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 คูมือนักเรียน 

 คําชี้แจงชุดกิจกรรมที่ 1 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 จุดประสงคการเรียนรู 
 ใบกิจกรรม 

 แบบบันทึกกิจกรรม 

 เอกสารประกอบการเรียนรู 
 เครื่องมือวัดผล 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 

1.  ชุดกิจกรรมนี้ใชเวลา  2  คาบ ประกอบดวย  2  กิจกรรม คือ  
  1.1  กิจกรรมที่ 1.1  เขียนแผนที่ความคิด เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ เวลา 1 คาบ 

 1.2  กิจกรรมที่ 1.2  ทรัพยากรธรรมชาติรอบบาน  เวลา  1  คาบ 
 2.  กอนการเรียนนักเรียนตองรับเอกสารจากครูคนละ 1 ชุด ประกอบดวย 
  2.1  คูมือนักเรียน 
  2.2  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง / จุดประสงค 
  2.3  เอกสารประกอบการเรียนรู 
  2.4  ใบกิจกรรมการเรียนรู 
  2.5  แบบบันทึกกิจกรรม 
  2.6  เครื่องมือวัดผล 
 3.  อานคําชี้แจงของชุดกิจกรรมที่ 1 และปฏิบัติตนในกิจกรรมตามขั้นตอนอยางรอบคอบ 
 4.  พยายามตอบคําถามหรืออภิปรายอยางเต็มความสามารถของตนเอง 
 5.  เนื่องจากการทําชุดกิจกรรมแตละกลุมมีเวลาจํากัดผูเรียนตองตั้งใจปฏิบัติงานที่ให
เสร็จตามเวลา ไมคุยกัน เลนกัน หรือชวนสมาชิกในกลุมปฏิบัติกิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของ 
 6.  เมื่อเรียนจบชุดกิจกรรมที่ 1 แลวนักเรียนทําแบบทดสอบหลังชุดกิจกรรม 
 7.  กิจกรรมที่นักเรียนตองปฏิบัติ 
  7.1  ศึกษาคูมือนักเรียน 
  7.2  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับดังนี้ 
   7.2.1  กอนเรียนชุดกิจกรรมนักเรียนตองทําแบบทดสอบกอนเรียน 
  7.2.2  นักเรียนทําใบกิจกรรมการเรียนรูแตละเรื่อง 
  7.2.3  นักเรียนบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกผล 
  7.2.4  นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน 
 8.  ทําแบบทดสอบหลังชุดกิจกรรมที่ 1 
  
 



 

 
 
 
 
คําชี้แจง 
 ชุดกิจกรรมที่นักเรียนจะไดศึกษาตอไปนี้ เรียกวา การพัฒนาชุดกิจกรรม เร่ือง มนุษยกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงประกอบดวยชุดกิจกรรมจํานวน 5  ชุดดังนี้ คือ  
    ชุดกิจกรรมที่   1 เร่ือง มารูจักทรัพยากรธรรมชาติกันเถอะ 
    ชุดกิจกรรมที่   2  เร่ือง การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
                          ชุดกิจกรรมที่   3 เร่ือง ความขัดแยงการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
    ชุดกิจกรรมที่   4  เร่ือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    ชุดกิจกรรมที่   5 เร่ือง เสริมสรางการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยนื 
เม่ือนักเรียนไดรับเอกสารของชุดกิจกรรมแลว ใหนักเรียนปฏิบตัิ ดงันี ้
 1. ชุดกิจกรรมเรื่อง มนุษยกบัทรัพยากรธรรมชาติ ชุดที่ 1 เร่ือง มารูจัก
ทรัพยากรธรรมชาติกันเถอะ ประกอบดวย 2  กิจกรรม คอื 
  1.1  กิจกรรมที่ 1.1  เร่ือง เขียนแผนที่ความคิดเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ เวลา 1 คาบ 

 1.2  กิจกรรมที่ 1.2  เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติรอบบาน  เวลา  1  คาบ 
 2. ใหนกัเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและจุดประสงคการเรียนรูของชุดกิจกรรมให
เขาใจ 
 3. ใหนกัเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่ 1.1 เร่ืองเขียนแผนที่ความคิดเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ 
และกิจกรรมที่ 1.2  เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติรอบบาน  ตามลําดับ แลวปฏิบัติตามรายละเอียดในใบ
กิจกรรมตามเวลาที่กําหนด 
 4. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จใหบันทึกผลและสรุปผลตามใบกิจกรรม 
 5. ระหวางปฏบิัติกิจกรรมถานักเรียนมีปญหาหรือไมเขาใจสามารถปรึกษาหรือซักถาม
ครูผูสอนได 
 6. ทําแบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 1 
  
 
 
 



 

 
 
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรือ่ง มารูจักทรพัยากรธรรมชาติกันเถอะ 
กิจกรรมที่ 1.1  เรื่อง เขียนแผนที่ความคิดเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ  
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 สํารวจ สืบคนขอมูล วิเคราะห และนําเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศ และทองถ่ิน   (มาตรฐาน ว 2.2) 
จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเกีย่วกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในประเทศได  
กิจกรรมที ่1.2  เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติรอบบาน    
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 สํารวจ สืบคนขอมูล วิเคราะห และนําเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศ และทองถ่ิน   (มาตรฐาน ว 2.2) 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถสํารวจเกีย่วกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินได 
 2.  นักเรียนนําเสนอและสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
ได 
   
                  
  
  

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบกิจกรรมที่ 1.1  เรื่อง เขียนแผนที่ความคิดเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สํารวจ สืบคนขอมูล วิเคราะห และนําเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศ และทองถ่ิน   (มาตรฐาน ว 2.2) 
จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเกีย่วกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในประเทศได  

วัสดุอุปกรณ 
 1.  ตัวอยางแผนที่ความคิด 
 2.  เอกสารประกอบการเรียนรูเร่ือง การเขียนแผนที่ความคิด (Mind mapping) 
 3.  ปากกาอยางนอย 3  สี 
 4.  เอกสารประกอบการเรียนรูเร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
วิธีทํา 
 1.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรูเร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสรุปใน
รูปแบบของแผนที่ความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

เอกสารประกอบการเรียนรู
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ใชประกอบชดุกิจกรรมที่  1 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1,2 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ  (natural  resources) หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  มี
ประโยชนในการตอบสนองความตองการ ของมนุษย หรือสามารถนํามาใชประโยชนในดานตาง ๆ 
เชน ดิน น้ํา ปาไม สัตวปา แรธาตุ ฯลฯ เปนตน 
 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาต ิ

เนื่องจากปจจุบันมนุษยมีจํานวนมากทําใหมีการใชทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นดวย นอกจากนี้ยัง
มีการนําเทคโนโลยีมาใช ทําใหทรัพยากรธรรมชาติลดลง และเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามมา  
ดังนั้นเพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงจําเปนตองจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ เพี่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกอใหเกิดความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดลอม นักอนุรักษวิทยาไดจําแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติตามลักษณะของ  
การนํามาใชประโยชนไดเปน  3  ประเภท คือ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชไมหมดสิ้น (non-exhausting  natural  resources)   
เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในปริมาณมากและมีอยูทกุหนทกุแหงในโลก  และมคีวาม

จําเปนตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  ทรัพยากรเหลานี้ไดแก  อากาศ  น้ํา  และแสงอาทิตย 
ถึงแมวาทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้จะมีปริมาณมาก  แตถาใชโดยไมระมัดระวัง  ไมดูแลรักษา  ก็จะ
ทําใหทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้เสื่อมสภาพไป และนํามาใชประโยชนไดไมเต็มที ่ ดงันั้น
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้จึงสามารถแยกตามลักษณะลักษณะการเปลี่ยนแปลงจะแบงยอยได
เปน  2 ประเภท  คือ 
  1.1  ประเภททีค่งอยูตามสภาพเดิมไมมกีารเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เชน แสงอาทิตย   
ลม อากาศ ฝุน ใชเทาไรก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงไมรูจักหมด  
    1.2  ประเภททีม่ีการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากถูกใชในทางที่ผิด เชน ที่ดนิ น้ํา ถาใช
ไมเปนจะกอใหเกิดปญหาตามมา ไดแก การปลูกพืชชนิดเดียวกนัซ้ํา ๆ ซาก ๆ ในที่เดมิ ยอมทําให
ดินเสื่อมคุณภาพ ไดผลผลิตนอยลงถาตองการใหดนิมีคณุภาพดีตองใสปุยหรือปลูกพืชสลับและ
หมุนเวียน  
 
 
 



 

2.  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวเกิดทดแทนได (renewable  natural  resources) 
เปนทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อนํามาใชประโยชนแลวยังสามารถเกิดขึ้นทดแทนใน

ธรรมชาติ  เชน พืช  สัตว  ปาไม  ดิน  เปนตน ซ่ึงการเกิดขึ้นมาทดแทนของทรัพยากรเหลานี ้ บาง
ชนิดกใ็ชระยะเวลาสั้น ๆ  เชน  พืชและสัตว  แตบางชนิดการเกิดขึ้นมาทดแทนตองใชระยะ
เวลานาน  เชน  การเกิดดิน  เปนตน 

3.  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวหมดไป (exhausting  natural  resources) 
เปนทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อนํามาใชแลวก็จะหมดไป  เชน  น้ํามันปโตรเลียม  แกส

ธรรมชาติ ถานหิน  และแร  เปนตน  ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้บางชนิดเปนแหลงพลังงานที่
อํานวยความสะดวก  ทําใหมนุษยมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึน้ 

 
 

 

 



 

กลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

เอกสารประกอบการเรียนรู
เร่ือง การเขียน แผนที่ความคดิ

(Mind Mapping) 

ใชประกอบชดุกิจกรรมที่  1 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1 

 
การเขียนแผนที่ความคิด   MIND MAPING 

1.การสรางภาพศูนยกลาง การทําภาพใหนาสนใจ ดังนี ้ 
        *   ภาพควรมีสีไมนอยกวา 3 สี  
        *   ขนาดของภาพไมควรมีขนาดใหญจนเกนิไป ขนาดพอเหมาะประมาณ 2 ตารางนิ้ว  
        *   ภาพไมจําเปนตองมภีาพเดยีว อาจมีหลาย ๆ ภาพ หรือหลาย ส่ิงที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น  
        *   ภาพเปนภาพที่มีลักษณะเคลื่อนไหวกจ็ะด ี 
        *  ไมควรจะใสกรอบภาพศูนยกลางเพราะกรอบอาจจะเปนสิ่งที่สกัดกัน้การไหลของความคิด  
2.การหาคําสําคัญ (KEY WORD) คําสําคัญควรมีลักษณะดังนี ้ 
        *   ควรเปนคําเดียว วลี หรือขอความสั้น ๆ  
        *   ควรเปนคําที่ส่ือความหมายไดด ีแสดงถึงจุดเนน กระตุนความสนใจ งายแกการจํา  
3. การหาความคิดรอง หรือการแตกกิ่ง ควรทําดังนี ้ 
        *   เปนคําสําคัญที่รองลงไปหรือเปนสวนประกอบที่เกี่ยวกับคําสําคัญ/คํากุญแจเพือ่เปนการลง   
             รายละเอียด  
       *    ควรเขียนบนเสนที่ตอออกไปแตเสนจะเรยีวลงไปเรื่อย ๆ  
       *    ถาตองการเนนอาจทําใหเดน เชน การลอมกรอบ ใสกลองหรือขีดเสนใตเปนตน  
       *    คํา/ภาพ/เสน บนสาขาเดียวกัน ควรใชสีเดียวกัน  
       *     การแตกกิ่งไมควรใหเอียงไปขางใดขางหนึ่งควรใหสมบูรณ         ควรแตกกิ่งใหไดภาพ    
             MIND   MAP ที่สมดุล  
       *   การแตกกิ่งควรแตกทศิเฉียงมากกวาบนลาง 

 

 
 



 

ตัวอยางการเขียนแผนที่ความคิด   MIND MAPING   
 

 
 

 



 

แบบบันทึกกิจกรรมที่ 1.1  เขียนแผนที่ความคิดเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบกิจกรรมที่ 1.2  เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติรอบบาน 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 สํารวจ สืบคนขอมูล วิเคราะห และนําเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศ และทองถ่ิน   (มาตรฐาน ว 2.2) 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถสํารวจเกีย่วกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินได 
 2.  นักเรียนนําเสนอและสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
ได 

วัสดุอุปกรณ 
 แบบบันทึกขอมูลแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติรอบบาน 

ขั้นตอนกิจกรรม 
1. นักเรียนแบงกลุมตามชุมชนที่อาศัยอยู  

 2.  นักเรียนแตละกลุมเขียนแผนที่รอบบานของสมาชิกของคนใดคนหนึ่งภายในกลุม โดย
มีประเด็นดังนี้ 
  2.1  สํารวจและแสดงสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติรอบบาน ดังนี้  
  2.2  แสดงทรัพยากรธรรมชาติแตละพื้นที่ โดยใชสัญลักษณแทนบริเวณ เชน สถานที่
ใชประโยชน สถานที่เปนมลภาวะ  ฯลฯ 
  2.3  สํารวจการใชทรัพยากรธรรมชาติรอบบานจากบุคคลภายในครอบครัว  
 3.  จากขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม ใหนักเรียนนําเสนออภิปรายประเด็นที่กําหนด 
  3.1  หากแบงทรัพยากรธรรมชาติรอบบานควรแบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง 
  3.2  อาชีพของบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทใดบาง ปริมาณการใชมากนอยอยางไร 
  3.3  นักเรียนมีขอเสนอแนะในการใชทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ อยางไร เพื่อ
ประโยชนในการใชอยางยั่งยืน  
  3.4   นักเรียนจะแนะนําบุคคลในครอบครัวอยางไรบางในการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เหมาะสม 
 3.  นักเรียนบันทึกผลการอภิปรายลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
 
 



 

แบบบันทึกกิจกรรมที่ 1.2  เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติรอบบาน 
คําชี้แจง 
จากการทําใบกิจกรรมที่ 1.2   ใหนักเรียนอภิปรายตามประเด็นตอไปนี้ 
 
 1. หากแบงทรพัยากรธรรมชาติรอบ
บานควรแบงออกเปนกี่ประเภท 
อะไรบาง 
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อาชีพของบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธกับ
การใชทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดบาง ปริมาณ
การใชมากนอยอยางไร 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 

3. นักเรียนมีขอเสนอแนะในการใชทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ อยางไร เพื่อประโยชนในการใชอยางยั่งยืน 

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 

4. นักเรียนจะแนะนําบุคคลในครอบครัวอยางไรบางในการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................



 

เคร่ืองมอืวัดผล 
กลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

แบบทดสอบ 
เร่ือง มารูจัก

ทรัพยากรธรรมชาติกันเถอะ 

ใชประกอบชดุกิจกรรมที่  1 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1-2 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียวแลวทําเคร่ืองหมายกากบาท ( X ) ลงใน
กระดาษคําตอบ 
1.  ขอใดไมใช ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  

ก.  ดิน น้ํา 
ข.  ดิน ปาไม   
ค.  น้ํา อากาศ 
ง.   บาน แรธาตุ  

2.  ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติหมายถึงอะไร 
ก.  ส่ิงที่อยูรอบตัวเราเกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ข.  ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น 
ค.  ส่ิงที่อยูรอบตัวเราทั้งส่ิงที่มีชีวิตและไมมีชีวิต  
ง.  ถูกทุกขอ  

3.  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป ไดแก 
 1.  น้ํามันปโตรเลียม   2.  ถานหิน   
 3.  น้ํา          4.  แกสธรรมชาติ   
 5.  ดิน                   
 ก.  1  และ  2 
 ข.  4  และ  6 
 ค.  3  และ  5 
 ง.  เฉพาะตัวเลือกในขอ 1 และ 2 รวมกัน 
4.  ขอใดที่มีทั้งทรัพยากรที่สามารถฟนสภาพไดและทรัพยากรที่เส่ือมสภาพ 
 ก.  ดบีุก  เหล็ก  น้ํามัน 
 ข.  ขาวโพด  ไมสัก  ออย 
 ค.  ปลาบึก  ไกฟา  กุงกามกราม 
 ง.  นกปากหาง  ทองคํา  ปลาวาฬ 



 

 
5.  ขอใดเปนสิ่งแวดลอมชีวภาพทั้งหมด 
 ก.  พืช  สัตว  มนุษย   น้ํา 
 ข.  ดิน  น้ํา  อากาศ  แสงอาทิตย 
 ค.  ปาไม  ตนคะนา  ผีเสื้อ  เชื้ออหิวาตกโรค 
 ง.  ตนหญา  จิ้งหรีด  แมลงวัน  เชื้อแบคทีเรีย 
6.  การใชทรัพยากรธรรมชาติจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล ใชอยางฉลาดหรือใชเทาที่จําเปน 
แนวทางดังกลาวนี้เหมาะสําหรับทรัพยากรธรรมชาติประเภทใด 
 ก. ทรัพยากรที่ทดแทนได    
 ข.  ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น 
 ค. ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป   
 ง. ทุกขอที่กลาวมา 
7.  อากาศ  ดิน น้ํา   เปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทใด 
 ก. ทรัพยากรที่ทดแทนได    
 ข.  ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น 
 ค. ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป   
 ง. ทุกขอที่กลาวมา 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติในขอใดเมื่อมีการนํามาใชจะตองเนนการประหยัด พยายามไมกอใหเกิดการ
การสูญเสีย และถาใชวัสดุอ่ืน แทนไดก็ควรนํามาใชแทน 
 ก. ดิน  น้ํา  อากาศ    
 ข. ปาไม  สัตวปา  แรธาตุ 
 ค. ดิน  น้ํา  ปาไม  แรธาตุ    
 ง. น้ํามันปโตรเลียม  กาซธรรมชาติ  สินแร 
 
 
 
 
 
 
 



 

     9.  ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เปรียบเหมือนตนทุนที่จะไดรับผลกําไรหรือดอกเบี้ยเปนรายป
ทั้งนี้กําไรหรือดอกเบี้ยก็คือ สวนที่เราสามารถนํามาใชประโยชนไดนั้นเอง 
ขอความนี้มีความหมายตรงกับขอใด 
 ก.  การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชตองมุงผลตอบแทนที่เปนกําไรเปนหลัก 
 ข.  การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช  ควรนํามาใชเฉพาะสวนที่เพิ่มพูนเทานั้น         
                    ค.  การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช ตองใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
 ง.  การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนทางดานเศรษฐกิจ ตองคํานึงถึงทรัพยากรที่
มีอยู 
10.   ขอใดตอไปนี้จัดอยูในประเภททรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได 
 ก.  กาซธรรมชาติ 
 ข.  แสงแดด 
 ค.  น้ําในวัฎจักร 
 ง.  สัตวปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
เฉลยแบบทดสอบ ชุดกิจกรรมที่ 1  

เร่ือง มารูจักทรัพยากรธรรมชาติกันเถอะ 
 
 
 
 

ขอ เฉลย 
1 ง 
2 ก 
3 ง 
4 ง 
5 ง 
6 ค 
7 ข 
8 ง 
9 ค 
10 ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เคร่ืองมือวดัผล 
กลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

แบบประเมิน 
การนําเสนอผลงานกลุม 

ใชประกอบชดุกิจกรรมที่  1 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1-2 

 
เร่ือง ........................................................................................................ 
ชื่อกลุม................................................................................ชั้น.................................................. 
รายชื่อสมาชิก 
1………………………………………………… 2………………………………………… 
3………………………………………………… 4………………………………………… 
5………………………………………………… 6………………………………………… 
7…………………………………………………  
 

ผลการประเมิน ที่ รายการประเมนิ 
3 2 1 

หมายเหต ุ

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     
2 รูปแบบการนําเสนอ     
3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     
4 ความสนใจของผูฟง     
5 การใชภาษาในการนําเสนอ     
 
   ลงชื่อ……………................................ผูประเมิน 
          วันที่ …..........…เดือน…..........…………พ.ศ………… 
เกณฑการประเมิน 

13-15 คะแนน    =  ระดับ 4  หมายถึง ดีมาก 
 10-12     คะแนน   =  ระดับ 3  หมายถึง ดี 

7-9         คะแนน   =  ระดับ 2 หมายถึง พอใช 
0-6   คะแนน   =  ระดับ 1  หมายถึง  ปรับปรุง 

 เกณฑการผาน คือ ตองไดผลการประเมินอยางนอยรอยละ 80  



 

      เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลการนําเสนอผลงานกลุม 
 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 3 2 1 

1. เนื้อหาสาระครอบคลุม
ชัดเจน 

เนื้อหาสาระครบถวน
ตรงตามจุดประสงค 

เนื้อหาสําคัญไมครบถวน
แตตรงตามจุดประสงค 

เนื้อหาสําคัญไมตรง
ตามจุดประสงค 

2. รูปแบบการนําเสนอ มีรูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสม มีการใช
เทคนิคที่แปลกใหมนํา
วัสดุเหลือใชมา
ประยุกตใช 

มีการใชเทคนคิที่แปลก
ใหมแตขาดการนําวัสดุ
เหลือใชมาประยุกตใช 

เทคนิคการนําเสนอ
ไมเหมาะสมและไม
นาสนใจ 

3. การมีสวนรวมของ
สมาชิกในกลุม 

สมาชิกทุกคนมีบทบาท
และมีสวนรวมกิจกรรม
กลุม 

สมาชิกสวนใหญมี
บทบาทและมสีวนรวม
กิจกรรมกลุม 

สมาชิกสวนนอยมี
บทบาทและมสีวน
รวมกิจกรรมกลุม 

4. ความสนใจของผูฟง ผูฟงรอยละ 90 สนใจ
และใหความรวมมือ 

ผูฟงรอยละ 80-90 สนใจ
และใหความรวมมือ 

ผูฟงใหความสนใจ
และใหความรวมมือ
ต่ํากวารอยละ 80 

5. การใชภาษาในการ
นําเสนอ 

ส่ือความหมายไดดี 
ชัดเจน กะทดัรัด 

ส่ือความหมายไดดี แต
ไมกะทดัรัด 

ส่ือความหมายไม
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เคร่ืองมือวดัผล 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

แบบประเมินผลงานการเขยีน 
แผนที่ความคดิ (Mind 

mapping) 

ใชประกอบชดุกิจกรรมที่  1 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1-2 

 
 

เนื้อหา การใชภาษา การลําดับความคิด รูปแบบการเขียน รวม ท่ี 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 

1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  
10.                  
11.                  
12.                  

 
เกณฑการประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพ ดังนี ้
 คะแนน 13-16 คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
 คะแนน 11-12 คะแนน  หมายถึง ดี 

คะแนน 9-10 คะแนน  หมายถึง พอใช 
คะแนน 4-8 คะแนน  หมายถึง ตองปรับปรุง 
เกณฑผาน  คือ  ตองไดผลการประเมินอยางนอยรอยละ  80 

 
(ลงชื่อ)...............................................ผูประเมิน 

                 (.............................................) 
          .............../................/............... 



 

เกณฑการประเมินแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

การประเมิน 4 3 2 1 
1. เนื้อเรื่อง 1. สอคลองกับ              

เนื้อเรื่อง 
2. สื่อความไดชัดเจน 
3. มีเอกภาพ 
4. ตรงตามจุดประสงค 

1. สอดคลองกับ         
เนื้อเรื่อง 
2. สื่อความได
ชัดเจน 
3. มีเอกภาพ 

1. สอดคลองกับ         
เนื้อเรื่อง 
2. สื่อความได
ชัดเจน 
 

1. สอดคลองกับ         
เนื้อเรื่อง 
 

2. การใชภาษา 1. ใชถอยคําสํานวน
ถูกตองเหมาะสม 
2. เขียนสื่อความหมาย
ไดชัดเจน 
3. ใชภาษาถูกตองตาม
อักขรวิธี 
4. มีมารยาทในการเขียน 

1. ใชถอยคําสํานวน
ถูกตองเหมาะสม 
2. เขียนสื่อ
ความหมายได
ชัดเจน 
3. ใชภาษาถูกตอง
ตามอักขรวิธี 
4. มีมารยาทในการ
เขียน 

1. ใชถอยคําสํานวน
ถูกตองเหมาะสม 
2. เขียนสื่อ
ความหมายได
ชัดเจน 
 

1. ใชถอยคําสํานวน
ถูกตองเหมาะสม 
 

3. การลําดับ
ความคิด 

1. เขียนลําดับความคิด
ไดเหมาะสม 
2. เขียนสรุปประเด็นได
อยางชัดเจน 
3. เขียนแสดงความ
คิดเห็นเชื่อมโยงแผนที่
ความคิดเห็น 
4. มีแนวคิดแปลกใหมมี
คุณคาตอสังคม 

1. เขียนลําดับ
ความคิดได
เหมาะสม 
2. เขียนสรุป
ประเด็นไดอยาง
ชัดเจน 
3. เขียนแสดงความ
คิดเห็นเชื่อมโยง
แผนที่ความคิดเห็น 
 

1. เขียนลําดับ
ความคิดได
เหมาะสม 
2. เขียนสรุป
ประเด็นไดอยาง
ชัดเจน 
 

1. เขียนลําดับ
ความคิดได
เหมาะสม 
 

4. รูปแบบการ
เขียน 

1. ตัวอักษรอานงาย 
2. สะอาด 
3. เปนระเบียบชัดเจน 

1. ตัวอักษรอานงาย 
2. สะอาด 
 

1. ตัวอักษรอานงาย 
 

1. ตัวอักษรอานงาย 
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