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แผนการจัดการเรียนรู้ 

มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อวิชา พลังงานและสิง่แวดล้อม 

รหัสวิชา 10800204          

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

 

จัดท าโดย 

 

อาจารย์ ณัฐพงษ์  ชลยุรัตน ์

 

 

 สาขาพื้นฐานประยุกต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช ้
ชื่อวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม                                         
 
 ควรอนุญาตให้ใช้การสอนได้ 
 ควรปรับปรุงเก่ียวกับ
..........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
 
       ลงชื่อ..................................................... 
             (.......................................................) 
            หัวหน้าสาขา  
           ............../......................../.................... 
 เห็นควรอนุญาตให้ใช้การสอนได้ 
 ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 อ่ืน ๆ ............................................................................................................................. ............................. 
..........................................................................................................................................................  
       ลงชื่อ..................................................... 
             (.......................................................) 
                     รองฝ่ายวิชาการ 
           ............../......................../.................... 
 

 อนุญาตให้ใช้การสอนได้ 
 อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... .................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................... 
             (.......................................................) 
                                 คณบดี 
           ............../......................../.................... 
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พลังงานและสิ่งแวดล้อม            รหัส 10800204         
       
จุดประสงค์รายวิชา  

1. เข้าใจเกี่ยวกับ  แร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี  โลหะมีค่าและอัญมณี  ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยากับอาชีพ  การ
จัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2. มีทักษะ การทดลอง การค านวณ การวิเคราะห์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสัยที่ดีในการท างาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี  โลหะมีค่าและอัญมณี  ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยากับอาชีพ  การ
จัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ จากการศึกษา การจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติ  เกี่ยวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี  โลหะมีค่าและอัญมณี  ปิโตรเลียมและ

ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยากับอาชีพ  การจัดการสิ่งแวดล้อม

ในงานอาชีพ  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการจัดการเรียนรู้ 
 

วิชาการ พลังงานและสิ่งแวดล้อม             รหัสวิชา..... 10800224 

 
สัปดาห์ที ่ จ านวนคาบ ทฤษฎี ปฏิบัต ิ หมายเหต ุ

 (ระบุคาบ
รวมแตล่ะ
ครั้ง) 

(ระบุหน่วย หัวข้อเรื่องตรงกับหนังสือเรียน) (ระบุช่ือใบงาน หรือกิจกรรม 

ตรงกับหนังสือเรียน) 

 

1 4 หน่วยท่ี1แร่ธาต ุ กิจกรรมที่ 1.1  

2 4 หน่วยท่ี1 แร่ธาต ุ การทดลองที่ 1, กิจกรรมที่ 1.2  

3 4 หน่วยท่ี 2 โลหะมีคา่และอญัมณ ี การทดลองที ่2  

4 4 หน่วยท่ี 2 โลหะมีคา่และอญัมณ ี กิจกรรมที่ 2  

5 4 หน่วยท่ี 3 ปิโตรเลียมและผลติภณัฑ์ การทดลองที ่3, กิจกรรมที่ 3.1   

6 4 หน่วยท่ี 3 ปิโตรเลียมและผลติภณัฑ์  กิจกรรมที่ 3.2  

7 4 หน่วยท่ี 3 ปิโตรเลียมและผลติภณัฑ์ กิจกรรมที่ 3.3  

8-9 6 หน่วยท่ี 4 พลังงานและการขนส่ง กิจกรรมที่ 4.1, การทดลองที ่4, กิจกรรมที่ 4. 2  

9 2 สอบกลางภาค   

10 4 หน่วยท่ี 5 สารเคมีในอุตสาหกรรม การทดลองที ่5  

11 4 หน่วยท่ี 5 สารเคมีในอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 5.1 ,  กิจกรรมที่ 5.2  

12 4 หน่วยท่ี 6การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 6.1  

13 4 หน่วยท่ี 6 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 6.2  

14 4 หน่วยท่ี 6การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 6.3  

15 4 หน่วยท่ี 7 นิเวศวิทยากับอาชีพ การทดลองที ่ 7  , กิจกรรมที่ 7.1  

16 4 หน่วยท่ี 7 นิเวศวิทยากับอาชีพ กิจกรรมที่ 7.2 , กิจกรรมที่ 7.3  

17-18 6 หน่วยท่ี 8 การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ การทดลองที ่8,  กิจกรรมที่ 8.1กิจกรรมที่ 8.2 
กิจกรรมที่ 8.3 

 

18 2 สอบปลายภาค   
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยที ่1 
ชื่อวิชา การจดัการทรัพยากร พลงังาน และสิ่งแวดล้อม 10800204                    เวลาเรียนรวม 72  คาบ 
ช่ือหน่วย  แร่ธาตุ สอนครั้งท่ี  1–2 /18 

ช่ือเรื่อง   ความรู้เกีย่วกับแร่ธาต ุ จ านวน  8 คาบ 
 

หัวข้อเรื่อง 
 1.1 ความหมายของแร ่
 1.2 ก าเนิดของแร่ธาต ุ
 1.3 ความส าคญัและประโยชน์ของแรธ่าตุ  
 1.4 โครงสร้างทางเคมีของแร ่
 1.5 โครงสร้างทางกายภาพของแร ่

1.6 การจ าแนกชนิดของแร ่
1.7       การถลุงแร่ 
1.8      การอนุรักษ์แร่ธาต ุ
1.9      ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร ่

แนวคิดส าคัญ 

แร่เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิปรากฎอยูต่ามพื้นผิวของเปลือกโลก มีอยู่มากมายหลายชนิด มีลักษณะ
การเกิด โครงสร้างและสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ทรัพยากรแร่ธาตุเป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัและมีบทบาทที่สนอง
ความต้องการในด้านปัจจัยต่างๆ ของประชากร เช่น ใช้ในอุตสาหกรรม  ใช้เป็นเครื่องประดับ  การผลิตเครื่องจักร  ด้าน
พลังงานและเชื้อเพลิง  แต่ทรัพยากรแร่ธาตจุัดอยู่ในประเภท ใช้แล้วสิ้นเปลือง หรือหมดไปและจากการใช้ยังส่งผลใหม้ีจ านวน
ลดลง อีกทัง้ยังอาจส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม   ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ธาตจุึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคญัและจ าเป็น  อีกทั้งยังต้องมีการ ใช้อย่างประหยดัและรูคุ้ณค่าโดยน าเอาหลักของการอนุรกัษ์มาใช้ 
สมรรถนะย่อย 

1. แสดงความรู้และปฏิบัตเิกี่ยวกับแร่ธาต ุ
2. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับแร่ธาตุตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

 1. บอกความหมายขอแร่ธาต ุ
 2. อธิบายก าเนิดของแร่ธาต ุ
 3. อธิบายถึงโครงสรา้งทางเคม ี  และทางกายภาพของแร่ได ้
 4. บอกคุณค่าความส าคญัและประโยชน์ของแร่ธาตุ 
 5.   สามารถจ าแนกชนิดของแร่ธาตุได ้

 6.  บอกวิธีอนุรักษ์แร่ธาตุและมคีวามรู้เกี่ยวกับการถลุงแร่ 
 7. บอกถึงปัญหาของทรัพยากรแรธ่าตุและผลกระทบที่เกดิขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากการการท าเหมืองแรไ่ด ้

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

               แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์ สุจรติ  มีความรับผิดชอบ  อดทน  ความมีน้ าใจและ
แบ่งบัน ความร่วมมือ/ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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เนื้อหาสาระ 

              แร่ (mineral ) คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์  ที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีโครงสร้างภายในท่ีเป็นระเบียบ 
สมบัติทางกายภาพที่แน่นอน และมีสมบัติทางเคมีคงที่ ดังนั้น จึงมีสูตรทางเคมีที่แน่นอน ซึ่งอาจผันแปรไปได้บ้างในขอบเขตที่
จ ากัด 

แหล่งแร่ที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีก าเนิดขึ้นมาในหลายลักษณะ  และมีประโยชน์มากมาย เช่น ให้พลังงานและเช้ือเพลิง  
ใช้ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับหรือวัตถุส าเร็จรูป 

โครงสร้างทางเคมีของแร่ แร่ประกอบขึ้นด้วย  อะตอม  ไอออนหรือโมเลกุลซึ่งจับกันด้วยพันธะเคมีแบบต่างๆ ด้วย
พันธะเคมีและการเรียงตัวภายในเฉพาะของแร่เหล่านี้ จะก าหนดลักษณะทางกายภาพของแร่  ดังนั้นการทราบถึงโครงสร้างทาง
เคมีของแร่ก็จะช่วยให้จ าแนกแร่ได้ง่ายขึ้น   

สมบัติทางเคมีของแร่  การวิเคราะห์แร่ทางเคมีมีประโยชน์มากและถูกต้องที่สุด เพราะท าให้เราทราบได้ว่าสาร
นั้นๆ ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง การตรวจส าหรับปฏิบัติการหลายอย่าง เช่น น้ ายาและกรดชนิดต่างๆ ต้องทดลองใน
ห้องปฏิบัติการและต้องใช้เวลา การตรวจคุณสมบัติทางเคมีของแร่นั้นมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น  การตรวจดูปฏิกิริยากับกรด  
การตรวจดูการละลายในกรด (Solubility)   การตรวจดูสีของเปลวไฟ (Flame Test)  การหลอมตัวของแร่ (Fusibility) 
การตรวจโดยเผาในหลอดเปิดและหลอดปิด (Open and Close Tubes) 
          สมบัติทางกายภาพที่ใช้จ าแนกแร่ สมบัติทางกายภาพของแร่ ที่สามารถน ามาใช้จ าแนกแร่โดยทั่วไปประกอบด้วย 
สี สีผง ความแข็ง ผลึก ความโปร่งแสง ความถ่วงจ าเพาะ ความมันวาว 

  

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 1/18, คาบที่ 1–4 / 72) 
 1. ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาการจัดการทรัพยากร พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม   การวัดผลและประเมินผลการเรียน คณุลักษณะนิสยัที่ต้องการให้เกิดขึ้น และข้อตกลงในการเรยีน 

 2. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1ความรูเ้กี่ยวกับแร่ธาตุ ใช้เวลา 10 นาท ี

 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุม่ๆ ละ 4 คน 

ขั้นน า 

1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องแร่ธาต ุ
 2 ครูตั้งค าถามและให้นักศึกษาช่วยกันตอบเกี่ยวกับเรื่องของแร่ธาตุ  เพื่อโยงเข้าสู่ถึงเรื่องการก าเนิดของแร่ธาตุ   
โครงสร้างทางเคม ี  และทางกายภาพของแร่  ความรู้คณุค่าความส าคัญและประโยชน์ของแร่ธาต ุ
 

 ขั้นสอน 

 1 ครูให้ความรู้โดยใช้สื่อ PowerPoint  เรื่องก าเนิดของแร่ธาต ุ  โครงสร้างทางเคม ี  และทางกายภาพของแร่ 
2 ใหน้ักศึกษาแต่ละกลุม่ศึกษาเรื่อง คุณค่าความส าคัญและประโยชน์ของแร่ธาตุและส่งตัวแทนมาอภปิรายหน้าช้ัน

เรียนเพื่อสรุปถึง คุณคา่ความส าคญัของแร่ธาต ุ
 3. นักศึกษาท ากิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1.1 และท าการทดลองแยกโลหะออกจากสินแรต่ามการทดลองที่ 1 

4 ขณะนักศึกษาท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุม่ 

ขั้นสรุป 

 1.ครูและนักศึกษาร่วมกันเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรยีน 
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กิจกรรมการเรียนรู ้(สัปดาห์ท่ี 2/18, คาบที่ 5-8) 
ขั้นน า 

 1 ครูทบทวนเนื้อหาที่เรียนในครั้งที่ 1 
 2  ครูยกตัวอย่างถึงปัญหาทรัพยากรแร่ธาตุ และเช่ือมโยงเข้าสูเ่รื่องการอนุรักษแ์ร่ธาตุ  และผลกระทบท่ีเกิดจากการ

การท าเหมืองแร่ธาต ุ
 
 ขั้นสอน 

 1.ครูสนทนาและร่วมอภิปรายกับนกัศึกษา และให้ความรู้เเกีย่วกับการถลุงแร่และการอนุรักษ์แร่ธาตุ  
 2.ครูให้ความรูเ้พิ่มเติมเรื่องปัญหาของทรัพยากรแร่ธาตุและผลกระทบท่ีเกิดเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากการการท า
เหมืองแร่ธาต ุ

3 ครูให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่  1.2   เรื่องทรัพยากรแร่ธาต ุ

4 ครูให้นักศึกษาน าเสนอแผนผัง ความคิดเรื่องทรัพยากรแร่ธาตุ 
ขั้นสรุป 

        1. ครูน าอภิปรายเพื่อให้ได้ขอ้สรุป  และช้ีให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของทรัพยากรแร่ธาตุ 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 1.  สื่อการเรียนรู ้
 หนังสือเรียน หน่วยท่ี 1 เรื่อง  ทรพัยากรแร่ธาตุ ใบกิจกรรมที่ 1.1–1.2 PowerPoint ประกอบการสอน หน่วยท่ี 1   วี
ดีทัศน ์ทรัพยากรแร่ธาตุ ตัวอย่าง แร่ธาตุชนิดต่างๆ    แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 

 2.  แหล่งการเรียนรู ้
 หนังสือเรียนวิชาการจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ( 3000 -1312)  หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับแร่และ
แหล่งก าเนิดแร่      อินเทอร์เน็ต  
การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดผลและการประเมินผล 

  1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 ผ่านเกณฑ ์

  1.2 ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรยีนหลังเรยีน 

  1.3 สังเกตการปฏิบัติกจิกรรมกลุม่โดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม 

  1.4 ตรวจใบกิจกรรม 

 2. เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

  2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัยและความรับผิดชอบต้องได้คะแนน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
ผ่านเกณฑ ์

  2.2 แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
  2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตกิิจกรรมกลุ่มต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
  2.4 ใบกิจกรรมต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
งานที่มอบหมาย 

 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรยีน ให้ทบทวนเนื้อหารวมทั้งความสมบูรณ์ของใบกิจกรรม  
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ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานจากใบกิจกรรม  
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วยท่ี 1 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือเรียนวิชาการจดัการทรพัยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ( 3000 -1312)             

     บริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 

2. เว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 

 

1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........................................................................................................................ ......................................................
........................................................................................................ .............................. 
................................................................... ....................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................ .............................. 
................................................................................................................... ....................................... 
 

2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
 

3. แนวทางการแก้ปัญหา   
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ .............................. 
............................................................................................................................. ............................. 
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. ......... 
........................................................................................................................... ............................... 
          ลงชื่อ...............................................                               ลงชื่อ................................... ............ 
              (...............................................)                                      (...... .......................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            
ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยที ่2 
ชื่อวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม  10800204                    เวลาเรียนรวม 72  คาบ 

ช่ือหน่วย  โลหะมีค่าและอัญมณ ี สอนครั้งท่ี  3 - 4  /18 

ชื่อเร่ือง  โลหะมีค่าและอญัมณ ี จ านวน 8  คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 

  2.1 โลหะมีค่า 
               2.2 อัญมณ ี
แนวคิดส าคัญ 

 โลหะมีค่าเป็นกลุ่มโลหะที่มีมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าโลหะทั่วไป   เป็นโลหะหายาก นิยมท าเปน็เครื่องประดับ 
เพราะเป็นโลหะที่มีความสวยงาม และมีคณุสมบัติทนทานต่อการผกุร่อน เกิดออกไซด์ (หมอง) ที่ผิวได้ยาก   จากปริมาณที่มี
อยู่น้อยและสมบัติทางกายภาพจึงท าให้โลหะกลุ่มนีม้ีมูลค่าและเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ    

           อัญมณี คือรัตนชาติที่มาจากแร่ธาตตุ่างๆ (minerals) ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ ที่อยู่ใต้ผิวโลก และได้ขุดขึ้นมาแล้วน าไป
เจียระไนและขัดมันหรือแกะสลักเป็นรูปต่างๆ หลังจากนั้นจะน ามาใช้ท าเป็นอัญมณีเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีสารอินทรีย์
บางชนิดได้ถูกเลือกเข้ามาเป็นอัญมณีด้วย  อัญมณมีีคณุสมบตัิที่ส าคัญคือ  มีความสวยงาม ทนทาน และ หายาก    

สมรรถนะย่อย 

  1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับโลหะมคี่าและอัญมณ ี
2. ทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของวัตถุตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

1. บอกความหมายของโลหะมคี่าได ้
2. ยกตัวอย่างโลหะมีค่าได ้
3. บอกความส าคญัของโลหะมีค่าแตล่ะชนิดได ้
4. บอกสมบัติของแร่โลหะมีค่าชนิดตา่ง ๆได ้
5. บอกความหมายของอัญมณีได ้
6. อธิบายคุณสมบัติของอัญมณีและนพรตัน์ได ้
7. จ าแนกประเภทและแบ่งกลุ่มของอัญมณีได ้
8. บอกองค์ประกอบทางเคมีของอัญมณไีด ้
9. บอกวิธีการเพิ่มคณุภาพของอัญมณีได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์ สุจรติ  มีความรับผิดชอบ  อดทน   ความมีน้ าใจและ
แบ่งบัน ความร่วมมือ/ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 

เนื้อหาสาระ 

    โลหะมีค่าที่นิยมใช้  ม ี3 ชนิด คือ ทอง เงิน และ  แพลททินั่ม ซี่งมีสมบตัิทางกายภาพและสมบัติทางเคมีแตกต่าง
กันไปแต่ จุดเด่นของโลหะทั้งสามชนิดนี้ คือ มีความเหนียวสามารถตีเป็นแผ่นบางและดดัโค้งเป็นรูปรา่งต่างๆได้ง่าย เป็นโลหะ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
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หายาก นิยมท าเป็นเครื่องประดับ    
    ทอง เป็นธาตลุ าดับที่ 79 ในตารางธาตุ มีสัญลักษณ์ Au ( มาจากภาษาลาตินว่า  Aurum)  เป็นของแข็งสีเหลือง 
เกิดเป็นธาตุอสิระในธรรมชาติ ไมว่่องไวต่อปฏิกิริยา และทนทานต่อการขึ้นสนิมไดด้ี  ลักษณะที่พบเปน็เกล็ด  เมด็กลม  แบน  
หรือรูปรา่งคล้ายกิ่งไม้ รูปผลึกแบบลูกเต๋า( Cube) หรือทรงแปดหน้า ( Octahedron   )ทองมีคุณสมบัติอ่อนและเหนียว
สามารถตีเป็นแผ่นได้บางท่ีสุดได้ขนาด 0.000005 นิ้ว  ทองจัดเป็นโลหะทรานสิช่ัน   เป็นธาตุที่มีเสถียรภาพในสภาพแวดล้อม
มาก และยังคงทนต่อสารเคมีทั่วไปได้ด ี 

ประโยชน์ของทองค าเป็นโลหะที่มคี่าสูง  และมสีมบตัิที่เด่นเฉพาะหลายประการ จึงสามารถน ามาใช้ท าประโยชน์ได้
หลากหลาย 

แหล่งแร่ทองค าในประเทศไทยประเทศไทยพบแร่ทองค าอยู่เกือบทั่วประเทศ แตส่่วนใหญม่ีปริมาณน้อย ไม่คุ้มค่าใน
การท าเหมืองแร่หรือขุดขึ้นมาขายด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่  จะพบตามร่องน้ าเป็นล าห้วยหรือแม่น้ า โดยทองค าจะ
ปะปนอยู่กับทรายและกรวดตามพืน้  
             ปัจจุบันในประเทศมีการท าเหมืองทอง อยู ่2 เหมือง ในแหล่งทองชาตรี จังหวัดพิจิตร และแหล่งทองภูทับฟ้า 
จังหวัดเลย 
              แร่เงิน (Silver)  เป็นโลหะสีขาวเงิน  เงินมีสัญลักษณ ์Ag มาจากค าเรียกเงินในภาษาละตินว่า argentums ซึ่งมา
จากภาษาสันสกฤตที่แล้วว่าสีขาว และส่องสว่าง มีสมบตัิบิดโค้งงอ  แผ่เป็นแผ่นไดด้ีมาก  โลหะเงินบรสิุทธ์ิจะมีความอ่อนมาก
จนไมส่ามารถน ามาท าเครื่องประดับได ้ ต้องผสมทองแดงเพื่อให้มคีวามแข็งเพิ่มขึ้น  แรเ่งนิมักเกิดเป็นก้อนสีขาว หรือสีเหลือง
ซีดๆ สผีงละเอียดสีขาวเงิน แต่มกัมัวเป็นสีน้ าตาลหรือเทาด า ทุบแผ่เป็นแผ่นบางๆได้  มีความวาวโลหะ  โครงสร้างผลึก : คิว
บิค  ค่าความแข็ง : 2.5 ความแกร่ง(Tenacity) : ตีเป็นแผ่นและดึงยืดเป็นเส้นได ้ แนวแตกเรียบ(cleavage) : ไม่ม ี รอยแตก
(fracture) : คล้ายฟันปลา  ความโปร่งใส(Diaphenity) :ทึบแสงน้ าหนักอะตอม : 107.87 ค่าความถ่วงจ าเพาะ  :10.5  จุด
หลอมเหลว : 960.8 C จุดเดือด : 2210 เป็นสื่อน ากระแสไฟฟ้าไดด้ี   เงินมีเลขอะตอม  47 เป็นธาตุที่ 2 ของหมู่ IB ในตาราง
ธาตุ จัดเป็นโลหะและโลหะทรานซิชัน     แร่เงิน (Utility of Silver)สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดห้ลากหลาย 
   เงินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดห้ลากหลาย ได้แก่ เช่น การท าเครือ่งประดับ   ท าเงินตรา  การน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรม    ทางการแพทย์ ซึง่มักเป็นการใช้คุณสมบัติในการก าจัดเช้ือโรค  ใช้ใน การท าฟัน   และใช้ในด้านอุตสาหกรรม   

แหล่งแร่เงิน เงินเป็นแร่ปฐมภูมิ พบในสายแร่พวกซลัไฟด ์ เช่นแร่กาลีนา  สฟาเลอไรท์  ในประเทศไทยพบแร่เงินท่ี
จังหวัดกาญจนบรุ ี
              แพลททินั่ม มาจากภาษาสเปน ซึ่งแปลว่า เงิน เรียกอีกอย่างว่า ทองค าขาว มีสีขาวและเปน็โลหะที่หายากที่สุดใน
บรรดาโลหะมีค่า แพลทินัม เป็นธาตุอิสระในธรรมชาติ มีลักษณะเปน็ผงหรือเมด็ขนาด เล็กมากบางครัง้ตาเปล่ามองไม่ เห็น
แทรกอยู่กับหินอัคนีจะต้อง น ามาถลุงและหลอมรวมกันจะได้เป็นก้อนแพลทินัมน าไปใช้งานได้  

 แพลทินัมเป็นธาตโุลหะทรานซิชัน่   สี(colour) : เทาคล้ายเหล็กกล้า – เทาเข้ม  สีผง(steak) : สีเทาคล้าย
เหล็กกล้า จนถึงสีขาวเงิน โครงสร้างผลึก : คิวบิค  ส่วนประกอบธาตุ : แพลทินัม ความแข็ง(hardness) : 4  ค่าความ
ถ่วงจ าเพาะ : 21.40  น้ าหนักอะตอม : 195.09 จุดหลอมเหลว : 1769 องศาเซลเซียส  จุดเดือด : 4530 องศาเซลเซียส   
แพลทินัมมีสญัลักษณ์ธาตุ : Pt  ธาตุล าดบัท่ี : 78 อยู่ในหมู่ 1B   แพลทินัมจะไมม่ีการสึกกร่อนหรอืละลายด้วยกรด ยกเว้น
กรดกัดทอง  แพลทินัมจะเกิดการละลายเมื่อมีกรดผสมระหว่างกรดไนตริกกับกรดไฮโดรคลอริก ในอัตราส่วน 1:3   ไม่ท า
ปฏิกิริยากับ ออกซิเจน จึงไม่ท าใหเ้กิดสนมิ 

ประโยชน์ของแพลทินัมน าไปใช้ประโยชนไ์ด้มากมายหลายหลายแบบ  ด้วยมีคุณสมบตัิหลายประการที่เป็นความ
ต้องการของตลาดและ ผู้ประกอบการต่างๆ    แพลทินัมจึงมรีาคาทีสู่งมากเพราะเป็นท้ังโลหะที่มีการใช้มากและยังหายาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
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แพลทินัมโดยทั่วไปจะพบท่ีบริเวณแผ่นเปลือกโลก ซึ่งจะกระจายอยูท่ั่วไปแต่จะมีปริมานท่ีน้อยมาก  เหมืองแร่แพลทินัมส่วน
ใหญ่ท าในแหล่งลานแร่ที่เกิดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งปฐมภมู ิ
    แหล่งก าเนิดอัญมณี   อัญมณีเกิดจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ 
คือเกิดจากสารอินทรีย์ (Organic) และ เกิดจากสารอนินทรีย์ (Inorganic) 

คุณสมบัติของอัญมณีแร่ทุกชนิดไม่ใช่ว่าจะเป็นอัญมณีได้ เพราะอัญมณีจะต้องเป็นวัตถุที่สวยงาม หายาก และมี
ความคงทน และเหมาะส าหรับที่เป็นเครื่องประดับ ด้วยเหตุนี้ แร่ธาตุที่มีจ านวนกว่า 3,000 ชนิด จะมีเพียงประมาณ 100 
ชนิด ท่ีสามารถ เจียระไน และ ขัดมัน หรือแกะสลัก ใช้ท าเป็นเครื่องประดับหรืออัญมณี 
  คุณสมบัติของแร่ที่เป็นอัญมณี อัญมณีส่วนใหญ่เป็นแร่และแร่ทุกชนิดจะจัดแบ่งแยกจากกันได้โดยลักษณะ
โครงสร้างทางผลึก และส่วนประกอบทางเคมี จะไม่มีแร่หรืออัญมณี 2 ชนิดใด ที่มีลักษณะโครงสร้างทางผลึก และ
องค์ประกอบทางเคมี ที่เหมือนกันทุกประการ คือ อาจมีความแตกต่าง ในคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง           อัญมณีทุก
ชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีเฉพาะตัว สามารถแสดงโดยสูตรเคมี ซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์อันดับแรก ที่ใช้ในการจัดแบ่งเป็น
ประเภท (specie) ของอัญมณีนั้นๆ และทางเคมี ดังนั้น จึงสามารถใช้ความแตกต่างในคุณสมบัติดังกล่าว มาช่วยในการตรวจ
จ าแนกชนิดและคุณค่าราคาของอัญมณี             คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ ได้แก่ ความแข็ง (Hardness)  ความเหนียว
(Toughness) ความถ่วงจ าเพาะ หรือ ความหนาแน่น สัมพัทธ์ (Specific gravity)   รูปแบบของผลึก (Forms) คุณสมบัติทาง
แสง (Optical properties)  สี (Color) ค่าดัชนีหักเหของแสง (Refractive index) การกระจายแสงสี (Dispersion or 
fire) ประกายวาว (Brilliancy) การเรืองแสง (Fluorescence and Phosphorescence  
 การแบ่งกลุ่มอัญมณ ี ปกติโดยทั่วไปแล้วอัญมณจีะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ เพชร (Diamond) และพลอย 
(Coloured stone) นพรัตน์หรือแก้วเก้าประการ  ถือเป็นอัญมณีล้ าค่าซึ่งทุกชนชาติจะแสวงหาเพื่อครอบครอง ในต ารา
นพรัตน ์มีการกล่าวถึงอัญมณี 9 ชนิดอันได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน ไพลิน ไข่มุก เพทาย และไพฑูรย์    

คุณภาพของอัญมณ ี   การพิจารณาคณุภาพของอัญมณี ก็เพื่อที่จะทราบถึงคุณสมบัติ คณุค่า และราคา ของอัญมณี
นั้นๆ  โดยทั่วไปมหีลักเกณฑ์พื้นฐานในการพิจารณาคณุภาพของอัญมณจีาก สี (Color) ความสดใสไร้มลทิน (Clarity)     การ
เจียระไน (Cutting) น้ าหนัก (Carat weight)  ในการเพิ่มคณุภาพของอัญมณีนั้นมไีด้หลายวิธี เช่น การเจียรไนย การเผา การ
อาบรังสี การย้อมเคลือบสี และการฉายแสงเลเซอร์ วิธีการเหล่านี้ช่วยให้อัญมณมีีความงดงามและมีคณุค่ามากขึ้น  

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 3 /18, คาบที่ 9- 12-/ 72) 
 1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรยีนหน่วยท่ี 2 โลหะมีค่าและอัญมณ ี

 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุม่ๆ ละ 4 คน 

ขั้นน า 

  ครูน าภาพเครื่องประดับที่ท ามาจากโลหะมีค่ามาให้นักศึกษาดูและตัง้ค าถามเกี่ยว เพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นสอน  
  1 ครูอธิบายถึงโลหะมีค่าคุณสมบตั ิ ประโยชน์ และแหล่งที่มาของโลหะมีค่าที่นิยม 3 ชนิด ได้แก่  เงิ น  
ทองและแพลทินัม  โดยใช้สื่อ PowerPoint 

2 นักเรียนท าการทดลองที่ 2 เรื่องการหาความถ่วงจ าเพาะของวัตถุ   
  3ใหน้ักเรียนน าเสนอผลการทดลอง 

  4 ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 

ขั้นสรุป  
 ครูและนักศึกษาร่วมกันอภปิรายสรุปผลการทดลอง และสรุปบทเรียนเรื่องโลหะมีค่า 

 (สัปดาห์ท่ี 4 /18, คาบที่ 13- 16-/ 72) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ขั้นน า 

  ครูทบทวนเนื้อหาเรื่องโลหะมีค่าและเชื่อมโยงถึงการท าอุตสาหกรรมเครื่องประดับ  และเรื่องของอัญมณ ี

ขั้นสอน 

           1 ครู บรรยายและใหน้ักศึกษาศึกษาเนื้อหาในหัวข้อเรื่องอัญมณ ี

2 นักเรียนท ากิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 2.1 

  2 นักเรียนแต่ละกลุม่ส่งตัวแทนมาอภิปรายหน้าช้ันเรียนเพื่อสรุป   

                3 ครูให้ความรู้เพิ่มเตมิ โดยใช้สื่อ PowerPoint 

  4  ขณะนักเรยีนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 

ขั้นสรุป  
 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน 

สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 1.  สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน หน่วยท่ี 2 เรื่องโลหะมคี่าและอัญมณี ใบกิจกรรมที่ 2.1    แบบทดสอบก่อนเรียน 
และหลังเรียน    และPowerPoint ประกอบการสอน หน่วยท่ี 2 

 2.  แหล่งการเรียนรู้ หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับโลหะมีค่า อัญมณี เครื่องประดับ และอินเทอรเ์น็ต . 
การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดผลและการประเมินผล 

  1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 ผ่านเกณฑ ์

  1.2 ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรยีนหลังเรยีน 

  1.3 สังเกตการปฏิบัติกจิกรรมกลุม่โดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม 

  1.4 ตรวจใบกิจกรรม 

 2. เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

  2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัยและความรับผิดชอบต้องได้คะแนน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
ผ่านเกณฑ ์

  2.2 แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

  2.3 แบบประเมินพฤติกรรมปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

  2.4 ใบกิจกรรมต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

งานที่มอบหมาย 

 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรยีน ให้ทบทวนเนื้อหารวมทั้งความสมบูรณ์ของใบกิจกรรม 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานจากใบกิจกรรม  
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วยท่ี 2 

 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือเรียนวิชาการจดัการทรพัยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  3000-1312                    
2. เว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเนื้อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 
1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
2. ผลการเรียนของนักเรยีน/ผลการสอนของครู/ปญัหาที่พบ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
3. แนวทางการแก้ปัญหา   
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 

              (...............................................)                                      (.............................................) 

                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยที ่3 
ชื่อวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม  10800204                    เวลาเรียนรวม 72  คาบ 

ช่ือหน่วย  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ สอนครั้งท่ี   5 - 6 – 7 /18 

ชื่อเร่ือง  ปิโตรเลยีมและผลิตภัณฑ์ จ านวน  12  คาบ 

 
หัวข้อเร่ือง 

4.1  การก าเนดิปิโตรเลียม 
 4.2 แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
 4.3  การส ารวจหาแหล่งปิโตรเลียม 
 4.4  การเจาะหลมุผลิตปโิตรเลยีม  
 4.5 ประเภทของน้ ามันดิบ 

4.6 การกลั่นปิโตรเลียม  
4.7 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 
4.8 กระบวนการกลั่นน้ ามันดิบ  
4.9 การกลั่นล าดับส่วน 
4.10 ผลติภณัฑ์จากปโิตรเลยีม  
4.11 ปิโตรเคมภีัณฑ ์
4.12 ผลของผลิตภัณฑป์ิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดส าคัญ 

 

ปิโตรเลียม เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ส าคญัที่สุด  ปิโตรเลียมเกดิจากการทับถมของซากพืชซากสตัว์  ประกอบด้วยของ

ผสมของสารไฮโดรคาร์บอน มีทั้งที่เป็นของเหลวเรยีกว่า น้ ามันดิบ  และที่เป็นแก๊ส เรียกว่า แกส๊ธรรมชาติ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

จึงต้องน าน้ ามันดิบมากลั่นล าดับสว่น   เพื่อแยกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง   ส่วนแก๊สธรรมชาตินั้น

ต้องน ามาผ่านกระบวนการแยกแก๊สต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์  ผลติภณัฑ์จากปโิตรเลียมมีหลากหลายประเภทตามคณุสมบัติที่แตกต่าง

กัน แต่หากเราใช้ประโยชน์จากผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา ก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในด้านตา่ง ๆ ได ้   

สมรรถนะย่อย 
 1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับปิโตรเลียมและผลติภณัฑ์ 

2. ทดลองการแยกสารตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
จุดประสงค์การปฏิบัต ิ
 1. บอกความหมายของปิโตรเลยีมได ้ 

2. อธิบายการก าเนิดปโิตรเลยีมได ้
3. อธิบายแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมได ้ 
4. บอกข้ันตอนการส ารวจแหล่งปโิตรเลียมได ้
5. อธิบายการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมได้  
6. จ าแนกประเภทของน้ ามันดิบได้ 
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7. อธิบายการกลั่นปิโตรเลียมได ้ 
8. อธิบายกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติได ้
9. อธิบายกระบวนการกลั่นน้ ามันดิบได ้ 
10. อธิบายการกลั่นล าดับส่วนได ้
11. บอกผลติภณัฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมได้ 
12 อธิบายผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จากปโิตรเคมภีัณฑ์ (Petrochemical) ได ้

    13 บอกผลของผลติภณัฑ์ปิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์ สุจรติ  มีความรับผิดชอบ  อดทน   ความมีน้ าใจ
และแบ่งบัน ความร่วมมือ/ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 

เนื้อหาสาระ 

               การก าเนิดปโิตรเลยีมปิโตรเลียมเกิดจากการแปรเปลี่ยนสภาพของซากพืชและซากสัตว์ที่ตายทับถมกันใต้ 
พื้นผิวโลกในช่วงเวลาของการเกดิปิโตรเลียมจะใช้เวลาหลายล้านป ี 
 แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมทีเ่กิดจากโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา (Structural Trap)  แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมแบบเนื้อหินเปลี่ยนแปลง (Stratigraphic Trap)  
   ขั้นตอนในการส ารวจปโิตรเลยีมอาจจ าแนก ออกได้เป็นข้ันตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ การส ารวจทางธรณีวิทยา การ
ส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ และการเจาะส ารวจ  
     การเจาะหลมุปิโตรเลียมเพื่อการลงทุนผลิตปโิตรเลียมเรียกว่าหลุมผลิตหรือหลุมพัฒนา (development well) 
จะมีลักษณะการเจาะหลมุหลายรปูแบบ การเจาะหลมุปิโตรเลียมเพื่อการผลติจะมีทั้งการเจาะหลมุบนบก (onshore) และการ
เจาะหลุมในทะเล (offshore) น้ ามันดิบที่ได้จากการเจาะขึ้นมาจากหลุมผลติ จะมีการจ าแนกในเบื้องต้น เพื่อบอกว่าน้ ามันดิบ
ประเภทไหนเหมาะส าหรับการผลติเป็นผลิตภัณฑ์อะไร ปิโตรเลยีมที่ผลิตได้จากหลมุผลิต ซึ่งจะประกอบด้วยน้ ามันดิบ ก๊าซ
ธรรมชาติ น้ าและสิ่งเจือปนอ่ืนๆ จะถูกน ามาผ่านกระบวนการแยกสถานะและก าจัดสิ่งเจือปนดังกล่าวออก โดยน้ าท้ังหมดจาก
ขบวนการผลติจะถูกส่งไปบ าบดัเพื่อให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ทะเล หรืออัดกลับลงไปในหลุมเพื่อให้มผีลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยทีสุ่ด ปิโตรเลียมจะถูกส่งไปที่ระบบแยกสถานะ (gas/liquid separator) เพื่อแยกสถานะของปิโตรเลียมส่วน
ก๊าซจะถูกส่งไปยังโรงแยกก๊าซ     ส่วนน้ ามันจะถูกส่งไปยังระบบคงสภาพ (crude oil tank system) ก่อนท่ีจะส่งไปเก็บเพื่อ
ขนถ่ายไปสูโ่รงกลั่นน้ ามัน 

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมการน าปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ จะต้องน าทรัพยากรปิโตรเลียมที่ผ่านกระบวนการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้ว ทั้งจากการกลั่นน้ ามันดิบ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการแยกก๊าซธรรมชาติเหลว จะได้ออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลากหลายประเภทตามคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งจะตอบสนองความต้องการใช้ที่แตกต่างกัน      
ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากปิโตรเลียม เช่น  แก๊สธรรมชาติ   น้ ามัน  พลาสติก  โฟม  ล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และมี
บทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งแต่หากเราใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยไม่ค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดตามมา ก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ได้   
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 5 /18, คาบที่ 17- 20  / 72) 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรยีนหน่วยท่ี 3    ปิโตรเลยีมและผลิตภณัฑ ์
 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน 
 3. ครูให้นักเรียนดูเนื้อหาหน่วยท่ี 3  
ขั้นน า 



17 
 

 ครูสนทนาถึงสถานการณ์ของปิโตรเลยีมในปัจจุบันและให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น 
ขั้นสอน  

1 ครูอธิบายความหมาย   การก าเนดิ แหล่งเก็บกัก การส ารวจและการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม  
2 ครูให้นักศึกษาชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการก าเนิดและการส ารวจ และขั้นตอนการขุดเจาะปิโตรเลียม 
4. ครูให้นักเรียนท าการศึกษาและใหช้มวีดีทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ และกระบวนการกลั่น

ล าดับส่วน 
5. ครูให้นักเรียนท าการทดลองที่ 3   
4.    ครูให้นักศึกษา แต่ละกลุม่ส่งตัวแทนมาอภิปรายหน้าช้ันเรยีนเพื่อสรุป 
5. . ครูให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่ 3.1 
6  ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 

 
ขั้นสรุป  
 ครูอภิปรายและให้นักศึกษาสรุปถงึการก าเนิดของปิโตรเลียมและขั้นตอนต่างๆของการส ารวจและการขุดเจาะ 
นักศึกษาร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและกจิกรรม ครูร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 6 /18, คาบที่ 21- 24-/ 72) 
ขั้นน า 
  ครูสนทนาถึงการน าเอาปิโตรเลียมไปใช้ประโยชน์  
ขั้นสอน  

1 ครูอธิบาย เนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
2 ครูให้นักเรียนท าการศึกษา และท ากิจกรรมที่  3.2 
3 นักเรียนแต่ละกลุม่ส่งตัวแทนมาอภิปรายหน้าช้ันเรียนเพื่อสรุป 
4  ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 

ขั้นสรุป  
 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 7 /18, คาบที่ 25- 28-/ 72) 
ขั้นน า  ครูน าภาพสถานการณผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม  ที่เกิดจากการน าเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาใหน้ักศึกษาดูและให้
นักศึกษาแสดงความคดิเห็น 
ขั้นสอน  

1 ครูอธิบาย เนื้อหาผลกระทบของผลิตภัณฑป์ิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 2.ครูให้นักศึกษาค้นคว้าถึงสถานการณ์การขนส่งและอุบัติเหตุของการรั่วไหลของน้ ามันลงในทะเล 

 2 ครูให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่  3.2 เรื่องผลกระทบท่ีเกิดจากการขนส่งน้ ามันดิบ 
3 นักเรียนแต่ละกลุม่ส่งตัวแทนมาอภิปรายหน้าช้ันเรียนเพื่อสรุป 
4  ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 

ขั้นสรุป  
 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
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 1.  สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน หน่วยท่ี 3   เรื่องปิโตรเลยีมและผลติภัณฑ์ ใบกจิกรรมที่ 3.1  -  3..3  แบบทดสอบ
ก่อนเรียน และหลังเรียน    และPowerPoint ประกอบการสอน หน่วยท่ี 3 
 2.  แหล่งการเรียนรู้ หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับปโิตรเลยีม และอินเทอร์เน็ต . 
การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดผลและการประเมินผล 
  1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 ผ่านเกณฑ ์
  1.2 ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรยีนหลังเรยีน 
  1.3 สังเกตการปฏิบัติกจิกรรมกลุม่โดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม 
  1.4 ตรวจใบกิจกรรม  
 2. เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
  2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัยและความรับผิดชอบต้องได้คะแนน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
ผ่านเกณฑ ์
  2.2 แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
  2.3 แบบประเมินพฤติกรรมปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
  2.4 ใบกิจกรรมต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
งานที่มอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรยีน ให้ทบทวนเนื้อหารวมทั้งความสมบูรณ์ของใบกิจกรรม 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. ผลการน าเสนองานจากใบกิจกรรม  
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วยท่ี   3 
เอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือเรียนวิชาการจดัการทรพัยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  3000-1312                    
2. เว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเนื้อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 
1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

2. ผลการเรียนของนักเรยีน/ผลการสอนของครู/ปญัหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

3. แนวทางการแก้ปัญหา   
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 
 
 

          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                      (.............................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            ครูผู้สอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที ่4 
ชื่อวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม  10800204                    เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหน่วย  พลังงานเพื่อการขนส่ง สอนครั้งท่ี 8- 9  /18 

ชื่อเร่ือง  พลังงานเพื่อการขนส่ง จ านวน  6 คาบ 
 

หัวข้อเร่ือง 
 4.1 ความหมายของการขนส่ง 

4.2 ประเภทของการขนส่ง 
4.3 การใช้ทรัพยากรพลังงานด้านการขนส่ง 
4.4 พลังงานท่ีใช้ในการขนส่ง 
4.5 การพัฒนาพลังงานทางเลือกส าหรับภาคขนส่ง 
4.6 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพลงังานทดแทนส าหรับภาคขนส่ง 
4.7 แนวทางการส่งเสริมพลังงานทางเลือกอื่น ๆ 
4.8 แนวทางการลดการใช้พลังงานตามแผนอนรุักษ์พลังงาน 20 ปี 
4.9 การอนุรักษ์พลังงานดา้นการขนส่ง 

แนวคิดส าคัญ 
 ปัจจุบันมีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเพื่อการคมนาคม  แต่เนื่องจากพลังงานจาก
เช้ือเพลิงมีอยู่อย่างจ ากัดและส่วนใหญ่มาจากน้ ามันเช้ือเพลิงซึ่งไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนความต้องการได้ ในเวลา
อันรวดเร็ว    แนวทางการลดการใช้พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทางเลือกส าหรับภาคขนส่งจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ต้องให้
ความส าคัญ   ประเทศไทยได้มีการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอฮล์  น้ ามันไบโอดีเซล  ก๊าซธรรมชาติ เป็นพลังงานทดแทนเพื่อการ
คมนาคม   
สมรรถนะย่อย 
 1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับการใช้พลงังานเพื่อการขนส่ง 

2. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อการขนส่งตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จุดประสงค์การปฏิบัต ิ
 1. บอกความหมายของการขนส่งได้  

2. จ าแนกประเภทของการขนส่งได้ 
3. อธิบายการใช้ทรัพยากรพลังงานด้านการขนส่งได ้ 
4. บอกพลังงานท่ีใช้ในการขนส่งได้ 
5. อธิบายการพัฒนาพลังงานทางเลือกส าหรับภาคขนส่งได้ 
6. บอกข้อเสนอแนะในการพัฒนาพลังงานทดแทนส าหรับภาคขนส่งได้ 
7. บอกแนวทางการสร้างเสริมพลงังานทางเลือกอื่น ๆ ได ้
8. บอกแนวทางการลดการใช้พลังงานตามแผนอนรุักษ์พลังงาน 20 ปี ได ้
9. บอกแนวทางการอนุรักษ์พลังงานด้านการขนส่งได ้
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ด้านคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา  ความซือ่สัตย์ สจุริต  มีความรับผิดชอบ  อดทน ความมีน้ าใจและ
แบ่งบัน ความร่วมมือ/ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

เนื้อหาสาระ 
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานที่สูงมาก  ประเทศไทยเป็นผู้น าเข้า

พลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อเพลิงเหลว  โดยกว่า 83.17% ใช้ส าหรับภาคขนส่ง และ 80.29% ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการ

ขนส่งเป็นการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ า  2.84 %  และที่เหลือร้อยละ16.87 %คือการขนส่งทางอากาศ 

จากการคมนาคมขนส่งทางบก  พบว่าในเมืองใหญ่  เช่นในกรุงเทพมหานครมีจ านวนยานพาหนะมากขึ้นท าให้เกิด

ปัญหาการจราจรติดขัด  ปัญหาอุบัติเหตุและปัญหามลพิษที่ปล่อยล่อยจากรถ มีฝุ่นละออง  ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์  

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์  สารตะกั่ว  ถึงแม้จะมีการปรับปรุงคุณภาพน้ ามันเพื่อให้มีการปล่อยก๊าซพิษน้อยลง

และมีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้น แต่ปัญหามลพิษจากรถในที่มีการจราจรหนาแน่นยังเป็นปัญหาส าหรับผู้อยู่ในเมืองใหญ่     

จากการคมนาคมขนส่งทางน้ า  พบว่า มีการปนเปื้อนของน้ ามันจากเรือโดยสาร หรือเรือขนส่งต่างๆซึ่งส่งผลต่อ
ระบบนิเวศ   และจากการคมนาคมขนส่งทางอากาศยานพาหนะท่ีเป็นแหล่งก าเนิดได้แกเ่ครื่องบิน  มกี๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษ    ได้มีการประเมินว่าการใช้พลังงานในภาคขนส่งทั่วโลก มีส่วนเป็นสาเหตุทีท าให้เกิดภาวะโลกร้อนสูง
เป็นสัดส่วนร้อยละ  14    
 จากสัดส่วนการใช้น้ ามันดีเซลและเบนซินซึ่งมีสัดส่วนการใช้ที่มาก การใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
หลายๆ ด้าน เช่น ความมั่นคงของแหล่งพลังงาน , ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซเรือนกระจก การประหยัดพลังงานของ
ประเทศยังมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ า รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการประหยัดพลังงานให้มีประสิทธิผลมากข้ึน โดยมีเป้าหมาย
ให้การใช้พลังงานเพิ่มได้ในอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกิจ ภาครัฐควรวางมาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะภาคขนส่ง ซึ่งมีอุปสงค์พลังงานสูงสุดและใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นเช้ือเพลิงเกือบทั้งหมด
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่ าร้อยละ 8 ของพลังงานเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ 
ถึงแม้ในระยะแรกจะเน้นการใช้แก๊สธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนหลักส าหรับภาคขนส่ง เพื่อให้มีความมั่นคงด้าน
พลังงาน แต่แก๊สธรรมชาติยังเป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าด้วย จึงต้องเร่งส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล 
เพื่อทดแทนน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซลให้ได้มากขึ้น 

 การอนุรักษ์พลังงานด้านการขนส่งเป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  การลดการใช้  และการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม  และต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 8 /18, คาบที่ 29- 32/ 72) 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรยีนหน่วยท่ี 4    การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง 
 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน 
 3. ครูให้นักเรียนดูเนื้อหาหน่วยท่ี 4  
 
ขั้นน า 
  ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งค าถามและสนทนาถึงการใช้พลังงานและเชื่อมโยงสู่การใช้พลังงานในด้านของการขนส่ง 
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ขั้นสอน  
 1  ครูอธิบาย เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของการขนส่งและการใช้พลังงานในด้านของการขนส่ง 

2   ครูให้ดูวดีีทัศน์พลังงานท่ีใช้ในการขนส่ง ได้แก่ น้ ามันแก๊สโซฮออล์  ไบโอดีเซล  ก๊าซปโิตรเลียมเหลว ฯลฯ 
3 ครูให้นักเรียนท ากจิกรรมตามใบกิจกรรมที่  4.1, 4.2 และท าการทดลองที่ 4   
4. นักเรียนแตล่ะกลุม่ส่งตัวแทนมาอภิปรายหนา้ช้ันเรียนเพื่อสรุป 

              5  ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม 
ขั้นสรุป  
 นักศึกษาร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและกจิกรรม ครูร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 9 /18, คาบที่ 33- 34-/ 72) 
ขั้นน า 
  ครูทบทวนบทเรียนและตั้งค าถามเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกส าหรับภาคขนส่ง 
 ขั้นสอน  

1 ครูอธิบาย เนื้อหาพลังงานทางเลือกส าหรับภาคขนส่ง 
2 ครูให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพลังงานทางเลือกส าหรับภาคขนส่ง  
3  ครูให้นักศึกษาศึกษาแนวทางการลดการใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 
4  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอภิปรายหนา้ช้ันเรียนเพื่อสรุป 
5 ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่ 

ขั้นสรุป  
 นักศึกษาร่วมกันอภิปรายกิจกรรม ครูร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 1.  สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน หน่วยท่ี 4   เรื่องการใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง ใบกิจกรรมที่ 4.1  -  4.2    
แบบทดสอบก่อนเรยีน และหลังเรยีน    และPowerPoint ประกอบการสอน หน่วยท่ี 4 
 2.  แหล่งการเรียนรู้ หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในด้านการขนส่ง และอินเทอร์เนต็  
 
การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดผลและการประเมินผล 
  1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 ผ่านเกณฑ ์
  1.2 ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรยีนหลังเรยีน 
  1.3 สังเกตการปฏิบัติกจิกรรมกลุม่โดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม 
  1.4 ตรวจใบกิจกรรม 
 2. เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
  2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัยและความรับผิดชอบต้องได้คะแนน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
ผ่านเกณฑ ์
  2.2 แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
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  2.3 แบบประเมินพฤติกรรมปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
  2.4 ใบกิจกรรมต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
งานที่มอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรยีน ให้ทบทวนเนื้อหารวมทั้งความสมบูรณ์ของใบกิจกรรม 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานจากใบกิจกรรม  
2. . คะแนนแบบทดสอบหลังเรยีน (Post–test) หน่วยท่ี 4 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือเรียนวิชาการจดัการทรพัยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม   3000-1312                     
2. เว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเนื้อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 
2. ผลการเรียนของนักเรยีน/ผลการสอนของครู/ปญัหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 
3. แนวทางการแก้ปัญหา   
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 
          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                      (.............................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                  ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 หน่วยที่  5 
ชื่อวิชา   พลังงานและสิ่งแวดล้อม   10800204                    เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหน่วย  สารเคมีในอุตสาหกรรม สอนครั้งท่ี  10-11 /18 

ชื่อเร่ือง  สารเคมีอุตสาหกรรม จ านวน  8  คาบ 
 
หัวข้อเร่ือง 
 5.1 ความส าคัญของอุตสาหกรรม 

5.2 การแยกประเภทอุตสาหกรรม 
5.3 โรงงานอุตสาหกรรมกับการใช้สารเคม ี
5.4 สารเคม ี
5.5 อุบัติภัยจากสารเคม ี

แนวคิดส าคัญ 
 สารเคมีได้เข้ามามีบทบาทและมีความส าคญัในวงการอุตสาหกรรมและในชีวิตประจ าวันของบุคคลโดยทั่วไป ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการน าสารเคมีมาใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆอย่างแพร่หลาย  แต่หากมีการใช้สารเคมีที่
ไม่เหมาะสม  ใช้ไม่ถูกวิธี หรือขาดความระมัดระวังก็จะท าให้ผู้ใช้หรือผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสได้รับ
และสัมผัสกับสารเคมีกลุ่มต่าง ๆ จนท าให้เกิดอันตรายได้   
สมรรถนะย่อย 
 1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับสารเคมีในอุตสาหกรรม 

2. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารเคมีตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
จุดประสงค์การปฏิบัต ิ
 1. บอกความส าคัญของอุตสาหกรรมได ้

2. จ าแนกประเภทอุตสาหกรรมได ้
3. อธิบายเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได ้
4. บอกความหมาย ประเภท คุณสมบัต ิและความเป็นอันตรายของสารเคมีได ้

    5. บอกอันตรายที่เกิดจากอุบัตภิัยจากสารเคมีได ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์ สุจรติ  มีความรับผิดชอบ  อดทน 
ความมีน้ าใจและแบ่งบัน ความร่วมมือ/ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

เนื้อหาสาระ 
  อุตสาหกรรม (industry) หมายถึง การประกอบกิจการทางด้านการผลิตสินค้าหรือโภคภัณฑ์  การบริการหรือ
กระบวนการเปลี่ยนรูปหรือแปรรูปวัตถุดิบโดยอาศัยเงินลงทุน  วัตถุดิบ  เครื่องจักร และแรงงานมาผสานกัน  เพื่อให้เกิด
คุณค่าและประโยชน์รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงสุด  การแปรรูปของผลิตภัณฑ์อาจใช้กระบวนการใน
ขั้นที่ง่ายไปจนถึงขั้นที่สลับซับซ้อน 

สารเคมี( Chemicals ) หมายถึงสารอนินทรีย ์หรือสารอินทรยี์ที่มีสามารถระบุโมเลกลุของสารได้ อาจปรากฏอยู่ใน
ธรรมชาต ิหรือถูกสังเคราะห์ขึ้นจากปฏิกิริยาต่างๆ ก็ได้โดยทั่วไปแลว้ สารเคมีจะมสีถานะอยู ่3 สถานะเช่นเดียวกันกับสสาร 
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ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ สามารถเปลี่ยนสถานนะได้ เมื่อสภาวะหรือเงื่อนไขเปลีย่นไป เช่น เปลี่ยนอุณหภูมิ ความ
ดัน โดยใช้ปฏิกิรยิาทางเคมี ก็สามารถเปลีย่นจากสารเคมีหนึ่ง ไปเปน็สารเคมีตัวใหมไ่ด้  

สารเคมีอันตราย วัตถุอันตรายหรอื สารอันตราย หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบ ที่มีคุณสมบัติเป็นพิษหรือเป็น
อันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช ท าให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
สารเคมีได้เข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญในวงการอุตสาหกรรม และในชีวิตประจ าวันของคนโดยทั่วไป   ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการน าสารเคมีมาใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อย่างแพร่หลาย มีการน าสารเคมีมาใช้เป็น
วัตถุดิบหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ก๊าซ น้ ามัน ผลิตสี อิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วนรถยนต์ หลอมโลหะ 
สารปราบศัตรูพืช ยา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องส าอาง อาหาร เป็นต้น สารเคมีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน การใช้สารเคมีที่ไม่เหมาะสมจะท าให้ผู้
ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสได้รับและสัมผัสกับสารเคมีกลุ่มต่างๆ จนท าให้เกิดพิษภัยได้ 

สิ่งแวดล้อมทางเคมี ที่ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม ก็คือ “สารเคมีอันตราย” ซึ่งอาจจะเป็น
สารที่กัดกร่อนได้ สารเป็นพิษ สารที่ระเบดิได้ สารที่เติมออกซิเจน ของเหลวไวไฟ แก๊สอันตราย โดยที่สารเคมีอันตรายอาจอยู่
ในรูปของโลหะฝุ่น ไอสาร แกส๊ ควัน ละออง ฟูม (อนุภาคที่เป็นของแข็งมีขนาด เล็กมาก เกิดจากการควบแน่นของไอโลหะ 
เมื่อโลหะได้รับความร้อนจนหลอมเหลว เช่น ฟูมของตะกั่ว ฟูม ของสังกะสี) พวกโลหะ เช่น  แคดเมียม แมงกานีส สังกะส ี
ทองแดง เล็ก สารหนู ปรอท ตะกัว่ ฯลฯ แก๊สพิษ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น 
อันตรายจากสารเคมีมีหลายรูปแบบ ท่ีส าคัญได้แก่ อันตรายจากความเป็นพิษ อันตรายจากความไวไฟ และอันตรายจากการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีรุนแรงหรือการระเบิด นอกจากนี้แล้วยังมีอันตรายจากสารเคมีซึ่งอาจเกิดได้เนื่องมาจากลักษณะการท างาน
กับสารเคมี รวมทั้งอันตรายทางชีวภาพและอันตรายจากสารกัมมันตรังสี  

สารเคมีที่น ามาใช้ในกิจการอุตสาหกรรม มีมากมายหลายชนิด และบางชนิดยังก่อให้เกิดอันตรายและเป็นพิษ  จาก

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประมาณว่ามีการใช้สารเคมีมากกว่า 100,000 ชนิด ใน

อุตสาหกรรมและในจ านวนนี้มีสารเคมีมากกว่า 16,500 ชนิดที่เป็นพิษและสามารถก่อให้เกิดอาการทางผิวหนัง รวมทั้งระบบ

ต่างๆ ของร่างกายด้วย เช่น ระบบประสาท ระบบโลหิตและระบบภูมิแพ้การน าเข้าสารพิษที่น ามาใช้ในกิจการอุตสาหกรรมจะ

มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจะมีแนวโน้มการน าเข้าสารพิษเหล่านี้สูงขึ้นทุกปี    

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 10 /18, คาบที่ 37- 40/ 72) 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรยีนหน่วยท่ี 5    สารเคมีในอุตสาหกรรม 
 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน 
 3. ครูให้นักเรียนดูเนื้อหาหน่วยท่ี 5  
 
ขั้นน า 
 ครูสนทนาเรื่องเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม และเช่ือมโยงสู่การใช้สารเคม ี
 ขั้นสอน  
 1 ครูบรรยายถึงความส าคัญของอุตสาหกรรม  การแยกประเภทอุตสาหกรรม  

2  ครูมอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเอกสาร เนื้อหาเกีย่วกับอุตสาหกรรมกับการใช้สารเคม ี
4  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอภิปรายหนา้ช้ันเรียนเพื่อสรุป 

 5  ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม  
3  ครูให้ความรู้เพิ่มเติม โดยใช้สื่อ PowerPoint 
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ขั้นสรุป  
 ครูน าอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปในบทเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 11 /18, คาบที่ 41- 44-/ 72) 
ขั้นน า 
  ครูสนทนาเรื่องสารเคมีและน าภาพสถานการณ์อุบัติภยัจากสารเคมใีห้นักศึกษาดู 
ขั้นสอน  
  1  ครูทบทวนและอธิบายความรู้จากครั้งท่ีแล้ว   โดยใช้สื่อ PowerPoint 

  2  ครูให้นักศึกษาไปท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอุบัตภิัยจากสารเคมี  
3 ครูให้ นักศึกษาท ากิจกรรมที่ 5.1และกิจกรรมที ่5.2 
4  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอภิปรายหนา้ช้ันเรียนเพื่อสรุป 

  5  ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม  
ขั้นสรุป  
 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 1.  สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน หน่วยท่ี 5   เรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน    และPowerPoint 
ประกอบการสอน หน่วยท่ี 5 
 2.  แหล่งการเรียนรู้ หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรม และอินเทอร์เนต็  
การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดผลและการประเมินผล 
  1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ ์
  1.2  ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบกอ่นเรียนหลังเรียน 
  1.3  สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่โดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ 
  1.4  ตรวจใบกิจกรรม  
 2. เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
  2.1  แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัยและความรับผดิชอบต้องได้คะแนน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ ์
  2.2  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
  2.3  แบบประเมินพฤติกรรมปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ต้องไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
  2.4  ใบกิจกรรมต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
งานที่มอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรยีน ให้ทบทวนเนื้อหารวมทั้งความสมบูรณ์ของใบกิจกรรม 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานจากใบกิจกรรม  
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วยท่ี 5 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือเรียนวิชาการจดัการทรพัยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม   3000-1312                    
2. เว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเนื้อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 
 

1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

2. ผลการเรียนของนักเรยีน/ผลการสอนของครู/ปญัหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

3. แนวทางการแก้ปัญหา   
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                      (.............................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 หน่วยที่  6 
ชื่อวิชา   พลังงานและสิ่งแวดล้อม   10800204                    เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหน่วย  การอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อม สอนครั้งท่ี  12  -14 

/18 
ชื่อเร่ือง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  12  คาบ 

 
หัวข้อเร่ือง 
 6.1 ความรูเ้กี่ยวกับทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

6.2 การอนุรักษ์พลังงาน 
6.3 การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
6.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรประเภทต่าง ๆ 
 

แนวคิดส าคัญ   
 ปัจจุบันเราก าลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาความต้องการในการใช้พลังงานของประเทศ จากการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจส่งผลให้ปริมาณส ารองพลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัดลดลงขณะเดียวกันได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและน ามาซึ่งภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน    ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยก าหนดให้มีมาตรการส าหรับอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมย่างมีประสิทธิภาพ  
 
สมรรถนะย่อย 
 1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้มในงานอาชีพ 
จุดประสงค์การปฏิบัต ิ
 1. บอกความหมาย จ าแนกประเภท และความสัมพันธ์ของทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมได ้

2. บอกความหมาย นโยบาย แนวทาง การด าเนินการ โครงสร้างกฎหมาย และแผนการอนุรักษ ์
พลังงานได ้

3. บอกความหมาย วัตถุประสงค ์แนวคิด หลักการ วิธีการ แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบอก 
ประเภทของสิ่งแวดล้อมท่ีควรอนรุักษ์ได ้

4. บอกแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ได ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์ สุจรติ  มีความรับผิดชอบ  อดทน 
ความมีน้ าใจและแบ่งบัน ความร่วมมือ/ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

เนื้อหาสาระ 
ทรัพยากร ( resource)  หมายถึง  สิ่งที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์   ทรัพยากร  

คือ  ทรัพย์+ อากร หมายถึง  หมู่ กอง  บ่อเกิด  ดังน้ัน  ทรัพยากรจึงหมายถึงบ่อเกิดของทรัพย ์
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 พลังงานตามความหมายในพระราชบัญญัตการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พศ. 2535 หมายถึงความสามารถใน

การท างานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่ท่ีอาจใช้งานได้ 

สิ่งแวดล้อมว่าหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

และสิ่งที่มนุษยไ์ด้ท าขึ้น    กลุ่มนกัสิ่งแวดล้อมให้นิยามว่า “สิ่งแวดล้อม” หมายถึงสิ่งตา่ง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา 

ความสัมพันธข์องทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  และสิ่่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  และสิ่่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ไมส่ามารถแยกออกจากกันได้  

สิ่งแวดล้อมมีความหมายที่กว้างมาก คือเป็นสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้           ทรัพยากร  และพลังงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่่

งแวดล้อม และพลังงานเป็นทรัพยากรที่ส าคญัยิ่ง   หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกระทบก็จะมผีลกระทบถึงสิ่งอื่นๆด้วยเสมอ   ดังนั้น  

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  และสิ่่งแวดล้อม ต้องเป็นไปตามหลักการของการอนุรักษ์วิทยา และยดึหลักการจัดการที่

ดีมาใช้   คือต้องใช้อย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพ     และใช้ให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า ใช้ให้นานท่ีสุดและเกิดประโยชนส์ูงสุด 

การอนุรักษ์ หมายถึง  " การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด และใช้ได้เป็น

เวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ต้องให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรโดยทั่วถึงกันด้วย " ฉะนั้นการอนุรักษ์จึงไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉยๆแต่ต้องน าทรัพยากรมาใช้

ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกาลเทศ  

แนวทางการอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์ท่ีส าคัญ ได้แก ่ 

1. การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการสร้างค่านิยมและจติใต้ส านึกในการใช้พลังงาน เช่น  การน าวัสดุ
ที่ช ารุดมาซ่อมใช้ใหม่  การหมุนเวยีนกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น 

2. การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจะต้องมีการวางแผนและควบคุมการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดมีการลดการสูญเสยีพลังงานทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบและดแูลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อลดการรั่วไหลของ
พลังงาน เป็นต้น  

3. ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน  โดยเฉพาะพลังงานท่ีได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลังงานน้ า และอื่น ๆ  

4. การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณท์ี่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอมประหยดัไฟ เป็นต้น  
5. การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งท าให้เชื้อเพลิงให้พลังงานไดม้ากขึ้น  
6. การหมุนเวยีนกลับมาใช้ใหม่ โดยการน าวัสดุทีช่ ารุดน ามาซ่อมใช้ใหม่ การลดการทิ้งขยะที่ไม่จ าเป็นหรือการ

หมุนเวียนกลบัมาผลิตใหม่ (Recycle)  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) หมายถงึการใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความชาญ

ฉลาดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ให้มากท่ีสุดและมรีะยะเวลาในการใช้งานยาวนานที่สุด  เป็นการใช้อย่างมีเหตผุล 

และเป็นไปตามหลักอนรุักษ์วิทยา  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นมีวัตถปุระสงค์หลักอยู่ 4 ประการ คือ 

      1. เพื่อธ ารงไว้ซึ่งปัจจัยส าคัญของระบบสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษย์และสัตว ์และระบบสนับสนุนการด ารงชีวิต 
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เป็นการปรับปรุงป้องกันพ้ืนท่ีเพื่อการเพาะปลูก การหมุนเวียนแร่ธาตุอาหารพืช ตลอดจนการท าน้ าใหส้ะอาด 

      2. เพื่อสงวนรักษาการกระจายของชาติพันธ์ุ ซึ่งขึ้นกับโครงการขยายพันธ์ุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปรบัปรุงการ

ป้องกันธัญญพืช สัตว์เลีย้ง และจลุนิทรีย์ต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยตีลอดจนการคุ้มครอง

อุตสาหกรรม นานาชาติที่ใช้ทรัพยากรที่มีชีวิตเป็นวัตถดุิบ 

      3. เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้พันธุ์พืช สัตว์และระบบนิเวศเพื่อประโยชน์ในการยังชีพตามความเหมาะสม 

              4. เพื่อสงวนรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศลิปกรรม ซึ่งเป็นมรดกล้ าค่าไว้ไปยังอนุชนรุน่หลังรวมทั้งระบบ

สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่มนุษย์สรา้งขึ้น 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 12 /18, คาบที่ 45- 48-/ 72) 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรยีนหน่วยท่ี 6   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน 
 3. ครูให้นักเรียนดูเนื้อหาหน่วยท่ี 6 
ขั้นน า 
 ครูสนทนาถึงปัญหาสถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจบุัน และให้นักศึกษาร่วมแสดงความคดิเห็น 
 
 ขั้นสอน  

1 ครูอธิบายความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
2 ครูให้ชมวีดีทัศน์เเรื่อง การอนุรักษพ์ลังงาน  

  3  ครูให้นักเรียนศึกษาหลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานในภาคสว่นต่างๆ  
4  ครูให้นักเรียนท าการกิจกรรมท่ี 6.1 เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 
5  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอภิปรายหนา้ช้ันเรียนเพื่อสรุป 

  6  ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม  
ขั้นสรุป  
 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 13 /18, คาบที่ 49- 52/ 72) 
ขั้นน า 
  ครูพานักศึกษาเดินดูสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
ขั้นสอน  
  1  ครูอธิบายความรู้เรื่องการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม และแนวทางการอนุรักษ์ 
  2  ครูให้นักเรียนศึกษาหลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 

3  ครูให้นักเรียนท าการกิจกรรมท่ี 6.2 เรื่องการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอภิปรายหนา้ช้ันเรียนเพื่อสรุป 

  5  ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม  
ขั้นสรุป  
 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 14 /18, คาบที่ 53- 56/ 72) 
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ขั้นน า 
  ครูสนทนนาถึงข่าวการบุกรุกท าลายป่าที่เกิดขึ้นและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น  
ขั้นสอน  
  1  ครูอธิบายความรู้เรื่องทรัพยากรประเภทต่างๆ ได้แก่ ป่าไม้  สตัว์ป่า  น้ า แร่ธาต ุ
  2  ครูให้นักเรียนท าการกิจกรรมท่ี 6.3 เรื่องคุณคา่และความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 

3  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอภิปรายหนา้ช้ันเรียนเพื่อสรุป 
  4  ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม  
ขั้นสรุป  
 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 1.  สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน หน่วยท่ี 6  เรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน    และPowerPoint 
ประกอบการสอน หน่วยท่ี 6 
 2.  แหล่งการเรียนรู้ หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอินเทอร์เนต็  
การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดผลและการประเมินผล 
  1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ ์
  1.2  ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบกอ่นเรียนหลังเรียน 
  1.3  สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่โดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ 
  1.4  ตรวจใบกิจกรรม  
 2. เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
  2.1  แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัยและความรับผดิชอบต้องได้คะแนน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ ์
  2.2  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
  2.3  แบบประเมินพฤติกรรมปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ต้องไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
  2.4  ใบกิจกรรมต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
งานที่มอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรยีน ให้ทบทวนเนื้อหารวมทั้งความสมบูรณ์ของใบกิจกรรม 
 
 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานจากใบกิจกรรม  
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วยท่ี 6 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือเรียนวิชาการจดัการทรพัยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม   3000-1312                    
2. เว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเนื้อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 
 

1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

2. ผลการเรียนของนักเรยีน/ผลการสอนของครู/ปญัหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

3. แนวทางการแก้ปัญหา   
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                      (.............................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                     ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 หน่วยที่  7 
ชื่อวิชา   พลังงานและสิ่งแวดล้อม   10800204                    เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหน่วย  นิเวศวิทยา สอนครั้งท่ี  15  -16 

/18 
ชื่อเร่ือง นิเวศวิทยากับอาชีพ จ านวน  8  คาบ 

 
หัวข้อเร่ือง 
 7.1 ความหมายของนิเวศวิทยา 

7.2 คุณค่าทางนิเวศวิทยา 
7.3 ระบบนเิวศ 
7.4 องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
7.5 ความสมดลุของระบบนิเวศ 
7.6 การเสียสมดลุของระบบนเิวศ 
7.7 การรักษาความสมดลุของระบบนิเวศ 
7.8 นิเวศวิทยากับอาชีพ 

แนวคิดส าคัญ 

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ การด าเนินกิจกรรมในการประกอบอาชีพต่างๆ  และการกระท า
ใดๆของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม จะมีผลเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอ่ืนในระบบซึ่งเป็นการ
รบกวนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่  หากการรบกวนนั้นรุนแรงหรือมีระยะนานเกินไประบบนิเวศนั้นอาจเสีย
สมดุลหรือถูกท าลายไปอย่างถาวร  แนวทางในการจัดการปัญหานั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ต้อง
พิจารณาอย่างรอบครอบถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ  และร่วมกันแก้ไขปัญหา  สร้างแนวคิดและปลูกจิตส านึก
ของทุกคนให้เข้าใจถึงความส าคัญของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อตนเองและระบบนิเวศ 

 
สมรรถนะย่อย 
 1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับนิเวศวิทยา 

2. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษานิเวศวิทยาในงานอาชีพ1.  
จุดประสงค์การปฏิบัต ิ
 1. บอกความหมายของนิเวศวิทยาได ้

2. บอกคุณค่าทางนิเวศวิทยาได ้
3. บอกความหมายและประเภทของระบบนิเวศได ้
4. อธิบายองค์ประกอบของระบบนิเวศได ้
5. อธิบายความสมดุลของระบบนเิวศได ้
6. อธิบายการเสยีสมดุลของระบบนิเวศได้ 
7. บอกแนวทางการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศได ้
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศวิทยากับอาชีพได ้ 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์ สุจรติ  มีความรับผิดชอบ  อดทน 
ความมีน้ าใจและแบ่งบัน ความร่วมมือ/ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

เนื้อหาสาระ 
นิเวศวิทยาเป็นเป็นพื้นฐานความรู้ให้กับการศึกษาวิชาอื่น ๆ  เป็นศาสตร์พื้นฐานที่จ าเป็น และเป็นเครื่องมือในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจทางสิ่งแวดล้อม การอยู่รวมกันเป็นระบบสิ่งแวดล้อม  จนถึงการวิเคราะห์และ

การวางแผนการจัดการ ในการด าเนินการทางสิ่งแวดล้อมล้วนต้องอาศัยวิธีการทางนิเวศวิทยา 

 คุณค่าทางนิเวศวิทยาหมายถึง  การคงไว้ซึ่งชนิดปริมาณ สัดส่วนการกระจายรวมทั้งการท างานของทรัพยากร
นิเวศวิทยา  หรือสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ เช่น สัตว์  พืช  ดิน  น้ าฯลฯ ให้อยู่ในสภาพสมดุล       
 ระบบนิเวศในโลกนี้แบ่งออกเป็นระบบใหญ่ได้สองระบบได้แก่ระบบนิเวศพ้ืนดินและระบบนิเวศน้ าซึ่งทั้งสองระบบยังมี
ระบบย่อยอีกมากมาย 
 ระบบนิเวศทุก ๆ ระบบจะมีโครงสร้างที่ก าหนดโดยชนิดของสิ่งมีชีวิตเฉพาะอย่างที่อยู่ในระบบ   นั้น ๆ โครงสร้าง
ประกอบด้วยจ านวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านี้ และการกระจายตัวของมันถึงแม้ว่าระบบนิเวศบนโลกจะมีความ
หลากหลายแต่มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันคือ ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic 
component) และส่วนประกอบท่ีมีชีวิต (Biotic component)  
 คุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งของระบบนิเวศคือมีกลไกในการปรับสภาวะตัวเอง(selfregulation) โดยมีรากฐานมา
จากความสามารถของ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศนั้น ๆ คือ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายใน
การท าให้ เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารผ่านสิ่งมีชีวิต ถ้าระบบนิเวศนั้นได้รับพลังงานอย่างพอเพียง และไม่มีอุปสรรค
ขัดขวางวัฏจักรของธาตุอาหาร แล้ว ก็จะท าให้เกิดภาวะสมดุล equilibrium ขึ้นมาในระบบนิเวศนั้น ๆ 

การสูญเสียความสมดุลในระบบนิเวศอาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือมนุษย์ท าให้องค์ประกอบของระบบนิเวศ
ถูกเปลี่ยนแปลงไป หากเกิดโดยธรรมชาติ ระบบนิเวศจะช่วยแก้ไขด้วยตนเอง แต่ถ้าเกิดจากมนุษย์จะแก้ไขได้ยาก 

 การรักษาความสมดุลของระบบนิ เวศ    ท าได้ โดยใช้หลักการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่ งยืน ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ต้องควบคุม/ก าจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบ และสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศให้กับประชาชน  

นิเวศวิทยากับอาชีพ  มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศและจะมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้นั้นจ าเป็นต้องประกอบ
อาชีพ  การประกอบอาชีพเป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่มนุษย์จะต้องท า และในแต่ละอาชีพก็มีกิจกรรมที่ต้องท าแตกต่างกันไป  
การประกอบอาชีพในปัจจุบันก็มีอยู่มากมายหลายอาชีพ  และจากการด าเนินกิจกรรมในการประกอบอาชีพ  และการท า
กิจกรรมต่างๆของมนุษย์นั้นได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระบบนิเวศ  
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 15 /18, คาบที่ 57- 60 / 72) 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรยีนหน่วยท่ี 7  นิเวศวิทยา 
 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน 
 3. ครูให้นักเรียนดูเนื้อหาหน่วยท่ี 7 
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ขั้นน า 
 ครูให้ดูวีดีทัศน์เรื่องระบบนเิวศ 
 ขั้นสอน  
 1    ครูบรรยายถึง   องค์ประกอบของระบบนิเวศ คุณค่า และความสมดุลของระบบนเิวศ 

2  ครูให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเรื่องลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ  
3. ครูให้นักศึกษาท าการทดลองที่ 7 เรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ 
4. ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุม่  
5. นักเรียนแตล่ะกลุ่มส่งตัวแทนมาอภิปรายหนา้ช้ันเรียนเพื่อสรุป 

ขั้นสรุป  
 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย และร่วมอภิปรายสรุปผลการทดลอง 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 16 /18, คาบที่ 61- 64/ 72) 
ขั้นน า 
  ครูน าภาพระบบนิเวศท่ีถูกท าลายมาให้นักศึกษาด ู
ขั้นสอน  

1 ครูทบทวนและอธิบายความรู้จากครั้งท่ีแล้ว 
2. ครูอธิบายเรื่องของการเสียสมดลุของระบบนิเวศ 

  3  ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 7.1 กิจกรรมที ่ 7.2 และกิจกรรมที ่ 7.3  
4  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอภิปรายหนา้ช้ันเรียนเพื่อสรุป  

  5  ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม  
 
ขั้นสรุป  
 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 1.  สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน หน่วยท่ี 7   เรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน    และPowerPoint 
ประกอบการสอน หน่วยท่ี 7 
 2.  แหล่งการเรียนรู้ หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับระบบนเิวศ และอินเทอร์เน็ต  
การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดผลและการประเมินผล 
  1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ ์
  1.2  ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบกอ่นเรียนหลังเรียน 
  1.3  สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่โดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ 
  1.4  ตรวจใบกิจกรรม  

2. เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
  2.1  แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัยและความรับผดิชอบต้องได้คะแนน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ ์
  2.2  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
  2.3  แบบประเมินพฤติกรรมปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ต้องไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
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  2.4  ใบกิจกรรมต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
งานที่มอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรยีน ให้ทบทวนเนื้อหารวมทั้งความสมบูรณ์ของใบกิจกรรม 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานจากใบกิจกรรม  
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วยท่ี 7 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือเรียนวิชาการจดัการทรพัยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม   3000-1312                    
2. เว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเนื้อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 
 

1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

2. ผลการเรียนของนักเรยีน/ผลการสอนของครู/ปญัหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

3. แนวทางการแก้ปัญหา   
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                      (.............................................) 
                         ตัวแทนนักเรียน                                                     ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 หน่วยที่  8 
ชื่อวิชา   พลังงานและสิ่งแวดล้อม   10800204                    เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ชื่อหน่วย  การจัดการสิ่งแวดล้อม สอนครั้งท่ี  17  -18 

/18 
ชื่อเร่ือง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  6  คาบ 

 
หัวข้อเร่ือง 
 8.1 ความหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม  

8.2 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8.3 แนวคิดในการจดัการสิ่งแวดลอ้ม  
8.4 ข้อมูลกับการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8.5 ขบวนการสร้างแผนการจัดการ/แผนงาน  
8.6 ขั้นตอนการจดัการสิ่งแวดล้อม 
8.7 การสร้างนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม  
8.8 รูปแบบของแผนการจัดการสิง่แวดล้อม 
8.9 การจดัการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ  
8.10 มาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม 
 

แนวคิดส าคัญ 
   

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและประสบพบเห็นกันอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น น้ าท่วม  น้ าเสีย  ความแห้งแล้ง  

ฯลฯ จากการเติบโตของประชากรที่เพิ่มขึ้นและจากการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ  ท า ให้ทรัพยากรถูกน ามาใช้ในการ

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในอัตราที่รวดเร็วและใช้ในปริมาณที่มากและส่งผลให้เกิดการร่อยหรอของทรัพยากร อีกทั้ง

ยังยังเกิดปัญหามลภาวะที่เกิดขี้นกับสิ่งแวดล้อมตามมา  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น  ด้วยการสร้างกลไกในการควบคุมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม การจัดการ

สิ่งแวดล้อม จึงเป็นงานที่มีความส าคัญยิ่ง  เป็นขบวนการด าเนินงานอย่างมีระบบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสนองความ

ต้องการของมนุษย์  โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้เพื่อการมีใช้ในอนาคตตลอดไป   

สมรรถนะย่อย 
 1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับการจดัการสิ่งแวดล้อม 

2. ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 
จุดประสงค์การปฏิบัต ิ
 1. บอกความหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมได ้ 

2. อธิบายหลักการจดัการสิ่งแวดลอ้มได ้
3. อธิบายแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมได ้
4. บอกข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางแผนการจดัการสิ่งแวดล้อมได้ 
5. อธิบายขบวนการสร้างแผนการจัดการ/แผนงานได ้
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6. อธิบายขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมได ้
7. อธิบายการสรา้งนโยบายการจดัการสิ่งแวดล้อมได้ 
8. บอกรูปแบบของแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมได ้
9. อธิบายการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพได้ 
10. บอกมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อมได ้
11. บอกประโยชน์ของ ISO 14000 ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์ สุจรติ  มีความรับผิดชอบ  อดทน 
ความมีน้ าใจและแบ่งบัน ความร่วมมือ/ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 
เนื้อหาสาระ 
 การจัดการสิ่งแวดล้อม  หมายถึงขบวนการด าเนินงานอย่างมีระบบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสนองความต้องการ
ของมนุษย์  โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้เพื่อการมีใช้ในอนาคตตลอดไป    
 การวางแผนงาน/แผนการจดัการนั้นต้องเป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 
        1.การส ารวจเบื้องต้นเป็นการส ารวจอย่างคร่าวๆภายหลังที่ได้ตดัสินใจว่าจะต้องวางแผนการจดัการระบบทรัพยากร
นั้นๆเพื่อให้ได้ข้อมลู ลักษณะพื้นท่ีทางด้านโครงสร้างและการท างานของระบบทรัพยากรอันจะเป็นส่วนส าคัญในการใช้
วางแผนส ารวจวิเคราะห์ต่อไป 
       2. การวางแผนเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล น าผลการส ารวจเบื้องต้นร่วมกับผลการศึกษาจากเอกสารรวมทั้งข้อก าหนด
ของโครงการ( terms of reference, TOR) มาท าการวางแผนการเก็บข้อมูล 
          3. การส ารวจ/เก็บข้อมลู ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ในการเก็บข้อมูล ท้ังจุดที่เก็บข้อมูล  เวลา วิธีการและการ
เก็บรักษาข้อมูลโดยใหเ้ป็นไปตามก าลังคน งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องอ านวยความสดวกในการเก็บ
ข้อมูล 
         4. การวิเคราะห์ข้อมลู ท าการวิเคราะห์ข้อมลูทุกประเภท/กลุ่ม ข้อมูลบางประเภทสามารถตรวจวิเคราะห์ในพ้ืนท่ี 
ข้อมูลบางประเภทต้องน าเข้าวเิคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ที่ต้องใช้เครื่องมือท่ีมีความแม่นย าสูง 
         5.  เปรียบเทียบ/ประเมินผลการวิเคราะห์กับค่ามาตรฐานต้องน าข้อมูลที่วิเคราะหไ์ด้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน/
ธรรมชาติพร้อมทั้งสรุปผลการเปลีย่นแปลง 
       6.  ประเมินสถานภาพของระบบ ท าการประเมินสถานภาพของแตล่ะทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมแล้วประเมินท้ังระบบ
ทรัพยากรด้วยวิธีการประเมาสถานภาพอันหนึ่งอันใด 
      7. การหาปัญหาและเหตุของปัญหาการประเมินสถานภาพจะให้แนวทางการชี้ประเด็นปญัหาและเหตุของปัญหา  
     8. การสร้างมาตรการภายหลังจากท่ีได้ปัญหาและเหตุของปัญหาแล้วจะต้องสร้างมาตรการ  แก้ไขปอ้งกัน  ฟ้ืนฟู 
หรือใช้วิธีใดวิธีหนึ่งของวิธีการอนุรักษ ์
      9. การสร้างแผนงาน  เป็นการแสดงวิธีด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแผนงานหนึ่งๆประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส าคัญ 4 ส่วนคือ ลักษณะงาน  เวลาและสถานท่ี  งบประมาณ บุคลากร/ก าลังคน 

  รูปแบบการด าเนินงานทางสิ่งแวดล้อมนั้นต้องมีขนาด  ทิศทางและเวลา กล่าวคือรูปแบบต้องแสดงถึงขนาด  หรือ
ปริมาณงานแต่ละอย่าง  รวมถึงทรัพยากรที่จะใช้  เช่น  คน  เงิน  พื้นที่ และเครื่องมือ โดยต้องท าใหเ้ป็นรูปธรรม    ส่วน
ทิศทางคือการก าหนดแนวทางการด าเนินงานว่าว่าจะท าไปในทางใด   และเวลา หมายถึงเวลาที่ใช้ทั้งโครงการ  หรือท้ัง
แผนงาน   หรือแต่ละงานเพียงใด ตั้งแต่เวลาใด 
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 รูปแบบของแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 

1. วัตถุประสงค์  ความต้องการเป็นองค์ประกอบแรก ได้มาจากการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดลอ้ม หรือการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2. เป้าหมาย (target) บอกขนาด ทิศทาง  หรือแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน 

3. นโยบายหรือ  policy เปรียบเสมือนกรอบของงาน เป็นหลักการหรือแนวด าเนินงานทางสิ่งแวดล้อม

ให้ถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคัญของแผนการจัดการ 

4. มาตรการ  หรือ measures  หมายถึงข้อก าหนดหรือการช้ีแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมในการให้

นโยบายนั้นๆบรรลุเป้าหมาย 

5.  แผนงานหรือ work plan คือการก าหนดงานหรือสิ่งที่ต้องท า อะไรบ้างในแต่ละมาตรการ ซึ่งอาจมี

มากกว่าหน่ึงแผนงานก็ได้  แผนงานหนึ่งๆนั้นจ าเป็นต้องมีหลายลักษณะงาน 

6. โครงการหรือ   project  เป็นลักษณะงานที่ถูกก าหนดไว้ในแผนงาน โครงการหนึ่ งๆนั้นมี

วัตถุประสงค์เฉพาะทีส่ามารถเอื้อให้การด าเนินงานตามแผนงานสัมฤทธ์ิผล  ซึ่งอาจมีหลายโครงการในแต่ละแผนงาน 

7. กิจกรรมหรือ   activity  หมายถึงงานท่ีด าเนินการในแต่ละโครงการ/ แผนงาน   งานท่ีจะท านั้นต้อง

เป็นไปทางปฏิบัติ 

8. แผนปฏิบัติการหรือ action  plan หมายถึงการก าหนดกิจกรรมของงานและขั้นตอนการด าเนินงาน 

โดยระบุผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เวลาและสถานท่ีโดยละเอียด           

การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 
         จากการประกอบอาชีพในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย   ไม่ว่าจะเป็นการประกอบ

อาชีพ เกษตรกรรม  ธุรกิจการค้า  อุตสาหกรรม    ฯลฯ    ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการมีกิจกรรมที่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ส าหรับองค์กรที่เป็นผู้ผลิต นอกจากจะได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์แล้ว ในระหว่างกระบวนการ

ผลิตอาจจะมีผลไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ตามมา เช่น เสียง ฝุ่น ของเสีย สารปนเปื้อน ถ้าเป็นองค์กรที่เป็นผู้ให้บริการก็จะอยู่ใน

รูปของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างไม่คุ้มค่าและไม่มปีระสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท้ังสิ้น   ปัญหาของโลกท่ี

ทุกประเทศต้องร่วมมือในการแก้ไขซึ่งรวมทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  โดยการวางมาตรฐานและปรัชญาในการพัฒนาด้าน

ต่างๆ  ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจและหลายองค์การได้รับความ

กดดันให้มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการเรียกร้องให้มีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันส าหรับใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม     

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม   ( Environment  Management) 

ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นให้ธุรกิจ อุตสาหกรรมด าเนินการควบคู่ไป

กับการมีจิตส านึกร่วมรับผิดชอบสงัคมด้วยการใช้กระบวนการผลิตทีส่ะอาดลดการสญูเสียซึ่งมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี  

เพื่อควบคุมของเสียให้ออกสูส่ังคมให้น้อยท่ีสุดหรือไม่มเีลย อันจะน าไปสู่คณุภาพชีวิตทีด่ี  
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            องค์กรต่างๆสามารถ น า ISO 14000 ไปใช้ในลักษณะของการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้เกดิการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมท่ีดเีป็นแนวทางในการจัดการปญัหาสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects) ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันมลพิษและการด าเนินธุรกิจขององค์กร ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานที่

ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายเลม่ เริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข 14001 จนถึง 14100 (ปัจจุบัน ISO ก าหนดเลขส าหรับมาตรฐาน

ในอนุกรมนี้ไว้ 100 หมายเลข    โดยแตล่ะเล่มเป็นเรื่องของมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมท้ังสิ้น 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 17 /18, คาบที่ 65- 68-/ 72) 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรยีนหน่วยท่ี 8  เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน 
 3. ครูให้นักเรียนดูเนื้อหาหน่วยท่ี 8 
ขั้นน า 
 ครูสนทนาถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและตั้งค าถามให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยงสู่แนวทางในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
ขั้นสอน  
 1 ครูบรรยายถึงแนวคิด หลักการและขั้นตอนในการท าแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 

2  ครูให้นักศึกษาดตูัวอย่างการสรา้งนโยบายและมาตรการตามแผนงานต่างๆ  
 3  ครูให้ความรู้เพิ่มเติมและ มอบหมายให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่ 8.1, 8.2 

4  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอภิปรายหนา้ช้ันเรียนเพื่อสรุป 
5  ครูให้นักศึกษาท าการทดลองที ่8 

 6 ขณะนักเรียนท ากจิกรรมครูจะสงัเกตการท างานกลุม่  
ขั้นสรุป  
 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมและการทดลอง และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน  
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 18 /18, คาบที่ 69-70/ 72) 
ขั้นน า 
  ครูเปิดวดีีทัศน์เรื่องมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาดูและให้แสดงความคดิเห็น  
ขั้นสอน  

1. ครูทบทวนและอธิบายความรูเ้รื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 
  2  ครูให้ความรู้เรื่องISO 14000  

3  ครูมอบหมายให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่ 8.3 
4  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอภิปรายหนา้ช้ันเรียนเพื่อสรุป 

  5  ขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูจะสังเกตการท างานกลุ่ม  
ขั้นสรุป  
 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 1.  สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน หน่วยท่ี 8   เรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน    และPowerPoint 
ประกอบการสอน หน่วยท่ี 8 
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 2.  แหล่งการเรียนรู้ หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับการการจัดการสิ่งแวดล้อม และอินเทอร์เนต็  
การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดผลและการประเมินผล 
  1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ ์
  1.2  ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบกอ่นเรียนหลังเรียน 
  1.3  สังเกตการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่โดยใช้แบบประเมินผล การปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ 
  1.4  ตรวจใบกิจกรรม  
 2. เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
  2.1  แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัยและความรับผดิชอบต้องได้คะแนน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ ์
  2.2  แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
  2.3  แบบประเมินพฤติกรรมปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ต้องไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
  2.4  ใบกิจกรรมต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
งานที่มอบหมาย 
 งานท่ีมอบหมายนอกเหนือเวลาเรยีน ให้ทบทวนเนื้อหารวมทั้งความสมบูรณ์ของใบกิจกรรม 
 
 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ผลการน าเสนองานจากใบกิจกรรม  
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วยท่ี 8 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือเรียนวิชาการจดัการทรพัยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม   3000-1312                    
2. เว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเนื้อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทึกหลังการสอน 
 

1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

2. ผลการเรียนของนักเรยีน/ผลการสอนของครู/ปญัหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

3. แนวทางการแก้ปัญหา   
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                      (.............................................) 
                         ตัวแทนนักเรียน                                                          ครูผู้สอน 

 

 
 
 

 
 

 


