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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที1่ 

เร่ือง “ความหมาย ความส าคญัและแนวคดิส าคญัของการจัดการ 
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้” 

 
 

1. ความหมายของส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้มีความส าคญัต่อการจดัการเรียนรู้ในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ือ มีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว การจดัการเรียนรู้จึงมิใช่  การสอนแต่เพีย ง
เน้ือหาและใชก้ระดานด า ชอลก์ บตัรค า แถบขอ้ความ หรือแถบประโยคเป็นส่ือการเรียนรู้เท่านั้น เพราะ
ปัจจุบนั  ครูสามารถเลือกออกแบบ  และพฒันาส่ือการเรียนรู้  รูปแบบต่างๆท่ีทนัสมยัมาใช ้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

2. ความส าคัญการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
 การใชแ้หล่งเรียนรู้มีความส าคญั ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน   เพราะผูส้อน
และผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริงการจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จะเก่ียวขอ้งกบั  บุคคลสถานท่ี  
ธรรมชาติ  หน่วยงานองคก์รสถานประกอบการชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ซ่ึงผูเ้รียนผูส้อนสามารถ
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้หรือเร่ืองท่ีสนใจไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน
ชุมชนและธรรมชาติเป็นขมุทรัพยม์หาศาลท่ีเราสามารถคน้พบความรู้ไดไ้ม่รู้จกัหมดเราเรียนรู้จาก
ชุมชนและธรรมชาติในเร่ืองต่างๆมากมายเช่นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มคนต่างๆในชุมชนประวติั
ประเพณีพิธีกรรมของชุมชนแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาวฒันธรรมงานอาชีพการท ามาหากินในชุมชน
เหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อชีวติคนในชุมชนเป็นตน้แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
และแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติดงักล่าวน้ีมีทั้งประเภทท่ีรัฐและประชาชนจดัตั้งข้ึนและประเภทท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติ 

 ค าวา่ธรรมชาติน้ีมิไดห้มายถึงเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติเช่นภูเขาแม่น ้าป่าสวนไร่นาลม
ฟ้าอากาศดินหินแร่ตน้ไมใ้บหญา้ฯลฯเท่านั้นหากหมายรวมถึงเพื่อนมนุษยส์รรพสัตวแ์ละแมแ้ต่การ
เรียนรู้รู้จกัวเิคราะห์ธรรมชาติในตวัของเราเอง 

3. แนวคิดส าคัญการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
 การเรียนรู้จากธรรมชาติไดช่้วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจความจริงของชีวติท่ีมีการเปล่ียนแปลงมีการ
ต่อสู้ด้ินรนมีปัญหามีสุนทรียภาพมีคุณค่าทั้งความจริงความงานและความดีในทางตรงกนัขา้มธรรมชาติ
ก็มีทั้งความเส่ือมสลายและความโหดร้ายท าลายลา้งดงัมีค ากล่าววา่ดินน ้าลมไฟนั้นมีคุณอนนัตแ์ละโทษ
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มหนัตม์นุษยจึ์งจ าเป็นตอ้งไดเ้รียนรู้การอยูร่่วมกนักบัธรรมชาติการอนุรักษแ์ละยอมรับคุณค่าของ
ธรรมชาติปรับตนเองไดใ้นความเปล่ียนแปลงผูเ้รียนจะเรียนรู้จากธรรมชาติไดดี้ก็ต่อเม่ือเขาไดรั้บการ
ปลดปล่อยออกจากหอ้งเรียนท่ีกกัขงัเขาไปสู่ธรรมชาติและมีโอกาสหนักลบัมาเรียนรู้เพื่อรู้จกัตนเองวา่
คือธรรมชาติและสัมพนัธ์กบัธรรมชาติอยา่งไรแนวคิดของการจดัการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียน  มีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนรู้ผูส้อนสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดไดป้ฏิบติังานดว้ยเอกลกัษณ์ของตวัเอง
แนวคิดท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

1. การจดัการเรียนรู้เนน้ความส าคญัท่ีผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดในกระบวนการเรียนรู้ 
2. ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการฝึกทกัษะการใชก้ระบวนการคิดการวเิคราะห์การสังเกตการ

รวบรวมขอ้มูลและการปฏิบติัจริงท าไดคิ้ดเป็นท าเป็น 
3. ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุขสนุกกบัการเรียนรู้ไดคิ้ดแสดงออกอยา่งอิสระบรรยากาศการ

เรียนรู้ท่ีเป็นกลัยาณมิตร 
4. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งระบบ 
5. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ของผูส้อนใหม้าเป็นผูรั้บฟังผูเ้สนอแนะผู้

ร่วมร่วมเรียนรู้เป็นท่ีปรึกษาผูส้ร้างโอกาสสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นนกั
ออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีบทบาทมากท่ีสุด 

6. ตอ้งการใหเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีมีความหมายต่อชีวติคือส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัจากง่ายสู่ยากจากรูปธรรมสู่
นามธรรมโดยใชแ้หล่งการเรียนรู้เป็นส่ือประสบการณ์ชีวติธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมา
เป็นฐานการเรียนและประยกุตใ์ชก้บัการป้องกนัและแกปั้ญหา 

7. ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกจดักิจกรรมไดเ้รียนรู้ตามความตอ้งการความสนใจใฝ่เรียนรู้ในส่ิง
ท่ีตอ้งการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

8. ถือวา่การเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลาทุกสถานท่ี 
9. ปลูกฝังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุก

สาระการเรียนรู้ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที2่ 

เร่ือง “การเรียนรู้โดยการศึกษา ส ารวจส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น  
ตามล าดับขั้นตอน” 

 
 

1. ขั้นส ารวจ 
 ข้ันน าเสนอข้อมูลส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยการส ารวจแหล่งน ้าป่าไมดิ้น
สารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตรกรรมขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมเช่นแหล่ง
โบราณสถานโบราณวตัถุหน่วยงานองคก์รท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ 

2. ข้ันเรียนรู้ 
2.1  ตั้งจุดมุ่งหมาย 

 2.1.1 ส ารวจเร่ืองอะไร 
 2.1.2 ส ารวจเพื่อไปศึกษาถึงส่ิงหน่ึงส่ิงใดในทอ้งถ่ิน 
 2.2  ขั้นวางแผน 
 2.2.1 ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสม 
 2.2.2 ผูส้อนและผูเ้รียน ร่วมกนัตั้งเกณฑใ์นการพิจารณาสถานท่ีท่ีศึกษามีเกณฑ์ดังนี ้

ก.ตรงกบัจุดมุ่งหมายของการเรียน 
ข.เหมาะสมกบัความสนใจ 
ค.สอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิม 
ง.มีความสะดวกปลอดภยัในการศึกษาส ารวจ 

 2.2.3 ร่วมกนัวางระเบียบในการศึกษา 
 2.2.4 วางแผนเร่ืองปัญหาอุปสรรคและวธีิการป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่ง  
การศึกษา  
 2.3  ขั้นเตรียมการ 
 2.3.1 แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆละประมาณ   5 - 6  คนโดยเนน้ผูเ้รียนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่  
หมู่บา้นต าบลเดียวกนัและควรรวมเป็นกลุ่มเดียวกนัทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในเวลาท่ี  
ท าการศึกษาส ารวจ 
 2.3.2  ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มเลือกหวัหนา้และเลขาฯกลุ่ม 
 2.3.3 ตวัแทนกลุ่มเลือกสถานท่ีท่ีจะออกส ารวจ 
 2.3.4 เตรียมการดา้นเอกสารขอ้มูลและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส ารวจ  
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 2.3.5 ผูเ้รียนประชุมปรึกษาหารือภายในกลุ่ม 
 
 
 2.4ข้ันศึกษาตามจุดประสงค์ทีว่างไว้ 
 2.4.1 หวัหนา้กลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นผูน้ ากลุ่มรับผดิชอบและดูแลกลุ่มของตน 
 2.4.2 เม่ือถึงสถานท่ีท่ีศึกษาสมาชิกกลุ่มทุกคนตอ้งแสวงหาค าตอบจากปัญหาตามวธีิกา ร 
ของกลุ่มการศึกษาโดยรวมจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีแต่ละกลุ่มศึกษาควรมีประเด็นดงัน้ี 
  ก.สภาพปัญหาลกัษณะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
  ข.สาเหตุของปัญหา 
  ค.ผลกระทบของปัญหา 
  ง.แนวทางในการป้องกนัแกไ้ข 
 3.   ขั้นประเมินผล 
 ประเมินผลทนัทีท่ีจบการส ารวจโดยใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาอภิปรายหนา้ชั้น
เรียนในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ปัญหาท่ีกลุ่มของตนไดรั้บ 
2. วธีิแสวงหาค าตอบ 
3. ค าตอบท่ีหามาได ้

 ผูส้อนและผูเ้รียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินค าตอบวา่ถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใดช่วยกนัสรุ ป
ภาพรวมพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขและประเมินผลคร้ังสุดทา้ย 
 4.   ขั้นน าไปใช้ 
 ผูเ้รียนน าความรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการส ารวจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินไปใชใ้นชีวติจริง  
 5.   ข้ันประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน 

1. ผูเ้รียนจดันิทรรศการเก่ียวกบัความรู้ท่ีไดจ้ากสถานท่ีท่ีไปศึกษานั้น 
2. ผูเ้รียนจดัท ารายงานกลุ่ม 

 
 ข้อควรพจิารณาเกีย่วกบัการส ารวจส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 

1. แหล่งเรียนรู้ท่ีก าหนดเป็นแหล่งศึกษาในชุมชนนั้นๆสามารถท่ีจะใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ความรู้แก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเพียงพอและสอดคลอ้งกบัประเด็นของการเรียนรู้ 

2. ผูส้อนตอ้งช้ีแนะวธีิการเก็บขอ้มูลการสังเกตโดยเฉพาะการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชน
ทอ้งถ่ินควรเลือกบุคคลท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนนานพอสมควรและมีความพร้อมท่ีจะให้
ขอ้มูล 
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การจัดเรียนรู้ โดยวธีิการศึกษานอกสถานที่  (การทศันศึกษา) 

การเรียนรู้แบบการศึกษานอกสถานท่ีเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนพาผูเ้รียนออกไปศึกษานอก
สถานท่ีเพื่อแสวงหาค าตอบจากประสบการณ์ตรงและสถานการณ์จริง โดยมีวทิยากรเป็นผูใ้หค้วามรู้
การพาผูเ้รียนไปนอกสถานท่ีเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์เก่ียวกบัการพฒันาดา้นสังคม
ใหรู้้จกัรับผดิชอบต่อชุมชน ต่อตนเอง ส่งเสริมการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเร้าความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 
การศึกษานอกสถานท่ีถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่ามากเป็นวธีิสอนท่ีผูส้อนควรค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกๆ 
เพราะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรงสามารถเกิดเจตคติท่ีพึงประสงค ์ปลูกฝังเยาวชนใหรู้้จกัหวงแหน 
ภาคภูมิใจรักและห่วงใยต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดไดย้ากหากเรียนรู้กนัเฉพาะใน
หอ้งเรียนแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยวธีิการศึกษานอกสถานท่ีแนวทางการศึกษานอกสถานท่ีมีวธีิการ
ปฏิบติัและขั้นตอนดงัน้ี 

1.   ขั้นวางโครงการ 
 1.1ก าหนดสถานท่ีพาผูเ้รียนไปศึกษาตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั  
ประเด็นท่ีเรียนรู้ 
 1.2 ผูส้อนตอ้งส ารวจสถานท่ีท่ีจะไปเสียก่อนซ่ึงบางคร้ังแหล่งท่ีก าหนดอาจมีปัญหาและ  

                        ไม่พร้อมท่ีจะใชเ้ป็นแหล่งศึกษาได ้
2.  ข้ันตั้งจุดประสงค์ของโครงการ 
จุดมุ่งหมายของการไปศึกษานอกสถานท่ีตอ้งก่อใหเ้กิดคุณค่าทางวชิาการในการก าหนด
จุดมุ่งหมายผูส้อนตอ้งค านึงถึงความส าคญัและความจ าเป็น ตอ้งการไปศึกษาเร่ืองอะไร 
สภาพแวดลอ้มเหมาะสมหรือไม่ และเก่ียวขอ้งกบัวชิาท่ีเรียนจริงหรือไม่พร้อมทั้งก าหนดส่ิงท่ี
จะศึกษาหาความรู้ใหช้ดัเจน 
3.  ขั้นเตรียมการ 
 3.1  เสนอโครงการเป็นขั้นตอน ตามระเบียบวา่ดว้ยการพาผูเ้รียนไปทศันศึกษาและขอ  
อนุญาตผูป้กครองเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
 3.2 ผูส้อนแจง้เจา้ของสถานท่ีขอความร่วมมือและเชิญวทิยากรเพื่อใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน 
 3.3 ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัร่างกฎระเบียบการไปศึกษานอกสถานท่ี 
 3.4 ผูส้อนจดัปฐมนิเทศเก่ียวกบัการเตรียมตวั แจง้ก าหนดการ การแต่งกายความประพฤติ  
ความปลอดภยัในการเดินทาง และการปฏิบติัตนเป็นนกัทศันศึกษาท่ีดี 
 3.5  แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมทุกกลุ่มตอ้งมีประธานและเลขานุการกลุ่ม 
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 3.6 ใหแ้ต่ละกลุ่มรับคู่มือศึกษาและบทปฏิบติักิจกรรมเพื่อร่วมกนัวางแผนศึกษาหาความรู้  
วทิยากร 
 
4. ขั้นเดินทางชมสถานที่ 
 4.1 ออกเดินทางตามก าหนดนดัหมายเม่ือถึงแหล่งท่ีศึกษา ควรพาผูเ้รียนไปรู้จกักบัเจา้ของ  
 สถานท่ีเสียก่อน 
 4.2 ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้จากการบรรยายของวทิยากรพร้อมทั้งการซกัถาม สังเกตจด  
 บนัทึก ถ่ายภาพหรือท ากิจกรรมต่างๆเพื่อใหไ้ดรั้บความรู้และประสบการณ์มากท่ีสุด 
5.ขั้นประเมินผล 
 ระยะท่ี 1 อภิปรายผล 

1. หลงักลบัจากศึกษานอกสถานท่ีแลว้ใหผู้เ้รียนอภิปรายกลุ่มยอ่ยจากเร่ืองท่ีก าหนดไวใ้น
บทปฏิบติักิจกรรมน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มให 

2)  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษานอกสถานท่ี 
3)   ประเมินผลจากการอภิปรายและแบบฝึกปฏิบติักิจกรรม 
4)  จดันิทรรศการภาพถ่ายการปฏิบติักิจกรรมจากการทศันศึกษา 
 
ระยะท่ี 2 ประเมินผลโครงการเสนอต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1)  สรุปผลจากการศึกษานอกสถานท่ี 
2)  เสนอปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที3่ 

เร่ือง “ประโยชน์ของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และแนะน าการเขยีน
โครงการ” 

 
 

 ประโยชน์ของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และแนะน าการเขียนโครงการ  
การใชแ้หล่งเรียนรู้ มีความส าคญัในกระบวนการจดัการเรียนรู้  ส าหรับผูเ้รียนเพราะผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้จากสภาพจริงการจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จะเก่ียวขอ้งกบับุคคล สถานท่ี  ธรรมชาติ
หน่วยงานองคก์ร  สถานประกอบการ  ชุมชน  และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  ซ่ึงผูเ้รียน  ผูส้อน สามารถศึกษา
คน้ควา้หาความรู้หรือเร่ืองท่ีสนใจไดจ้ากแหล่งเรียนรู้  ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ชุมชน
และธรรมชาติเป็นขมุทรัพยม์หาศาล  ท่ีเราสามารถคน้พบความรู้ไดไ้ม่รู้จบ  ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 
ประโยชน์ของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  

1. ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริงคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  
2. ผูเ้รียนไดฝึ้กท างานเป็นกลุ่มร่วมคิดร่วมท าร่วมแกไ้ขปัญหาต่างๆซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการ

เรียนรู้และทกัษะกระบวนการต่าง 
3. ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการสังเกตการเก็บขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลการตีความและการสรุป

ความคิดแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนไดป้ระเมินผลการท างานดว้ยตนเอง 
5. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชแ้ละเผยแพร่ความรู้ได้ 

 
                                                   แนะน าการเขียนโครงการ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถวเิคราะห์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนได้ 
2. นกัเรียนสามารถน าเสนอโครงการได้ 
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แนะน าการเขียนโครงการ 
   ใหน้กัเรียนศึกษาขอ้แนะน าและวธีิในการเขียนโครงการน าความรู้ท่ีไดใ้ชป้ระกอบในการเขียน
โครงการตามใบงานเร่ืองการจดัท าโครงการ 
แนวทางในการจัดท าโครงการ 

1. เป็นโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
2. เป็นโครงการท่ีร่วมกนัตดัสินใจเลือกและมีแนวทางท่ีสามารถปฏิบติัไดต้ามศกัยภาพ

ของนกัเรียน  ตวัอยา่งโครงการ  เช่น โรงเรียนสีเขียว ขยะมีประโยชน์เป็นตน้ 
3. การแบ่งงานกนัรับผดิชอบ ตอ้งค านึงถึงความต่อเน่ืองของการปฏิบติักิจกรรมความ

เหมาะสมของเวลา ท่ีมีอยูแ่ละการรายงานผลการด าเนินงาน 
4. ตอ้งก าหนดเวลาและกิจกรรมท่ีชดัเจน  

ขอบเขตของการจัดท าโครงการ 
           ขอบเขตของแผนการปฏิบติัเพื่อจดัการระดบัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและชุมชน  
จะครอบคลุมเน้ือหาสาระส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
              เร่ืองท่ี 1  โครงการเก่ียวกบัเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
              เร่ืองท่ี 2  โครงการเก่ียวกบัคุณค่าของเหลือท่ีใช้ 
              เร่ืองท่ี 3  โครงการเก่ียวกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
              เร่ืองท่ี 4  โครงการเก่ียวกบัการร่วมพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน 
              เร่ืองท่ี 5 โครงการเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
แนะน าการเขียนโครงการ 

หลกัการและเหตุผล 
เป็นการบรรยายถึงสภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ี

เผชิญอยูอ่าจแสดงขอ้มูลเป็นตวัเลขประกอบการบรรยายสภาพปัญหารวมทั้งแนวโนม้ของผลกระทบวา่
จะมีความรุนแรงในระดบัใดหากมิไดรั้บการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

วตัถุประสงค์ 
กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องแผนปฏิบติัการต่าง ๆในการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน

และชุมชนของแต่ละโครงการ 
ประเด็นปัญหา 

ระบุประเด็นปัญหาท่ีนกัเรียนตดัสินใจท าโครงการ  
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน 
 ใหก้ าหนดเป้าหมายของการด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการวา่จะสามารถด าเนินการพฒันา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มไดใ้นจ านวน ปริมาณหรือพื้นท่ีเท่าใด 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที4่ 

เร่ือง “ตัวอย่างการเขยีนแผนจัดการเรียนรู้” 
 

 
                             แผนการจดัการเรียนรู้ ตามแนวทางการจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม        หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
เร่ือง  ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื      ช่วงชั้นท่ี 4          ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4                       เวลา  4  ชัว่โมง 
................................................................................................................................................................. 
สาระส าคัญ 
 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาร่วมกนัของสังคม ท่ีทุกคนตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ขและป้องกนั
ปัญหา   แนวทางท่ีถูกตอ้งคือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจุดประสงคก์ารเรียนรู้   เพื่อใหน้กัเรียน
สามารถ 

1. วเิคราะห์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและชุมชนได้           
2. น าเสนอโครงการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มได้     
3. ปฏิบติักิจกรรมตามโครงการได้ 

เนือ้หาสาระ 
1. แนวทางปฏิบติัเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื            
2. การจดัท าโครงการเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
         ขั้นส ารวจ 

1. กระตุน้การเรียนรู้โดยผูส้อนน าเสนอโครงการตวัอยา่งเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีผูป้ฏิบติัจนประสบความส าเร็จแลว้เป็นแผน่ชาร์ตแสดงขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

2. ใชป้ระสบการณ์การส ารวจแหล่งเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 และหน่วยการเรียนรู้
ท่ี 2 และการสังเกตสภาพส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน        

ข้ันเรียนรู้ 
3. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ประมาณ 10 คนร่วมกนัคิดวเิคราะห์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน

โรงเรียนและชุมชน  ระดมพลงัสมองเสนอโครงการเสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ี
สามารถปฏิบติัไดจ้ริงซ่ึงก าหนดขอบเขตโครงการจ าแนกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
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  กลุ่มท่ี 1 โครงการเก่ียวกบัเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
               กลุ่มท่ี 2 โครงการเก่ียวกบัคุณค่าของเหลือท่ีใช้ 
               กลุ่มท่ี 3 โครงการเก่ียวกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
               กลุ่มท่ี 4 โครงการเก่ียวกบัการร่วมพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน 
               กลุ่มท่ี 5 โครงการเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

  การจดักลุ่มของโครงการดงักล่าวขา้งตน้จะท าใหโ้ครงการท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัมีการ
ประสานเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนั   ท าใหก้ารปฏิบติักิจกรรมเป็นไปอยา่งเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  โดยใหน้กัเรียนเลือกกลุ่มปฏิบติักิจกรรมตามความสมคัรใจของแต่ละกลุ่ม 

4. แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิดของกลุ่มเพื่อใหน้กัเรียนในชั้นร่วมกนัอภิปรายถึงความ
เป็นไปไดข้องการปฏิบติัในแต่ละแนวทางนั้น 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เร่ือง  “แนะน าการเขียนโครงการเสริมสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืและคุณภาพชีวติท่ีดี” 

6. นกัเรียนเขียนโครงการวางแผนด าเนินโครงการตามใบงานท่ี 4.1 เร่ืองการเขียน
โครงการ 

7. นกัเรียนร่วมกนัพิจารณาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของโครงการท่ีสามารถ
น าไปปฏิบติัไดจ้ริงตามเวลาท่ีก าหนด 

8. ลงมือปฏิบติักิจกรรมตามแผนงานท่ีไดว้างไวซ่ึ้งนกัเรียนตอ้งปฏิบติักิจกรรมนอกเวลา
เรียน ในคาบเรียนเป็นการสรุป น าเสนอขอ้มูลและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของ
แต่ละกลุ่มเป็นระยะ 

 ขั้นประเมินผล 
9. ประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมของแต่ละกลุ่มบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์อง

โครงการท่ีก าหนดไวห้รือไม่อยา่งไรโดยใชแ้บบประเมินโครงการ 
10. ใหน้กัเรียนเผยแพร่ผลงานของกลุ่มตนเองทั้งในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนใน

ลกัษณะแผน่พบั โปสเตอร์ หนงัสือเล่มเล็กเขียนบทความ ฯลฯ 
 ข้ันประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน 

11. ใหน้กัเรียนลงความเห็นวา่โครงการใดหรือวธีิการใดท่ีควรน ามาใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหา
ขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลู และการลดใชพ้ลงังาน ทั้งท่ีบา้น โรงเรียนและชุมชนและถา้ไม่มี
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆเหล่าน้ีจะเกิดอะไรข้ึนและส่งผลกระทบอยา่งไรต่อ
คุณภาพชีวติของประชากร 
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ส่ือการสอน         
1. แผน่ชาร์ตแสดงขั้นตอนของการด าเนินโครงการท่ีประสบความส าเร็จ           
2. ใบความรู้เร่ือง แนะน าการเขียนโครงการ         
3. ใบงานท่ี 4.1 เร่ืองการเขียนโครงการ 

 
 

การวดัและประเมินผล 
         วธีิวดั 

1. จากการประเมินโครงการ              
2. จากการประเมินการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม                
3. จากการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม            
เคร่ืองมือ 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบประเมินการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
3. ใบงานเร่ืองการเขียนโครงการ 
4. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กจิกรรมเสนอแนะ 
       ใหน้กัเรียนจดัแสดงผลงานจากการปฏิบติักิจกรรมตามโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


