
๒

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ใช้กระบวนการ

BBL & PBL
เน้นการทำางานของสมอง 
GPAS

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้วย 

NT
O-NET
PISA

๒๑มาตรฐานสากล
ศตวรรษที่

ชั้นประถมศึกษาปีที่

5BBL Steps

คู่มือครูเพื่อใช้คู่กับหนังสือเรียนคู่มือครูเพื่อใช้คู่กับหนังสือเรียน

โครงงานบูรณาการ

สู่อาเซียน
และโลก

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
Backward
Design

เฉลย
คำาตอบ
ละเอียดทุกข้อ



	 ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่พบเห็นระหว่างทาง

	 จากบ้านไปโรงเรียนทั้งหมด

	 ก.	 ถนน	 ต้นไม้	 	 	 	 	 	

	 ข.	 เสาไฟฟ้า	 เมฆ

	 ค.	 แม่นํ้า	 ดวงอาทิตย์

ตัวอย่างตัวอย่าง

ประเมินครบตัวชี้วัด 

มาตรฐานระดับชาติ

วัดผลแม่นยำ�ทุกระดับก�รเรียนรู้

พร้อมเฉลยและต�ร�งวิเคร�ะห์

สถ�บันฯ มอบสิทธิพิเศษให้ท่�น

ส�ม�รถพรินต์ ใช้ ได้เลย

หรือสั่งซื้อในร�ค�พิเศษจ�กสถ�บัน 

ทุกภ�คเรียน

ขอสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1

ขอสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2

ข้อสอบปลายภาคข้อสอบปลายภาค

	 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความสําคัญอย่างไร

	 ก.	 ทําให้ประชากรในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 	

	 ข.	 ทําให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีความสมดุล

	 ค.	 ทําให้เกิดความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต



คํานําคํานํา

คําอธิบาย

รายวิชา

โครงสร้าง

รายวิชา

พื้นฐาน

โครงสร้าง

เนื้อหา

ตัวอย่าง

คู่มือครู

หนังสือเรียน

ตัวอย่างแผน

การจัดการเรียนรู้

	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 	

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และสาระภูมิศาสตร์	ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	ตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	๒๕๕๑	ซึง่ปกีารศกึษา	๒๕๖๒	

นี้	จะครอบคลุมระดับชั้น	ป.๑	ป.๒	ป.๔	ป.๕	ม.๑	ม.๒	ม.๔	ม.๕	เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	สภาพแวดล้อม	และความรู้

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 เพื่อพัฒนาและ	

เสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ	 โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานระดับสากล	สอดคล้องกับประเทศไทย	๔.๐	และโลกในศตวรรษที่	๒๑	

โดยจดัทำาขึน้เพือ่ใหส้ถานศกึษาทกุสงักดัทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใชเ้ปน็กรอบใน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้	

มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้	

และตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 (พว.)	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการ	

มีส่วนร่วมในการจัดทำาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องตาม

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับ	

ครูผู้สอน	 ด้วยคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 	

ตามแนวทาง	Backward	Design	โดยใช้กระบวนการ	GPAS	5	Steps	ซึ่งสามารถ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมาย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)



ส	๑๒๑ 	สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๒		 		เวลาเรียน	๘๐	ชั่วโมง

คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

	 สาระ	:	ศาสนา	ศลีธรรม	จรยิธรรม	ศกึษาและลงมอืปฏบิตัใินเรือ่ง	บอกความสำาคญัของพระพทุธศาสนาหรอืศาสนา

ที่ตนนับถือ	 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำาหนด	ชื่นชมและ	

บอกแบบอย่างการดำาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก	 ชาดก	 เรื่องเล่า	 และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำาหนด	บอก	

ความหมาย	ความสำาคญัและเคารพพระรตันตรยั	ปฏบิตัติามหลกัธรรมโอวาท	๓	ในพระพทุธศาสนาหรอืหลกัธรรมของศาสนา

ที่ตนนับถือตามที่กำาหนด	ชื่นชมการทำาความดีของตนเอง	บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา	เห็นคุณค่า

และสวดมนต์	แผ่เมตตา	มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน

นับถือตามที่กำาหนด	บอกชื่อศาสนา	ศาสดา	และความสำาคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น	ๆ 	ปฏิบัติตน

อย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำาหนดได้ถูกต้อง	 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี	 พิธีกรรมและวันสำาคัญ	

ทางศาสนาตามที่กำาหนดได้ถูกต้อง

	 สาระ	:	หน้าที่พลเมือง	วัฒนธรรม	และการด�าเนินชีวิตในสังคม	ศึกษาหลักการ	แนวทางปฏิบัติในเรื่อง	ปฏิบัติตน

ตามข้อตกลง	กติกา	กฎ	 ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน	ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย	แสดงพฤติกรรม	

ในการยอมรับความคิด	ความเชื่อ	และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ	 เคารพในสิทธิ	 เสรีภาพ

ของตนเอง	ผูอ้ืน่	อธบิายความสมัพนัธ์ของตนเองและสมาชกิในครอบครวัในฐานะเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน	ระบผุูม้บีทบาท	

อำานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน

	 สาระ	 :	 เศรษฐศาสตร์	 	 ศึกษาเรื่อง	 ระบุทรัพยากรที่นำามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน	บอกที่มา	

ของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว	บันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง	สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสม

กับรายได้และการออม	อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง	ๆ	บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

	 สาระ	:	ภมูศิาสตร์	ศกึษาเรือ่ง	ระบสุิง่แวดล้อมทางธรรมชาตแิละทีม่นษุย์สร้างขึน้	ซึง่ปรากฏระหว่างบ้านกบัโรงเรยีน	

ระบุตำาแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง	ๆ	ที่ปรากฏในแผนผัง	 แผนที่	 รูปถ่าย	และลูกโลก	สังเกต	และแสดง	

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก	 ดวงอาทิตย์	 และดวงจันทร์ที่ทำาให้เกิดปรากฏการณ์	 อธิบายความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม	

ทางธรรมชาตแิละทีม่นษุย์สร้างขึน้	จำาแนกและใช้ทรพัยากรธรรมชาตทิีใ่ช้แล้วไม่หมดไป	ทีใ่ช้แล้วหมดไป	และสร้างทดแทน

ขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า	 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการดำาเนินชีวิตของมนุษย์	 มีส่วนร่วมในการจัดการ	

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

	 โดยใช้วิธีการสังเกต	 ตอบคำาถามเชิงวิเคราะห์	 และสรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนภาพความคิด	 กระตุ้นให้แสดง	

ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย	 เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง	 เหมาะสม	 ส่งเสริมการทำางานกลุ่ม		

เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมนำาไปสู่การยอมรับ	และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น



	 เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย	 ปฏิบัติตน	

ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ	 มีแนวคิดที่เหมาะสมในการดำาเนินชีวิตอย่างพอเพียง	 และมีความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์รอบตัว		

เลือกใช้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รหัสตัวชี้วัด

ส	๑.๑		 ป.๒/๑,	ป.๒/๒,	ป.๒/๓,	ป.๒/๔,	ป.๒/๕,	ป.๒/๖,	ป.๒/๗,

ส	๑.๒		 ป.๒/๑,	ป.๒/๒

ส	๒.๑		 ป.๒/๑,	ป.๒/๒,	ป.๒/๓,	ป.๒/๔

ส	๒.๒		 ป.๒/๑,	ป.๒/๒

ส	๓.๑		 ป.๒/๑,	ป.๒/๒,	ป.๒/๓,	ป.๒/๔

ส	๓.๒		 ป.๒/๑,	ป.๒/๒

ส	๕.๑		 ป.๒/๑,	ป.๒/๒,	ป.๒/๓

ส	๕.๒		 ป.๒/๑,	ป.๒/๒,	ป.๒/๓,	ป.๒/๔

รวมทั้งหมด	๒๘	ตัวชี้วัด

สาระที่	๔	ประวัติศาสตร์	แยกออกอีก	๑	รายวิชา



โครงสร้�งร�ยวิช�พื้นฐ�น สังคมศึกษ�
ศ�สน� และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ล�าดบั
ที่

ชือ่หน่วยการเรยีนรู้
มาตรฐานการเรยีนรู้

และตวัชีว้ดั
สาระการเรยีนรู้

เวลาเรยีน
(ชัว่โมง)

๑ ความสำาคัญของพระพุทธ-

ศาสนา	และพุทธประวัติ

ส	๑.๑	ป.๒/๑,	ป.๒/๒ ๑.	พุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
๒.	พุทธประวัติ

๓

๒ พุทธสาวก	 ชาดก	 และ

พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

ส	๑.๑	ป.๒/๓ ๑.	พุทธสาวก
๒.	ชาดก
๓.	พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

๕

๓ หลักธรรมทางพระพุทธ-

ศาสนา

ส	๑.๑	ป.๒/๔,	ป.๒/๕ ๑.	พระรัตนตรัย
๒.	โอวาท	๓
๓.	พุทธศาสนสุภาษิต
๔.	การกระทำาความดีของตนเองและบุคคล
					ในครอบครัวและในโรงเรียน

๙

๔ มารยาทชาวพุทธ ส	๑.๒	ป.๒/๑ การฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธ ๒

๕ การบริหารจิตและ

เจริญปัญญา

ส	๑.๑	ป.๒/๖ ๑.	 การฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
๒.	การฝึกให้มีสติและสมาธิ

๓

๖ วันสำาคัญทางพระพุทธ-

ศาสนาและศาสนพิธี

ส	๑.๒	ป.๒/๒ ๑.	 การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา

๒.	ศาสนพิธี

๓

๗ ศาสนาต่าง	ๆ	ใน

ประเทศไทย

ส	๑.๑	ป.๒/๗ ๑.	พระพุทธศาสนา
๒.	ศาสนาอิสลาม
๓.	ศาสนาคริสต์
๔.	ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

๒

4 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)



หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม

ล�าดบั
ที่

ชือ่หน่วยการเรยีนรู้
มาตรฐานการเรยีนรู้

และตวัชีว้ดั
สาระการเรยีนรู้

เวลาเรยีน
(ชัว่โมง)

๑ การปฏบิตัตินตามข้อตกลง	

กติกา	กฎ	 ระเบียบ	หน้าที่

ในชีวิตประจำาวัน

ส	๒.๑	ป.๒/๑ ๑.	 การปฏิบัติตนในครอบครัว

๒.	การปฏิบัติตนในโรงเรียน

๓.	การปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะ

๓

๒ มารยาทไทย ส	๒.๑	ป.๒/๒ ๑.	มารยาทในการแสดงความเคารพและ

					การทักทาย

๒.	มารยาทในการพูด

๓.	มารยาทในการยืน

๔.	มารยาทในการเดิน

๕.	มารยาทในการนั่ง

๖.	 มารยาทในการแต่งกาย

๓

๓ การอยู ่ร ่วมกันในสังคม

อย่างสันติสุข

ส	๒.๑	ป.๒/๓,	ป.๒/๔ ๑.	 การยอมรับความคิด	ความเชื่อ	 ความสามารถ

และการปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่างกัน

๒.	การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

๓

๔ ความสัมพันธ์ของตนเอง

และครอบครัวในฐานะ

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ส	๒.๒	ป.๒/๑ ๑.	 การปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบของชุมชน

๒.	การช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน

๓.	การดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชน

๒

๕ บทบาทและอำานาจในการ

ตัดสินใจในโรงเรียนและ

ชุมชน

ส	๒.๒	ป.๒/๒ ๑.	ผู้มีบทบาทและอำานาจในการตัดสินใจ

					ในโรงเรียน

๒.	ผู้มีบทบาทและอำานาจในการตัดสินใจในชุมชน

๒

5สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)



ล�าดบั
ที่

ชือ่หน่วยการเรยีนรู้
มาตรฐานการเรยีนรู้

และตวัชีว้ดั
สาระการเรยีนรู้

เวลาเรยีน
(ชัว่โมง)

๑ สินค้าและบริการในชีวิต

ประจำาวัน

ส	๓.๑	ป.๒/๑ ๑.	ทรัพยากรที่นำามาใช้ในการผลิตสินค้าและ
						บริการ
๒.	ผลของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลาย

๕

๒ รายได้	รายจ่าย	และ

การออมเงิน

ส	๓.๑	ป.๒/๒,	ป.๒/๓,

ป.๒/๔

๑.	 รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว
๒.	การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง
๓.	การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้	
					และการออมเงิน

๘

๓ การซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินค้าและบริการ

ส	๓.๒	ป.๒/๑,	ป.๒/๒ ๑.	 การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
๒.	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

๕

เศรษฐศาสตร์

66 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)



ล�าดบั
ที่

ชือ่หน่วยการเรยีนรู้
มาตรฐานการเรยีนรู้

และตวัชีว้ดั
สาระการเรยีนรู้

เวลาเรยีน
(ชัว่โมง)

๑ สิง่แวดล้อมระหว่างบ้านกบั

โรงเรียน

ส	๕.๑	ป.๒/๑

ส	๕.๒	ป.๒/๑

๑.	 สิ่งแวดล้อม

๒.	ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับ

					สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

๓

๒ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส	๕.๑	ป.๒/๒ ๑.	 แผนผัง

๒.	แผนที่

๓.	รูปถ่าย

๔.	ลูกโลก

๕.	ความสำาคัญของการรู้ตำาแหน่งและลักษณะทาง

กายภาพของสิ่งต่าง	ๆ

๕

๓ ความสัมพันธ์ระหว่างโลก	

ดวงอาทิตย์	และดวงจันทร์

กับมนุษย์

ส	๕.๑	ป.๒/๓

ส	๕.๒	ป.๒/๓

๑.	ดวงอาทิตย์	โลก	และดวงจันทร์

๒.	ปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง

โลก	ดวงอาทิตย์	และดวงจันทร์

๓.	ความสมัพนัธ์ระหว่างฤดกูาลกบัการดำาเนนิชวีติ

ของมนุษย์

๗

๔ ทรัพยากรธรรมชาติและ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ส	๕.๒	ป.๒/๒

ส	๕.๒	ป.๒/๔

๑.	ทรัพยากรธรรมชาติ

๒.	สิ่งแวดล้อม

๗

รวม ๘๐

ภูมิศาสตร์

77สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)



หน่วยการเรียนรู้ที่	๑	

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่	๒

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่	๓

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก	ดวงอาทิตย์	และดวงจันทร์กับมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่	๔

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ส�ระภูมิศ�สตร์

โครงสร้างเนื้อหาของหนังสือเรียน

8 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)



รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

๑

หน่
วยการเรียนรูท้ี่

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน

๑.	 ระบุสิ่งแวดล้อมทาง

	 ธรรมชาติและที่มนุษย์

	 สร้างขึ้น	ซึ่งปรากฏ				

				ระหว่างบ้านกับโรงเรียน

	 (ส	๕.๑	ป.๒/๑)

๒.	อธบิายความสำาคญัของ

	 ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ

	 และที่มนุษย์สร้างขึ้น

	 (ส	๕.๒	ป.๒/๑)

ผังสาระการเรียนรู้

สาระสำาคัญ

ตัวชี้วัด

•	 ระหว่างบ้านกับโรงเรียนเราจะพบสิ่งต่างๆ	มากมาย	ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	สิ่งต่างๆ	

	 เหล่านี้	เรียกว่า	สิ่งแวดล้อม	ซึ่งล้วนมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์

 
สิ่งแวดล้อม

ระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

สิ่งแวดล้อม

ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติกับ

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

ตัวอย่�งคู่มือครูหนังสือเรียนตัวอย่�งคู่มือครูหนังสือเรียน

9สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

  เป้าหมายการเรียนรู้

  มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน	ส	๕.๑	เข้าใจลักษณะทางกายภาพ

ของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง	

ซึ่งมีผลต่อกัน	 ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์ในการค้นหา	 วิเคราะห์	 และสรุป

ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 	

ตลอดจนใชภ้มูสิารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ

มาตรฐาน	 ส	 ๕.๒	 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนษุยก์บัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีก่อ่ใหเ้กดิ

การสร้างสรรค์วิถีการดำาเนินชีวิต	มีจิตสำานึก

และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ	

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

๑.	 ความสามารถในการสื่อสาร

๒.	 ความสามารถในการคิด

๓.	 ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔.	 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕.	 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ใฝ่เรียนรู้

ตวัชีว้ดัที	่๔.๑	ตัง้ใจ	เพยีรพยายามในการเรยีน

และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่	 ๔.๒	 แสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรยีนรูต้า่ง	ๆ 	ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน

ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม	 บันทึก

ความรู้ 	 วิ เคราะห์ 	 สรุปเป็นองค์ความรู้ 	

สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

มุ่งมั่นในการท�างาน

ตัวชี้วัดที่	 ๖.๑	 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่การงาน

ตวัชีว้ดัที	่๖.๒	ทำางานดว้ยความเพยีรพยายาม

และอดทนเพื่อให้งานสำาเร็จตามเป้าหมาย

	 นกัเรยีนวาดภาพสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่นษุยส์รา้งขึน้

อย่างละ	1	ภาพ	แล้วเขียนบรรยายความสำาคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากภาพ	

3-5	บรรทัด	จากนั้นออกมานำาเสนอหน้าชั้นเรียน

บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

9



บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NET

	 ๑.		 สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน 79

 ในชีวิตประจำาวัน ระหว่างการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนใน 

ตอนเช้า และเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านในตอนเย็น จะเห็นได้ว่ามี

สิ่งต่าง ๆ มากมาย เช่น แสงอาทิตย์ ท้องฟ้า เมฆ ต้นไม้ ถนน รถยนต์ 

ผู้คนที่กำาลังเดิินทาง แม่ค้าที่กำาลังขายของ ชาวนากำาลังปักดำาต้นข้าว 

ผืนนาที่เขียวขจี ฝูงโคและกระบือที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ บ้านเรือนที่ตั้ง 

เรียงรายอยู่สองฟากถนน ตึกและอาคารสูงขนาดใหญ่ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่

รอบตัวเรานี้เรียกว่า สิ่งแวดล้อม

 สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

 ๑.๑	 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

   สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ จำาแนกออกเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

   ●  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ที่เป็นสิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งที่เจริญ-

เติบโต กินอาหารและนำ้าได้

   ●   สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ที่ เ ป็ นสิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต  เป็นสิ่ งที่ ไม่

สามารถเจริญเติบโตได้ กินอาหาร 

และนำ้าไม่ได้ แต่ถ้าไม่ดูแลรักษา 

อาจผุสลายหรือเสื่อมโทรมได้

๑

หน่
วยการเรียนรูท้ี่

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน

๑.	 ระบุสิ่งแวดล้อมทาง

	 ธรรมชาติและที่มนุษย์

	 สร้างขึ้น	ซึ่งปรากฏ				

				ระหว่างบ้านกับโรงเรียน

	 (ส	๕.๑	ป.๒/๑)

๒.	อธบิายความสำาคญัของ

	 ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ

	 และที่มนุษย์สร้างขึ้น

	 (ส	๕.๒	ป.๒/๑)

ผังสาระการเรียนรู้

สาระสำาคัญ

ตัวชี้วัด

•	 ระหว่างบ้านกับโรงเรียนเราจะพบสิ่งต่างๆ	มากมาย	ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	สิ่งต่างๆ	

	 เหล่านี้	เรียกว่า	สิ่งแวดล้อม	ซึ่งล้วนมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์

 
สิ่งแวดล้อม

ระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

สิ่งแวดล้อม

ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติกับ

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

10 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

๑.	 นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ	

สิ่ ง แ วดล้ อมท า ง ธ ร รมช าติ แล ะ	

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น	 โดยใช้

คำาถาม	ดังนี้

	 	 •	 ในระหว่างที่นักเรียนเดินทาง	

จากบ้านไปโรงเรียน	นักเรียนพบเจอ

อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำาตอบ ต้นไม้ ภูเขา 

แหล่งนำ้า หมู่บ้าน รถยนต์ ถนน)

	 	 •	 สิ่ ง ใดบ้ างที่ เป็นสิ่ งแวดล้อม	

ทางธรรมชาติ	 (ตัวอย่างคำาตอบ ต้นไม้ 

ภูเขา แหล่งนำ้า)

	 	 •	 สิ่ ง ใดบ้ างที่ เป็นสิ่ งแวดล้อม	

ที่มนุษย์สร้างขึ้น	 (ตัวอย่างคำาตอบ 

หมู่บ้าน รถยนต์ ถนน)

	 จากนั้นนักเรียนร่วมกันฟังคำาอธิบาย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว

๒.	 นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม	 เรื่อง		

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน

แนวข้อสอบ O-NETNET

ภูเขาเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสิ่งใด
๑ 		มนุษย์

๒ 		ธรรมชาติ
๓ 		มนุษย์และเทคโนโลยี

(เฉลย     ๒      เพราะภูเขาเกิดจากการยกตัวขึ้นของพื้นที่ทวีป ซึ่งได้รับ

แรงดันจากหินหนืดใต้พื้นโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ)



รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ต้นไม้

สัตว์

มนุษย์

ดวงอาทิตย์

ดวงจันทร์

ก้อนเมฆ

สิ่งไม่มีชีวิต เช่นสิ่งมีชีวิต เช่น น้ำา ดิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.๒80

11สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

๓.	 นักเรียนร่วมกันจำาแนกสิ่งแวดล้อม	

ทางธรรมชาตวิา่แบง่ออกเปน็กีป่ระเภท

โดยใช้แผนภาพความคิด	 แล้วสรุป	

เป็นความคิดรวบยอด

เสริมความรู้ ครูควรสอน

วันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่	 5	มิถุนายนของทุกปี	 เพื่อให้ทุกคนทั่วโลก

ตระหนักถึงความสำาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รว่มกนั	โดยประเทศไทยไดใ้หค้วามสำาคญัดว้ยการจดักจิกรรมหรอืโครงการ

ต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

๔.	 นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ

ความสำาคัญของสิ่ งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ	 โดยใช้แผนภาพความคิด	

แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่เป็นสิ่งมีชีวิต

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต

เป็นสิ่งที่เจริญเติบโต	
กินอาหารและนำ้าได้	เช่น	
ต้นไม้	หญ้า	นก	ปลา

เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้	กินอาหาร
และนำ้าไม่ได้	แต่ถ้า
ไม่ดูแลรักษาอาจผุสลาย
หรือเสื่อมโทรมได้	เช่น	
ก้อนหิน	แหล่งนำ้า

ความส�าคัญ
ของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ

เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่า

เป็นต้นกำาเนิด
ของทุกสรรพสิ่ง

ก่อให้เกิดการ
ประกอบอาชีพ

เป็นปัจจัยสำาคัญ
ในการดำารงชีวิต



บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NET

ต้นไม้ช่วยสร้างความร่มรื่น 
ช่วยให้อากาศบริสุทธิิ์

ภูเขาที่มีป่าไม้ปกคลุม
เป็นแหล่งต้นนำ้าลำาธาร

แม่นำ้าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์นำ้า เช่น ปลา กุ้ง

ดวงอาทิตย์ช่วยให้
แสงสว่าง

มนุษย์สร้างบ้าน
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน 81

12 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

๕.	 นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติว่ าถ้ ามี 	

และไม่มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	

จะส่งผลอย่างไร	 โดยใช้แผนภาพ	

ความคิด	 แล้วสรุปเป็นความคิด	

รวบยอด

ผลที่เกิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้น

เกิดความสมดุล
ในระบบธรรมชาติ	
และทำาให้มนุษย์
ดำารงชีวิตอยู่ได้

ระบบธรรมชาติ
ขาดความสมดุล
และมีผลทำาให้
มนุษย์ไม่สามารถ
ดำารงชีวิตอยู่ได้

ถ้ามี

ถ้าไม่มี

สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ

ประเทศใดเป็นประเทศแรกที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในวันใหม่

๑ 		ประเทศนิวซีแลนด์	 	 	 ๒ 			ประเทศสหราชอาณาจักร

(เฉลย    ๑    ประเทศนิวซีแลนด์ เพราะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ

สหราชอาณาจักร และประเทศที่อยู่บนลองจิจูดตะวันออกจะเข้าสู่วันใหม่ก่อนประเทศ

สหราชอาณาจักร ถ้าดูในแผนที่โลกจะพบว่าประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใกล้เส้นลองจิจูด 

๑๘๐ ำ มากที่สุด ดังนั้น ประเทศนิวซีแลนด์จึงเป็นประเทศแรกที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อน

ประเทศอื่น)

รอบรู้อาเซียนและโลก
asean



รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

รถไฟฟ้า รถยนต์ ช่วยอำานวย-
ความสะดวกในการเดินทาง

สัญญาณไฟจราจรและทางม้าลาย ทำาให้
การเดินทางสัญจรมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและปลอดภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่  ทำาให้
การติดต่อสื่อสารเป็นไป

อย่างสะดวก รวดเร็ว

บ้าน มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

 ๑.๒	 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

   สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ดัดแปลง 

เปลี่ยนสภาพ หรือสร้างขึ้นมา โดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ

   สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนมีจุดประสงค์ทั้งสิ้น เช่น เป็น 

เครื่องมือสำาหรับไว้ใช้สอย เพื่ออำานวยความสะดวกสบายและเพื่อ 

ความปลอดภัย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.๒82

13สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

๖.	 นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ

ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์

สร้างขึ้น	 โดยใช้แผนภาพความคิด		

แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

ความส�าคัญ
ของสิ่งแวดล้อม

ที่มนุษย์
สร้างขึ้น

ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

เป็นสิ่งที่อำานวย-
ความสะดวกสบาย
ให้กับมนุษย์

เพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ในสังคม

ประหยัดเวลา
ในการทำากิจกรรม
ต่าง	ๆ	ของมนุษย์

๗.	 นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นว่าถ้ามี

และไม่มีสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะส่งผล	

อย่างไร	 โดยใช้แผนภาพความคิด		

แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

ผลที่เกิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้น

มีการใช้ทรัพยากร
ต่าง	ๆ	ลดลง
ขาดความสะดวกสบาย
ในการดำารงชีวิต

ถ้ามี

ถ้าไม่มี

สิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์
สร้างขึ้น

เกิดความสะดวก
สบายในด้านต่าง	ๆ	
โดยการพึ่งพา
ทรพัยากรธรรมชาติ
ในด้านของปัจจัย
การผลิต

แนวข้อสอบ O-NETNET

ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมด
๑ 		ต้นไม้	โรงงาน

๒ 		สนามบิน	เล้าไก่
๓ 		บ้านเรือน	ก้อนเมฆ

(เฉลย    ๒     เพราะต้นไม้  ก้อนเมฆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้น)



บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NET

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน 83

	 ๒.		 ความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
	 	 กับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนมนุษย์ มนุษย์

ตอ้งพึง่พาอาศยัธรรมชาตใินการดำารงชวีติ เชน่ นำาพชืมาเปน็อาหารและ 

ยารกัษาโรค นำาตน้ไมม้าสรา้งเปน็ทีอ่ยูอ่าศยั นำานำา้มาใชใ้นการเพาะปลกู

 ปัจจุบันมนุษย์ใช้ธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งภูเขา ป่าไม้  

แหล่งนำ้า อากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่เย็นสบาย ล้วนเป็นธรรมชาติ 

ที่ประกอบเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ธรรมชาติ

ต้นไม้

ภูเขา หิน แร่

แม่นำ้า ลำาคลอง
ลำาธาร ลำาห้วย

แสงแดด ก้อนเมฆ
ทะเล ภูเขา ป่าไม้

มนุษย์นำาต้นไม้มาทำาไม้
สำาหรับสร้างบ้าน

มนุษย์นำาแร่ในหินที่อยู่
บนภูเขามาทำาโลหะ เช่น
เหล็ก ทองแดง เงิน

มนุษย์นำานำ้ามาใช้อุปโภค
บริโภคในครัวเรือน และ
ใช้ทำาการเกษตร

มนุษย์นำาองค์ประกอบ
ในธรรมชาติมาใช้สำาหรับ
การพักผ่อน

บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย

เครื่องมือใช้สอย
เครื่องจักรกล

เขื่อน ฝาย คลองส่งนำ้า

แหล่งท่องเที่ยว

มนุษย์ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

14 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

แนวข้อสอบ O-NETNET

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีความสำาคัญกับมนุษย์อย่างไร

๑ 		สร้างที่อยู่อาศัย
๒ 		ป้องกันอันตราย
๓ 		สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน

(เฉลย    ๑     เพราะมนุษย์นำาต้นไม้มาทำาไม้สำาหรับสร้างบ้านเรือน 

ที่อยู่อาศัย)

๘.	 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบ

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ		

และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นว่ามี

ความเหมือนและความแตกต่างกัน

อย่างไร	 โดยใช้แผนภาพความคิด		

แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

๙.	 นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับ

โรงเรียน	โดยใช้คำาถาม	ดังนี้

	 	 •	 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น	มีผลต่อ

การดำาเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร	

(ตัวอย่างคำาตอบ  มนุษย์ต้องพึ่งพา

อ า ศั ย ธ ร ร ม ช า ติ ใ น ก า ร ดำ า ร ง ชี วิ ต  

โดยการนำาทรัพยากรธรรมชาติมาเป็น

ปัจจัยในการอำานวยความสะดวกต่าง ๆ 

แ ล ะ ยั ง ช่ ว ย เ ส ริ ม ส ร้ า ง อ า ชี พ  เ ช่ น 

การเกษตรและการประมงของประชากร 

ที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งนำ้า)

				สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ เหมือน

		สิ่งแวดล้อม
			ที่มนุษย์สร้างขึ้น

						เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

				ก่อนมนุษย์	มีทั้ง

		สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต	

				เช่น	ต้นไม้	ก้อนหิน	

							แหล่งนำ้า

				เป็นสิ่งที่มนุษย์
						สร้างสรรค์และ
							พัฒนาขึ้น
							เพื่อตอบสนอง
					ความต้องการและ
		ความสะดวกสบาย

ใช้เป็นปัจจัย

ในการดำารงชีวิต

ของมนุษย์
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Applying and Constructing the Knowledge
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.๒84

 สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่  

รอบตัว เรามีความสำ าคัญต่อ

การดำารงชีวิต การไม่ดูแลรักษา

สิ่ งแวดล้อมหรือการใช้อย่าง

ฟุ่ม เฟือย ทำ า ให้สิ่ งแวดล้อม 

เสื่อมโทรมลง และส่งผลกระทบ

ต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์

การประกอบอาชีพประมง
บริเวณชายฝั่งทะเล

มนุษย์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อตากอาหารให้แห้ง

มนุษย์ใช้แม่นํ้าลําคลอง
เป็นเส้นทางคมนาคม

มนุษย์นําไม้มาสร้างบ้าน
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

มนุษย์ปลูกฝ้ายเพื่อนํามาทําเป็น
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

15สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

๑๐.		นั ก เ รี ยนแต่ละคนระบุ เกี่ ยวกับ	

สิ่ งแวดล้อมที่พบเห็นในระหว่ าง	

การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ได้

มากทีส่ดุ	แลว้จำาแนกเปน็สิง่แวดลอ้ม

ทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่นษุย์

สร้างขึ้น	 พร้อมอธิบายความสำาคัญ	

และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา	

ลงในตารางความรู้ 	 โดยสรุปเป็น	

ความคิดรวบยอด

	 จากนัน้นกัเรยีนตรวจสอบความถกูตอ้ง

และความเรียบร้อยของตารางความรู	้

หากพบข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไข

ให้ถูกต้อง

เสริมความรู้ ครูควรสอน

วนัประมงแหง่ชาตติรงกบัวนัที	่๒๑	กนัยายนของทกุป	ีเพือ่เปน็การสนบัสนนุ

การทำาอาชีพประมงและเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจในการประกอบอาชีพ

ประมง	 ในวันนี้จะหยุดทำาการประมง	 และจะมีการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่	

แหล่งนำ้า

ตารางความรู้

สิ่งแวดล้อม ความส�าคัญ
สิ่งแวดล้อม
ระหว่างบ้าน
กับโรงเรียน

สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้น

(ภูเขา ต้นไม้ 
แหล่งนำ้า
แสงแดด 
ก้อนหิน ท้องฟ้า)

(บ้านเรือน
รถยนต์ 
โรงพยาบาล
สถานีตำารวจ)

(เป็นปัจจัย
สำาคัญในการ
ดำารงชีวิต)

(เปน็สิง่ทีอ่ำานวย-
ความสะดวก 
และใช้เป็นที่อยู่
อาศัย)

•	 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
	 	(1.  ระบุสิ่งต่าง  ๆ รอบตัวได้อย่างถูกต้อง
	 	2.    เข้าใจความสัมพันธ์ทางธรรมชาติของ
     สิ่งแวดล้อมรอบตัว
	 3.   เข้าใจความสัมพันธ์ของธรรมชาติ
    และมนุษย์)



บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NET

เว็บไซต์แนะนํํา

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย www.tei.or.th

สิ่งแวดล้อม 
ระหว่างบ้าน
กับโรงเรียน

สิ่งแวดล้อม

คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

กับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

สิ่งแวดล้อมล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

โดยมนุษย์ต้องพึ่ งพาอาศัยสิ่ งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติในการดำารงชีวิต และอาศัยสิ่งแวดล้อม 

ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่ออำานวยความสะดวก

ผังสรุปสาระสํําคัญ

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน 85
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St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

๑๑.		นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการ

ดังนี้

	 		 •	 สิ่งแวดล้อม	คือ	สิ่งต่าง	ๆ	ที่อยู่

รอบตัวเรา	 ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์

สร้างขึ้น	 สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนมี

ความสัมพันธ์กัน	 โดยมนุษย์พึ่งพา

อาศัยสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ 	

ในการดำารงชวีติ	และอาศยัสิง่แวดลอ้ม

ที่มนุษย์สร้างขึ้น	 เพื่ออำานวยความ

สะดวกสบาย

๑๒.	นกัเรยีนออกมานำาเสนอตารางความรู้

หน้าชั้นเรียน

๑๓.	นักเรียนร่วมกันจัดป้ายนิเทศแสดง

ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	

ทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่นษุย์

สร้างขึ้น	 และความสัมพันธ์ระหว่าง

ธรรมชาติ	 มนุษย์	 และสิ่งที่มนุษย์	

สร้างขึ้น	 เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้	

ให้กับเพื่อน	ๆ	ในโรงเรียน

แนวข้อสอบ O-NETNET

ถ้าไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมนุษย์จะเป็นอย่างไร
๑ 		ขาดแคลนอาหาร
๒ 		ขาดความรัก	ความสามัคคี
๓ 		ขาดความอบอุ่น

(เฉลย    ๑     เพราะมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ

ในการดำารงชีวิต  เช่น นำาพืชมาเป็นอาหารและยารักษาโรค)
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เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 
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กิจกรรมการเรียนรู้

ค�าถามพัฒนากระบวนการคิด

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.๒86

   ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันระบุสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นระหว่างการเดินทาง 
 จากโรงเรียนกลับบ้าน หรือจากบ้านไปโรงเรียนให้ได้มากที่สุด แล้ว 
 จำาแนกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  
 ลงในแผนภาพความคิด และนำาเสนอหน้าชั้นเรียน
   ๒. นักเรียนวาดภาพสิ่งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่นักเรียน 
 พบเห็นระหว่างทางจากบ้านมาโรงเรียนและจากโรงเรียนไปบ้าน  
 อย่างละ ๑ ชนิด และอธิบายว่ามีประโยชน์ต่อการดำารงชีวิตอย่างไร
   ๓. นักเรียนวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสิ่งที ่
 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นลงในแผนภาพ 
 ความคิด ดังตัวอย่าง

   ๑. ระหว่างทางมาโรงเรียน นักเรียนพบเห็นสิ่งใดบ้างที่เกิดขึ้นเอง
 ตามธรรมชาติ
   ๒. สิง่ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตมิคีวามสำาคญัต่อการดำารงชวีติของมนษุย์ 
 อย่างไร
   ๓. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกมีอะไรบ้าง
   ๔. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความสำาคัญอย่างไร
   ๕. นักเรียนต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอย่างไรบ้าง

       สิ่งที่เกิดขึ้นเอง 
   ตามธรรมชาติ

    สิ่งที่มนุษย์
        สร้างขึ้นเหมือน
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๑. ต้นไม้   ก้อนเมฆ   ดวงอาทิตย์

๒. มนษุย์นำาพชืมาเป็นอาหารและยารกัษาโรค

นำาต้นไม้มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย 

 นำานำ้ามาใช้ในการเพาะปลูก

๓. บ้านเรือน   รถยนต์   ถนน

๔. เพื่อความปลอดภัยและความสะดวก

สบาย

๕. ใช้แหล่งนำ้าในการอุปโภคบริโภค

 ใช้อากาศในการหายใจ

แนวค�าตอบ

ส	๕.๑	ป.๒/๑

ส	๕.๒	ป.๒/๑

ตัวชี้วัด

แนวข้อสอบ O-NETNET

นักเรียนจะมีวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ยั่งยืน

๑ 		คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
๒ 		เทนำ้าเสียจากการอุปโภคบริโภคลงสู่แหล่งนำ้า
๓ 		เปิดไฟทุกดวงที่อยู่ในโรงเรียนเพื่อเพิ่มความสว่าง

(เฉลย    ๑     เพราะการคัดแยกขยะจะช่วยให้เกิดความสะอาด

และความปลอดภยั และขยะบางชนดิสามารถนำากลบัมารไีซเคลิใหมไ่ด)้



 
 
 
 
 

 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 

 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้          
 มาตรฐาน  ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนั  
  ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูล 
  ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใชภู้มิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค ์
  วถีิการด าเนินชีวติ มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 ตัวช้ีวดั 
 ส 5.1 ป.2/1 ระบุส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงปรากฏระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 
 ส 5.2 ป.2/1 อธิบายความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
 
 
 1. อธิบายส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  (K) 
 2. วเิคราะห์ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  (P) 
 3. เห็นความส าคญัของการศึกษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  (A) 
 
 
 
 
  
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ส่ิงแวดล้อมระหว่างบ้านกบัโรงเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง ส่ิงแวดล้อมและความส าคญัของส่ิงแวดล้อม 

ทางธรรมชาติกบัส่ิงแวดล้อมทีม่นุษย์สร้างขึน้ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

ตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้
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 ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน เราจะพบส่ิงต่าง ๆ มากมายทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย ์
 สร้างข้ึน ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเรียกวา่ ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงลว้นมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติของมนุษยท์ั้งส้ิน 
 

 
 
 1. ส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
 

 
  

 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
 
 
 

 1. ใฝ่เรียนรู้  

 2. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

 
 

 1. ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มีผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยอ์ยา่งไร 
 2. นกัเรียนจะดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 

 สาระการเรียนรู้ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    ค าถามส าคญั   

  สาระส าคญั 

    สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
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 1.  นกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  
โดยใชค้  าถาม ดงัน้ี 
  • ในระหวา่งท่ีนกัเรียนเดินทางจากบา้นไปโรงเรียน นกัเรียนพบเจออะไรบา้ง 
  (ตวัอยา่งค าตอบ เจอคนก าลงัซ้ือของ เจอแสงแดดในตอนเชา้ เจอตน้ไม ้ภูเขา แหล่งน ้า  
เจอสัตวต่์าง ๆ เจอหมู่บา้น เจอรถยนตบ์นทอ้งถนน) 
  • ส่ิงใดบา้งท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
  (ตวัอยา่งค าตอบ แสงแดด ตน้ไม ้ภูเขา แหล่งน ้า และสัตวต่์าง ๆ) 
  • ส่ิงใดบา้งท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
  (ตวัอยา่งค าตอบ หมู่บา้น รถยนต ์ถนน) 
  • นกัเรียนตอ้งพึ่งพาส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง 
  (ตวัอยา่งค าตอบ ใชต้น้ไมใ้นการบงัแสงแดด) 
  • ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มีความส าคญักบั
นกัเรียนอยา่งไร 
  (ตวัอยา่งค าตอบ ท าใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้และการด าเนินชีวิตไดรั้บความสะดวกสบาย) 
 
 
 
 
 2.  นักเรียนศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

     การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ดา้นการรวบรวมขอ้มูล 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมทกัษะทางภูมิศาสตร์ดา้นการสังเกต และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ดา้นการตั้งค  าถามทางภูมิศาสตร์ 

St

ep 1
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 3. นกัเรียนวิเคราะห์ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
โดยสรุปค าตอบของนกัเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดงัตวัอยา่ง 
  • ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นคิดวเิคราะห์และสรุปความรู้  (Processing)  
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •   

ความส าคัญของ
ส่ิงแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ 

เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า ก่อใหเ้กิดการ
ประกอบอาชีพ 

เป็นตน้ก าเนิด 
ของทุกสรรพส่ิง 

เป็นปัจจยัส าคญัในการ
ด าเนินชีวติของมนุษย ์

 

เป็นทรัพยากรส าคญั
ทางเศรษฐกิจ 

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ของมนุษย ์

St
ep 2
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  • ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนวา่มีความเหมือนและความแตกต่างกนัอยา่งไร โดยสรุปเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน  
ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญของ
ส่ิงแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึน้ 

ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 

เป็นส่ิงท่ีอ านวยความ
สะดวกสบายใหก้บัมนุษย ์

 

ประหยดัเวลาในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์

 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมทีม่นุษย์สร้างขึน้ เหมือน 

เป็นส่ิงท่ีมีมาก่อนมนุษย ์ 
มีทั้งส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ 
เช่น ตน้ไม ้กอ้นหิน แหล่งน ้า 

เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรค ์ 
และพฒันาข้ึน เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการและความ
สะดวกสบายของมนุษย ์
 

ใชเ้ป็นปัจจยั 
ในการด ารงชีวติ 

ของมนุษย ์
 

เพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในสังคม 
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 5. นกัเรียนร่วมกนัยกตวัอยา่งเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย ์
สร้างข้ึนอยา่งละ 1 ตวัอยา่ง วา่ถา้มีหรือไม่มีส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวจะส่งผลอยา่งไร โดยสรุปค าตอบของ
นกัเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ตน้ไม ้

ความส าคัญ 

ช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศ 
และใหร่้มเงา เม่ือเวลาแดดร้อน 

ผลทีเ่กดิขึน้ 

ท าใหส่ิ้งมีชีวติสามารถด ารงชีวติ
อยูไ่ด ้

ผลทีเ่กดิขึน้ 

ท าใหโ้ลกร้อนข้ึนและส่ิงมีชีวติ
ไดรั้บผลกระทบ 

ถา้ไม่มี 

ถา้มี 

ผลทีเ่กดิขึน้ 

มีความสะดวกและประหยดัเวลา
ในการเดินทาง 

 

ถา้ไม่มี 

ถา้มี 

ส่ิงแวดล้อมทีม่นุษย์สร้างขึน้ 

รถยนต ์

ผลทีเ่กดิขึน้ 

การเดินทางตอ้งใชเ้วลามาก 
ท าใหเ้สียเวลาในการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 

ความส าคัญ 

ใชใ้นการเดินทางไปสถานท่ีต่าง ๆ 
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 6. นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้ดีและขอ้เสียของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยสรุปเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อดี 
 

เป็นสถานท่ีพกัผอ่นของมนุษย ์

ข้อเสีย 
 

อาจก่อให้เกิดภยัธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 

ข้อดี 

อ านวยความสะดวกสบาย 
ในการด าเนินชีวิต 

ข้อเสีย 

ก่อใหเ้กิดมลภาวะและ 
เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ส่ิงแวดล้อมทีม่นุษย์สร้างขึน้ 
 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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 7. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติ มนุษย ์
และส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยยกตวัอยา่งมา 3 ตวัอยา่ง แลว้บนัทึกค าตอบลงในตารางความรู้ 
ดงัตวัอยา่ง 
 

ธรรมชาติ มนุษย์ ส่ิงทีม่นุษย์สร้างขึน้ 
แม่น ้า มนุษยใ์ชใ้นการอุปโภคบริโภค 

ในครัวเรือน และใชใ้นการเกษตร 
เข่ือน  ฝาย  คลองส่งน ้า 

ป่าไม ้ มนุษยน์ าตน้ไมม้าสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
ของตกแต่ง 

บา้นเรือน  เฟอร์นิเจอร์ 

ทรัพยากรน ้ามนั มนุษยน์ ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการ
เดินทาง 

รถยนต ์

 
 
 
 
 8. นกัเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า แลว้สรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยใชค้  าถาม ดงัน้ี 
  • ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มีผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์
อยา่งไร 
  (ตวัอยา่งค าตอบ มนุษยพ์ึ่งพาอาศยัธรรมชาติในการด ารงชีวติ โดยการน าทรัพยากรธรรมชาติ 
มาเป็นปัจจยัในการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และยงัช่วยเสริมสร้างอาชีพ เช่น การเกษตร การประมง 
ของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่กลแ้หล่งน ้า) 
  • นกัเรียนจะดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติอยา่งไร 
  (ตวัอยา่งค าตอบ ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน ้า ปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มออกซิเจนและ 
ความร่มร่ืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมความสามารถทางภูมิศาสตร์ดา้นความเขา้ใจระบบธรรมชาติของมนุษย ์

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ดา้นการสรุปเพื่อตอบค าถาม 
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 9.  นกัเรียนแต่ละคนระบุเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีพบเห็นในระหวา่งการเดินทางจากบา้นไปโรงเรียน
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด แลว้จ าแนกเป็นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน พร้อมอธิบาย
ความส าคญัและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาลงในตารางความรู้ ในช้ินงานท่ี 1 เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มระหวา่ง
บา้นกบัโรงเรียน 
 
 
 
 
  10. นกัเรียนตรวจสอบความถูกตอ้งและความเรียบร้อยของช้ินงาน หากพบขอ้ผดิพลาดใหป้รับปรุง
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
  11. นกัเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีเขา้ใจเป็นความรู้ร่วมกนั ดงัน้ี 
  ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน เราจะพบส่ิงต่าง ๆ มากมายทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเรียกวา่ ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงลว้นมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติของมนุษยท์ั้งส้ิน 
 
 
 
 

  12. นกัเรียนน าเสนอช้ินงาน เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน หนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
 
  13. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบัวธีิการท างานใหเ้ห็นการคิดเชิงระบบและวธีิการท างาน 
ท่ีมีแบบแผน 
 
 
 
 
 
 

ข้ันปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   
 

ขั้นส่ือสารและน าเสนอ (Applying the Communication Skill) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •   • 

 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ดา้นความเขา้ใจระบบธรรมชาติของมนุษย ์

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นการส่ือสาร 

St
ep 3

St

ep 4
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  14. นกัเรียนร่วมกนัจดัป้ายนิเทศแสดงขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และเสนอแนวทางการรักษาและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพื่อแบ่งปันความรู้ใหก้บั
เพื่อน ๆ ในโรงเรียน 
  15. นกัเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลงัการเรียนและหลงัการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปน้ี 
  • ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ในวนัน้ีคืออะไร 
  • นกัเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
  • เพื่อนนกัเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
  • นกัเรียนพอใจกบัการเรียนในวนัน้ีหรือไม่ เพียงใด 
  • นกัเรียนจะน าความรู้ท่ีไดน้ี้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทัว่ไป 
   ไดอ้ยา่งไร 
  จากนั้นแลกเปล่ียนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอนวา่จะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมใหม้ากข้ึนกวา่เดิมในขั้นตอนใดบา้ง ส าหรับการท างานในคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันประเมินเพ่ือเพิม่คุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •     
 

St
ep 5
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 1.  หนงัสือเรียน รายวชิาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 ของสถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
 2. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
       
 1. ประเมินความรู้ เร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  (K)  ดว้ยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  (P)  ดว้ยแบบประเมิน 
 3. ประเมินช้ินงาน เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน  (P)  ดว้ยแบบประเมิน 
 4. ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน  (A)  ดว้ยแบบประเมิน 
 

 
  

 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

รายการการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
กระบวนการ 
ท างานกลุ่ม 

มีการก าหนดบทบาท 

สมาชิกชดัเจน และ 

มีการช้ีแจงเป้าหมาย 

การท างาน มีการ
ปฏิบติังานร่วมกนั 

อยา่งร่วมมือร่วมใจ 

พร้อมกบัการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการก าหนดบทบาท 

สมาชิกชดัเจน  
มีการช้ีแจงเป้าหมาย 

อยา่งชดัเจนและ
ปฏิบติังานร่วมกนั 

แต่ไม่มีการประเมิน 

เป็นระยะ ๆ 

มีการก าหนดบทบาท 

เฉพาะหวัหนา้ 

ไม่มีการช้ีแจงเป้าหมาย 

อยา่งชดัเจน 

ปฏิบติังานร่วมกนั 

ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการก าหนด 

บทบาทสมาชิก 

และไม่มีการช้ีแจง
เป้าหมาย สมาชิก 

ต่างคนต่างท างาน  

      ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

การประเมนิการเรียนรู้ 

   แบบประเมนิตามสภาพจริง (Rubrics) 
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 แบบประเมินช้ินงาน เร่ือง ส่ิงแวดล้อมระหว่างบ้านกบัโรงเรียน 

 
                                                                                       

รายการการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ความสามารถ 
      ทางภูมศิาสตร์ 
• ความเขา้ใจระบบ
 ธรรมชาติ  
 และมนุษย ์
• การใหเ้หตุผล 
 ทางภูมิศาสตร์ 

ส ารวจและระบุ
ส่ิงแวดลอ้ม 
ทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย ์
สร้างข้ึนระหวา่งบา้น
กบัโรงเรียน 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น 

ส ารวจและระบุ
ส่ิงแวดลอ้ม 
ทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย ์
สร้างข้ึนระหวา่งบา้น
กบัโรงเรียน 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
แต่ไม่ครบถว้น 

ส ารวจและระบุ
ส่ิงแวดลอ้ม 
ทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย ์
สร้างข้ึนระหวา่งบา้น
กบัโรงเรียน 
ไดเ้พียงบางส่วน 
 

ส ารวจและระบุ
ส่ิงแวดลอ้ม 
ทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย ์
สร้างข้ึนระหวา่งบา้น
กบัโรงเรียน 
ไดต้ามค าแนะน า 
ของครู 

2. กระบวนการ 
      ทางภูมศิาสตร์ 
• การตั้งค าถาม 
 เชิงภูมิศาสตร์ 
• การรวบรวม
 ขอ้มูล 
• การจดัการขอ้มูล 
• การวิเคราะห์
 ขอ้มูล 
• การสรุปเพ่ือ 
 ตอบค าถาม 

ด าเนินการตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 
และครบถว้น 
ทุกขั้นตอน  

ด าเนินการตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 
แต่ไม่ครบถว้น 
ทุกขั้นตอน 

ด าเนินการตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ไดถู้กตอ้ง
บางส่วน แต่ไม่
ครบถว้น 

ด าเนินการตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ไดบ้า้ง 

3. ทักษะ 
     ทางภูมิศาสตร์ 
• การสงัเกต 
• การแปลความ
 ขอ้มูลทาง
 ภูมิศาสตร์ 
• กรใชเ้ทคนิค 
 และเคร่ืองมือ 
 ทางภูมิศาสตร์ 

สงัเกตและแปลความ
ขอ้มูล ความส าคญั 
ของส่ิงแวดลอ้ม 
ทางธรรมชาติกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้น 
 

สงัเกตและแปลความ
ขอ้มูล ความส าคญั 
ของส่ิงแวดลอ้ม 
ทางธรรมชาติกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนไดถู้กตอ้ง  
แต่ไม่ครบถว้น 

สงัเกตและแปลความ
ขอ้มูล ความส าคญั 
ของส่ิงแวดลอ้ม 
ทางธรรมชาติกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนไดถู้กตอ้ง 
เพียงบางส่วน  
และไม่ครบถว้น 

สงัเกตและแปลความ
ขอ้มูล ความส าคญั 
ของส่ิงแวดลอ้ม 
ทางธรรมชาติกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนไดต้าม
ค าแนะน าของครู 
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                                                                                                                   เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการการประเมนิ ระดบัคุณภาพ 
1.  ความสามารถทางภูมิศาสตร์         4            3             2              1 
2.  กระบวนการทางภูมิศาสตร์         4            3             2              1 
3.  ทกัษะทางภูมิศาสตร์         4            3             2              1 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
11-12   4  (ดีมาก) 
9-10   3  (ดี) 
7-8   2  (พอใช)้ 
1-6   1  (ควรปรับปรุง) 
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                                                                                                    ลงช่ือ  
  (   ) 
  ต  าแหน่ง  
 

 
 

 
 
ผลการจดัการเรียนการสอน 
  
  
  
ปัญหา/อุปสรรค 
  
  
  
แนวทางแกไ้ข 
  
  
  
 

  ครูผูส้อน  
        (   ) 
 วนัท่ีบนัทึก  
 

บันทกึหลงัการสอน 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
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          เฉลยช้ินงานที ่1  เร่ือง ส่ิงแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
   
  วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
 ช่ือ_____________________________เลขท่ี______ชั้น__________ 
 
 นกัเรียนแต่ละคนระบุเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีพบเห็นในระหวา่งการเดินทางจากบา้นไปโรงเรียน 
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด แลว้จ าแนกเป็นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน พร้อมอธิบาย
ความส าคญั และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาลงในตารางความรู้ 
 

ตารางความรู้ 
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมระหว่างบ้านกบัโรงเรียน ความส าคัญ 

ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ (ภูเขา  ตน้ไม ้ แหล่งน ้า  แสงแดด    
กอ้นหิน  ทอ้งฟ้า)  

(เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวติ) 
  

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (บา้นเรือน  รถยนต ์ โรงพยาบาล    
สถานีต ารวจ)  

(เป็นส่ิงอ านวยความสะดวก   
และใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั)  

• ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 (1. ระบุส่ิงต่าง ๆ รอบตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
  2. เขา้ใจความสัมพนัธ์ทางธรรมชาติของส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  
  3. เขา้ใจความสัมพนัธ์ของธรรมชาติและมนุษย)์  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ได_้_________คะแนน 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
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สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด
๑๒๕๖/๙ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๔๓-๘๐๐๐ (อัตโนมัติ ๑๕ สาย), ๐-๒๒๔๑-๘๙๙๙
แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : ๐-๒๒๔๑-๔๑๓๑, ๐-๒๒๔๓-๗๖๖๖

สงวนลิขสิทธิ์ หนังสือเล่มนี้ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
website : 

www.iadth.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์

• จัดกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ใหม่
• ปรับโครงสร้างรายวิชาใหม่
• เพิ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความจำาเป็น
• เลื่อนไหลเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
• ตัดเนื้อหาที่มีความซ้ำาซ้อนกับเนื้อหา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

8 8 5 4 5 1 5 6 1 8 9 1 3

หลักสูตรใหม่
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

• การเรียนรู้ภูมิศาสตร์  (Geo-literacy) 
 โดยมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ความสามารถ
 ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์
 และทักษะทางภูมิศาสตร์
• ปรับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
 แกนกลางสาระภูมิศาสตร์

• จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
• เปลี่ยนชื่อสาระการเรียนรู้ใหม่
• เพิ่มเติมเนื้อหาด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัย 
 สอดคล้องต่อการดำารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
• เลื่อนไหลบางเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
• เพิ่มเติมสาระที่ ๔ เทคโนโลยี
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