			
3. แนะแนวทางให้นักเรียน วางแผน
				 การดำรงชีวิต อย่างเรียบง่าย  
				 ด้วยการไม่ทำลายชีวิตอื่น ๆ  
				 ที่อยู่ในธรรมชาติทั้งทางตรงและ
				 ทางอ้อม
3. ด้านการอนุรักษ์ 1. โน้มน้าวให้นักเรียนกลายเป็น
1. นักเรียนนำเสนอแผนหรือแนวทางในการเป็น
		 ฟื้นฟูความ		 นักอนุรักษ์นิยม เพื่อช่วยเผยแพร่		 นักอนุรักษ์ และแนวทางการสร้างความ
		 หลากหลาย
จิตสำนึกไปยังครอบครัวและชุมชน		 ตระหนักไปยังครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่
		 ทางชีวภาพ		 ที่ตนอาศัยอยู่ ให้เห็นคุณค่าและ
				 ตระหนักถึงภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้น
				 ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
				 พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข
				 ให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถ
				 คงอยู่หรือกลับคืนมาได้
4. ด้านการปกป้อง 1. ชักนำและร่วมกับนักเรียน
1. นักเรียนดำเนินกิจกรรมที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม
คุม้ ครองการลดภัย		 ในการทำกิจกรรม ที่เอื้อต่อ		 ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
		 คุกคาม และ		 สิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิต
		 การใช้ประโยชน์		 ของสิ่งมีชีวิตให้สอดคล้อง
		 ความหลากหลาย		 กับธรรมชาติเดิม
		 ทางชีวภาพ
		 อย่างยั่งยืน		
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การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
แนวดำเนินการ
1. 	นำประเด็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น มาบู ร ณาการในกิ จ กรรม
การเรียนรู้ และประเด็นปัญหาที่นำมาบูรณาการเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียนมากที่สุด เพื่อส่งเสริม
ความตระหนักในการเรียนรู้และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นปัญหาที่จะศึกษา ทำให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ความรู้ เกิดทัศนคติ ทักษะและ
ลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
2. 	การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยการบู ร ณาการสิ่ ง แวดล้ อ มในทุ ก วิ ช าและทุ ก ระดั บ ชั้ น 

โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมมีอยู่ 4 รูปแบบ คือ
		 2.1 การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรก
ประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้าไปในเนื้อหาสาระของวิชาต่าง ๆ
		 2.2 	การสอนบูรณาการแบบคู่ขนาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอน 2 คนขึ้นไปและครูผู้สอนคนละวิชามาวางแผนร่วมกันและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในประเด็นสิ่งแวดล้อมเรื่องเดียวกัน
		 2.3 	การบูรณาการแบบสหวิทยาการ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นประเด็นสิง่ แวดล้อม
ที่แตกต่างกัน โดยครูผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปและสอนคนละวิชาซึ่งครูผู้สอนจะมีงานหรือโครงการ
ที่ทำร่วมกัน ครูผู้สอนจะต้องมีการวางแผนสร้างโครงการร่วมกัน
		 2.4 	การสอนบูรณาการแบบเป็นคณะ เป็นการสอนของครูผู้สอนโดยจัดเป็นทีมหรือคณะ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในกลุ่มเดียวกัน
3. 	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
		 3.1 	การเรียนรู้แบบโครงงาน
		 3.2 	การเรียนด้วยกระบวนการวิจัย
		 3.3 	การฝึกคิด แบบฝึกสืบสาวหาเหตุปัจจัย (หนึ่งในวิธีเรียนแบบโยนิโสมนสิการ)
		 3.4 	การสำรวจชุมชน เพื่อเรียนรู้ถึงสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยกระบวนการ
แผนที่คนดี “people mapping”
		 3.5 	การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง มิใช่เรียนในตำราหรือจำลองเหตุการณ์
		 3.6 	การเรียนที่ได้มีการสะท้อนย้อนกลับ (reflect) ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเหตุการณ์
ความคิดและความรู้สึก
		 3.7 	การฝึกเสียสละที่ไม่หวังผล ฝึกเป็นผู้บริหาร ผู้นำ ผู้ตาม
		 3.8 	การเรียนรู้กันเอง ผ่านการคิดร่วมกัน ไม่แบ่งวัย เพศ ชนชั้น สถานเศรษฐกิจ มีกลุ่ม
ที่รวมกันแบบสมัครใจ เสวนากันอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้มีองค์ความรู้ กระบวนการ มีอำนาจต่อรอง
ต่อหน่วยอื่น ๆ ของสังคม
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ตัวอย่างหน่วยบูรณาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
สาระการเรียนรู้
1. 	ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ
2. 	ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
3. 	ประโยชน์และโทษของความหลากหลายทางชีวภาพ
4. 	ความสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพ
5. 	การกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. 	สำรวจ สื บ ค้ น และอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ความสำคั ญ ของความหลากหลายทางชี ว ภาพใน
โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
2. 	ประเมินผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
1. 	กระบวนการสำรวจ
2. 	กระบวนการสืบค้น
การประเมินผล
1. 	ประเมินผลงาน
2. 	ประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม
หน่วยที่ 2 ระบบนิเวศในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น

ท้องถิ่น
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สาระการเรียนรู้
1. 	ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศของโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
2. 	การเปลี่ยนแปลงขนาดประชาการ
3. 	สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
4. 	การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
5. การวางแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. 	การปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. 	การเลือกบริโภคที่ไม่ทำลายความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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8. 	เลือกปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายและความพยายามในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น

โรงเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. 	สำรวจ อธิบายและเขียนภาพแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศภายใน
2. 	รู้และปฏิบัติตามมาตรการและความพยายามแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3. 	วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
1. 	กระบวนการคิดรวบยอด
2. 	กระบวนการสร้างความตระหนัก
3. 	การประเมินกลุ่ม
การประเมินผล
1. 	ประเมินผลงาน
2. 	ประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม

หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
สาระการเรียนรู้
1. 	สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
2. 	แนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
3. 	การร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. 	สร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. 	การจัดการสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรมชาติอย่างยัง่ ยืนในโรงเรียนและชุมชนท้องถิน่
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. 	สำรวจ วิเคราะห์อธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
2. 	เสนอแนวคิดในการดูแลรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
3. 	มีทักษะและกระบวนการเลือกและตัดสินใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชนท้องถิ่น
4. 	อาสาสมัครเป็นกลุ่มร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น
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กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
1. 	กระบวนการสำรวจ
2. 	กระบวนการวิเคราะห์
การประเมินผล
1. 	ประเมินผลงาน
2. 	ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม
หน่วยที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนท้องถิ่น
สาระการเรียนรู้
1. 	ผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
2. 	ประเมินผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
3. 	ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
4. 	สภาพปัจจุบันของความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนท้องถิ่น
5. 	ความสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน
6. 	ความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่น
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. 	สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพใน
ชุมชนท้องถิ่น
2. 	วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น
3. 	ประเมินผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
1. 	กระบวนการสำรวจ
2. 	กระบวนการสืบค้น
การประเมินผล
1. 	ประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม
2. 	ประเมินผลงาน
หน่วยที่ 5 ระบบนิเวศในชุมชนท้องถิ่น
สาระการเรียนรู้
1. 	ความหมายของระบบนิเวศ
2. 	ความสำคัญขององค์ประกอบของระบบนิเวศในชุมชนท้องถิ่น
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4. 	สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น
6. 	การดูแลรักษาและจัดการระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
7. 	การวางแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
8. 	แนวทางการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
8. 	แนวทางการแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
9. 	การเลือกบริโภคที่ไม่ทำลายความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. 	สำรวจ อธิบายและเขียนภาพแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศภายใน
ชุมชนท้องถิ่น
2. 	ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น
3. 	เสนอแนวคิดในการดูแลรักษาระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
4. 	มีทักษะกระบวนการและตัดสินใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
5. 	ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
6. 	สามารถแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
1. 	กระบวนการสืบค้น
2. 	กระบวนการสำรวจ
3. 	กระบวนการกลุ่ม
4. 	กระบวนการคิดรวบยอด
5. 	กระบวนการสร้างความตระหนัก
การประเมินผล
1. 	การประเมินผลงาน
2. 	ประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม

แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์
1. 	เพื่อสอดแทรกการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลโลกที่ดีกับนักเรียนทุกคน ในทุกโอกาสที่อยู่
ภายในโรงเรียน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้นักเรียนรู้จักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวอย่างชัดเจน จนตระหนักและเห็นคุณค่าของ
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สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบจากการกระทำของตนเอง ชุมชนที่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม
2. 	จัดกิจกรรมให้มีการศึกษาประเภทของธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา
และความสัมพันธ์ความเชื่องโยงความอยู่รอดระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แนวการจัดกิจกรรม
1. 	ครูบูรณาการการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพให้กับ
นักเรียนในรายวิชาที่สอน
2. 	นักเรียนระดับประถมศึกษาทำโครงงานประเภทสำรวจเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในอำเภอบางระกำ
3. 	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทำโครงงานเกีย่ วกับประเภทของธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ 

ระบบนิเวศวิทยาผลกระทบที่เกิดกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอำเภอบางระกำ
2. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์
1. 	ร่วมสร้างความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติจากน้ำท่วม ขยะและ
การปลูกพืชซ้ำซาก
2. 	แนะนำวิ ธี ก ารรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ จ ำเป็ น และหายาก สอนวิ ธี ก ารฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ให้กลับมาเพิ่มขึ้นเท่ากับปริมาณที่ต้องการใช้ ด้วยการใช้อย่างฉลาด
ใช้อย่างประหยัด และฟื้นฟูธรรมชาติที่เสียหายหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น
3. 	แนะแนวทางให้นักเรียน วางแผนการดำรงชีวิต อย่างเรียบง่าย ด้วยการไม่ทำลายชีวิต
อื่น ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม
แนวการจัดกิจกรรม
1. 	นั ก เรี ย นร่ ว มเรี ย นรู้ กั บ ชุ ม ชนถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากภั ย พิ บั ติ จ าก
น้ำท่วม ขยะและการปลูกพืชซ้ำซาก
2. 	นักเรียนเรียนรูจ้ ากปราชญ์ชาวบ้านในอำเภอบางระกำในการรักษาและอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ
ได้อย่างสมดุลกับความเป็นอยู่
3. 	นักเรียนประเมินและจัดทำแผนการดำรงชีวิตที่ไม่ทำลายสิ่งที่อยู๋ในธรรมชาติของอำเภอ
บางระกำ
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3. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์
1. 	โน้มน้าวให้นักเรียนกลายเป็นนักอนุรักษ์นิยม เพื่อช่วยเผยแพร่จิตสำนึกไปยังครอบครัว
และชุ ม ชนที่ ต นอาศั ย อยู่ ให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า และตระหนั ก ถึ ง ภั ย พิ บั ติ ที่ ก ำลั ง เกิ ด ขึ้ น ต่ อ ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข ให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถคงอยู่หรือกลับคืนมาได้
แนวการจัดกิจกรรม
1. นักเรียนนำเสนอแผนหรือแนวทางในการเป็นนักอนุรกั ษ์ และแนวทางการสร้างความตระหนัก
ไปยังครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่
4. ด้านการปกป้องคุ้มครองความหลากหลาย ทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์
1. 	ชักนำและร่วมกับนักเรียนในการทำกิจกรรม ที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติเดิม
แนวการจัดกิจกรรม
1. 	นักเรียนดำเนินกิจกรรมที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุมหรือโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
รวมพลังหารสอง โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการบ้าน โรงเรียน ชุมชนสวยด้วยมือเรา โครงการ
ห้องเรียนสีเขียว การเข้าค่ายและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับคุณค่าสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ กิจกรรมประกวดด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โครงการ 5 ส. โครงการรณรงค์ใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด โครงการตาวิเศษ โครงการน้ำใสด้วยมือเรา ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีลักษณะของ
การจัดกิจกรรมชุมนุม มีดังนี้

การจัดกิจกรรมชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 

ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึก
รักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
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บทบาทของผู้เรียน
1. 	เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดในทุกภาคเรียนโดยรวมกลุม่
เสนอกิจกรรมตามความต้องการหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของโรงเรียน
2. รับการปฐมนิเทศจากครูทปี่ รึกษาชุมนุม โดยจะต้องพบครูทปี่ รึกษา เข้ารับฟังข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมและดำเนินการจัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ประชุมเลือกตัง้ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ 

และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
4. ประชุมวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินงาน ร่วมกับครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
5. ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตามแผนงาน/โครงการ และปฏิ ทิ น งานที่ ก ำหนดไว้ ห ลั ง จากได้ รั บ
การอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารสถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ โดยใช้กระบวนการ
กลุม่ และให้สมาชิกทุกคนได้พฒ
ั นาตนเองให้เต็มศักยภาพตามความสนใจ ความสามารถและความถนัด
6. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับครูที่ปรึกษากิจกรรม
7. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในทุกภาคเรียนร่วมกับครู
ที่ปรึกษากิจกรรม

บทบาทครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
1. 	ปฐมนิเทศให้ผู้เรียนเข้าใจเป้าหมายและวิธีดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม
2. 	เลือกตั้งคณะกรรมการโดยจัดให้ผู้เรียนเลือกคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมชุมนุม
3. 	จัดทำแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินงานโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกของชุมนุมได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผน/โครงการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
4. 	ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านทรัพยากรตามความเหมาะสม
5. 	นิเทศ ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามแผน/โครงการ/
ปฏิทินงานด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
6. ประเมินผลการเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน
7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
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การวัดและประเมินผลความสำเร็จของรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มุ่งวัด 2 สิ่งสำคัญ ประกอบด้วย
1) ความตระหนัก เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ตามองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้
ของความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้
องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ความตระหนัก เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านที่ 1 	ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1.1 เข้าใจความเชื่อมโยงของผลกระทบจากสภาพปัญหาในพื้นที่ที่มีผลทำให้เกิดการลดลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
และระบบนิเวศตามธรรมชาติของพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1.2 ยอมรับความจริงต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและระบบนิเวศตามธรรมชาติของพืช สัตว์ 

และสิ่งแวดล้อม
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1.3 	เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนและระบบนิเวศตามธรรมชาติของพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 2 	ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2.1 ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจต่ อ ทางเลื อ กและผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเลื อ กวิ ธี ก ารรั ก ษา
หรื อ ทำให้ เ กิ ด ความหลากหลายทางชี ว ภาพตามธรรมชาติ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต 

การประกอบอาชีพ และสั ม พั น ธภาพที่ ดี ข องคนในชุ ม ชน รวมถึ ง ลดการเกิ ด มลพิ ษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การรักษาคุณภาพของดิน และอนุรักษ์ป่าไม้ตามธรรมชาติ 

รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2.2 ส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิดและร่วมวางแผนเพื่อค้นหาทางเลือกในการคงไว้หรือทำให้
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย
ตามธรรมชาติ ลดพื้นที่การปลูกพืชซ้ำซาก หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม 

ฯลฯ) ภายใต้ สั ม พั น ธภาพที่ ดี ข องคนในชุ ม ชน และการทำงานร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2.3 ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การร่ ว มเสนอทางเลื อ กในการคงไว้ ห รื อ ทำให้ เ กิ ด ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ (เช่ น การประกอบอาชี พ ทางการเกษตรที่ ห ลากหลายตามธรรมชาติ 

ลดพื้นที่การปลูกพืชซ้ำซาก หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ) ภายใต้
สั ม พั น ธภาพที่ ดี ข องคนในชุ ม ชน และการทำงานร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ความตระหนัก เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านที่ 1 	ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2.4 ส่งเสริมให้เกิดการร่วมติดตามและประเมินผลการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน 

และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2.5 ส่งเสริมให้เกิดการร่วมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางที่ดีและไม่ดีจากการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การปรับเปลีย่ นหรือไม่เปลีย่ นแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ทีม่ งุ่ ให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพตามธรรมชาติ ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน และการทำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 3 	ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 3.1 ริเริ่มให้มีการประเมินผลเพื่อทบทวนวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพตามธรรมชาติลดลง
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 3.2 	ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามธรรมชาติ ล ดลง เพื่ อ ให้ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพตามธรรมชาติ ก ลั บ คื น มา
ในพื้นที่
ด้านที่ 4 	ด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 4.1 คงไว้หรือรักษาไว้ซงึ่ การดำเนินการ / การดำเนินชีวติ ทีท่ ำให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามธรรมชาติคงอยู่
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 4.2 รณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองการดำเนินการ/การดำเนินชีวิตที่ทำให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพตามธรรมชาติคงอยู่
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 4.3 ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบให้ ผู้ อื่ น ได้ ป ระจั ก ษ์ ใ นการดำเนิ น การ/การดำเนิ น ชี วิ ต ที่ ท ำให้
ความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติคงอยู่
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 4.4 เผยแพร่ ป ระโยชน์ ข องความหลากหลายทางชี ว ภาพตามธรรมชาติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความ
เป็นอยู่อย่างมีความสุขของคนในชุมชน และการรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติของ
พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
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ภาพโดย : นายวิชัย ธัญญาศิริ
ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

		
2) สมรรถนะการเป็ นพลโลกที่ดี ด้ า นการมี จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามองค์ ป ระกอบ
และพฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ข องสมรรถนะการเป็ น พลโลกที่ ดี ด้ า นการมี จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ มี 

4 องค์ประกอบ ดังนี้
สมรรถนะด้านความรู้
	 องค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

ด้านความรู้ หมายถึง วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
และความรู้ เ กี่ ย วกั บ โลก การพึ่ ง พาอาศั ย และการร่ ว มมื อ ความหลากหลาย การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และ
การเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งและสันติภาพ ความเท่าเทียมและความยุติธรรม
สถานการณ์		
1. วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านสาเหตุและ
ในศตวรรษที่ 21			ผลกระทบที่เกิดสภาพแวดล้อม และ แนวโน้ม
			การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 21
ความรู้เกี่ยวกับโลก การพึ่งพาอาศัยและ 	
2. วิเคราะห์ความจำเป็นและประโยชน์ของการพึ่งพา
การร่วมมือ		อาศัยกันและการร่วมมือกันในสังคมในการแก้วิกฤติ
			และปัญหาของชุมชนและสังคม
		
3. วิเคราะห์ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผล
			ต่อการพึ่งพาอาศัยและการร่วมมือกันในชุมชน
			และสังคม
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องค์ประกอบย่อย

27

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

ความหลากหลาย
4. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ		ทางชีวภาพและความแตกต่างของสังคมวัฒนธรรม
			และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ
		
5. นำเสนอแนวทางในการอาศั ย อยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม
			ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิด
			ระบบนิเวศที่สมดุล
การเปลี่ยนแปลง
6. อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงและความสำคัญ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน		ของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
		
7. วิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ในอนาคต
			การเปลี่ยนแปลงและแนวทางการปฏิบัติตน
			ที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความขัดแย้ง
8. วิเคราะห์ธรรมชาติ สาเหตุ และผลกระทบ
			ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม
		
9. นำเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
			ความขัดแย้ง
ความเท่าเทียมและ
10. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากความไม่เท่าเทียม
ความยุติธรรม		และความอยุติธรรมของสังคม
		
11. นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนที่ส่งเสริม
			ความเท่าเทียมในชุมชนและสังคม
ความเป็นพลโลก
12. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
			ในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน
			และสังคม
ด้านทักษะ หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงอนาคต การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ทักษะสังคม
และการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง
การคิดเชิงระบบ
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 1. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์
และเชิงอนาคต			ต่าง ๆ ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต
		
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันของเหตุการณ์
			ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต
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องค์ประกอบย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

การคิดย้อนกลับและ
3. เขียนวงจรปัญหาและการย้อนกลับที่สะท้อนสาเหตุ
วางแผนเพื่อกำหนดอนาคต		ผลกระทบที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
		
4. บอกผลดีและผลเสียและแนวทางในการแก้ปัญหา
			ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์

การกำหนดและ
5. ระบุปัญหาที่เผชิญอยู่และวิเคราะห์สาเหตุ
วิเคราะห์ปัญหา		ของปัญหาได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา

การเสนอวิธีการแก้ปัญหา
6. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหา
			และมี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอในการหาแนวทาง
			เพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายและแปลกใหม่
การวิเคราะห์ผล
7. ประเมินผลดี ผลเสียจากการแก้ปัญหา และนำไปใช้
จากการแก้ปัญหา		เป็นแนวทางแก้ปัญหา
การคิดอย่างมี
การคิดไตร่ตรอง
8. ประเมินข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับความลำเอียง
วิจารณญาณ			ความเพียงพอ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ
			การวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ
			และนำไปใช้ได้
การใช้เทคโนโลยี การเข้าถึงและเข้าใจสื่อ
9. เลือกวิธีการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
เพื่อการสื่อสาร
และสารสนเทศ		ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
และรู้เท่าทันสื่อ		
10. แยกแยะความคิดเห็น ความเชื่อและค่านิยม
และสารสนเทศ			ในสื่อและสารสนเทศ
การประเมินสื่อสารสนเทศ 11. พิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล
			ที่ได้จากสื่อและสารสนเทศ
		
12. วิเคราะห์ผลกระทบของสื่อและสารสนเทศ
			ที่มีต่อตนเองชุมชน และสังคม
การใช้สื่อและจัดการสื่อ
13. ใช้ข้อมูลจากสื่อและสารสนเทศต่อยอดความคิด
และสารสนเทศ		และสรุปในรูปแบบของตนเองได้
		
14. จัดเก็บข้อมูลที่สืบค้นได้อย่างเป็นระบบและ
			นำมาใช้ได้
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สมรรถนะด้านทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง
	 องค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

ทักษะสังคมและการทำงานร่วมมือรวมพลัง หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งและ
อารมณ์ การทำงานกลุ่มอย่างร่วมมือรวมพลัง
ทักษะสังคมและ
การจัดการกับความขัดแย้ง
1. สื่อสารแสดงถึงความตั้งใจที่จะร่วมกันปัญหา
การทำงานร่วมมือ และอารมณ์		ความขัดแย้งและตกลงประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน
รวมพลัง		
2. ตรวจสอบและระบุแนวคิด ความต้องการ อารมณ์
			ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
การทำงานกลุ่มอย่างร่วมมือ 3. ปรับตัวเองตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม
รวมพลัง		และตามสถานการณ์เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม
		
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
		
5. รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
			ในกลุ่ม

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ
	 องค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

ด้านคุณลักษณะ หมายถึง ความสามารถในการนำตนเองและความใฝ่รกู้ ารปฏิบตั ติ นในฐานะพลเมืองพลโลก
การนำตนเอง
การเรียนรู้และหาความรู้
1. ระบุและเลือกสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และความใฝ่รู้
ด้วยตนเอง
2. ระบุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจน เหมาะสม
			และสามารถปฏิบัติได้จริง
การกำหนดวิธีและ
3. วางแผนการเรียนรู้ได้
ปฏิบัติการเรียนรู้ที่เหมาะสม 4. เลือกวิธีการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
			ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความสามารถของตน
		
5. มุ่งมั่นในการเรียนรู้จนสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
การประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
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	 องค์ประกอบหลัก
การปฏิบัติตน
ในฐานะพลโลก

องค์ประกอบย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

การยอมรับความหลากหลาย 7. เคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของผู้อื่น
ทางความคิด สังคม
8. รู้จักปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม
และวัฒนธรรม		ต่างวัฒนธรรม

ความสนใจและใส่ใจ
9. เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารและเหตุปัจจุบัน
ในการแก้ปัญหา		อย่างสม่ำเสมอ
		
10. มองปัญหาและแนวทางที่จะแก้ปัญหา
			ในฐานะพลโลก
การสร้างสังคมแห่งการพึ่งพา 11. ร่วมมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมด้วย
และสังคมสันติ		สันติวิธี
		
12. เสียสละและอุทิศตนต่อสังคม

1-106.indd 30

5/17/19 2:01:39 PM

คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

31

เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. 	แบบประเมินความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
2. 	แบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
แบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
คำชี้แจง อ่านข้อความต่อไปนี้ และพิจารณาว่าตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์
ต่อไปนี้
5  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  80 - 100%
4  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  60 - 79%
3  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  40 - 59%
2  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  20 - 39%
1  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ    0 - 19%
ข้อ		
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รายการประเมิน

5

4

3

2

1
		
		

นักเรียนสามารถบอกและอธิบายสาเหตุและผลกระทบ
ที่เกิดสภาพแวดล้อม และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก และขยะได้					

2
		
		

นักเรียนบอกความจำเป็นและประโยชน์ของการพึ่งพาอาศัยกัน
และการร่วมมือกันในสังคมในการแก้วิกฤติและปัญหาของชุมชน
และสังคมทีเ่ กิดจากปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก และขยะได้

3
		

นักเรียนบอกได้ว่าปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก และ
ขยะส่งผลกระทบต่อพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่นอย่างไร					

4
		

นักเรียนสามารถอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของพืช และสัตว์
ในชุมชนท้องถิ่น และความสำคัญที่จะคงไว้ได้					

5
		

นักเรียนบอกแนวโน้มของเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดจาก
ปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก และขยะได้					

6
		
		

นักเรียนสามารถบอก สาเหตุ และผลกระทบของความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในชุมชนจากปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก
และขยะได้

1
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คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
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รายการประเมิน

5

4

3

2

7
		
		

นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ความขัดแย้งที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก
และขยะได้					

8
		

นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม ในปัญหาที่เกิดขึ้น					

9
		

นักเรียนสามารถบอกสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อพืช  
และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่นได้					

10
		

นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางในการอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน  
ที่จะเกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมในชุมชนได้					

11
		
		

นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก  
และขยะได้ ทั้งปัจจุบันและอนาคต					

12
		

นักเรียนสามารถเขียนวงจรปัญหาและการย้อนกลับที่สะท้อน
สาเหตุ ผลกระทบที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน					

13
		

นักเรียนสามารถบอกผลดีและผลเสียและแนวทางในการแก้ปญ
ั หา
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้					

14
		

นักเรียนสามารถระบุปัญหาที่เผชิญอยู่และวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา					

15
		
		

นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาและมีความเหมาะสมเพียงพอในการหาแนวทางเพื่อ
แก้ปัญหาที่หลากหลายและแปลกใหม่					

16
		

นักเรียนสามารถประเมินผลดี ผลเสียจากการแก้ปัญหา  
และนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา					

17
		
		

นักเรียนสามารถประเมินข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับความลำเอียง  
ความเพียงพอ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์เพื่อหา
ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือและนำไปใช้ได้					

18
		

นักเรียนสามารถสื่อสารแสดงถึงความตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ปัญหา
ความขัดแย้งและตกลงประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน					

19
		

นักเรียนสามารถตรวจสอบและระบุแนวคิด ความต้องการ  
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

1
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คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

ข้อ		

รายการประเมิน

5

4

3

2

20
		

นักเรียนสามารถปรับตัวเองตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม
และตามสถานการณ์เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม					

21

นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ					

22

นักเรียนรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่ม					

23
		

นักเรียนสามารถระบุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจน  
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง					

24
		

นักเรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความสามารถของตน					

25

นักเรียนมุ่งมั่นในการเรียนรู้จนสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด					

26

นักเรียนเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น					

27
		

นักเรียนรู้จักสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชน  
ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม					

28
		

นักเรียนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารและเหตุปัจจุบัน  
อย่างสม่ำเสมอ					

29

นักเรียนร่วมมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนด้วยสันติวิธี					

30

นักเรียนเสียสละและอุทิศตนต่อชุมชนและสังคม					

33
1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

34

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
แบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
คำชี้แจง อ่านข้อความต่อไปนี้ และพิจารณาว่าตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์
		 ต่อไปนี้
5  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  80 - 100%
4  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  60 - 79%
3  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  40 - 59%
2  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  20 - 39%
1  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ    0 - 19%
ข้อ		
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รายการประเมิน

5

4

3

2

1
		
		

นักเรียนสามารถบอกและอธิบายสาเหตุและผลกระทบ
ที่เกิดสภาพแวดล้อม และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก และขยะได้					

2
		
		
		

นักเรียนสามารถบอกความจำเป็นและประโยชน์ของการพึ่งพา
อาศัยกันและการร่วมมือกันในสังคมในการแก้วิกฤติและปัญหา
ของชุมชนและสังคมที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก
และขยะได้					

3
		
		

นักเรียนสามารถบอกได้ว่าปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก
และขยะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
เป็นปัญหาของสังคมและวัฒนธรรม					

4
		

นักเรียนสามารถอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของพืช
และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น และความสำคัญที่จะคงไว้ได้					

5
		

นักเรียนสามารถบอกแนวโน้มของเหตุการณ์ในอนาคต
ที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก และขยะได้					

6
		
		

นักเรียนสามารถบอกสาเหตุ และผลกระทบของความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในชุมชนจากปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก
และขยะได้					

7
		
		

นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ความขัดแย้งที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก
และขยะได้

1
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คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

ข้อ		

5

4

3

2

8
		

นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมในปัญหาที่เกิดขึ้น					

9
		

นักเรียนสามารถบอกสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพในชุมชนท้องถิ่นได้					

10
		

นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางในการอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน
ที่จะเกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมในชุมชนได้					

11
		
		

นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ปัญหาน้ำท่วม การปลูกพืชซ้ำซาก
และขยะได้ ทั้งปัจจุบันและอนาคต					

12
		

นักเรียนสามารถเขียนวงจรปัญหาและการย้อนกลับที่สะท้อน
สาเหตุ ผลกระทบที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน					

13
		

นักเรียนสามารถบอกผลดีและผลเสียและแนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต					

14
		

นักเรียนสามารถระบุปัญหาที่เผชิญอยู่และวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา					

15
		
		

นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาและมีความเหมาะสมเพียงพอในการหาแนวทาง
เพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายและแปลกใหม่					

16
		

นักเรียนสามารถประเมินผลดี ผลเสียจากการแก้ปัญหา
และนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา					

17
		
		

นักเรียนสามารถประเมินข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับความลำเอียง
ความเพียงพอ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์
เพื่อหาข้อสรุปที่น่าเชื่อถือและนำไปใช้ได้					

18
		

นักเรียนสามารถสื่อสารแสดงถึงความตั้งใจที่จะร่วมกันปัญหา
ความขัดแย้งและตกลงประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน					

19
		

นักเรียนสามารถตรวจสอบและระบุแนวคิด ความต้องการ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น					

20
		

นักเรียนสามารถปรับตัวเองตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม
และตามสถานการณ์เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม					

21
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1

นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
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คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

36

ข้อ		
22

รายการประเมิน

5

4

3

2

1

นักเรียนรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่ม					

23
		

นักเรียนระบุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจน เหมาะสม
และสามารถปฏิบัติได้จริง					

24
		

นักเรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความสามารถของตน					

25

นักเรียนมุ่งมั่นในการเรียนรู้จนสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด					

26

นักเรียนเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น					

27
		

นักเรียนรู้จักปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนที่มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม					

28
		

นักเรียนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารและเหตุปัจจุบัน
อย่างสม่ำเสมอ					

29

นักเรียนร่วมมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนด้วยสันติวิธี					

30

นักเรียนเสียสละและอุทิศตนต่อชุมชนและสังคม					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

37

สำหรับนักเรียนประถมศึกษา  
แบบประเมินความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................................................................................
2. โรงเรียน ...................................................................................................................................................................
3. ระดับชั้น ..................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
คำชี้แจง อ่านข้อความต่อไปนี้ และพิจารณาว่าตรงกับพฤติกรรมการปฏิบัติหรือความตั้งใจที่จะปฏิบัติในระดับใด 

		 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
5  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  80 - 100%
4  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  60 - 79%
3  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  40 - 59%
2  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  20 - 39%
1  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ    0 - 19%
ข้อ		
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รายการประเมิน

5

4

3

2

1
		
		

นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของผลกระทบที่เกิดจากปัญหา
ในพื้นที่ที่มีส่งผลทำให้เกิดการลดลงของพืช และสัตว์ในชุมชน
ท้องถิ่น และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ของคนในชุมชน					

2
		

นักเรียนยอมรับว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของพืช
และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 					

3
		

นักเรียนเห็นความสำคัญของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน					

4
		
		
		
		

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจจากการเลือกวิธีการ
รักษาพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น ที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิต
การประกอบอาชีพ และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
รวมถึงลดการเกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การรักษา
คุณภาพของดิน และอนุรักษ์ป่าไม้ 				

5
		
		

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน
เพื่อค้นหาทางเลือกในการคงไว้ของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น
โดยการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

1
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คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

38

ข้อ		
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รายการประเมิน

5

4

3

2

6
		
		

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมเสนอทางเลือก
ในการคงไว้ของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น โดยการทำงาน
ร่วมกับชุมชน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง					

7
		
		
		

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมติดตามและประเมินผล
การตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความหลากหลาย
ของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น โดยการทำงานร่วมกับชุมชน
ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง					

8
		
		
		
		

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งทางที่ดีและไม่ดีจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
หรือไม่เปลี่ยนแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ที่มุ่งให้เกิด
ความหลากหลายของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น
โดยการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง					

9
		

นักเรียนสามารถประเมินสิ่งที่ส่งผลให้พืช และสัตว์ในชุมชน
ท้องถิ่นลดลง					

10
		

นักเรียนสามารถบอกวิธีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้พืช
และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น กลับคืนมาในชุมชนได้					

11
		

นักเรียนสามารถหยุดพฤติกรรมที่จะส่งผลเสียต่อการทำลายพืช
และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น					

12
		

นักเรียนปฏิบัติตนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นในการคงไว้
หรือรักษาให้พืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่นคงอยู่					

13
		

นักเรียนร่วมรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองการดำเนินการ/
การดำเนินชีวิตที่ทำให้พืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่นคงอยู่					

14
		
		

นักเรียนพยายามปฏิบัติตนเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้ประจักษ์
ในการดำเนินการ/การดำเนินชีวิตที่ทำให้พืช และสัตว์ในชุมชน
ท้องถิ่นคงอยู่					

15
		

นักเรียนเผยแพร่ประโยชน์ของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่อย่างมีความสุขของคนในชุมชน 					

1
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คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

39

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

1-106.indd 39

5/17/19 2:01:40 PM

คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

40

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา  
แบบประเมินความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................................................................................
2. โรงเรียน ...................................................................................................................................................................
3. ระดับชั้น ..................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
คำชี้แจง อ่านข้อความต่อไปนี้ และพิจารณาว่าตรงกับพฤติกรรมการปฏิบัติหรือความตั้งใจที่จะปฏิบัติในระดับใด 

		 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต้อไปนี้
5  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  80 - 100%
4  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  60 - 79%
3  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  40 - 59%
2  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  20 - 39%
1  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ    0 - 19%
ข้อ		
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รายการประเมิน

5

4

3

2

1
		
		

นักเรียนเข้าใจความเชื่อมโยงของผลกระทบจากสภาพปัญหา
ในพื้นที่ที่มีผลทำให้เกิดการลดลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ของคนในชุมชน					

2
		
		

นักเรียนยอมรับว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคน
ในชุมชน					

3
		

นักเรียนเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน					

4
		
		
		
		

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจจากการเลือกวิธีการ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิต
การประกอบอาชีพ และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
รวมถึงลดการเกิดลดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ
การรักษาคุณภาพของดิน และอนุรักษ์ป่าไม้

1
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คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
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รายการประเมิน

5

4

3

2

5
		
		
		
		
		

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน
เพื่อค้นหาทางเลือกในการคงไว้ของความหลากหลายทางชีวภาพ
(เช่น การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย ลดพื้นที่
การปลูกพืชซ้ำซาก หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหา
น้ำท่วม ฯลฯ) โดยการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้รับผิดชอบ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง					

6
		
		
		
		

นักเรียนได้รบั การส่งเสริมให้เกิดการร่วมเสนอทางเลือกในการคงไว้
ของความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น การประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรที่หลากหลาย ลดพื้นที่การปลูกพืชซ้ำซาก
หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ)
โดยการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง					

7
		
		
		

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมติดตามและประเมินผล
การตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้รับผิดชอบ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง					

8
		
		
		
		

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งทางที่ดีและไม่ดีจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
หรือไม่เปลี่ยนแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ที่มุ่งให้เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการทำงานร่วมกับชุมชน
ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 					

9
		

นักเรียนสามารถประเมินสิ่งที่ส่งผลให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดลง					

10
		

นักเรียนสามารถบอกวิธีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้
ความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืนมาในชุมชนได้					

11
		

นักเรียนสามารถหยุดพฤติกรรมที่จะส่งผลเสียต่อการทำลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ					

12
		

นักเรียนปฏิบัติตนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นในการคงไว้
หรือรักษาให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่					

13
		

นักเรียนร่วมรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองการดำเนินการ/
การดำเนินชีวิตที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่

41
1
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คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
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ข้อ		

รายการประเมิน

5

4

3

2

14
		
		

นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้ประจักษ์
ในการดำเนินการ/การดำเนินชีวิตที่ทำให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพคงอยู่					

15
		

นักเรียนเผยแพร่ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่อย่างมีความสุขของคนในชุมชน					
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สำหรับชุมชน    
แบบประเมินความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................................................................................
2. อาศัยอยู่ในชุมชน บริเวณโรงเรียน............................................................................................................................
3. เป็นผู้ปกครองของนักเรียน
		 ❏  ไม่เป็น
		 ❏  เป็น ระดับชั้น .......................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
คำชี้แจง อ่านข้อความต่อไปนี้ และพิจารณาว่าตรงกับพฤติกรรมการปฏิบัติหรือความตั้งใจที่จะปฏิบัติในระดับใด 

		 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
5  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  80 - 100%
4  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  60 - 79%
3  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  40 - 59%
2  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ  20 - 39%
1  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิด หรือการปฏิบัติในระดับ    0 - 19%
ข้อ		
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รายการประเมิน

5

4

3

2

1
		
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เห็น
ความเชื่อมโยงของผลกระทบจากสภาพปัญหาในพื้นที่ที่มีผล
ทำให้เกิดการลดลงของสัตว์และพืช และส่งผลต่อเนื่องไปยัง
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสภาพแวดล้อม					

2
		
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้น
ให้ยอมรับความจริงต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลง
ของสัตว์และพืช และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ของคน
ในชุมชนและสภาพแวดล้อม					

3
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เห็น
ความสำคัญของของสัตว์และพืช และส่งผลต่อเนื่องไปยัง
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสภาพแวดล้อม					

4
		
		
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิด
ความเข้าใจต่อทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นจากการเลือก
วิธีการรักษาหรือทำให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์
ซึ่งจะส่งผลต่อวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และสัมพันธภาพที่ดี
ของคนในชุมชน 	

1
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ข้อ		
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รายการประเมิน

5

4

3

2

5
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้
ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การรักษาคุณภาพ
ของดิน และอนุรักษ์ป่าไม้ 					

6
		
		
		
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิด
การร่วมคิดและร่วมวางแผนเพื่อค้นหาทางเลือกในการคงไว้หรือ
ทำให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์ (เช่น การประกอบ
อาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย ลดพื้นที่การปลูกพืชซ้ำซาก
หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ) ภายใต้
การทำงานร่วมกันของคนในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง					

7
		
		
		
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิด
การร่วมเสนอทางเลือกในการคงไว้หรือทำให้เกิด
ความหลากหลายของพืชและสัตว์ (เช่น การประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรที่หลากหลาย ลดพื้นที่การปลูกพืชซ้ำซาก
หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ)
ภายใต้การทำงานร่วมกันของคนในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง					

8
		
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิด
การร่วมติดตามและประเมินผลการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ
ที่ทำให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์ ภายใต้การทำงาน
ร่วมกันของคนในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง					

9
		
		
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิด
การร่วมรับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางทีด่ แี ละไม่ดจี ากการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแนวทางการดำเนินการ
ต่าง ๆ ที่มุ่งให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์ ภายใต้
การทำงานร่วมกันของคนในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง					

10
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิด
การริเริ่มให้มีการประเมินผลเพื่อทบทวนวิธีการดำเนินการต่าง ๆ
ที่ทำให้ความหลากหลายของพืชและสัตว์ลดลง					

11
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิด
การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้
ความหลากหลายของพืชและสัตว์กลับคืนมาในชุมชน					

12
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิด
การคงไว้หรือรักษาไว้ซึ่งการดำเนินการ / การดำเนินชีวิตที่ทำให้
ความหลากหลายของพืชและสัตว์คงอยู่

1
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ข้อ		

รายการประเมิน

5

4

3

2

13
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้น
ให้เกิดการรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองการดำเนินการ/การดำเนิน
ชีวิตที่ทำให้ความหลากหลายของพืชและสัตว์คงอยู่					

14
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิด
การปฏิบัติตนเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้ประจักษ์ในการดำเนินการ/
การดำเนินชีวิตที่ทำให้ความหลากหลายของพืชและสัตว์คงอยู่					

15
		
		

ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิด
การเผยแพร่ประโยชน์ของความหลากหลายของพืชและสัตว์
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่อย่างมีความสุขของคนในชุมชน 					

45
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รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน ในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และชุมชน
1. 	หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) กำหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีเป้าหมายให้คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ นำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดระบุความสำเร็จด้านที่ 1 ด้านเป้าหมาย
การจัดการศึกษา มีตัวชี้วัด 6 ข้อ ประกอบด้วย 1) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่สร้าง ความตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น 2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความตระหนักในความ
สำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาได้จาก 2.1) ร้อยละของ
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 2.2) ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 2.3) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำ แนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั เิ พิม่ ขึน้ 3) ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การอบรม/พัฒนาในเรือ่ งการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ 4) จำนวนสถานศึกษา
ในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มขึ้น 5) จำนวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน
คุณธรรมเพิ่มขึ้น 6) จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเพิ่มขึ้น ด้านที่ 2
หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัด 4 ข้อ
ประกอบด้วย 1) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 2) จำนวนสถานศึกษา/สถาบัน
การศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 3) จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 4) จำนวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ด้านที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัด 3 ข้อ ประกอบด้วย
1) จำนวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพิ่ ม ขึ้ น 

2) จำนวนสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และ 3) จำนวนฐานข้อมูลด้านการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5: การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นยุทธศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจิตสำนึก ปลูกฝัง
ทัศนคติค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสร้าง
ความตระหนัก และเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อจัดการในเรื่อง
ภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ รวมทั้งพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ และได้มีการกำหนดบทบาทของหน่วยงานระดับต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่สอดคล้องกับประเด็นด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ
วิจยั ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) แนวทางการพัฒนา
ที่ ส ำคั ญ ประกอบด้ ว ย การรั ก ษาฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ สร้ า งสมดุ ล ของการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิด
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การพัฒนาที่ยั่งยืนเน้น
การพัฒนาที่คำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่นอย่างระมัดระวัง โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ (สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความ
มั่นคงทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 2.1 ยุติความหิวโหยและ
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สร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารก ได้เข้าถึง
อาหาร ที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573 2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการ
ทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการ สารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ ว่าด้วยภาวะ
แคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภายใน ปี 2568 2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
และรายได้ของผู้ผลิตอาการรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกร แบบครอบครัว คนเลี้ยง
ปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากร และปัจจัยนำเข้า
ในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้าง งานนอก
ฟาร์ม อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573 2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิต
อาหารที่ยั่งยืนและดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มี ภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและ
การผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนา ที่ดินและ
คุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573 2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่
ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและ
สัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้างหลัก ประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่ง
ปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2573 ควรมุ่งสู่การสร้างหลักประกันว่า
ผู้ เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ ำเป็ น สำหรั บ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น รวมไปถึ ง
การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลโลก และ
ความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายในปี 2573 ด้วยการบูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่
การวางแผน กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ภายในปี 2563
รูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และนำแนวคิ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นการดำรงชี วิ ต ของ
องค์ประกอบย่อยสามประการที่สำคัญ ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาให้เกิดความตระหนักเรื่อง
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ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดปัจจัยทีส่ ง่ เสริมการเรียนรู 
้
โดยแนวทางของรูปแบบเน้นสมรรถนะเป็นฐาน ผลลัพธ์ที่มุ่งให้เกิดประกอบด้วย สมรรถนะการเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และความตระหนัก เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางการให้การศึกษาที่สำคัญจะต้องเน้นการสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีแนวดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดำเนินกิจกรรมทั้งในลักษณะของการบูรณาการหลักการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
ความรู้ เกิดทัศนคติ ทักษะ และ ลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา โดยสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนัก
ถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมโดยสอดแทรกสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระบบ เพื่อปลูกฝังทัศนคติและ
ค่านิยมที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างพฤติกรรมการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

2. หลักการของรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2.1) มุง่ ให้ผเู้ รียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกิดความตระหนักเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยจัดการศึกษาที่เน้นให้เกิดกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
การดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตตามแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตน
ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ด้วยหลัก 3 ประการ และ 2 เงือ่ นไข ประกอบด้วย 1) ความพอประมาณ 

หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต
และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึง
ถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 3) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน
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เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ และ 2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้อง
เสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน 

มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้ที่มีความ
ตระหนัก เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และมีสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
2.2) 	มุ่งให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต

3. จุดมุ่งหมายของรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จุดมุ่งหมายของรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นไปเพื่อ
3.1) 	สร้างเสริมความตระหนัก เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
3.2) สร้างเสริมสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

4. 	สาระสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
การศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
(นักเรียน โรงเรียน และชุมชนเป้าหมาย) จำเป็นต้องให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจถึงความหมายของ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological
diversity หรือ Biodiversity) มีความหมายกว้างไกลมากกว่าคำว่า สิ่งมีชีวิต (Life) (วิสุทธิ์ ใบไม,
2545) โดยมาตรา 2 แห่ ง อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Convention on
Biological Diversity) ได้ให้ความหมายว่า “ความแตกต่างในระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งที่อยู่บนบกหรือ
ในน้ำ รวมทั้งความแตกต่างของระบบนิเวศ ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์เดียวกัน หรือ
ต่างชนิดพันธุ์กัน” (United Nations, 1992) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้สามารถกำหนดระดับการศึกษา
สถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
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1) ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) หมายถึง ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชีวิตได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อแม่และส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป ลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอด นั้นผ่านทางยีน (gene) ที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ซึ่งส่งผลให้
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาจมีลักษณะ ที่คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกันไปตาม ยีน (gene) ที่ได้รับ
การถ่ายทอดมา เช่น ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะม่วงที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะ
ของผล ใบ สี รส กลิ่น
2) ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species Diversity) โดยเป็นความหลากหลายที่มี
การเปลี่ยนแปลงมีจุดเริ่มมาจากความหลากหลายทางพันธุกรรม แต่เกิดขึ้นสะสมความแตกต่าง เป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานหลายชั่วรุ่น และผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากการ
คัดเลือกพันธุโ์ ดยมนุษย์ทำให้เกิดสิง่ มีชวี ติ ชนิดพันธุใ์ หม่ เช่น ปลาบางชนิดมีลกั ษณะคล้ายกัน แต่ผสมพันธุ์
กันไม่ได้ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละชนิด
3) 	ความหลากหลายของระบบนิเวศ หรือ รูปแบบการใช้ที่ดินในปัจจุบัน (Ecosystem
diversity หรือ Land use type) เป็นความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นผลจาก กลไกทาง
พันธุกรรม ซึ่งการแปรผันที่เกิดขึ้น ลักษณะใดที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จะทำให้
ลักษณะดังกล่าวถูกคัดเลือกให้สืบพันธุ์และดำรงอยู่ต่อไป ดังนั้นสภาพแวดล้อมย่อมมีผลต่อทิศทาง
และการเปลีย่ นแปลงและแนวโน้มของความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ บนโลก สิง่ แวดล้อมทีห่ ลากหลาย
เป็นผลมาจากความหลากหลายของระบบนิเวศในโลกมีระบบนิเวศมากมายหลายชนิด กระจัดกระจาย
ตามภู มิ ศ าสตร์ ต่ า ง ๆ ระบบนิ เวศแต่ ล ะประเภทจะมี ช นิ ด ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ พ บไม่ เ หมื อ นกั น ทั้ ง นี้
เนื่องจากมีปัจจัยทางกายภาพที่สิ่งมีชีวิตต้องการไม่เหมือนกัน จากข้อมูลดังกล่าว ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ เป็นองค์ประกอบ
สำคัญ ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดความสมดุล
ของโลก
ทั้งนี้ความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง 3 ระดับ ดังกล่าว สามารถกำหนดกรอบการศึกษา
สถานภาพในปัจจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลง และประเมินผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพในบริบทของท้องถิ่นอำเภอบางระกำ โดยขอบเขตของการดำเนินการศึกษามีดังนี้
1) การกำหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ (Spatial Boundaries) ของการศึกษาสถานภาพของความ
หลากหลายทางชีวภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยใช้บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนหรือในเขต
ชุมชนเป้าหมายเป็นหลัก หรือสามารถปรับขนาดพื้นที่การศึกษาให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและข้อจำกัด
ของโครงการวิจัย
2) การกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา (Content Scope) ของการศึกษาความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาจใช้การประชุมเฉพาะกลุ่มของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียหลักและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key stakeholder groups and key informants เช่น ผู้บริหารของ
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โรงเรียน ครูที่สอนวิชาด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการนักเรียน ตัวแทนชมรมในโรงเรียน ตัวแทน
ผูป้ กครองนักเรียน ผูน้ ำชุมชนโดยตำแหน่ง/ผูน้ ำทางสังคม ผูบ้ ริหาร อปท. และผูบ้ ริหารของหน่วยงาน
ในพื้นที่ เป็นต้น) เพื่อร่วมกันพัฒนาตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ในการศึกษาฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินการ
ในพื้นที่อำเภอบางระกำ โดยในเบื้องต้น คณะวิจัยอาจกำหนดตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ตามประเด็นแต่ละ
ด้านเพื่อวัดความรู้และความตระหนักของนักเรียนและชุมชนท้องถิ่นในขั้นต้น ได้แก่
		 • ด้านการเสริมสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
		 • ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
		 • ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
		 • ด้านการปกป้องคุ้มครอง และการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ สามารถกำหนดดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity health index)
เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันของพื้นที่เป้าหมายแต่ละแห่ง ในด้านการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพของท้องถิ่นในเขตอำเภอบางระกำ โดยใช้องค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
		 (1) องค์ประกอบด้านแหล่งที่อยู่อาศัย
			 - พื้นที่ทางธรรมชาติ
			 - การคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น การดูแลรักษาพื้นที่ทาง
ธรรมชาติ
			 - การลดภัยคุกคามและมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
และการสูญเสียแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น ภัยคุกคามด้านคุณภาพน้ำและการคงอยู่แหล่งน้ำ
			 - ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วมและภัยแล้ง
		 (2) องค์ประกอบด้านชนิดพันธุ์
			 - ชนิดพันธุ์หายากในท้องถิ่น
			 - ชนิดพันธุ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น
			 - ชนิดพันธุ์ที่มีคุณค่าทางเชิงนิเวศและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
			 - ชนิดพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาและการเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน
			 - การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น
			 - การควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
		 (3) องค์ประกอบด้านการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
			 - การเก็บหาผลผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ
			 - ภาคีความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
			 - ความต่อเนื่องของการอนุรักษ์ (การมีโครงการ/หรือกิจกรรมร่วมกัน)
			 - งบประมาณท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
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5. 	สาระการเรียนรู้ของรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สาระการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาทุกระบบเพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยม
ที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมรวมทั้งสร้างพฤติกรรม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ดังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดจุดหมายของ
หลักสูตรข้อที่ 5 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นกรอบที่สามารถนำไปบูรณาการการจัดสาระการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในสาระที่ 1 2 5 6 และ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในสาระที่ 1 สร้างความคิดและวิถีการดำเนินชีวิตในลักษณะการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) อันเป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยหลักการของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความสมดุลในการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยมุ่ง
ดำเนินการและเคลื่อนไหวเรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าประสงค์การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเติบโตสีเขียว สร้างความตระหนักให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่เห็นความสำคัญและความสัมพันธ์ของการมีชนิดพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่ร่วมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง อันเกิดจาก
การสะสมความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ในระยะเวลานานและเป็นผลจากการเกิดวิวัฒนาการ
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยการเกิ ด ความหลากหลายทางชี ว ภาพเริ่ ม จากการเกิ ด ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม เป็นผลให้เกิดความหลากหลายทางสปีชีส์ บนความแตกต่างหลากหลายของระบบนิเวศ
ทั้งนี้สามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ (Species Diversity) ของสิ่งมีชีวิต 2) ความหลากหลายของพันธุกรรม (Genetic
Diversity) และ 3) ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecosystem Diversity) ความหลากหลายของ
สปีชีส์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลายของระบบนิเวศ เป็นองค์ประกอบ
สำคัญ ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดความสมดุล
ของโลก เพือ่ สร้างความตระหนักของผูเ้ รียนและชุมชนในพืน้ ที่ ให้เกิดความตระหนักใน 4 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 1) ด้านการเสริมสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 2) ด้าน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 3) ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และ 4) ด้ า นการปกป้ อ งคุ้ ม ครอง และการลดภั ย คุ ก คามและใช้
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ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะการเป็นพลโลก
ที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ด้านความรู้ เกิดการรู้ การรับรู้ การมีเหตุผล การใช้ปัญญาในเรื่องของการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมรวมทั้งสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม ได้แก่ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ปจั จุบนั และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
และความรู้เกี่ยวกับโลก เช่น การพึ่งพาอาศั ย และการร่ ว มมื อ ที่ ห ลากหลาย การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
และการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งและสันติภาพ ความเท่าเทียมและความยุติธรรมและความเป็น
พลโลก จนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ปจั จุบนั และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
และความรู้เกี่ยวกับโลกที่จะลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา โดยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม
2) ด้านคุณลักษณะ เกิดอารมณ์ ความรู้สึกทางจิตใจ ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่
การรู้ จั ก ตนเองและใฝ่ รู้ / ความเข้ า ใจในท้ อ งถิ่ น การปฏิ บั ติ ต นในฐานะพลโลก จนสามารถเกิ ด
คุณลักษณะการนำตนเองและความใฝ่รู้ และการปฏิบัติตนในฐานะพลโลก
3) ด้านทักษะ เกิดการแสดงออกแนวโน้มการแสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเร้า
ที่เหมาะสมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมรวมทั้งสร้าง
พฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงอนาคต การคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ ทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือร่วมพลัง
สาระการเรียนรู้มุ่งสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ในประเด็น
1) สายพันธุ์หรือชนิดพันธุ์ ของ พืช สัตว์ ในท้องถิ่นที่ได้หายไปจากท้องถิ่น สายพันธุ์หรือ
ชนิดพันธุ์ ของ พืช สัตว์ ในท้องถิ่นที่คงอยู่หรือมีอยู่ในปัจจุบัน และที่กำลังจะหายหรือเหลือน้อยลง
2) ในอดีตมีการใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคน สัตว์ ของสายพันธุ์ ชนิดพันธุ์ ของ 

พืช สัตว์ ในท้องถิ่นที่ได้หายไปจากท้องถิ่นอย่างไร คุณค่าการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสภาพปัจจุบัน และชนิดพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับวิถี
การดำรงชีวิตในปัจจุบันของชุมชนแต่ละแห่ง

1-106.indd 57

5/17/19 2:01:41 PM

58

คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

3) 	ในอดีตมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล อาชีพ อาหาร
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ถิ่นที่อยู่ เครื่องมือการดำรงชีพ การสร้างบ้านเรือน นิทาน
พื้นบ้าน เรื่องเล่าปรัมปรา ภาษิต คำพังเพยท้องถิ่น อุปนิสัยคน ความสัมพันธ์ของชุมชน ฯลฯ ในอดีต
เป็นอย่างไร ปัจจุบนั เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด การสร้างความตระหนักในการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ของภาครัฐ ผลกระทบจากนโยบายการแก้ปัญหาภัยพิบัติของภาครัฐ และอื่น ๆ
4) 	สายพันธุ์ ชนิดพันธุ์ ของ พืช สัตว์ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล อาชีพ อาหาร
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ถิ่นที่อยู่ เครื่องมือการดำรงชีพ การสร้างบ้านเรือน นิทาน
พื้นบ้าน เรื่องเล่าปรัมปรา ภาษิต คำพังเพยท้องถิ่น อุปนิสัยคน ความสัมพันธ์ของชุมชน โรคภัยไข้เจ็บ
จากการอพยพย้ายถิ่นคนพืช สัตว์ (รวมทั้งคน) ฯลฯ ที่จะเลือนราง และหายไปในเวลา 10 ปี 20 ปี
50 ปี 100 ปี
5) 	สายพันธุ์ ชนิดพันธุ์ ของ พืช สัตว์ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล อาชีพ อาหาร
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ถิ่นที่อยู่ เครื่องมือการดำรงชีพ การสร้างบ้านเรือน นิทาน
พื้นบ้าน เรื่องเล่าปรัมปรา ภาษิต คำพังเพยท้องถิ่น อุปนิสัยคน ความสัมพันธ์ของชุมชน โรคภัยไข้เจ็บ
จากการอพยพย้ายถิ่นของมนุษย์ พืช สัตว์ ฯลฯ ที่จะอุบัติใหม่ในเวลา 10 ปี 20 ปี 50 ปี 100 ปี
6) 	ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นไปตามลักษณะสามัญสามประการ (ไตรลักษณ์) อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา กล่าวคือ ทุกส่งในโลก ย่อมเปลี่ยนแปลงเสมอ ทั้งเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลง และในทาง
พัฒนา (อนิจจัง) ไม่สามารถคงสภาพเดิมอยู่ได้ (ทุกขัง) ไม่มีอะไรที่จะควบคุมให้เป็นไปตามต้องการได้
(อนัตตา)
7) 	ทุกสิ่งล้วนต้องอิงอาศัยกัน ไม่มีสิ่งใดอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์

6. 	กิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่สร้างให้เกิดสมรรถนะเป็นพลโลกที่ดี
ด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
มีแนวทางการปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิง่ แวดล้อม 

ต่อไปนี้
		 - สอดแทรกการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลโลกที่ดีกับนักเรียนทุกคน ในทุกโอกาสที่อยู่
ภายในโรงเรียน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนรู้จักธรรมชาติที่อยู่รอบตัวอย่างชัดเจน
จนตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบจากการกระทำ
ของตนที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
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		 - ร่วมสร้างความรูส้ กึ รับผิดชอบ ต่อปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียน ทีบ่ า้ นหรือชุมชน ทีเ่ กีย่ วกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
		 - แนะนำวิ ธี ก ารรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ จ ำเป็ น และหายาก สอนวิ ธี ก ารฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ให้กลับมาเพิ่มขึ้นเท่ากับปริมาณที่ต้องการใช้ ด้วยการใช้อย่างฉลาด
ใช้อย่างประหยัด และฟื้นฟูธรรมชาติที่เสียหายหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น
		 - แนะนำแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการลดการใช้พลังงาน หรือ
ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า แสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ไม่จำเป็น หรือจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
		 - จัดเวลาให้มีการศึกษาประเภทของธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา
และความสัมพันธ์ความเชื่องโยงความอยู่รอดระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
		 - แนะนำแนวทางให้นักเรียน วางแผนการดำรงชีวิต อย่างเรียบง่าย ด้วยการไม่ทำลาย
ชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม
		 - แนะนำขั้นตอนปฏิบัติให้นักเรียน ได้ทดลองใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง
น้อยที่สุด
		 - โน้ ม น้ า วให้ นั ก เรี ย นกลายเป็ น นั ก อนุ รั ก ษ์ นิ ย ม เพื่ อ ช่ ว ยเผยแพร่ จิ ต สำนึ ก ไปยั ง
ครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ให้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข ให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถคงอยู่หรือกลับคืนมา
ได้ดังเดิม
		 - ชักนำและร่วมกับนักเรียนในการทำกิจกรรม ที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
นอกจากนี้ ต้องมีการศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าว เพื่อจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมายแต่ละแห่ง
รวมถึงต้องการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก เพื่อพิจารณาลักษณะของ
โครงสร้างของโรงเรียนหรือชุมชนเป้าหมายแต่ละแห่งว่ามีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และ
นโยบายจากภายนอกมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปสู่การกำหนดรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและ
สร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เป้าหมาย
แต่ละแห่ง พร้อมทัง้ ดำเนินการจัดทำแผน โครงการ/แผนปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้องเน้นจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการองค์รวมให้เกิดทั้งสามฐาน โดยใช้ฐานใจ ฐานคิด และฐานการปฏิบัติและ/
ลงมือทำ ดังนี้
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ฐานใจ ใช้ น ำเพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด จิ ต สำนึ ก ในการเคารพกฏกติ ก า ยอมรั บ มติ มี หั ว ใจ
ประชาธิปไตยและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ/หรือป้องกัน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ฐานคิด เน้นความมีเหตุผล และรับฟังผู้อื่น
ฐานปฏิบัติและ/หรือทำ เน้นให้เกิดการปฏิบัติและ/หรือทำด้วยการเคารพกฏ การรับฟังผู้อื่น
การยอมรับมติ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ/หรือป้องกัน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ด้านการสร้าง
1. เพื่อสอดแทรกการปลูกจิตสำนึก 1. ครูบูรณาการการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้
		 ความตระหนักและ		 การเป็นพลโลกที่ดีกับนักเรียน		 เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
		 การให้ความรู้ด้าน		 ทุกคน ในทุกโอกาสที่อยู่ภายใน		 ให้กับนักเรียนในรายวิชาที่สอน
		 ความหลากหลาย		 โรงเรียน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ 2. นักเรียนระดับประถมศึกษาทำโครงงาน
		 ทางชีวภาพ		 ความหลากหลายทางชีวภาพ 		 ประเภทสำรวจเกี่ยวกับทรัพยากรและ
				 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  		 สิ่งแวดล้อมในอำเภอบางระกำ
				 ให้นักเรียนรู้จักธรรมชาติและ 	 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทำโครงงานเกี่ยวกับ
			
สิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบตัวอย่างชัดเจน  		 ประเภทของธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
				 จนตระหนักและเห็นคุณค่าของ 		 ระบบนิเวศวิทยาผลกระทบที่เกิดกับทรัพยากร
			
สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  		 และสิ่งแวดล้อมในอำเภอบางระกำ
				 รวมทั้งผลกระทบจากการกระทำ
				 ของตนเอง ชุมชนที่ส่งผลต่อ
				 สิ่งแวดล้อม
			
2. จัดกิจกรรมให้มีการศึกษาประเภท
			
ของธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ  
				 ระบบนิเวศวิทยา และ
				 ความสัมพันธ์ความเชื่องโยง
				 ความอยู่รอดระหว่างมนุษย์
				 และสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
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กิจกรรมการเรียนรู้

2. ด้านการส่งเสริม 1. 	ร่วมสร้างความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ 1. นักเรียนร่วมเรียนรู้กับชุมชนถึงความรับผิดชอบ
		 การมีส่วนร่วมใน		 ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ		 ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติจากน้ำท่วม
		 การบริหารจัดการ		 จากน้ำท่วม ขยะและการปลูกพืช		 ขยะและการปลูกพืชซ้ำซาก
		 ความหลากหลาย		 ซ้ำซาก
2. นักเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในอำเภอ
		 ทางชีวภาพ
2. แนะนำวิธีการรักษาทรัพยากร		 บางระกำในการรักษาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
				 ธรรมชาติที่จำเป็นและหายาก 		 ได้อย่างสมดุลกับความเป็นอยู่
				 สอนวิธีการฟื้นฟูทรัพยากร
3. นักเรียนประเมินและจัดทำแผนการดำรงชีวิต
				 ธรรมชาติที่ทดแทนได้ให้กลับมา		 ที่ไม่ทำลายสิ่งที่อยู๋ในธรรมชาติของ
				 เพิ่มขึ้นเท่ากับปริมาณที่ต้องการใช้ 		 อำเภอบางระกำ
				 ด้วยการใช้อย่างฉลาด ใช้อย่าง
				 ประหยัด และฟื้นฟูธรรมชาติ
				 ที่เสียหายหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น
			
3. แนะแนวทางให้นักเรียน วางแผน
				 การดำรงชีวิต อย่างเรียบง่าย
				 ด้วยการไม่ทำลายชีวิตอื่น ๆ
				 ที่อยู่ในธรรมชาติทั้งทางตรง
				 และทางอ้อม
3. ด้านการอนุรักษ์ 1. โน้มน้าวให้นักเรียนกลายเป็น
1. นักเรียนนำเสนอแผนหรือแนวทางในการ
		 ฟื้นฟู		 นักอนุรักษ์นิยม เพื่อช่วยเผยแพร่		 เป็นนักอนุรักษ์ และแนวทางการสร้าง
		 ความหลากหลาย		 จิตสำนึกไปยังครอบครัวและชุมชน		 ความตระหนักไปยังครอบครัวและชุมชน
		 ทางชีวภาพ		 ที่ตนอาศัยอยู่ ให้เห็นคุณค่าและ		 ที่อาศัยอยู่
				 ตระหนักถึงภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้น
				 ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
				 พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข
				 ให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถ
				 คงอยู่หรือกลับคืนมาได้
4. ด้านการปกป้อง 1. ชักนำและร่วมกับนักเรียนในการ 1. นักเรียนดำเนินกิจกรรมที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม
		 คุ้มครอง การลด		 ทำกิจกรรม ที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม		 ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
		 ภัยคุกคาม และ		 และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
		 การใช้ประโยชน์		 ให้สอดคล้องกับธรรมชาติเดิม
		 ความหลากหลาย
		 ทางชีวภาพอย่าง
		 ยั่งยืน
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คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

7. 	การวัดและประเมินผลความสำเร็จของรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
รองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มุ่งวัด
7.1) ความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ตามองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้
ของความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้
องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ความตระหนัก เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านที่ 1 	ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1.1 เข้าใจความเชื่อมโยงของผลกระทบจากสภาพปัญหาในพื้นที่ที่มีผลทำให้เกิดการลดลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
และระบบนิเวศตามธรรมชาติของพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1.2 	ยอมรับความจริงต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและระบบนิเวศตามธรรมชาติของพืช สัตว์ 

และสิ่งแวดล้อม
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1.3 	เห็ น ความสำคั ญ ของความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น อยู่ ข องคน
ในชุมชนและระบบนิเวศตามธรรมชาติของพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 2 	ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2.1 	ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจต่ อ ทางเลื อ กและผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเลื อ กวิ ธี ก ารรั ก ษา
หรื อ ทำให้ เ กิ ด ความหลากหลายทางชี ว ภาพตามธรรมชาติ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต 

การประกอบอาชีพ และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน รวมถึงลดการเกิดลดมลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การรักษาคุณภาพของดิน และอนุรักษ์ป่าไม้ตามธรรมชาติ 

รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2.2 	ส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิดและร่วมวางแผนเพื่อค้นหาทางเลือกในการคงไว้หรือทำให้เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย
ตามธรรมชาติ ลดพื้ น ที่ ก ารปลู ก พื ช ซ้ ำ ซาก หลี ก เลี่ ย งการสร้ า งเขื่ อ นเพื่ อ แก้ ปั ญ หา
น้ำท่วม ฯลฯ) ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน และการทำงานร่วมกันระหว่าง
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ความตระหนัก เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2.3 	ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การร่ ว มเสนอทางเลื อ กในการคงไว้ ห รื อ ทำให้ เ กิ ด ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ (เช่ น การประกอบอาชี พ ทางการเกษตรที่ ห ลากหลายตามธรรมชาติ 

ลดพื้นที่การปลูกพืชซ้ำซาก หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ) ภายใต้
สั ม พั น ธภาพที่ ดี ข องคนในชุ ม ชน และการทำงานร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2.4 	ส่งเสริมให้เกิดการร่วมติดตามและประเมินผลการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน 

และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2.5 	ส่งเสริมให้เกิดการร่วมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางที่ดีและไม่ดีจากการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การปรับเปลีย่ นหรือไม่เปลีย่ นแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ทีม่ งุ่ ให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพตามธรรมชาติ ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน และการทำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 3 	ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 3.1 	ริเริ่มให้มีการประเมินผลเพื่อทบทวนวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพตามธรรมชาติลดลง
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 3.2 	ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามธรรมชาติ ล ดลง เพื่ อ ให้ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพตามธรรมชาติ ก ลั บ คื น มา
ในพื้นที่
ด้านที่ 4 ด้านการปกป้องคุ้มครอง และการลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 4.1 	คงไว้ ห รื อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง การดำเนิ น การ / การดำเนิ น ชี วิ ต ที่ ท ำให้ ค วามหลากหลาย
ทางชีวภาพตามธรรมชาติคงอยู่
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 4.2 	รณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองการดำเนินการ/การดำเนินชีวิตที่ทำให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพตามธรรมชาติคงอยู่
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 4.3 	ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบให้ ผู้ อื่ น ได้ ป ระจั ก ษ์ ใ นการดำเนิ น การ/การดำเนิ น ชี วิ ต ที่ ท ำให้
ความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติคงอยู่
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 4.4 	เผยแพร่ ป ระโยชน์ ข องความหลากหลายทางชี ว ภาพตามธรรมชาติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความ
เป็นอยู่อย่างมีความสุขของคนในชุมชน และการรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติของพืช 

สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
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7.2) สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามองค์ประกอบและ
พฤติกรรมบ่งชีข้ องสมรรถนะการเป็นพลโลกทีด่ ดี า้ นการมีจติ สำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม ทีม่ ี 4 องค์ประกอบ 

ดังนี้
		 สมรรถนะด้านความรู้
	 องค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

ด้านความรู้ หมายถึง ได้แก่ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ปจั จุบนั และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
และความรู้ เ กี่ ย วกั บ โลก การพึ่ ง พาอาศั ย และการร่ ว มมื อ ความหลากหลาย การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และ
การเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งและสันติภาพ ความเท่าเทียมและความยุติธรรม
สถานการณ์		
1. วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านสาเหตุและ
ในศตวรรษที่ 21			ผลกระทบที่เกิดสภาพแวดล้อม และ แนวโน้ม
			การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 21
ความรู้เกี่ยวกับโลก การพึ่งพาอาศัย
2. วิเคราะห์ความจำเป็นและประโยชน์ของการ
และการร่วมมือ		พึ่งพาอาศัยกันและการร่วมมือกันในสังคมในการ
			แก้วิกฤติและปัญหาของชุมชนและสังคม
		
3. วิเคราะห์ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผล
			ต่อการพึ่งพาอาศัยและการร่วมมือกันในชุมชน
			และสังคม
ความหลากหลายทางชีวภาพ 4. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
			ทางชีวภาพและความแตกต่างของสังคมวัฒนธรรม
			และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ
		
5. นำเสนอแนวทางในการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
			ความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดระบบ
			นิเวศที่สมดุล
การเปลี่ยนแปลงและ
6. อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงและความสำคัญ
การพัฒนาที่ยั่งยืน		ของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
		
7. วิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ในอนาคต
			การเปลี่ยนแปลงและแนวทางการปฏิบัติตน
			ที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความขัดแย้ง
8. วิเคราะห์ธรรมชาติ สาเหตุ และผลกระทบของ
			ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม
		
9. นำเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
			ความขัดแย้ง
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ความเท่าเทียม
10. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากความไม่เท่าเทียม
และความยุติธรรม		และความอยุติธรรมของสังคม
		
11. นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนที่ส่งเสริม
			ความเท่าเทียมในชุมชนและสังคม
ความเป็นพลเมืองโลก
12.		อธิบายบทบาทและหน้าทีข่ องตนเองในการแสดงออก
			ถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

สมรรถนะด้านทักษะ
	 องค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

ความทั ก ษะ หมายถึ ง ความสามารถในการคิ ด เชิ ง ระบบ การคิ ด เชิ ง อนาคต การคิ ด แก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง
การคิดเชิงระบบ
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 1. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์
และเชิงอนาคต			ต่าง ๆ ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต
		
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันของเหตุการณ์
			ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต
การคิดย้อนกลับและวางแผน 3. เขียนวงจรปัญหาและการย้อนกลับที่สะท้อนสาเหตุ
เพื่อกำหนดอนาคต		ผลกระทบที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
		
4. บอกผลดีและผลเสียและแนวทางในการแก้ปัญหา
			ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์

การกำหนดและวิเคราะห์
5. ระบุปัญหาที่เผชิญอยู่และวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา		ปัญหาได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา

การเสนอวิธีการแก้ปัญหา
6. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหา
			และมีความเหมาะสมเพียงพอในการหาแนวทางเพื่อ
			แก้ปัญหาที่หลากหลายและแปลกใหม่
การวิเคราะห์ผล
7. ประเมินผลดี ผลเสียจากการแก้ปัญหา และนำไปใช้
จากการแก้ปัญหา		เป็นแนวทางแก้ปัญหา
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การคิดอย่างมี
การคิดไตร่ตรอง
8. ประเมินข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับความลำเอียง
วิจารณญาณ			ความเพียงพอ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ
			การวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ
			และนำไปใช้ได้
การใช้เทคโนโลยี การเข้าถึงและเข้าใจสื่อ
9. เลือกวิธีการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
เพื่อการสื่อสาร
และสารสนเทศ		ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
และรู้เท่าทันสื่อ		
10. แยกแยะความคิดเห็น ความเชื่อและค่านิยมในสื่อ
และสารสนเทศ			และสารสนเทศ
การประเมินสื่อสารสนเทศ 11. พิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล
			ที่ได้จากสื่อและสารสนเทศ
		
12. วิเคราะห์ผลกระทบของสื่อและสารสนเทศที่มี
			ต่อตนเองชุมชน และสังคม
การใช้สื่อและจัดการสื่อ
13. ใช้ข้อมูลจากสื่อและสารสนเทศต่อยอดความคิด
และสารสนเทศ		และสรุปในรูปแบบของตนเองได้
		
14. จัดเก็บข้อมูลที่สืบค้นได้อย่างเป็นระบบ
			และนำมาใช้ได้

สมรรถนะด้านทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง
	 องค์ประกอบหลัก
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ทักษะสังคมและการทำงานร่วมมือรวมพลัง หมายถึงความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งและ
อารมณ์ การทำงานกลุ่มอย่างร่วมมือรวมพลัง
ทักษะสังคมและ
การจัดการกับความขัดแย้ง
1. สื่อสารแสดงถึงความตั้งใจที่จะร่วมกันปัญหา
การทำงานร่วมมือ และอารมณ์		ความขัดแย้งและตกลงประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน
รวมพลัง		
2. ตรวจสอบและระบุแนวคิด ความต้องการ อารมณ์
			ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
การทำงานกลุ่มอย่างร่วมมือ 3. ปรับตัวเองตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม
รวมพลัง		และตามสถานการณ์เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม
		
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
		
5. รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
			ในกลุ่ม
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สมรรถนะด้านคุณลักษณะ
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ด้านคุณลักษณะ หมายถึง ความสามารถในการนำตนเองและความใฝ่รกู้ ารปฏิบตั ติ นในฐานะพลเมืองพลโลก
การนำตนเอง
การเรียนรู้และหาความรู้
1. ระบุและเลือกสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และความใฝ่รู้
ด้วยตนเอง
2. ระบุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจน เหมาะสม
			และสามารถปฏิบัติได้จริง
การกำหนดวิธีและปฏิบัติ
3. วางแผนการเรียนรู้ได้
การเรียนรู้ที่เหมาะสม
4. เลือกวิธีการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
			ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความสามารถของตน
		
5. มุ่งมั่นในการเรียนรู้จนสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
การประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
การปฏิบัติตน
ในฐานะพลโลก

6. ประเมินและยอมรับผลการเรียนรู้ของตนเอง

การยอมรับความหลากหลาย 7. เคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของผู้อื่น
ทางความคิด สังคม
8. รู้จักปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม
และวัฒนธรรม		ต่างวัฒนธรรม

ความสนใจและใส่ใจ
9. เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารและเหตุปัจจุบัน
ในการแก้ปัญหา		อย่างสม่ำเสมอ
		
10. มองปัญหาและแนวทางที่จะแก้ปัญหาในฐานะ
			พลโลก
การสร้างสังคมแห่งการพึ่งพา 11. ร่วมมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม
และสังคมสันติ		ด้วยสันติวิธี
		
12. เสียสละและอุทิศตนต่อสังคม

8. ปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จ
สร้างความร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นและชุมชน โดยใช้กลยุทธ์ลูกหลานจูงมือ
ความตระหนักรู้ถึงภัยที่จะเกิดขึ้นของประชาชนในท้องถิ่น
ผู้บริหารและครูเห็นความสำคัญในการเรียนรู้เรื่องการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีศูนย์เรียนรู้ในท้องถิ่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น
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บันทึกออกแบบการเรียนรู้
หน่วยที่ 2 เรื่อง ฉันคือแห้วนา		
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน นางสาวชิศภมนต์ คำภา		
โรงเรียนบ้านหนองกุลา

เวลา 6 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง1.1
			
			
			

2. ตัวชี้วัด

เข้ า ใจการทำงาน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ก ษะกระบวนการทำงาน ทั ก ษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ง1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน
ง1.1 ป.5/4 มีความตระหนักและจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การปลูกพืชต้องเลือกปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล สภาพอากาศ และต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่
เพื่ อ ให้ พื ช เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี และเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น โดยไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

4.จุดประสงค์
ด้านความรู้
		 1) อธิบายชนิดและพันธุ์ของแห้วได้ (K)
		 2) อธิบายการขยายพันธุ์ของแห้วได้ (K)
		 3) ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์แห้วนา(K)
♦ ด้านทักษะกระบวนการ/การปฏิบัติได้
		 1) แยกประเภทของแห้วแต่ละชนิดได้ (P)
		 2) รู้ วิ ธี ก ารขยายพั น ธุ์ แ ห้ ว นาและความหลากหลายทางชี ว ภาพของพื ช ชนิ ด ต่ า ง ๆ 

ในท้องถิ่นได้ (P)
♦
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) รับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย (A)
2) วินัยและมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย (A)
3) ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย (A)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1
		
		
		
5.2

ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการสังเกต
2) ทักษะการสำรวจค้นหา
3) ทักษะการวิเคราะห์
4) ทักษะการเชื่อมโยง
5) ทักษะการสรุปอ้างอิง
6) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

6. การวัดและการประเมินผล
6.1
		
6.2
		
		
		
		
		
		
		
		
		
6.3
		
6.4
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การประเมินก่อนเรียน
-  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ฉันคือแห้วนา
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประวัติและชนิดของแห้ว, แห้วนา, การขยายพันธุ์แห้ว
2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การปลูกแห้วนาในชุมชน
3) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง การดูแลรักษาแห้วนา และการกำจัดวัชพืช
4) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ประโยชน์และสรรพคุณของแห้ว
5) ตรวจใบงานที่ 3.2 เรื่อง การแปรรูปแห้วและการตลาด
6) ประเมินการนำเสนอผลงาน
7) สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
8) 	สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
9) 	สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินหลังเรียน
-  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2เรื่อง ฉันคือแห้วนา
การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
-  ตรวจรายงาน เรื่องฉันคือแห้วนา
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7. กิจกรรมการเรียนรู้
1) ครูนำภาพแห้วแต่ละชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทย มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนบอกว่า
ในภาพมีแห้วชื่อพันธุ์ไหนบ้าง
2) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน
ศึกษาใบงานจากแห้วลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง พันธุ์แห้วในประเทศไทยและวิธีการขยายพันธุ์แห้วนา
3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอธิบายผลจากการทำใบงานที่ 1.1 กับสมาชิกภายในกลุ่ม 

ผลัดกันซักถามข้อสงสัยจนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ
4) นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 2.1 เรื่องการขยายพันธุ์แห้ว, แห้วนา
5) ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงานที่ 1.1-2.1
6) นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับพันธุ์แห้วและการขยายพันธุ์แห้ว
7) นักเรียนแต่ละคู่กลับมารวมกลุ่มเดิม (กลุ่มละ 4 คน) แล้วนำผลการสำรวจจากใบงาน
ที่ 2.1 มาอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วสรุปเป็นคำตอบของกลุ่ม
8) นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมานำเสนอใบงานที่ 2.1 หน้าชั้นเรียน
9) นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) จับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่แบ่งหน้าที่กันศึกษาความรู้
เรื่อง
10) นักเรียนแต่ละคนผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้ศึกษามาให้เพื่อนที่เป็นคู่ฟัง จนเกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน
11) นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันทำใบงาน ดังนี้
		 - คู่ที่ 1 ทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง ประโยชน์และสรรพคุณของแห้ว
		 - คู่ที่ 2 ทำใบงานที่ 3.2 เรื่อง การแปรรูปและการตลาด
12) นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น สรุ ป ความรู้ เรื่ อ ง ประโยชน์ แ ละสรรพคุ ณ ของแห้ ว นา, 

การแปรรูปและตลาดของแห้วนาและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบในใบงานที่ 3.1-3.2
13) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนรู้จักพันธุ์แห้วนา และ
มีการขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษาแห้วนา, การแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ ได้อย่างไร เพื่อไม่ให้
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1
		
		
		
		
		
 		
 		
 		
8.2
		
		
		

สื่อการเรียนรู้
1) หนังสือเรียน การงานอาชีพ ป.5
2) บัตรภาพ /แปลงแห้วสาธิตในโรงเรียน
3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พันธุ์แห้วในประเทศไทยและการขยายพันธุ์แห้วนา
5) ใบงานที่ 2.1เรื่อง การปลูกแห้วนาในชุมชน
6) 	ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การดูแลรักษาแห้วนาที่ปลูก
7) 	ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ประโยชน์และสรรพคุณของแห้วนา
8) 	ใบงานที่ 3.2 เรื่อง การแปรรูปของแห้วนาและการตลาด		
แหล่งการเรียนรู้
1) ห้องเรียน		
2) 	ห้องสมุด
3) 	อาคารมินิฟาร์ม

9. กิจกรรมรวบยอด
ผังสรุปการศึกษาเรื่อง ฉันคือแห้วนา

10. เกณฑ์การประเมิน
แบบประเมินใบงาน ตามเกณฑ์ 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
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ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

9-10

ดีมาก

7-8

ดี

5-6

พอใช้

ต่ำกว่า 5

ปรับปรุง
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14. บันทึกหลังการสอน
14.1 สรุปผลการเรียนการสอน
		
1. 	นักเรียนจำนวน ...............คน
			 ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ ...................... คน
คิดเป็นร้อยละ ....................
			 ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ .................. คน 	 คิดเป็นร้อยละ ....................
			 ได้แก่
			 1...........................................................................................
			 2...........................................................................................
		 	 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
			 1..............................................................2..............................................................
		
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
		
3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
		
4. 	นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
14.2 ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
14.3 	ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
(นางสาวชิศภมนต์ คำภา)
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ ................................................................แล้วมี
ความคิดเห็นดังนี้
1. 	เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่
		 ❏ ดีมาก
		 ❏ ดี
		 ❏ พอใช้
		 ❏ ควรปรับปรุง
2. 	การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้
		 ❏ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม
		 ❏ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป
3. 	เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่
		 ❏ นำไปใช้ได้จริง
		 ❏ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้
4. 	ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................
(นางวรรณรักษ์ หงษ์ทอง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุลา
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แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน หน่วยที่ 2 พันธุ์ของแห้วนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านหนองกุลา
คำชี้แจง	 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ประเทศใดที่ปลูกแห้วเป็นประเทศแรก 	
6. แห้วมีลักษณะคล้ายพืชชนิดใด
ก. 	จีน		 ก. หญ้าเนเปียร์
ข. 	เวียดนาม		 ข. 	กก
ค. ลาว		 ค. 	เฟิรน์
 	 ง. 	อินโดนีเซีย		 ง. 	ไม่มีข้อใดถูก
2. 	ประเทศไทยนำแห้วมาปลูกครั้งแรกที่จังหวัดใด 7. 	การปลูกแห้วใช้ระยะเวลาเท่าใด
ก. เชียงใหม่		 ก. 	4 – 5 เดือน
ข. 	แม่ฮ่องสอน 		 ข. 	6 – 7 เดือน
ค. 	เชียงราย		 ค. 	7 – 8 เดือน
 	 ง. 	สุพรรณบุรี		 ง. 	ไม่มีข้อใดถูก
3. 	จังหวัดใดที่มีการปลูกแห้วมากที่สุด 	
8. 	ดินชนิดใดที่เหมาะสมกับการปลูกแห้ว
ก. 	กาญจนบุรี		 ก. 	ดินทราย
ข. 	พิษณุโลก 		 ข. ดินร่วนปนทราย
ค. 	เชียงราย		 ค. 	ดินเหนียวปนทราย
 	 ง. 	สุพรรณบุรี		 ง. 	ดินเหนียว
4. 	แห้วจัดเป็นพืชประเภทใด 	
9. 	ในแห้วมีสารอาหารชนิดใดบ้าง
ก. 	วัชพืช		 ก. 	แมงกานีส
ข. 	พืชไร่ 		 ข. 	โปรตีน
ค. 	พืช ๒ ปี 		 ค. 	คาร์โบไฮเดรต
ง. 	พืช ๓ ปี		 ง. 	ข้อ ข และ ค ถูก
5. 	แห้วปลูกในฤดูใด 	
10. แห้วนิยมนำไปประกอบอาหารชนิดใด
ก. 	ฤดูร้อน		 ก. 	กับข้าว
ข. 	ฤดูฝน                               		 ข. 	ทำขนมหวาน
ค. 	ฤดูหนาว                                		 ค. 	ทำยารักษาโรค
ง. 	ถูกทุกข้อ		 ง. 	ถูกทุกข้อ
1. ก
6. ข
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แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ โครงงานคุณธรรม “น้ำ วิถชี มุ ชน”
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 : น้ำกับความหลากหลาย เวลา 2 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นางวรรณภา เผือกอ่อน

...............................................................................................................................................................

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. 	ความสามารถในการสื่อสาร
2. 	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3. 	ความสามารถในการคิด
4. 	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. 	ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. 	รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. 	ซื่อสัตย์สุจริต
3. 	มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. 	อยู่อย่างพอเพียง
6. 	มุ่งมั่นในการทำงาน
7. 	รักความเป็นไทย
8. 	มีจิตสาธารณะ
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2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนมีความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
2.2 	วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยของการเกิดอุทกภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพได้
2.3 	นักเรียนวิเคราะห์และบอกถึงโรคและภัยอันตรายที่มากับการเกิดอุทกภัย ที่ส่งผลเสียต่อ
นักเรียน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบอกวิธีป้องกันโรคและภัยอันตรายที่มาจากปัญหาอุทกภัยได้
2.4 	นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และบอกกิจกรรมที่สร้างความรู้ตระหนักให้นักเรียน
เห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
 	
2.5 นักเรียนสามารถ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

3. สาระการเรียนรู้
3.1 	ความรู้ทั่วไปเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2 	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุทกภัย
3.3 	โรคและภัยอันตรายที่มากับการเกิดอุทกภัย
3.4 	กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
3.5 	การทำงานโดยยึดแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. การวิเคราะห์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
1. 	วางแผนการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม
2. 	เลือกวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูล รวมทั้งวิธีการดำเนินการที่เหมาะสม
หลักความมีเหตุผล
1. 	ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. 	ใช้ทรัพยากรอย่างมีจิตสำนึก
หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน
1. 	มีทักษะในการป้องกันตนจากโรคภัยและอันตรายที่มากับอุทกภัย
2. 	ชุมชนมีความสามัคคี
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เงื่อนไขการจัดการความรู้
1. 	เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
2. 	ความรู้เรื่องโรคภัยและอันตรายที่มากับอุทกภัย
3. 	ความหลากหลายทางชีวภาพ
เงื่อนไขการมีคุณธรรม
1. 	ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. 	การมีส่วนร่วมในชุมชน
3. 	การเสียสละ การแบ่งปันการใช้ทรัพยากร
4. 	ความประหยัด รู้คุณค่าของทรัพยากร

นำสู่ความสมดุลใน 4 มิติ คือ
1. 	เศรษฐกิจ ลดรายจ่ายจากการต้องรักษาโรค ภัย และอันตรายที่มากับอุทกภัย
2. 	สังคม มีการเรียนรู้ในการใช้ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้สังคมมีความ
เอื้อเฟื้อต่อกัน มีความรักสามัคคี และเห็นแก่ประโยชนส่วนรวม ร่วมมือกันในการเฝ้าระวัง และ
ป้องกันโรคภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน ช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
3. 	วัฒนธรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน วิถีชีวิต
อันเป็นวัฒนธรรมทางสังคม ทำให้ทุกคนมีความตระหนักในคุณค่าของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนใน
สังคมที่ควรรักษาไว้ เช่น การช่วยเหลือกัน การไม่ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
เป็นต้น ดังนั้น การร่วมมือกันในการป้องกันและเรียนรู้อุทกภัย จึงเป็นการช่วยกันรักษาคุณภาพชีวิต
ของคนทุกคนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนับเป็นการประยุกต์
วัฒนธรรมดั้งเดิมกับเป็นวัฒนธรรมใหม่ให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4. 	สิง่ แวดล้อม การสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและการอนุรกั ษ์ ทำให้ปญ
ั หาการเสียหาย
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมลดลง เนื่องจากมีการร่วมกันใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด รวมทั้งร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำให้โรงเรียนและชุมชนน่าอยู่ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้ดีขึ้น สร้างความตระหนักให้ประชาชน
อย่างยั่งยืน
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5. กิจกรรมการเรียนรู้
( ชั่วโมงที่ 1 )
5.1 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของหน่วยบูรณาการการเรียนรู้และทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

(10 นาที)
5.2 	ชมวีดีทัศน์ “ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ” และ
สนทนาถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน (10 นาที)
5.3 	แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 5 คน ศึกษาใบความรู้ ช่วยกันวิเคราะห์และ
ตอบประเด็นคำถาม 	 (15 นาที)
		 - 	ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน
		 - 	ภาพภาพวงจรห่วงโซ่อาหาร 3 ชนิด
5.4 	นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นด้วยวิธีการต่าง ๆ (15 นาที)
5.5 	นักเรียนและครูสรุปสาระสำคัญร่วมกันทำแบบทดสอบหลังเรียน (10 นาที)
( ชั่วโมงที่ 2 )
5.1 	ครูทบทวนบทเรียนที่แล้ว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของหน่วยบูรณาการการเรียนรู้และทำ
แบบทดสอบก่อนเรียน(10 นาที)
5.2 ชมวีดีทัศน์ “การเรียนรู้เรื่องอุทกภัย โรคภัย และอันตรายที่มากับอุทกภัย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ชมในวีดีทัศน์ (10 นาที)
5.3 	แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 5 คน ศึกษาใบความรู้ ช่วยกันวิเคราะห์และ
ตอบประเด็นคำถาม ตามสถานการณ์ที่ครูกำหนดในใบงาน(15 นาที)
		 - 	โรคและภัยอันตรายที่มากับอุทกภัย
		 - 	วิธีป้องกันโรคและภัยอันตรายที่มากับอุทกภัย
		 - 	กิจกรรมที่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและภัยอันตรายที่มากับอุทกภัย
5.3 	นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นด้วยวิธีการต่าง ๆ (15 นาที)
5.4 	นักเรียนและครูสรุปสาระสำคัญร่วมกันทำแบบทดสอบหลังเรียน (10 นาที)
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6. สื่อและแหล่งเรียนรู้
6.1 	วีดีทัศน์
		 - 	ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
		 - 	การดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 - 	การจัดทำโครงงานสำรวจ
6.2 	สถานศึกษา/ชุมชน/บุคคลในท้องถิ่น/สถานที่สำคัญในท้องถิ่น
6.3 	สื่ออินเตอร์เน็ต

7. การวัดผล ประเมินผล
วิธีวัด ประเมินผล
1. 	ทดสอบก่อนและหลังการเรียน
2. 	สังเกตคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. 	ประเมินใบงาน
4. 	ประเมินผลโครงงาน
5. 	สังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรม
เครื่องมือวัด ประเมินผล
1. 	แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน
2. 	แบบสังเกตคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. 	แบบประเมินใบงาน
4. 	แบบประเมินผลโครงงาน
5. 	แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 	
รายวิชา การสร้างงานมัลติมีเดีย:ง 30205		
หน่วยที่ 5การสร้างสรรค์ผลงาน		
เรื่อง บางระกำบ้านเรา				

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เวลา 4 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมของโลก อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยธรรมชาติหรือจาก
การกระทำของมนุษย์ ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ อุทกภัย ตลอดจนภัยพิบัติอื่น ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อมวลมนุษย์ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงมีตั้งแต่การเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ไปจนถึง
การเกิดอย่างฉับพลันและรุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต

2. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

มีคุณธรรม

3. ผลการเรียนรู้
เข้าใจความเชื่อมโยงของผลกระทบจากสภาพปัญหาในพื้นที่ที่มีผลทำให้เกิดการลดลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติของพืช สัตว์และสิ่งแวดล้อม
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4. จุดประสงค์การเรียนรู้
สมรรถนะด้านความรู้
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนได้
สมรรถนะด้านทักษะ
ใช้ข้อมูลจากสื่อและสารสนเทศต่อยอดความคิดและสรุปในรูปแบบของตนเองได้
สมรรถนะด้านทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง
ทำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะด้านคุณลักษณะ
มองปัญหาและแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในฐานะพลโลก

5. สาระการเรียนรู้
- 	ผลกระทบจากปัญหาในพื้นที่ที่มีผลทำให้เกิดการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
- 	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงจากของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1. 	ครูนำวีดีโอผลที่เกิดการภัยธรรมชาติ และ ภาพเหตุการณ์น้ำท่วม เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
2. 	แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
3. 	สุ่มถามนักเรียนถึงผลกระทบจากปัญหาด้านต่าง ๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนของ
ตนเองเมื่อเกิดน้ำท่วม
ขั้นดำเนินการเรียนรู้
3. 	ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8 คน พร้อมเลือกประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และ
เลขานุการกลุ่ม
4. 	ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าและระดมความคิดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมที่มีผล
ทำให้เกิดการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
5. 	ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกประเภทของผลกระทบออกเป็นประเด็นเช่น วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ อาชีพ สายพันธุ์สัตว์ สายพันธุ์พืช เป็นต้น
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6. 	ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนผังมโนทัศน์ลงบนใบงาน
7. 	ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์ชิ้นงานผังมโนทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อม
นำเสนอผังมโนทัศน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน
ขั้นสรุป
9. 	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมที่มีผลทำให้เกิดการลดลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และผลกระทบที่ส่งผลต่อคนในชุมชน

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
1. 	วีดีทัศน์ ภัยพิบัติต่าง ๆ
2. 	ใบงาน เรื่อง ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

8. การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่วัด

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

สมรรถนะด้านความรู้
ตรวจใบงาน
แบบประเมินผลงาน
			
ของนักเรียน
				
สมรรถนะด้านทักษะ
ตรวจชิ้นงาน
แบบประเมินผลงาน
			
ของนักเรียน
สมรรถนะด้านทักษะสังคม
และการทำงาน
แบบร่วมมือรวมพลัง
		
มองปัญหาและแนวทาง
ที่จะแก้ไขปัญหา
ในฐานะพลโลก
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สังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินต้องได้คะแนน
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
1. 	ผลการจัดการเรียนรู้
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. 	ปัญหา / อุปสรรค
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. 	ข้อเสนอแนะ / วิธีแก้ไข
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
(นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์)
ครูชำนาญการ
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แบบประเมินใบงาน
ประเด็น			เกณฑ์การให้ระดับคะแนน		
การประเมิน
4
3		
2
1 	

น้ำหนัก
คะแนน

1. 	เนื้อหา
			
			
			
			

เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระ
ครบถ้วนสมบูรณ์ 	 ครบถ้วน
ครบถ้วน
ถูกต้องบางประเด็น
ถูกต้องตรงประเด็น 	 ถูกต้องตรงประเด็น ถูกต้องบางประเด็น
สามารถนำมา
เป็นตัวอย่างได้

7

2. 	ความ
		 เรียบร้อย
			
			
			

องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ของภาพลงตัว
ของภาพลงตัว
ใช้สีสันน่าสนใจ
ใช้สีสันน่าสนใจ
สามารถนำมา		
เป็นตัวอย่างได้

3

องค์ประกอบ
ของภาพยังไม่ลงตัว
หรือยังใช้สีสัน
ไม่น่าสนใจ

องค์ประกอบ
ของภาพไม่ลงตัว
และใช้สีสัน
ไม่น่าสนใจ

เกณฑ์การตัดสิน /ระดับคุณภาพ คะแนนรวม 40 คะแนน เฉลี่ย 10 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 	8 - 10 	คะแนน 	
คะแนนเฉลี่ย 	6 - 7 	 คะแนน 	
คะแนนเฉลี่ย 4 - 5 	 คะแนน 	
คะแนนเฉลี่ย 2 - 3 	 คะแนน 	

หมายถึง 	 ดีมาก
หมายถึง 	 ดี
หมายถึง 	 พอใช้
หมายถึง 	 ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับบุคคล นักเรียนมีผลการเรียนรู้ระดับคุณภาพระดับ ดีมาก หรือร้อยละ 80 ขึ้นไป
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แบบประเมินชิ้นงาน
ประเด็น			เกณฑ์การให้ระดับคะแนน		
การประเมิน
4
3		
2
1 	

น้ำหนัก
คะแนน

1. 	เนื้อหา
			
			
			
			

เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระ
ครบถ้วนสมบูรณ์ 	 ครบถ้วน ถูกต้อง
ถูกต้องตรงประเด็น 	 ตรงประเด็น
สามารถนำมา
เป็นตัวอย่างได้

เนื้อหาสาระ
ครบถ้วน ถูกต้อง
บางประเด็น

เนื้อหาสาระถูกต้อง 	
บางประเด็น

4

2. 	ความ
สวยงาม 	
			
			
			

องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ของภาพลงตัว
ของภาพลงตัว
ใช้สีสันน่าสนใจ
ใช้สีสันน่าสนใจ
สามารถนำมา		
เป็นตัวอย่างได้

องค์ประกอบ
ของภาพยังไม่ลงตัว
หรือยังใช้สีสัน
ไม่น่าสนใจ

องค์ประกอบ
ของภาพไม่ลงตัว
และใช้สีสัน
ไม่น่าสนใจ

3

3. 	ความคิด
		 สร้างสรรค์
			
			
			

ผลงานแสดงออกถึง ผลงานแสดงออก ผลงานมีแนวคิด
ความคิดสร้างสรรค์ 	 ถึงความคิด
แปลกใหม่แต่ยังไม่
แปลกใหม่ และ
สร้างสรรค์
เป็นระบบ
เป็นระบบสามารถ แปลกใหม่		
นำมาเป็นตัวอย่างได้ และเป็นระบบ

ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง
ไม่มีแนวคิด
แปลกใหม่

3

เกณฑ์การตัดสิน /ระดับคุณภาพ คะแนนรวม 40 คะแนน เฉลี่ย 10 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 	8 - 10 	คะแนน 	
คะแนนเฉลี่ย 	6 - 7 	 คะแนน 	
คะแนนเฉลี่ย 4 - 5 	 คะแนน 	
คะแนนเฉลี่ย 2 - 3 	 คะแนน 	

หมายถึง 	 ดีมาก
หมายถึง 	 ดี
หมายถึง 	 พอใช้
หมายถึง 	 ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับบุคคล นักเรียนมีผลการเรียนรู้ระดับคุณภาพระดับ ดีมาก หรือร้อยละ 80 ขึ้นไป
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แบบสังเกตพฤติกรรรมการทำงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม
*********************************************************************

กลุ่ม ......................................
คำชี้แจง 	 ผู้สอนสังเกตการทำงานของผู้เรียนโดยการทำเครื่องหมายถูก ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับความจริง
																
พฤติกรรม
ความสนใจ การมีส่วนร่วม การรับฟัง
การตอบ ความรับผิดชอบ รวม
																		
ในการเรียน
แสดง
ความคิดเห็น คำถาม
ต่องาน คะแนน
			
			
ชื่อ-สกุล

ความคิดเห็น ของผู้อื่น		
ในการอภิปราย			

ที่ได้รับ
มอบหมาย

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ		
=
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง		
=
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือน้อยครั้ง =
เกณฑ์การประเมินคะแนนรวม
ให้คะแนน 5-8 	
หมายถึง 	 พอใช้
ให้คะแนน 9-12 	
หมายถึง ดี
ให้คะแนน 13 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก

ดี
ให้
พอใช้ ให้
ปรับปรุงให้

3 	
2 	
1 	

15

คะแนน
คะแนน
คะแนน

ลงชื่อ………………………………………
(นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์)
ผู้ประเมิน

1-106.indd 96

5/17/19 2:01:45 PM

คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

97

ใบงานเรื่อง ผลกระทบจากน้ำท่วม
  คำชี้แจง
1. 	ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ ผลกระทบจากน้ำท่วมที่ส่งผลต่อคนในชุมชน
2. 	ให้นักเรียนสร้างผังมโนทัศน์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมนำเสนอ
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