
 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิชา การอนรุักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในโรงแรม รหสัวิชา ๒๐๗๐๑-๒๐๐๒ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   สาขาการโรงแรม 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๕ 

 
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวอรศรี  ผิวคำ 

 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 
 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
๑. วิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม รหัสวิชา ๒๐๗๐๑-๒๐๐๒ จำนวน  ๓ หน่วย
กิต จำนวน  ๔ ช่ัวโมง 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม สร้างความเข้าใจและตระหนักถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี การดำเนินงานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมใบไม้สีเขียว หลักการ 
3 R. ที่ใช้ในโรงแรม พัฒนานวัตกรรมการออกแบบโรงแรมให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุด ออกแบบการ
จัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งพัฒนาระบบรี ไซเคิลภายในโรงแรม นอกจากนี้แล้วโรงแรมจะต้องให้ความเคารพกบ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่บริเวณที่โรงแรมตั้งอยู่รวมถึง ให้ความเคารพกบวัฒนธรรมชุมชน อีกทั้งมีการพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. บูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมกบการดำเนินงานโรงแรม  
3. การสร้างกิจนิสัยที่ดีและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและ ชุมชนโดยรอบ 

4. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้ที่เก่ียวกบการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. นำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมไปบูรณาการกับการดำเนินงานโรงแรม  
3. สร้างกิจนิสัยที่ดีและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและชุมชนโดยรอบ 

 
 

 

 

 

 



 

๕.การวิเคราะห์หลักสูตร 

วิชา การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม รหัสวิชา ๒๐๗๐๑-๒๐๐๒ จำนวน  ๓ หน่วยกิต  จำนวน  ๔ 
ชั่วโมง 
                 พฤติกรรม 

 

ชื่อหน่วย 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

จิต
พิส

ัย 

รว
ม 

 (1
) 

ลำ
ดับ

ที่ 

คว
าม

รู้ 

เข
้าใ

จ 

นำ
ไป

ใช
้ 

วิเ
คร

าะ
ห์ 

สัง
เค

รา
ะห

 ์

ปร
ะเม

ินค
่า 

1.  ความรู้เบื้องต้นเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
โรงแรม  

1 2 1    1 1 6 3 

2. ทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์  1 1 2 1  1 1 7 2 

3. ทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์ 1 3 1    2 2 9 1 

4. พลังงานและการอนุรักษ์  1 1 1 2  2 2 9 1 

5. มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 1 1 1 1   1 1 6  

6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในโรงแรม 

1 2 2    1 1 7 2 

รวม 6 12 11 6 3  8 8   

ลำดับความสำคัญ 3 1 2        

 
 
๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 

 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 
หน่วยที่ ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน/ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 4 3 11 5.5 
๒ 5 5 2 12 6 
๓ 4 4 3 11 5.5 
๔ 4 4 2 10 5 
๕ 4 4 2 10 5 
6 5 4 2 11 5.5 

รวม 40 4๐ 20 ๑๐๐ 50 
   



 

การวัดผล 

  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  20 คะแนน   

    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   40 คะแนน  

 รวม 60 คะแนน  

  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    10 คะแนน  

 รวม 10 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  

 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  

        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    60:40 

   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   20 คะแนน  

     2) ใบงาน    10 คะแนน  

     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  

       รวม   60 คะแนน    

   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   40 คะแนน  

       รวม   40 คะแนน 

  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕0  ระดับผลการเรียน ๐  
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 ๘.๒ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๓ ใบงาน 
 
 



 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม  จำนวน 

8 ช่ัวโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

        1.1 รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ 
        1.2 รู้และเข้าใจประเภทของสิ่งแวดล้อม 
 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
       2.1บอกความหมายและความรูทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม   
 
3. เนื้อหา 
        3.1  บอกประวัติความเป็นมาทรัพยากรธรรมชาติ 
        3.2  อธิบายประเภทของสิ่งแวดล้อมในโรงแรม   
        3.3  อธิบายความรู้ต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม  
  
4.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบตัิสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 บอกความหมายและความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม   

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
         4.1 บ อ ก ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เป็ น ม า
ทรัพยากรธรรมชาติ 
        4.2 อธิบายประเภทของสิ่งแวดล้อมใน
โรงแรม   
        4.3อ ธิ บ า ย ค ว า ม รู้ ต่ า ง ๆ เกี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม  จำนวน 

8 ชั่วโมง 
คร้ังที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือ
และวิธีการ

วัดผล 
1/8 นำเข้าสู่บทเรียน ปฐมนิเทศ อธิบาย

วางแผนการเรียนโครงสร้างเนื้อหา
บทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนการ
ประเมินผลผู้เรียนร่วมอภิปราย
ความสำคัญ 
1.1 ความหมาย ความสำคัญของความรู้
เบ้ืองต้นเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงแรม   
กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 
 

-Power point 
-เอกสาร 
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

1.สมุดบันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝึก 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 



 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 
 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................…………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………

……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
..............……......................................................................................................………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
……………….......................................................................................... ..................................................................…………
………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
..…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………………  
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................... ..........................................................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
.................................................................................... ........................................................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 
 

ข้อที่ 1) สิ่งที่ได้จากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น
แสงอาทิตย์จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
1 ถูก เพราะแสงอาทิตย์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ 
2 ถูก เพราะเราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้ 
3 ถูก เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์ 
4 ถูก เพราะไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมได้ 
 
ข้อที่ 2) ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุด 
1 การนำเศษกระดาษท่ีไม่ใช้แล้วไปขาย 
2 การนำเศษกระดาษมาเผาไฟหรือทำเป็นปุ๋ย 
3 การนำเศษกระดาษมาพับถุงใส่ของ 
4 การนำเศษกระดาษทำเป็นแผ่นกระดาษใหม่ 
 
ข้อที่ 3) ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุด 
1 การบุกเบิกป่าชายเลนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
2 การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากติดต่อกัน 
3 การปฏิบัติตามผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน 
4 การปล่อยป่าไม้ให้อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตัดเลย เพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธาร 
 
ข้อที่ 4) ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1 ไม่ควรปลูกมันสำปะหลัง เพราะจะทำให้พ้ืนดินมีความเป็นกรดสูง 
2 ป้องกันการระบายของโสโครกสู่แหล่งน้ำ เพราะจะทำให้น้ำเน่า 
3 ปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ 
4 ป้องกันแมลงหรือโรคซึ่งเป็นอันตรายต่อป่าไม้ เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ 
 
ข้อที่ 5) ข้อใดเป็นการทำลายความสมดุลทางธรรมชาติ 
1.การตัดต้นไม้บริเวณป่าชายเลน 
2.การเทน้ำร้อนลงไปในแม่น้ำลำคลอง 
3.เกิดน้ำมันรั่วจากท่อส่งน้ำมันเข้าเครื่องกลั่นน้ำมันศรีราชา 
คำตอบข้อใดถูกต้อง 
1 1และ2 
2 2และ3 
3 1และ3 
4 1,2และ3 
 
 
 
 
 



 

ข้อที่ 6) ข้อความในข้อใดผิด 
1 ดุลธรรมชาติจะถูกรักษาไว้ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากร 
2 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่(นิกส์) ไม่จำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมทุกประเภท 
3 รัฐควรจะรีบเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยมิต้องคำนึงถึงปัญหามลภาวะ 
4 เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าอุตสาหกรรม คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเจริญไปอย่างรวดเร็ว 
 
ข้อที่ 7) จุดประสงค์สำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
1 ให้ทุกคนรักธรรมชาติ 
2 ให้สะสมทรัพยากรธรรมชาติ 
3 ให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง 
4 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
ข้อที่ 8) การกระทำใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีความสำคัญมากท่ีสุด 
1 การอนุรักษ์ดิน 
2 การอนุรักษ์น้ำ 
3 การอนุรักษ์ป่าไม้ 
4 การอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
ข้อที่ 9) ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
1 ไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ 
2 ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
3 การรู้จักเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติให้มีมากท่ีสุด 
4 การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
ข้อที่ 10) เพราะเหตุใดปัจจุบันหลายๆประเทศในโลกมักเกิดอุทกภัยมากขึ้น 
1 ระยะเวลาเกิดมรสุมยาวนานกว่าปกติ 
2 สภาพป่าไม้ในหลายประเทศถูกทำลาย 
3 ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี 
4 มีการสร้างถนนเพ่ือการจราจร ทำให้กีดขวางทางน้ำมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน.........................กลุ่ม.................. 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมนิคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์ จำนวน 6 ชั่วโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 รู้และเข้าใจทรัพยากรน้ำ 
3.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ ์

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1อธิบายความหมายความสำคัญทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์ 
 3. เนื้อหา 
           3.1อธิบายทรัพยากรน้ำ 
           3.2อธิบายการอนุรักษ์ 
4.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 อธิบายความหมายความสำคัญทรัพยากรน้ำและ
อนุรักษ์ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1อธิบายทรัพยากรน้ำ 
 4.2อธิบายการอนุรักษ์ 
  

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์ จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/3 
3/3 

1.1 องค์กรภายในประเทศ 
1.2 องค์กรระหว่างประเทศ 
กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 
 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้นสูง 
- PowerPoint  
-เอกสาร 
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

- ทดสอบ
หลังเรียน 

 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
 



 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 
 
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. บันทึกหลังการสอน 
 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………

…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………

……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
..............……......................................................................................................………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................…………
………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
..…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………………
……..………………………………………...............………………………………………..……………………………………………………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
........................................................................................................................................................................ .................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................................................. ...............…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 

ข้อที่ 1) สิ่งที่ได้จากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น
แสงอาทิตย์จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
1 ถูก เพราะแสงอาทิตย์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ 
2 ถูก เพราะเราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้ 
3 ถูก เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์ 
4 ถูก เพราะไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมได้ 

ข้อที่ 2) ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุด 
1 การนำเศษกระดาษท่ีไม่ใช้แล้วไปขาย 
2 การนำเศษกระดาษมาเผาไฟหรือทำเป็นปุ๋ย 
3 การนำเศษกระดาษมาพับถุงใส่ของ 
4 การนำเศษกระดาษทำเป็นแผ่นกระดาษใหม่ 

ข้อที่ 3) ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุด 
1 การบุกเบิกป่าชายเลนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
2 การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากติดต่อกัน 
3 การปฏิบัติตามผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน 
4 การปล่อยป่าไม้ให้อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตัดเลย เพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธาร 

ข้อที่ 4) ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1 ไม่ควรปลูกมันสำปะหลัง เพราะจะทำให้พ้ืนดินมีความเป็นกรดสูง 
2 ป้องกันการระบายของโสโครกสู่แหล่งน้ำ เพราะจะทำให้น้ำเน่า 
3 ปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ 
4 ป้องกันแมลงหรือโรคซึ่งเป็นอันตรายต่อป่าไม้ เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ 

ข้อที่ 5) ข้อใดเป็นการทำลายความสมดุลทางธรรมชาติ 
1.การตัดต้นไม้บริเวณป่าชายเลน 
2.การเทน้ำร้อนลงไปในแม่น้ำลำคลอง 
3.เกิดน้ำมันรั่วจากท่อส่งน้ำมันเข้าเครื่องกลั่นน้ำมันศรีราชา 
คำตอบข้อใดถูกต้อง 
1 1และ2 
2 2และ3 
3 1และ3 
4 1,2และ3 
 
 



 

ข้อที่ 6) ข้อความในข้อใดผิด 
1 ดุลธรรมชาติจะถูกรักษาไว้ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากร 
2 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่(นิกส์) ไม่จำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมทุกประเภท 
3 รัฐควรจะรีบเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยมิต้องคำนึงถึงปัญหามลภาวะ 
4 เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าอุตสาหกรรม คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเจริญไปอย่างรวดเร็ว 
 
ข้อที่ 7) จุดประสงค์สำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
1 ให้ทุกคนรักธรรมชาติ 
2 ให้สะสมทรัพยากรธรรมชาติ 
3 ให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง 
4 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
ข้อที่ 8) การกระทำใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีความสำคัญมากท่ีสุด 
1 การอนุรักษ์ดิน 
2 การอนุรักษ์น้ำ 
3 การอนุรักษ์ป่าไม้ 
4 การอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
ข้อที่ 9) ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
1 ไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ 
2 ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
3 การรู้จักเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติให้มีมากท่ีสุด 
4 การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 

ข้อที่ 10) เพราะเหตุใดปัจจุบันหลายๆประเทศในโลกมักเกิดอุทกภัยมากขึ้น 
1 ระยะเวลาเกิดมรสุมยาวนานกว่าปกติ 
2 สภาพป่าไม้ในหลายประเทศถูกทำลาย 
3 ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี 
4 มีการสร้างถนนเพ่ือการจราจร ทำให้กีดขวางทางน้ำมากขึ้น 
 

 

 

 



 

                                          
วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมนิคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



 

  ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่3 ทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์จำนวน 6 ชั่วโมง  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ 
3.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์  

2.สมรรถนะประจำหน่วย 
          2.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์ 

3. เนื้อหา 
3.1รู้วิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ 
3.2บอกวิธีการรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
3.3รู้นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และการ
อนุรักษ์ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1วิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ 
4.2บอกวิธีการรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
4.3รู้นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่3 ทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4-5/6 1.1 วธิีการอนุรักษ์ป่าไม้ 
1.2บอกวิธีการรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
1.3รู้นโยบายป่าไม้แห่งชาติกิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 
 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้นสูง 
- PowerPoint  
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 

- ทดสอบ
หลังเรียน 
-สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
-แบบฝึก 
หัด 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
  
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 



 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................…………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………… 
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………

……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
..............……...................................................... ................................................………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..……………………… 
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 

 
• ผลการสอนของครู 

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

..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................

........................................................................................................................................................................ ....………… 
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
……………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………
……………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 
ข้อที่ 1) สิ่งที่ได้จากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น
แสงอาทิตย์จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
1 ถูก เพราะแสงอาทิตย์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ 
2 ถูก เพราะเราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้ 
3 ถูก เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์ 
4 ถูก เพราะไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมได้ 
 
ข้อที่ 2) ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุด 
1 การนำเศษกระดาษท่ีไม่ใช้แล้วไปขาย 
2 การนำเศษกระดาษมาเผาไฟหรือทำเป็นปุ๋ย 
3 การนำเศษกระดาษมาพับถุงใส่ของ 
4 การนำเศษกระดาษทำเป็นแผ่นกระดาษใหม่ 
 
ข้อที่ 3) ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุด 
1 การบุกเบิกป่าชายเลนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
2 การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากติดต่อกัน 
3 การปฏิบัติตามผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน 
4 การปล่อยป่าไม้ให้อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตัดเลย เพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธาร 
 
ข้อที่ 4) ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1 ไม่ควรปลูกมันสำปะหลัง เพราะจะทำให้พ้ืนดินมีความเป็นกรดสูง 
2 ป้องกันการระบายของโสโครกสู่แหล่งน้ำ เพราะจะทำให้น้ำเน่า 
3 ปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ 
4 ป้องกนัแมลงหรือโรคซึ่งเป็นอันตรายต่อป่าไม้ เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ 
 
ข้อที่ 5) ข้อใดเป็นการทำลายความสมดุลทางธรรมชาติ 
1.การตัดต้นไม้บริเวณป่าชายเลน 
2.การเทน้ำร้อนลงไปในแม่น้ำลำคลอง 
3.เกิดน้ำมันรั่วจากท่อส่งน้ำมันเข้าเครื่องกลั่นน้ำมันศรีราชา 
คำตอบข้อใดถูกต้อง 
1 1และ2 
2 2และ3 
3 1และ3 
4 1,2และ3 
 
ข้อที่ 6) ข้อความในข้อใดผิด 
1 ดุลธรรมชาติจะถูกรักษาไว้ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากร 
2 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่(นิกส์) ไม่จำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมทุกประเภท 
3 รัฐควรจะรีบเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยมิต้องคำนึงถึงปัญหามลภาวะ 
4 เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าอุตสาหกรรม คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเจริญไปอย่างรวดเร็ว 



 

 
ข้อที่ 7) จุดประสงค์สำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
1 ให้ทุกคนรักธรรมชาติ 
2 ให้สะสมทรัพยากรธรรมชาติ 
3 ให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง 
4 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
ข้อที่ 8) การกระทำใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีความสำคัญมากท่ีสุด 
1 การอนุรักษ์ดิน 
2 การอนุรักษ์น้ำ 
3 การอนุรักษ์ป่าไม้ 
4 การอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
ข้อที่ 9) ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
1 ไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ 
2 ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
3 การรู้จักเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติให้มีมากท่ีสุด 
4 การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
ข้อที่ 10) เพราะเหตุใดปัจจุบันหลายๆประเทศในโลกมักเกิดอุทกภัยมากขึ้น 
1 ระยะเวลาเกิดมรสุมยาวนานกว่าปกติ 
2 สภาพป่าไม้ในหลายประเทศถูกทำลาย 
3 ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี 
4 มีการสร้างถนนเพ่ือการจราจร ทำให้กีดขวางทางน้ำมากขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                
วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน.........................กลุ่ม.................. 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมนิคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สปัดาหท์ี่

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



 

   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานและการอนุรักษ์ จำนวน 6 ชั่วโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน 
3.2 รู้และเข้าใจพลังงานทดแทนการอนุรักษ์ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 รู้และเข้าใจอธิบายเกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
3. เนื้อหา 
          3.1อธิบายพลังงานทดแทน 
          3.2 อธิบายอนุรักษ์พลังงาน 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1รู้และเข้าใจอธิบายเกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

4.1 รู้และเข้าใจอธิบายเกี่ยวกับกรมพัฒนา 
4.2พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่4 พลังงานและการอนุรักษ์ จำนวน 6 ชัว่โมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

6-7/6 1.1 รู้และเข้าใจอธิบายเกี่ยวกับกรม
พัฒนา 

4.2พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

 
กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 
 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้น
สูง 
- PowerPoint  
3.ใบงาน 
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
-สมุดบันทึก
ผู้เรียน 
-แบบฝึก 
หัด 

- แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
 



 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. บันทึกหลังการสอน 
 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
……………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………
………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………  
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............……......................................................................................................………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
………………..………………………………………...................................................................................................... ........ 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
……………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………
………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………  

 
• ผลการสอนของครู 

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

.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…….......................................................................................................................................................... ..............
.....................………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
……………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………
………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 

ข้อที่ 1) สิ่งที่ได้จากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น
แสงอาทิตย์จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
1 ถูก เพราะแสงอาทิตย์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ 
2 ถูก เพราะเราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้ 
3 ถูก เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์ 
4 ถูก เพราะไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมได้ 
 
ข้อที่ 2) ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุด 
1 การนำเศษกระดาษท่ีไม่ใช้แล้วไปขาย 
2 การนำเศษกระดาษมาเผาไฟหรือทำเป็นปุ๋ย 
3 การนำเศษกระดาษมาพับถุงใส่ของ 
4 การนำเศษกระดาษทำเป็นแผ่นกระดาษใหม่ 
 
ข้อที่ 3) ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุด 
1 การบุกเบิกป่าชายเลนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
2 การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากติดต่อกัน 
3 การปฏิบัติตามผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน 
4 การปล่อยป่าไม้ให้อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตัดเลย เพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธาร 
 
ข้อที่ 4) ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1 ไม่ควรปลูกมันสำปะหลัง เพราะจะทำให้พ้ืนดินมีความเป็นกรดสูง 
2 ป้องกันการระบายของโสโครกสู่แหล่งน้ำ เพราะจะทำให้น้ำเน่า 
3 ปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ 
4 ป้องกันแมลงหรือโรคซึ่งเป็นอันตรายต่อป่าไม้ เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ 
 

ข้อที่ 5) ข้อใดเป็นการทำลายความสมดุลทางธรรมชาติ 
1.การตัดต้นไม้บริเวณป่าชายเลน 
2.การเทน้ำร้อนลงไปในแม่น้ำลำคลอง 
3.เกิดน้ำมันรั่วจากท่อส่งน้ำมันเข้าเครื่องกลั่นน้ำมันศรีราชา 
คำตอบข้อใดถูกต้อง 
1 1และ2 



 

2 2และ3 
3 1และ3 
4 1,2และ3 
 
ข้อที่ 6) ข้อความในข้อใดผิด 
1 ดุลธรรมชาติจะถูกรักษาไว้ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากร 
2 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่(นิกส์) ไม่จำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมทุกประเภท 
3 รัฐควรจะรีบเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยมิต้องคำนึงถึงปัญหามลภาวะ 
4 เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าอุตสาหกรรม คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเจริญไปอย่างรวดเร็ว 
 
ข้อที่ 7) จุดประสงค์สำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
1 ให้ทุกคนรักธรรมชาติ 
2 ให้สะสมทรัพยากรธรรมชาติ 
3 ให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง 
4 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
ข้อที่ 8) การกระทำใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีความสำคัญมากท่ีสุด 
1 การอนุรักษ์ดิน 
2 การอนุรักษ์น้ำ 
3 การอนุรักษ์ป่าไม้ 
4 การอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 

ข้อที่ 9) ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
1 ไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ 
2 ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
3 การรู้จักเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติให้มีมากท่ีสุด 
4 การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
ข้อที่ 10) เพราะเหตุใดปัจจุบันหลายๆประเทศในโลกมักเกิดอุทกภัยมากขึ้น 
1 ระยะเวลาเกิดมรสุมยาวนานกว่าปกติ 
2 สภาพป่าไม้ในหลายประเทศถูกทำลาย 
3 ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี 
4 มีการสร้างถนนเพ่ือการจราจร ทำให้กีดขวางทางน้ำมากขึ้น 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...............................ระดับช้ัน.........................กลุ่ม............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมนิคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สปัดาหท์ี่

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



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  5 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการจำนวน 6 ชั่วโมง 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
     3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม 
     3.2 รู้และเข้าใจปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
 2. สมรรถนะประจำหน่วย 
     2.1 สามารถอธิบายคุณภาพ ความม่ันคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ และมุ่งเน้นในการควบคุม เฝ้าระวัง
และตรวจติดตามปริมาณมลพิษ 
3. เนื้อหา 
   3.1อธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหา 
   3.2อธิบายการจัดการสิ่งแวดล้อม 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 สามารถอธิบายคุณภาพ ความม่ันคง 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ และมุ่งเน้นในการ
ควบคุม เฝ้าระวังและตรวจติดตามปริมาณมลพิษ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 อธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหา 
4.2อธิบายการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการจำนวน 6 ชัว่โมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

8/6 1.1 อธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหา 
1.2อธิบายการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 
 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้นสูง 
- PowerPoint  
3.ใบงาน 
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 

 
- ทดสอบ
หลังเรียน 
-สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
-แบบฝึก 
หัด 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
 



 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
.......................................................................................................... .........................................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………… 
 
• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……........................................................................ ..............................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………… 
 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.....................………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 
ข้อที่ 1) สิ่งที่ได้จากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น
แสงอาทิตย์จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
1 ถูก เพราะแสงอาทิตย์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ 
2 ถูก เพราะเราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้ 
3 ถูก เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์ 
4 ถูก เพราะไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมได้ 
 
ข้อที่ 2) ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุด 
1 การนำเศษกระดาษท่ีไม่ใช้แล้วไปขาย 
2 การนำเศษกระดาษมาเผาไฟหรือทำเป็นปุ๋ย 
3 การนำเศษกระดาษมาพับถุงใส่ของ 
4 การนำเศษกระดาษทำเป็นแผ่นกระดาษใหม่ 
 
ข้อที่ 3) ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุด 
1 การบุกเบิกป่าชายเลนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
2 การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากติดต่อกัน 
3 การปฏิบัติตามผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน 
4 การปล่อยป่าไม้ให้อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตัดเลย เพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธาร 
 
ข้อที่ 4) ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1 ไม่ควรปลูกมันสำปะหลัง เพราะจะทำให้พ้ืนดินมีความเป็นกรดสูง 
2 ป้องกันการระบายของโสโครกสู่แหล่งน้ำ เพราะจะทำให้น้ำเน่า 
3 ปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ 
4 ป้องกันแมลงหรือโรคซึ่งเป็นอันตรายต่อป่าไม้ เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ 
 
ข้อที่ 5) ข้อใดเป็นการทำลายความสมดุลทางธรรมชาติ 
1.การตัดต้นไม้บริเวณป่าชายเลน 
2.การเทน้ำร้อนลงไปในแม่น้ำลำคลอง 
3.เกิดน้ำมันรั่วจากท่อส่งน้ำมันเข้าเครื่องกลั่นน้ำมันศรีราชา 
คำตอบข้อใดถูกต้อง 
 
1 1และ2 
2 2และ3 
3 1และ3 
4 1,2และ3 
 
 



 

ข้อที่ 6) ข้อความในข้อใดผิด 
1 ดุลธรรมชาติจะถูกรักษาไว้ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากร 
2 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่(นิกส์) ไม่จำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมทุกประเภท 
3 รัฐควรจะรีบเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยมิต้องคำนึงถึงปัญหามลภาวะ 
4 เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าอุตสาหกรรม คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเจริญไปอย่างรวดเร็ว 
 
ข้อที่ 7) จุดประสงค์สำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
1 ให้ทุกคนรักธรรมชาติ 
2 ให้สะสมทรัพยากรธรรมชาติ 
3 ให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง 
4 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
ข้อที่ 8) การกระทำใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีความสำคัญมากท่ีสุด 
1 การอนุรักษ์ดิน 
2 การอนุรักษ์น้ำ 
3 การอนุรักษ์ป่าไม้ 
4 การอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
ข้อที่ 9) ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
1 ไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ 
2 ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
3 การรู้จักเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติให้มีมากท่ีสุด 
4 การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
ข้อที่ 10) เพราะเหตุใดปัจจุบันหลายๆประเทศในโลกมักเกิดอุทกภัยมากขึ้น 
1 ระยะเวลาเกิดมรสุมยาวนานกว่าปกติ 
2 สภาพป่าไม้ในหลายประเทศถูกทำลาย 
3 ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี 
4 มีการสร้างถนนเพ่ือการจราจร ทำให้กีดขวางทางน้ำมากขึ้น 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน...................กลุ่ม.................. 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมนิคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สปัดาหท์ี่

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



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม 
จำนวน 6 ชั่วโมง 

  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
         3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในโรงแรม  
         3.2 รู้และเข้าใจในการจัดการจัดการขยะ การจัดการน้ำ และการจัดการพลังงาน 
 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 สามารถอธิบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในโรงแรมได้ 
 
3. เนื้อหา 
          3.1 อธิบายการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในโรงแรม 
          3.2 อธิบายการจัดการจัดการขยะ 
          3.3 การจัดการน้ำ 
          3.4 การจัดการพลังงาน 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 สามารถอธิบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภายในโรงแรมได้ 

4.1 อธิบายการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใน
โรงแรม 
4.2อธิบายการจัดการจัดการขยะ 
4.3การจัดการน้ำ 
4.4การจัดการพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงแรมจำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

10-
11/6 

    1.1อธิบายการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภายในโรงแรม 
          1.2อธิบายการจัดการจัดการขยะ 
          1.3การจัดการน้ำ 
          1.4การจัดการพลังงาน 

กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายงานให้ศึกษา 
 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีขั้นสูง 
- PowerPoint  
3.ใบงาน 
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 

 
- ทดสอบ
หลังเรียน 
-สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
-แบบฝึก 
หัด 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน  
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 



 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………… 
 
• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………
……………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
……..……………………………………….......................................................................................................... ...............
...................................…………………………………..………………………………………...............………………………………… 
  
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................
.....................………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 
 

ข้อที่ 1) สิ่งที่ได้จากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น
แสงอาทิตย์จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
1 ถูก เพราะแสงอาทิตย์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ 
2 ถูก เพราะเราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้ 
3 ถูก เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์ 
4 ถูก เพราะไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมได้ 
 
ข้อที่ 2) ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุด 
1 การนำเศษกระดาษท่ีไม่ใช้แล้วไปขาย 
2 การนำเศษกระดาษมาเผาไฟหรือทำเป็นปุ๋ย 
3 การนำเศษกระดาษมาพับถุงใส่ของ 
4 การนำเศษกระดาษทำเป็นแผ่นกระดาษใหม่ 
 
ข้อที่ 3) ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุด 
1 การบุกเบิกป่าชายเลนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
2 การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากติดต่อกัน 
3 การปฏิบัติตามผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน 
4 การปล่อยป่าไม้ให้อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตัดเลย เพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธาร 
 
ข้อที่ 4) ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1 ไม่ควรปลูกมันสำปะหลัง เพราะจะทำให้พ้ืนดินมีความเป็นกรดสูง 
2 ป้องกันการระบายของโสโครกสู่แหล่งน้ำ เพราะจะทำให้น้ำเน่า 
3 ปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ 
4 ป้องกันแมลงหรือโรคซึ่งเป็นอันตรายต่อป่าไม้ เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ 
 
ข้อที่ 5) ข้อใดเป็นการทำลายความสมดุลทางธรรมชาติ 
1.การตัดต้นไม้บริเวณป่าชายเลน 
2.การเทน้ำร้อนลงไปในแม่น้ำลำคลอง 
3.เกิดน้ำมันรั่วจากท่อส่งน้ำมันเข้าเครื่องกลั่นน้ำมันศรีราชา 
คำตอบข้อใดถูกต้อง 
 
1 1และ2 
2 2และ3 
3 1และ3 
4 1,2และ3 
 



 

 
ข้อที่ 6) ข้อความในข้อใดผิด 
1 ดุลธรรมชาติจะถูกรักษาไว้ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากร 
2 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่(นิกส์) ไม่จำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมทุกประเภท 
3 รัฐควรจะรีบเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยมิต้องคำนึงถึงปัญหามลภาวะ 
4 เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าอุตสาหกรรม คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเจริญไปอย่างรวดเร็ว 
 
ข้อที่ 7) จุดประสงค์สำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
1 ให้ทุกคนรักธรรมชาติ 
2 ให้สะสมทรัพยากรธรรมชาติ 
3 ให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง 
4 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
ข้อที่ 8) การกระทำใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีความสำคัญมากท่ีสุด 
1 การอนุรักษ์ดิน 
2 การอนุรักษ์น้ำ 
3 การอนุรักษ์ป่าไม้ 
4 การอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
ข้อที่ 9) ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
1 ไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ 
2 ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
3 การรู้จักเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติให้มีมากท่ีสุด 
4 การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
ข้อที่ 10) เพราะเหตุใดปัจจุบันหลายๆประเทศในโลกมักเกิดอุทกภัยมากขึ้น 
1 ระยะเวลาเกิดมรสุมยาวนานกว่าปกติ 
2 สภาพป่าไม้ในหลายประเทศถูกทำลาย 
3 ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี 
4 มีการสร้างถนนเพ่ือการจราจร ทำให้กีดขวางทางน้ำมากขึ้น 
 
 
 

 

 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน...................กลุ่ม.................. 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมนิคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สปัดาหท์ี่

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


