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หลักสูตรรายวิชา 
ช่ือวิชา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม รหสัวิชา  30000-1301 
ท.ป.น.2-2-3   จ านวนคาบสอน 4 คาบ : สัปดาห์   ระดับช้ัน ปวส.       

 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี  โลหะมีค่าและอญัมณี  ปิโตรเลียมและ

ผลิตภัณฑ์ การใช้พลงังานเพื่อการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยากบัอาชีพ  การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ  และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. มีทกัษะการทดลอง การค านวณ การวิเคราะห์และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสัยที่ดีในการท างาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี   โลหะมีค่าและอัญมณี   ปิโตรเลียมและ        

ผลิตภัณฑ์ การใช้พลงังานเพื่อการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยากบัอาชีพ  การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ  และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี   ปิโตรเลียมและ
ผลิตภณัฑต์ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ จากการศึกษา การจดัการทรัพยากร พลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี   โลหะมีค่าและอัญมณี   ปิโตรเลียมและ

ผลิตภัณฑ์  การใช้พลงังานเพื่อการขนส่ง  สารเคมีในอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยากบัอาชีพ  การจดัการส่ิงแวดลอ้ม     
ในงานอาชีพ  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
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หน่วยการเรียนรู้ 
ช่ือวิชา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม รหสัวิชา 30000-1301 
ท.ป.น.2-2-3    จ านวนคาบสอน 4 คาบ : สัปดาห์    ระดับช้ัน ปวส.   

 
หน่วย
ที่ 

ช่ือหน่วย 
จ านวน
คาบ 

ที่มา 
A B C D E F G 

1 แร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคม ี 10 / / - / - - / 

2 โลหะมีค่าและอญัมณี 10 / / - / - - / 

3 ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์ 12 / / / - / / / 

4 การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง 8 / / / - / / / 

5 สารเคมีในอุตสาหกรรม 10 / / - - - - / 

6 การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 10 / / - - / / / 

7 การจดัการส่ิงแวดลอ้มและนิเวศวิทยาในงานอาชีพ 12 / / - - / / / 

รวม 72        
หมายเหตุ  A = หลกัสูตรรายวิชา 

    B = หนงัสือเรียนวิชาการจดัการทรัพยากรพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (อ.ชลธิชา เหล็กกลา้ ส านกัพิมพ์
ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ) 
     C=  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล. (2558). พลังงานปิโตรเลียม.  [ออนไลน์]. แหล่งขอ้มลู : 
http:// www.rmutphysics.com/learning/2/energy/2.pdf.   

    D = มหาวิทยาลยัมหิดล.(2558).สาระน่ารู้เร่ืองรัตนชาติ. [ออนไลน์]. แหล่งขอ้มูล :  
 http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/earth-science.     

    E =   วินยั วีระวฒันานนท,์ รศ.ดร. และคณะ. การศึกษาส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
                      โอเดียนสโตร์, 2537 
                 F =   มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ.์(2558).ระบบนิเวศ. [ออนไลน]์. แหล่งขอ้มูล :     
http://human.uru.ac.th/Major_online/SOC/02Ecosystem/Life_2.htm 
                  G = อื่นๆ 
 
 
 

http://www.rmutphysics.com/learning/2/energy/2.pdf
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โครงการจัดการเรียนรู้ 
ช่ือวิชา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม รหสัวิชา  3000-1312 
ท.ป.น.2-2-3   จ านวนคาบสอน 4 คาบ : สัปดาห์   ระดับช้ัน ปวส.         

สัปดาห์ที ่ หน่วยที่ ช่ือหน่วย/รายการสอน จ านวนคาบ 
1-3 1 แร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคม ี

1. ความหมายของแร่และสินแร่ 
2. ประเภทของแร่ 
3. แหล่งของแร่ในประเทศไทย 
4. สมบตัิของแร่ 
5. องคป์ระกอบทางเคมีและลกัษณะของแร่ 
6. การสกดัโลหะออกจากแร่ 
7. ความส าคญัของแร่ธาตุต่าง ๆ 

10 

3-5 2 โลหะมีค่าและอัญมณ ี
     1. โลหะมีค่า 
           1.1 ความหมายของโลหะมีคา่ 
           1.2 ความส าคญัของโลหะมีค่า 
                  1.2.1 ทองค า 
                  1.2.2 เงิน 
                  1.2.3 แพลทินมั 
    2. อญัมณี 
           2.1 ความหมายของอญัมณี 
           2.2 ประเภทของอญัมณี 
           2.3 องคป์ระกอบทางเคมีและลกัษณะของอญัมณี 
           2.4   แหล่งของอญัมณีที่ส าคญัในประเทศไทย 

10 

6-8 3 ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 
1.  ธรรมชาติและการก าเนิดปิโตรเลียม 
2.  การส ารวจแหล่งพลงังานปิโตรเลียม 
3.  การเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม 
4.  การกลัน่แยกปิโตรเลียม 
 4.1 น ้ามนัดิบ 
 4.2 ก๊าซธรรมชาติ 
5.  ผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม 
6.  แหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย 

7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 

12 
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สัปดาห์ที ่ หน่วยที่ ช่ือหน่วย/รายการสอน จ านวนคาบ 
9-11 4 การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง 

1.  การขนส่ง 
2. พลงังานที่น ามาใชเ้พื่อการขนส่ง 
3. การขนส่งกบัมลพิษทางอากาศ 

10 

11-13 5 สารเคมีในอุตสาหกรรม 
1. ความหมายของอุตสาหกรรม 
2. ประเภทของอุตสาหกรรม 
3. สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
4. สารเคมีอื่นๆ ที่ใชใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท 
5. สารเคมีที่ถูกปลดปลอ่ยจากโรงงานอุตสาหกรรม 

10 

14-15 6 การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
1. ทรัพยากรพลงังาน 
      1.1 ความหมายทรัพยากรพลงังาน 
      1.2 ประเภทของทรัพยากรพลงังาน 
      1.3 ความส าคญัของพลงังานทีม่ีต่อการด ารงชีวิต 
2. ส่ิงแวดลอ้ม 
      2.1 ความหมายของส่ิงแวดลอ้ม 
      2.2 ประเภทของส่ิงแวดลอ้มได ้
      2.3 สมบตัิและความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 
3. การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

         3.1 การอนุรักษพ์ลงังาน 
         3.2 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

8 

16-18 7 การจัดการส่ิงแวดล้อมและนเิวศวิทยาในงานอาชีพ 
   1. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
       1.1 ความหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
       1.2  แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
       1.3  แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 
   2.  นิเวศวิทยากบัอาชีพ 
       2.1 นิเวศวิทยา 
       2.2 สมดุลของระบบนิเวศ 
       2.3 การสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศ  
         2.4 การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในอาชีพ 

12 
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   3.   การจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัสากล 
         3.1 องคป์ระกอบของมาตรฐาน ISO 14000 
         3.2 ประโยชน์ของการท ามาตรฐาน ISO 14000 
  4.   การด าเนินกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
        4.1 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน  
               ISO 14001 
        4.2  ตวัอยา่งการด าเนินกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
งานอาชีพ  
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สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
ช่ือวิชา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม รหสัวิชา 30000-1301 
ท.ป.น.2-2-3   จ านวนคาบสอน 4 คาบ : สัปดาห์   ระดับช้ัน ปวส.      

 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 1 แร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี 
1. ความหมายของแร่และสินแร่ 
2. ประเภทของแร่ 
3. แหล่งของแร่ในประเทศไทย 
4. สมบตัิของแร่ 
5. องคป์ระกอบทางเคมีและลกัษณะของแร่ 
6. การสกดัโลหะออกจากแร่ 
7. ความส าคญัของแร่ธาตุต่าง ๆ 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
         แสดงความรู้ เก่ียวกบัแร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคมี   
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นความรู้ 
1.  บอกความหมายของแร่ได ้
2. จ าแนกประเภทของแร่ได ้
3. ระบุประเภทของแร่ได ้
4. บอกแหล่งของแร่ชนิดต่าง ๆในประเทศไทยได ้
5. บอกสมบติัพื้นฐานของแร่ได ้
6. บอกองคป์ระกอบทางเคมีของแร่ชนิดต่าง ๆได้ 
7. อธิบายกระบวนการสกดัโลหะออกจากแร่ได  ้
8. ประเมินความส าคญัของแร่ธาตุต่าง ๆ ในเชิงเศรษฐศาสตร์

ได ้
ใบกิจกรรมที่  1.1 ,1.2,1.3,1.4,1.5 
กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การทดลองที่ 1.1    เร่ือง การทดสอบแร่บางชนิด
ดว้ยการสังเกตสีเปลวไฟ 
 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
       ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัแร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคมี  
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นทกัษะ    
       เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของแร่ธาตุบางชนิดดว้ยวิธีการ
สังเกตสีของเปลวไฟ 
 

การบูรณาการความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 
กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 

      ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-พอเพียง 
      มีคุณธรรมจริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ ตระหนักถึงคุณค่า บู รณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D  น าไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพและชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 2 โลหะมีค่าและอัญมณ ี
     1. โลหะมีค่า 
           1.1 ความหมายของโลหะมีค่า 
           1.2 ความส าคญัของโลหะมีค่า 
                  1.2.1 ทองค า 
                  1.2.2 เงิน 
                  1.2.3 แพลทินัม 
    2. อญัมณี 
           2.1 ความหมายของอญัมณี 
           2.2 ประเภทของอญัมณี 
           2.3 องคป์ระกอบทางเคมีและลกัษณะ
ของอญัมณี 
           2.4   แหล่งของอญัมณีที่ส าคญัในประเทศ
ไทย 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัโลหะมีค่าและอญัมณี 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นความรู้ 

1. บอกความหมายของโลหะมีค่าได ้
2. ยกตวัอยา่งโลหะมีค่าได ้
3. บอกความส าคญัของโลหะมีค่าแต่ละชนิดได ้
4. บอกแหล่งของแร่โลหะมีค่าที่ส าคญัในประเทศไทยได ้
5. บอกสมบตัิของแร่โลหะมีค่าชนิดต่าง ๆได้ 
6. บอกความหมายของอญัมณีได ้
7. จ าแนกประเภทของอญัมณีได ้
8. ระบุประเภทของอญัมณีได ้
9. บอกองคป์ระกอบทางเคมีของอญัมณีได ้
10. บอกลกัษณะทัว่ไปของอญัมณีแต่ละชนิดได ้
11. บอกแหล่งของอญัมณีที่ส าคญัในประเทศไทยได ้

 
ใบกิจกรรมที่ 2.1,2.2 ... 

กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
การทดลองที่ 2.1 เร่ือง การหาความถ่วงจ าเพาะของ
วตัถ ุ
การบูรณาการความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนรู้ หน่วยที่ 2  
กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกัษณะ 3D 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

        ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัโลหะมีค่าและอญัมณี 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นทกัษะ    

 เพื่อศึกษาวิธีการหาความถ่วงจ าเพาะของวตัถุต่างๆ 
     ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-พอเพียง 

      มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ตระหนกัถึงคุณค่า บูรณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D  กบัการใชพ้ลงังาน น าไป
ประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพและชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 3 ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 
1.  ธรรมชาติและการก าเนิดปิโตรเลียม 
2.  การส ารวจแหล่งพลงังานปิโตรเลียม 
3.  การเจาะหลุมผลิตปิโตรเลยีม 
4.  การกลัน่แยกปิโตรเลียม 
 4.1 น ้ามนัดิบ 
 4.2 ก๊าซธรรมชาติ 
5.  ผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม 
6.  แหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย 
7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นความรู้ 
1.  อธิบายธรรมชาติของการก าเนิดปิโตรเลียมได ้
2.  อธิบายขั้นตอนในการส ารวจแหล่งพลงังานปิโตรเลียมได ้
3.  อธิบายวิธีการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมแต่ละแบบได  ้
4.  บอกวิธีการแยกปิโตรเลียมได ้
5.  บอกประโยชน์ของผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากปิโตรเลียมได้ 
6.  บอกแหล่งปิโตรเลียมที่ส าคญัในประเทศไทยได ้
7.  อธิบายความหมายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได ้
8.  ระบุประเภทของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากผลิตภัณฑ์ที่
ก าหนดได ้
 

 
ใบกิจกรรมที่ 3.1 ,3.2,3.3 
กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การทดลองที่ 3.1 เร่ือง พลาสติกที่น ามารีไซเคิลได ้
    

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
       ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นทกัษะ    
 ผูเ้รียนสามารถระบุช่ือพลาสติก ยกตวัอยา่งผลิตภณัฑพ์ลาสติก
ที่สามารถน ามารีไซเคิลจากสัญลกัษณ์ทีก่  าหนดให้ 

การบูรณาการความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 
กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกัษณะ 3D 
 

      ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-พอเพียง 
      มีคุณธรรมจริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ ตระหนักถึงคุณค่า บู รณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D  น าไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพและชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 4 การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง 
1.  การขนส่ง 
2. พลงังานที่น ามาใชเ้พื่อการขนส่ง 
3. การขนส่งกบัมลพิษทางอากาศ 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
         แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง 
 จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นความรู้ 

1. บอกความหมายของการขนส่งได ้
2. บอกประเภทของการขนส่งได ้
3. อธิบายเก่ียวกบัพลงังานที่น ามาใชใ้นการขนส่งได  ้
4. เลือกชนิดของพลงังานที่น ามาใช้เพื่อการขนส่งได้

อยา่งเหมาะสม 
5. อธิบายความหมายของมลพิษทางอากาศได ้
6. บอกสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศได ้
7. บอกวิธีลดมลพิษทางอากาศจากการขนส่งได ้

 
-ใบกิจกรรมที่ 4.1 ,4.2,4.3 
-กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
การทดลองที่ 4.1 เร่ือง การศึกษาสมบตัิบาง
ประการของน ้ามนัเบนซิน 95  
แกโซฮอล 95 แกโซฮอล E 20 และแกโซฮอล E 85    

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
   ปฏิบตัิเก่ียวกบัการสมบติับางประการของน ้ามนัเบนซิน 95 
แกโซฮอล 95  แกโซฮอล E 20 และแกโซฮอล E 85 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นทกัษะ    
 ผูเ้รียนสามารถผูเ้รียนสามารถเปรียบเทียบสมบตัิบางประการ
ของน ้ามนัเบนซิน 95 แกโซฮอล 95  แกโซฮอล E 20 และแกโซ
ฮอล E 85 ได ้
 

การบูรณาการความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 
กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกัษณะ 3D 
 

      ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-พอเพียง 
      มีคุณธรรมจริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ ตระหนักถึงคุณค่า บู รณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D  น าไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพและชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 5 สารเคมีในอุตสาหกรรม 
1. ความหมายของอุตสาหกรรม 
2. ประเภทของอุตสาหกรรม 
3. สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
4. สารเคมีอื่นๆ ที่ใชใ้นอุตสาหกรรมหลาย

ประเภท 
5.  สารเคมีที่ถูกปลดปลอ่ยจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 
 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
       แสดงความรู้และปฏิบตัิเก่ียวกบัสารเคมีในอุตสาหกรรม  
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นความรู้ 

1. บอกความหมายของอุตสาหกรรมได ้
2. จ าแนกประเภทอุตสาหกรรมได ้
3. บอกหน้าที่ของสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ได ้
4. บอกอันตรายจากสารเคมีที่ถูกปลดปล่อยจากโรงงาน

อุตสาหกรรมได ้
5. บอกค่ามาตรฐานของสารเคมีที่ยอมให้ปลดปล่อยจาก

โรงงานอุตสาหกรรมได ้
 

- ใบกิจกรรมที่ 5.1,5.2,5.3 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การทดลองที่ 5.1 เร่ือง การทดสอบ
สารฟอกขาวชนิดโซเดียมไฮโดรซลัไฟต ์
    

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
ปฏิบตัิเก่ียวกบัการทดสอบสารฟอกขาวชนิดโซเดียม

ไฮโดรซลัไฟต ์
 จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 

       ดา้นทกัษะ    
        เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอาหารที่คาดว่ามีสารฟอก
ขาวชนิดโซเดียมไฮโดรซลัไฟตเ์ม่ือทดสอบดว้ยสารละลายคอป
เปอร์(II)ซลัเฟต(CuSO4.5H2O) 

การบูรณาการความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 
กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกัษณะ 3D 
 

      ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-พอเพียง 
      มีคุณธรรมจริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ ตระหนักถึงคุณค่า บู รณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D  น าไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพและชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
1. ทรัพยากรพลงังาน 
      1.1 ความหมายทรัพยากรพลงังาน 
      1.2 ประเภทของทรพัยากรพลงังาน 
      1.3 ความส าคญัของพลงังานที่มีต่อการ

ด ารงชีวิต 
2. ส่ิงแวดลอ้ม 
      2.1 ความหมายของส่ิงแวดลอ้ม 
      2.2 ประเภทของส่ิงแวดลอ้มได ้
      2.3 สมบตัิและความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 
3. การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

         3.1 การอนุรักษพ์ลงังาน 
         3.2 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
             แสดงความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม  
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นความรู้ 

1. บอกความหมายของทรัพยากรพลงังาน 
2. จ าแนกประเภทของทรัพยากรพลงังานได ้
3. ระบุประเภทของทรัพยากรพลงังานได ้
4. อธิบายความส าคัญของพลังงานที่ มีต่อการ

ด ารงชีวิตได ้
5. บอกความหมายของส่ิงแวดลอ้มได ้
6. จ าแนกประเภทของส่ิงแวดลอ้มได ้
7. ระบุประเภทของส่ิงแวดลอ้มได ้
8. บอกความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มได ้
9. บอกวิธีการอนุรักษพ์ลงังานได ้
10. บอกวิธีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้

 
- ใบกิจกรรมที่ 6.1,6.2,6.3 
- กิจกรรมเสริมเจตคติ ที่ 6.1 วาดภาพ

รณรงคก์ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในสถานศึกษา 
 
    

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
           ประยกุตใ์ชค้วามรู้ จากการศึกษา การจดัการทรัพยากร 
พลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นทกัษะ    
สามารถท ากิจกรรมการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มได ้

การบูรณาการความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 
กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกัษณะ 3D 
 

      ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-พอเพียง 
      มีคุณธรรมจริยธรรม ค่ านิยม และคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ ตระหนักถึงคุณค่า บู รณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D  น าไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพและชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 7 การจัดการส่ิงแวดล้อมและนิเวศวิทยาใน
งานอาชีพ 
   1. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
       1.1 ความหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
       1.2  แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
       1.3  แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน 
   2.  นิเวศวิทยากบัอาชีพ 
       2.1 นิเวศวิทยา 
       2.2 สมดุลของระบบนิเวศ 
       2.3 การสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศ  
         2.4 การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศใน
อาชีพ 
   3.   การจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัสากล 
         3.1 องคป์ระกอบของมาตรฐาน ISO 14000 
         3.2 ประโยชน์ของการท ามาตรฐาน ISO 14000 
  4.   การด าเนินกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในงาน
อาชีพ 
        4.1 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือขอรับรอง
มาตรฐาน  
               ISO 14001 
        4.2  ตัวอย่างการด าเนิน กิจกรรมการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ  

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
             แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
นิเวศวิทยาในงานอาชีพ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นความรู้ 
1. อธิบายความหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้มได ้
2. บอกแนวคิดในการจดัการส่ิงแวดลอ้มได ้
3. บอกแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างยัง่ยืนได ้
4. บอกความหมายของนิเวศวิทยาได้ 
5. อธิบายความหมายของสมดุลของระบบนิเวศได้ 
6. อธิบายสาเหตุของการสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศได้ 
7. อธิบายวิธีการรกัษาความสมดุลของระบบนิเวศในอาชีพต่างๆได้ 
8. อธิบายกระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัสากลได ้
9. ด าเนินกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพได ้
 

- ใบกิจกรรมท่ี 7.1,7.2,7.3 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        ปฏิบตัิเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและนิเวศวิทยาในงาน
อาชีพ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นทกัษะ    
       ประยุกตใ์ชค้วามรู้ จากการศึกษา การจดัการทรัพยากร พลงังาน 
และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

การบูรณาการความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 
กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 
3D 
 

      ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-พอเพียง 
      มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตระหนกัถึงคุณค่า บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ 3D  น าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจ าวนัได้
อย่างเหมาะสม 
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
ช่ือวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อม รหัสวิชา 30000-1301 
ท.ป.น.2-2-3   จ านวนคาบสอน 4 คาบ : สัปดาห์   ระดับช้ัน ปวส.              

 
                                
                                 พฤติกรรม 
 
 
ช่ือหน่วย 

พุทธิพิสัย 

ทกั
ษะ

พิส
ัย 

จิต
พิส

ัย 

รว
ม 

ล า
ดบั

คว
าม
ส า
คญั

 

จ า
นว

นค
าบ
เรีย

น 

คว
าม
รู้ค
วา
มจ

 า 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

ปร
ะย
ุกต

-์น
 าไ
ปใ

ช้ 

วิเค
รา
ะห

 ์

สูง
กว

่า 

แร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคม ี 10 9 9 9 - 5 5 47 3 10 
โลหะมีค่าและอญัมณี 10 9 9 9 - 5 5 47 3 10 
ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์ 10 9 9 8 - 5 5 46 4 8 
การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง 10 9 9 8 - 5 5 46 4 8 
สารเคมีในอุตสาหกรรม 10 9 9 10 - 5 5 48 2 10 
การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 9 10 10 9 - 5 5 48 2 10 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
นิเวศวิทยาในงานอาชีพ 

10 10 10 9 - 5 5 49 1 12 

รวม 69 65 65 62  35 35 470  72 
ล าดบัความส าคญั 1 2 2 3  4 4    
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยที่ 1 
ช่ือวิชา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ช่ือหน่วย แร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคม ี สัปดาห์ที่ 1-3 

ช่ือเร่ือง  แร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคม ี จ านวน 10 คาบ 
 

หัวข้อเร่ือง 
1. ความหมายของแร่และสินแร่ 
2. ประเภทของแร่ 
3. แหล่งของแร่ในประเทศไทย 
4. สมบตัิของแร่ 
5. องคป์ระกอบทางเคมีและลกัษณะของแร่ 
6. การสกดัโลหะออกจากแร่ 
7. ความส าคญัของแร่ธาตุต่าง ๆ 

สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
แร่เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความส าคญัและมีบทบาทที่สนองต่อความตอ้งการ  
ทางดา้นปัจจยัต่าง ๆ ของประชากร ทั้งทางดา้นอุตสาหกรรมและพลงังาน ความส าคญัและประโยชน์ของแร่ธาตุที่
จะน ามาใชข้ึ้นอยูก่บัระยะเวลาความเจริญทางเทคโนโลยี ตลอดจนความตอ้งการในการน าไปใชข้องมนุษย์
ทรัพยากรแร่ธาตุ ที่มนุษยเ์ราใช้ส่วนใหญ่มาจากแผ่นดิน ซ่ึงค่อย ๆ ลดจ านวนลงท าให้มีการส ารวจคน้ควา้หาแหล่ง
ทรัพยากรแร่ธาตุใหม่ ๆ อยู่เสมอ ปัจจุบนัไดม้ีการบุกเบิกหาแหล่งทรัพยากรแร่เช้ือเพลิงในทะเล เช่น น ้ามนั
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี และระยะเวลาท าให้ความส าคญัของแร่ธาตุ
เปลี่ยนแปลงไปจากชนิดหน่ึงไปใชอ้ีกชนิดหน่ึง เช่น จากการใชถ้่านหินมาใชน้ ้ามนัปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
จากการใชเ้หล็กมาใชอ้ะลูมิเนียมแทน ในบทน้ีจะขอกล่าวถึงแร่โลหะและแร่อโลหะ 
สมรรถนะ 
                    แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบ เก่ียวกบัแร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคม ี

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
1.  บอกความหมายของแร่ได ้
2. จ าแนกประเภทของแร่ได ้
3. ระบุประเภทของแร่ได ้
4. บอกแหล่งของแร่ชนิดต่าง ๆในประเทศไทยได ้
5. บอกสมบติัพ้ืนฐานของแร่ได ้
6. บอกองคป์ระกอบทางเคมีของแร่ชนิดต่าง ๆได ้
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7. อธิบายกระบวนการสกดัโลหะออกจากแร่ได ้
8. ประเมินความส าคญัของแร่ธาตุต่าง ๆ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ได ้

เน้ือหาสาระ 
1. ความหมายของแร่และสินแร่ 

- ความหมายของแร่ 
- ความหมายของสินแร่ 

2. ประเภทของแร่ 
- แร่ประกอบหิน 
- แร่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

3. แหล่งของแร่ในประเทศไทย 
- แร่โลหะ 
- แร่อโลหะ 

4. สมบตัิของแร่ 
- สมบตัิทางกายภาพ 
- สมบตัิทางเคมี 

5. องคป์ระกอบทางเคมีและลกัษณะของแร่ 
- แร่โลหะ 
- แร่อโลหะและแร่ประกอบหิน 

6. การสกดัโลหะออกจากแร่ 
- การถลุงแร่โดยใชก้ระแสไฟฟ้า 
- การถลุงแร่โดยใชค้วามร้อน 

7. ความส าคญัของแร่ธาตุต่าง ๆ 
- แร่โลหะ 
- แร่อโลหะ 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือเรียนวิชาการจดัการทรัพยากรพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 3000-1312 อ.ชลธิชา เหล็กกลา้ 

กิจกรรมการเรียนรู้  
(สัปดาห์ที่ 1) 

- ครูตรวจสอบรายช่ือผูเ้ขา้เรียน 
- ช้ีแจงลกัษณะการเรียนการสอนและการเก็บคะแนน 
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- น าเขา้สู่บทเรียน 
- ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่ 1 - 3 
- ใบกิจกรรมที่ 1.1 ,1.2 

(สัปดาห์ที่ 2) 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่ 4 - 6 
- ใบกิจกรรมที่ 1.3 ,1.4 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองที่ 1.1    เร่ือง การทดสอบแร่บางชนิดดว้ยการ

สังเกตสีเปลวไฟ 
(สัปดาห์ที่ 3) 

- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่ 7 
- ใบกิจกรรมที่ 1.5 
- สรุปเน้ือหาสาระที่ส าคญั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

งานที่มอบหมาย 
- ใบกิจกรรมที่ 1.1 ,1.2,1.3,1.4,1.5 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองที่ 1.1    เร่ือง การทดสอบแร่บางชนิดดว้ย

การสังเกตสีเปลวไฟ 
 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
- ใบกิจกรรมที่ 1.1 ,1.2,1.3,1.4,1.5 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองที่ 1.1    เร่ือง การทดสอบแร่บางชนิดดว้ย

การสังเกตสีเปลวไฟ 
- คะแนนทดสอบหลงัเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยที่ 2 
ช่ือวิชา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เวลาเรียนรวม.72.คาบ 
ช่ือหน่วย  โลหะมีค่าและอญัมณี สัปดาห์ที่3-5 

ช่ือเร่ือง โลหะมีค่าและอญัมณี จ านวน 10 คาบ 

หัวข้อเร่ือง 
 1. โลหะมีค่า 
  1.1 ความหมายของโลหะมีคา่ 
  1.2 ความส าคญัของโลหะมีค่า 
   1.2.1 ทองค า 
   1.2.2 เงิน 
   1.2.3 แพลทินมั 
 2. อญัมณี 
  2.1 ความหมายของอญัมณี 
  2.2 ประเภทของอญัมณี 
  2.3 องคป์ระกอบทางเคมีและลกัษณะของอญัมณี 
  2.4 แหล่งของอญัมณีที่ส าคญัในประเทศไทย 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 

โลหะมีค่าเป็นส่วนหน่ึงของมนุษยท์ี่มีอารยธรรม เพราะนอกจากจะมีความสวยงามแลว้ยงัเป็นสัญลกัษณ์
ของความมีเสน่ห์และความมัง่มี จากปริมาณที่มอียูน่อ้ยและสมบติัทางกายภาพที่โดดเด่นจึงท าให้โลหะกลุม่น้ีมี
มูลค่าและเป็นที่ตอ้งการ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั เคร่ืองประดบั  โลหะมีค่ามอียู ่ 9 ชนิด 
ไดแ้ก่ ทองค า  แพลทินมั  เงิน  โรเดียม อิริเดียม ออสเมียม รีเนียม รูทีเนียม และทองขาว  แต่ที่นิยมใชก้นัมากใน
กลุ่มน้ีม ี 3 ชนิด คือ ทองค า  เงิน และแพลทินมั ซ่ึงจุดเด่นของโลหะทั้งสามชนิดน้ี คือ มีความเหนียว สามารถตีเป็น
แผ่นบาง ดดัโคง้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ไดง้่าย และท าปฏิกิริยาเคมีกบัสารอื่นไดย้าก โลหะมีคา่เป็นกลุม่โลหะที่มีมลูค่า
ทางเศรษฐกิจสูงกว่าโลหะทัว่ไป  
อญัมณี คอื แร่รัตนชาติที่ผ่านการเจียระไนแลว้ ซ่ึงแร่รัตนชาตินั้น ส่วนมากเกิดในรูปของผลึก ประกอบดว้ย แร่ชนิด
เดียว  มีสีสวย ความแข็ง สูง เมื่อน ามาขดัมนั หรือเจียระไนแลว้ ท าให้เกิด  การกระจายแสง เป็นประกายแวววาว 
งดงามต ารับเก่าแก่ของไทย ระบุว่า รัตนชาติในต าราแกว้เกา้ประการ ประกอบดว้ย  เพชร ทบัทิม มรกต บุษราคมั 
โกเมน นิลกาฬ มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย ์
สมรรถนะ 
             แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัโลหะมีค่าและอญัมณี 
  

http://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
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
http://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
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จุดประสงค์การปฏิบัติ 
1. บอกความหมายของโลหะมีค่าได ้
2. ยกตวัอยา่งโลหะมีค่าได ้
3. บอกความส าคญัของโลหะมีค่าแต่ละชนิดได ้
4. บอกแหล่งของแร่โลหะมีค่าที่ส าคญัในประเทศไทยได ้
5. บอกสมบตัิของแร่โลหะมีค่าชนิดต่าง ๆได ้
6. บอกความหมายของอญัมณีได ้
7. จ าแนกประเภทของอญัมณีได ้
8. ระบุประเภทของอญัมณีได ้
9. บอกองคป์ระกอบทางเคมีของอญัมณีได ้
10. บอกลกัษณะทัว่ไปของอญัมณีแต่ละชนิดได ้
11. บอกแหล่งของอญัมณีที่ส าคญัในประเทศไทยได ้

เน้ือหาสาระ 
 1. โลหะมีค่า 
  1.1 ความหมายของโลหะมีคา่ 
  1.2 ความส าคญัของโลหะมีค่า 
   1.2.1 ทองค า 
   1.2.2 เงิน 
   1.2.3 แพลทินมั 
 2. อญัมณี 
  2.1 ความหมายของอญัมณี 
  2.2 ประเภทของอญัมณี 
  2.3 องคป์ระกอบทางเคมีและลกัษณะของอญัมณี 
  2.4 แหล่งของอญัมณีที่ส าคญัในประเทศไทย 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือเรียนวิชาการจดัการทรัพยากรพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 3000-1312 อ.ชลธิชา เหล็กกลา้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
(สัปดาห์ที่ 3 คาบที่ 11-12) 

- ครูตรวจสอบรายช่ือผูเ้ขา้เรียน 
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- น าเขา้สู่บทเรียน 
- ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่ 1  
- ใบกิจกรรมที่ 2.1 

(สัปดาห์ที่ 4) 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่ 2 
- ใบกิจกรรมที่ 2.2 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองที่ 1.1    เร่ือง การทดสอบแร่บางชนิดดว้ยการ

สังเกตสีเปลวไฟ 

(สัปดาห์ที่ 5) 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองที่ 2.1    เร่ือง การหาความถ่วงจ าเพาะของ

วตัถุ 
- สรุปเน้ือหาสาระที่ส าคญั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
การวัดผลและประเมินผล 

แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
งานที่มอบหมาย 

- ใบกิจกรรมที่ 2.1 ,2.2 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองที่ 2.1    เร่ือง การหาความถ่วงจ าเพาะของ

วตัถุ 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
      - ใบกิจกรรมที่ 2.1 ,2.2 

 - กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองที่ 2.1    เร่ือง การหาความถ่วงจ าเพาะของ
วตัถุ 

- มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยที่ 3 
ช่ือวิชา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เวลาเรียนรวม.72.คาบ 
ช่ือหน่วย  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์ สัปดาห์ที่ 6-8 

ช่ือเร่ือง ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์ จ านวน 12 คาบ 

หัวข้อเร่ือง 
1.  ธรรมชาติและการก าเนิดปิโตรเลียม 

 2.  การส ารวจแหล่งพลงังานปิโตรเลียม 
 3.  การเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม 
 4.  การกลัน่แยกปิโตรเลียม 
  4.1 น ้ามนัดิบ 
  4.2 ก๊าซธรรมชาติ 

5.  ผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม 
6.  แหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย 
7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
ปิโตรเลียม ประกอบดว้ยก๊าซธรรมชาติเและน ้ามนัดิบ ซ่ึงรวมกนัเป็นของเหลวขน้หนืดสีด า       ก๊าซ

ธรรมชาติเหลวจะอยูช่ั้นบนของปิโตรเลียม และเกิดจากการกลัน่ตวัตามธรรมชาติ เราใชผ้ลิตภณัฑ ์จากปิโตรเลียม
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ก๊าซหุงตม้ น ้ามนัก๊าด น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัดีเซล ยางมะตอย ประโยชน์ของพลงังาน
ปิโตรเลียมมีทั้งทางตรง คือ การน าพลงังานปิโตรเลียมมาใชก้บัยวดยานพาหนะและเคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่าง ๆ ส่วน
ทางออ้ม คอื การน าพลงังานปิโตรเลียมมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เน่ืองจากพลงังานปิโตรเลียมเป็นพลงังานที่ใชแ้ลว้
จะหมดส้ินไปจากโลกและเป็นพลงังานจากซากดึกด าบรรพ ์การใชพ้ลงังานปิโตรเลียมจึงควรใช้อยา่งประหยดัและ
ถูกวิธี  

สมรรถนะ 
             แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเก่ีวกบัปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
1.  อธิบายธรรมชาติของการก าเนิดปิโตรเลียมได ้
2.  อธิบายขั้นตอนในการส ารวจแหล่งพลงังานปิโตรเลียมได ้
3.  อธิบายวิธีการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมแต่ละแบบได ้
4.  บอกวิธีการแยกปิโตรเลียมได ้
5.  บอกประโยชน์ของผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากปิโตรเลียมได ้
6.  บอกแหล่งปิโตรเลียมที่ส าคญัในประเทศไทยได ้
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7.  อธิบายความหมายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได ้
8.  ระบุประเภทของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากผลิตภณัฑท์ี่ก  าหนดได ้

 

เน้ือหาสาระ 
 1.  ธรรมชาติและการก าเนิดปิโตรเลียม 

 2.  การส ารวจแหล่งพลงังานปิโตรเลียม 
 3.  การเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม 
 4.  การกลัน่แยกปิโตรเลียม 
  4.1 น ้ามนัดิบ 
  4.2 ก๊าซธรรมชาติ 

5.  ผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม 
6.  แหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย 
7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 

ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือเรียนวิชา การจดัการทรัพยากรพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 3000-1312 อ.ชลธิชา เหล็กกลา้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 (สัปดาห์ที่ 6) 

- ครูตรวจสอบรายช่ือผูเ้ขา้เรียน 
- น าเขา้สู่บทเรียน 
- ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่  1 - 3 
- ใบกิจกรรมที่ 3.1 

(สัปดาห์ที่ 7) 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่ 4-7 
- ใบกิจกรรมที่ 3.2,3.3 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองที่ 3.1    เร่ือง พลาสติกที่น ามารีไซเคิลได ้
- สรุปเน้ือหาสาระที่ส าคญั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
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การวัดผลและประเมินผล 
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 

งานที่มอบหมาย 
- ใบกิจกรรมที่ 3.1 ,3.2,3.3 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองที่ 3.1    เร่ือง พลาสติกที่น ามารีไซเคิลได ้

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
- ใบกิจกรรมที่ 3.1 ,3.2,3.3 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองที่ 3.1    เร่ือง พลาสติกที่น ามารีไซเคิลได ้
- มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
________. (2553). พลังงานปิโตรเลียม. [ออนไลน์]. แหล่งขอ้มูล :  
 http://www.energy.go.th/index.php?q=node/386html. (วนัที่คน้ขอ้มลู :18 กุมภาพนัธ์ 2553).          
บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ ากดั. (2534).  ศัพท์บัญญัติปิโตรเคมีและค าอธิบายย่อ. กรุงเทพฯ :  

ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ราชบณัฑิตยสถาน. (2546).  ศัพท์วิทยาศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน. 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล. (2558). พลังงานปิโตรเลียม.  [ออนไลน์]. แหล่งขอ้มลู : 

http:// www.rmutphysics.com/learning/2/energy/2.pdf.   
(วนัที่คน้ขอ้มูล : 20 กุมภาพนัธ์ 2558). 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว.(2558).พลาสติกใน 
               ชีวิตประจ าวัน .[ออนไลน์]. แหล่งขอ้มลู : http://kanchanapisek.or.th/kp6.(วนัที่คน้ขอ้มูล : 18  
               กุมภาพนัธ์ 2558).  
จินดา เจริญพรพานิช. (2549).  รู้ลึก...รู้จริง ก่อนตัดสินใจใช้แก๊ส. กรุงเทพฯ : บริษทั มิตรรูปที่การพิมพ ์
 และสติวดิโอ จ ากดั. 
กระทรวงพลงังาน. (2558). ก๊าซธรรมชาติ. [ออนไลน]์. แหล่งขอ้มูล :  

http://www.energy.go.th. (วนัที่คน้ขอ้มูล : 20 กุมภาพนัธ์ 2558). 
บริษทั ปิโตรเลียม จ ากดั(มหาชน). (2558). พลังงานก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เช้ือเพลงิ. [ออนไลน์]. 

 แหล่งขอ้มูล : http://www.pttplc.com.  (วนัที่คน้ขอ้มูล :  20 กุมภาพนัธ์ 2558). 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล. (2558). พลังงานก๊าซธรรมชาติ. [ออนไลน]์.แหล่งขอ้มลู :  
                 http:// www.rmutphysics.com/learning/3/energy/3.pdf. (วนัที่คน้ขอ้มูล : 20 กุมภาพนัธ์ 2558) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที่ 4 
ช่ือวิชา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เวลาเรียนรวม.72.คาบ 
ช่ือหน่วย การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง สัปดาห์ที่ 9-11 

ช่ือเร่ือง การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง จ านวน 10 คาบ 

หัวข้อเร่ือง 
1. การขนส่ง 
2. พลงังานที่น ามาใชเ้พื่อการขนส่ง 
3. การขนส่งกบัมลพิษทางอากาศ 

สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 พลงังานเป็นปัจจยัพ้ืนฐานที่ส าคญัในการด ารงชีพของส่ิงมีชีวิต การใช้พลงังานแตกต่างกนัไปตาม

ยุคสมัย ในอดีตใช้เพ่ือความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน และได้มีวิวัฒนาการการใช้พลังงานมาจนกระทั่งใช้เพื่อความ
สะดวกสบายและเพ่ือความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการใช้พลงังานยอ่มเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ซ่ึงการใช้
พลงังานเพ่ือการการคมนาคมขนส่งนั้นถือไดว่้าเป็นภาคส่วนที่มีการใชพ้ลงังานอย่างส้ินเปลืองมากที่สุด ซ่ึงปัจจุบนั
การคมนาคมขนส่งได้พฒันามาเป็นระบบโลจิสติกส์ที่สะดวกรวดเร็วทนัสมัย ซ่ึงใช้พลงังานจากปิโตรเลียมเป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงการใช้แหล่งพลงังานจากปิโตรเลียมมาเป็นเช้ือเพลิงในการขนส่งนั้นก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ
มากมาย ซ่ึงองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัการขนส่งตอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปรับปรุง 

สมรรถนะ 
             แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง  

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
1. บอกความหมายของการขนส่งได ้
2. บอกประเภทของการขนส่งได ้
3. อธิบายเก่ียวกบัพลงังานที่น ามาใชใ้นการขนส่งได ้
4. เลือกชนิดของพลงังานทีน่ ามาใชเ้พื่อการขนส่งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. อธิบายความหมายของมลพิษทางอากาศได ้
6. บอกสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศได ้
7. บอกวิธีลดมลพิษทางอากาศจากการขนส่งได ้

เน้ือหาสาระ 
1. การขนส่ง 

1.1 ความหมายของการขนส่ง 
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1.2  เป้าหมายของการจดัการขนส่ง 
1.3 ประเภทของการขนส่ง 
1.4 ปริมาณน ้ามนัที่ใชใ้นการคมนาคมขนส่ง 

2. พลงังานที่น ามาใชเ้พื่อการขนส่ง 
2.1. ความหมายของพลงังาน 
2.2 ประเภทของพลงังาน 
2.3  พลงังานที่น ามาใชเ้พื่อการขนส่ง  
2.4 รูปแบบการติดตั้งก๊าซในรถยนต์ 

3. การขนส่งกบัมลพิษทางอากาศ 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือเรียนวิชาพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 3000-1312 อ.ชลธิชา เหล็กกลา้ ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมอาชีวะ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 (สัปดาห์ที่ 8 ) 

- ครูตรวจสอบรายช่ือผูเ้ขา้เรียน 
- น าเขา้สู่บทเรียน 
- ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่  1 - 2 
- ใบกิจกรรมที่ 4.1-4.2 

(สัปดาห์ที่ 9) 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่ 3 
- ใบกิจกรรมที่ 4.3 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองที่ 4.1    เร่ือง การศึกษาสมบตัิบางประการ

ของน ้ามนัเบนซิน 95 แกโซฮอล 95  แกโซฮอล E 20 และแกโซฮอล E 85 
- สรุปเน้ือหาสาระที่ส าคญั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
การวัดผลและประเมินผล 

แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 
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งานที่มอบหมาย 
- ใบกิจกรรมที่ 4.1 ,4.2,4.3 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองที่ 4.1    เร่ือง การศึกษาสมบตัิบางประการ

ของน ้ามนัเบนซิน 95 แกโซฮอล 95  แกโซฮอล E 20 และแกโซฮอล E 85 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
- ใบกิจกรรมที่ 4.1 ,4.2,4.3 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองที่ 4.1    เร่ือง การศึกษาสมบตัิบางประการ

ของน ้ามนัเบนซิน 95 แกโซฮอล 95  แกโซฮอล E 20 และแกโซฮอล E 85 
- มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน). เปิดโลกปิโตรเลียม. กรุงเทพฯ : 2553. 
บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ ากดั. ศัพท์บัญญัติปิโตรเคมีและค าอธิบายย่อ. กรุงเทพฯ :  

ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2534. 
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ. (2558). ปิโตรเลียมน่ารู้. สืบคน้เมื่อ 20 กุมภาพนัธ์ 2558 จาก    

http://www.dmf.go.th.  
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. (2558). มลพิษส่ิงแวดล้อม. [ออนไลน]์.  แหล่งขอ้มูล : 
 http://www.tei.or.th/pollution/th_index.html. (วนัที่คน้ขอ้มูล : 1 มีนาคม 2558). 
กระทรวงพลงังาน. (2558). พลังงานปิโตรเลียม. สืบคน้เมื่อ 20 กุมภาพนัธ์ 2558 จาก    

http://www.energy.go.th/index.php?q=node/386html.  
ราชบณัฑิตยสถาน. (2555).แกโซฮอลหรือแก๊สโซฮอล์. สืบคน้เมื่อ 20 กนัยายน 2555 จาก    

  http://www.royin.go.th/th/faq/index.php?SystemoduleKey=110GroupID=13. 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล. (2558). พลังงานปิโตรเลียม. สืบคน้เมื่อ 20 กุมภาพนัธ์ 2558 จาก    

http:// www.rmutphysics.com/learning/2/energy/2.pdf. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยที่ 5 
ช่ือวิชา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ช่ือหน่วย สารเคมีในอุตสาหกรรม สัปดาห์ที่ 11-13 

ช่ือเร่ือง สารเคมีในอุตสาหกรรม จ านวน 10 คาบ 

หัวข้อเร่ือง 
1. ความหมายของอุตสาหกรรม 
2. ประเภทของอุตสาหกรรม 
3. สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
4. สารเคมีอื่นๆ ที่ใชใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท 
5. สารเคมีที่ถูกปลดปลอ่ยจากโรงงานอุตสาหกรรม 

   
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 ในปัจจุบนั อุตสาหกรรม นบัว่าเป็นภาคส่วนที่เขา้มามีบทบาทในชีวิตมนุษยแ์ทนที่ วิถีหัตถกรรม เน่ืองจาก
สามารถสร้างผลผลิต ไดม้าก รวดเร็ว ควบคุมมาตรฐานไดง้่าย และเป็นภาคส่วนที่สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทย
อยา่งมาก เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ส่ิงทอ ยาง ปิโตรเคมีภณัฑ ์สารเคมีต่าง ๆ ถูกน ามาใชใ้นอุตสาหกรรม
หลากหลายประเภท สารเคมีบางประเภทใชเ้ป็นสารตั้งตน้ บางประเภทใช้เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาให้เกิดผลผลิตได้
รวดเร็วขึ้น บางชนิดใชเ้ป็นสารเติมแต่ง ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึง
สารเคมีบางชนิดหากน ามาใชม้ากเกินไปอาจกอ่ให้เกิดอนัตราย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะ
เป็นผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งบริโภคเขา้สู่ร่างกาย 
สมรรถนะ 
             แสดงความรู้เก่ียวกบัสารเคมีในอุตสาหกรรม 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
1. บอกความหมายของอุตสาหกรรมได ้
2. จ าแนกประเภทอุตสาหกรรมได ้
3. บอกหนา้ที่ของสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใชใ้นอุตสาหกรรมได ้
4. บอกอนัตรายจากสารเคมีที่ถูกปลดปลอ่ยจากโรงงานอุตสาหกรรมได ้
5. บอกค่ามาตรฐานของสารเคมีที่ยอมให้ปลดปลอ่ยจากโรงงานอุตสาหกรรมได ้
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เน้ือหาสาระ 
1. ความหมายของอุตสาหกรรม 
2. ประเภทของอุตสาหกรรม 
3. สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

3.1 สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
3.2 สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

3.3 สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก 

3.4 อุตสาหกรรมสีและตวัท าละลาย  
3.5 สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมี 
3.6 สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสารซกัฟอก 

4. สารเคมีอื่นๆ ที่ใชใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท 
5. สารเคมีที่ถูกปลดปลอ่ยจากโรงงานอุตสาหกรรม 

  
ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือเรียนวิชาพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 3000-1312 อ.ชลธิชา เหล็กกลา้ 
กิจกรรมการเรียนรู้  
(สัปดาห์ที่ 10) 

- ครูตรวจสอบรายช่ือผูเ้ขา้เรียน 
- น าเขา้สู่บทเรียน 
- ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่  1 - 2 
- ใบกิจกรรมที่ 5.1 

(สัปดาห์ที่ 11) 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่  3 
- ใบกิจกรรมที่ 5.2 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองที่ 5.1    เร่ือง การทดสอบสารฟอกขาวชนิด

โซเดียมไฮโดรซลัไฟต ์
(สัปดาห์ที่ 12) 

- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่ 4-5 
- ใบกิจกรรมที่ 5.3 
- สรุปเน้ือหาสาระที่ส าคญั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
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การวัดผลและประเมินผล 

แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 

งานที่มอบหมาย 
- ใบกิจกรรมที่ 5.1,5.2,5.3 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5.1 เร่ือง การทดสอบสารฟอกขาวชนิดโซเดียม

ไฮโดรซลัไฟต ์
 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
- ใบกิจกรรมที่ 5.1,5.2,5.3 
- กิจกรรมเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5.1 เร่ือง การทดสอบสารฟอกขาวชนิดโซเดียม

ไฮโดรซลัไฟต ์
- มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 

เอกสารอ้างอิง 
นาท ตณัฑวิรุฬห์ และคณะ. (2528).  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร.  กรุงเทพฯ :  
             ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิชจ ากดั. 
ราชบณัฑิตยสถาน. (2546).  ศัพท์วิทยาศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน. 
วินยั วีระวฒันานนท ์และคณะ. (2537).  การศึกษาส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์,   
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว.(2558).พลาสติกใน 
               ชีวิตประจ าวัน .[ออนไลน์]. แหล่งขอ้มลู : http://kanchanapisek.or.th/kp6.(วนัที่คน้ขอ้มูล : 18  
               กุมภาพนัธ์ 2558). 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2547).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานและ 
 เพิ่มเติม เคมี เล่ม 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพค์ุรุสภาลาดพร้าว. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยที่ 6 
ช่ือวิชา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ช่ือหน่วย การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สัปดาห์ที่ 14-15 

ช่ือเร่ือง การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 8 คาบ 

หัวข้อเร่ือง 
1. ทรัพยากรพลงังาน 

1.1 ความหมายทรัพยากรพลงังาน 
1.2 ประเภทของทรัพยากรพลงังาน 
1.3 ความส าคญัของพลงังานที่มีต่อการด ารงชีวิต 

2. ส่ิงแวดลอ้ม 

2.1 ความหมายของส่ิงแวดลอ้ม 
2.2 ประเภทของส่ิงแวดลอ้มได ้
2.3 สมบตัิและความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 

3. การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

3.1 การอนุรักษพ์ลงังาน 
3.2 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 พลงังานเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคญัมาก เป็นปัจจยัพ้ืนฐานที่ส าคญัในการด ารงชีพของมนุษย ์

เมื่อประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการใชพ้ลงังานยอ่มเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การคมนาคมขนส่ง 
อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ที่อยู่อาศยั การใช้ทรัพยากรพลงังานมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับส่ิงแวดลอ้ม หากว่าไม่มีการ
ควบคุมการใช้ และเสาะแสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ ๆย่อมท าให้ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้
ดังนั้นจึงควรสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมทุกภาคส่วน และใน
ประชาชนทุกระดบั 

สมรรถนะ 
             แสดงความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

จุดประสงค์การปฏิบัติ 
1. บอกความหมายของทรัพยากรพลงังาน 
2. จ าแนกประเภทของทรัพยากรพลงังานได ้
3. ระบุประเภทของทรัพยากรพลงังานได ้
4. อธิบายความส าคญัของพลงังานทีม่ีต่อการด ารงชีวิตได ้
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5. บอกความหมายของส่ิงแวดลอ้มได ้
6. จ าแนกประเภทของส่ิงแวดลอ้มได ้
7. ระบุประเภทของส่ิงแวดลอ้มได ้
8. บอกความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มได ้
9. บอกวิธีการอนุรักษพ์ลงังานได ้
10. บอกวิธีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้

เน้ือหาสาระ 
 1. ทรัพยากรพลงังาน 

1.1 ความหมายทรัพยากรพลงังาน 
1.2 ประเภทของทรัพยากรพลงังาน 
1.3 ความส าคญัของพลงังานที่มีต่อการด ารงชีวิต 

 2. ส่ิงแวดลอ้ม 
2.1 ความหมายของส่ิงแวดลอ้ม 
2.2 ประเภทของส่ิงแวดลอ้มได ้
2.3 สมบติัและความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 

 3. การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
3.1 การอนุรักษพ์ลงังาน 
3.2 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือเรียนวิชาพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 3000-1312 อ.ชลธิชา เหล็กกลา้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 (สัปดาห์ที่13) 

- ครูตรวจสอบรายช่ือผูเ้ขา้เรียน 
- น าเขา้สู่บทเรียน 
- ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่  1 – 2 
- ใบกิจกรรมที่ 6.1 

(สัปดาห์ที่ 11) 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่  3.1 
- ใบกิจกรรมที่ 6.2 

 (สัปดาห์ที่ 12) 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่ 3.2 
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- ใบกิจกรรมที่ 6.3 
- กิจกรรมเสริม 6.1 วาดภาพรณรงคก์ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในสถานศึกษา 
- สรุปเน้ือหาสาระที่ส าคญั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

การวัดผลและประเมินผล 
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 

งานที่มอบหมาย 
- ใบกิจกรรมที่ 6.1,6.2,6.3 
- กิจกรรมเสริม 6.1 วาดภาพรณรงคก์ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในสถานศึกษา 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
- ใบกิจกรรมที่ 6.1,6.2,6.3 
- กิจกรรมเสริม 6.1 วาดภาพรณรงคก์ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในสถานศึกษา 
- มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 

เอกสารอ้างอิง 
นาท ตณัฑวิรุฬห์ และคณะ. (2528).  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร.  กรุงเทพฯ :  
             ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิชจ ากดั. 
ปภาวี จรูญรัตน์. (2549).  พลังงานและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมอาชีวะ. 
ภาณี คูสุวรรณ. (2551).  พลังงานและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
วรรณา ก่อสกุล. (2552). พลังงานและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ม็คจ ากดั. 
วิชยั เทียนนอ้ย และคณะ. (2536). มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์. 
วินยั วีระวฒันานนท ์และคณะ. (2537).  การศึกษาส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์,  
สารานุกรมเสรี. (2558). พลังงานทดแทน. [ออนไลน]์. แหล่งขอ้มูล : http://th.wikipedia.org/wiki.   

(วนัที่คน้ขอ้มูล : 18 กุมภาพนัธ์ 2558).  
อนนัต ์วงศก์ระจ่าง  และคณะ. (2550).  พลังงานและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนย ์ 

ส่งเสริมวิชาการ.  
ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังาน.(2558).พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย. 
              [ออนไลน์].แหล่งขอ้มูล: http://www.eppo.go.th/royal/.(วนัที่คน้ขอ้มูล : 20 กุมภาพนัธ์ 2558) 
ส านกันโยบายและแผนพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.(2558). 100 วิธีดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม.    
              [ออนไลน์].แหล่งขอ้มูล : http://www.onep.go.th/library. (วนัที่คน้ขอ้มลู : 20 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 

 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/พลังงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยที่ 7 
ช่ือวิชา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เวลาเรียนรวม 72 คาบ 
ช่ือหน่วย การจดัการส่ิงแวดลอ้มและนิเวศวิทยาในงานอาชีพ สัปดาห์ที่ 16-18 

ช่ือเร่ือง การจดัการส่ิงแวดลอ้มและนิเวศวิทยาในงานอาชีพ จ านวน 12 คาบ 

หัวข้อเร่ือง 
 1. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

1.1 ความหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
1.2 แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
1.3 แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

 2. นิเวศวิทยากบัอาชีพ 
2.1 นิเวศวิทยา 
2.2 สมดุลของระบบนิเวศ 
2.3 การสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศ  
2.4 การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในอาชีพ 

 3. การจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัสากล 
3.1 องคป์ระกอบของมาตรฐาน ISO 14000 
3.2 ประโยชน์ของการท ามาตรฐาน ISO 14000 

 4. การด าเนินกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
4.1 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001 
4.2 ตวัอยา่งการด าเนินกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 

การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร การพฒันาเทคโนโลยีในการผลิต น ามาซ่ึงการใชท้รัพยากร ธรรมชาติ
มากขึ้น ในขณะเดียวกนัการใชท้รัพยากรธรรมชาติเพ่ือผลิตพลงังานและเพ่ือใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัยอ่ม
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้ปัญหาดงักล่าวจะยอ้นกลบัมายงัมนุษยซ่ึ์งเป็นส่วนหน่ึงของ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงควรส่งเสริมในการให้ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในทุกองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในงานอาชีพของแต่ละบุคคล ที่บุคลากรในองคก์รนั้น ๆ จ าเป็นตอ้งมี
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และรักษาความสมดลุของระบบนิเวศในงานอาชีพของตน 
 

สมรรถนะ 
แสดงความรู้เก่ียวกบั การจดัการส่ิงแวดลอ้มและนิเวศวิทยาในงานอาชีพ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ จากการศึกษา 

การจดัการทรัพยากร พลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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จุดประสงค์การปฏิบัติ 
1. อธิบายความหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้มได ้
2. บอกแนวคิดในการจดัการส่ิงแวดลอ้มได ้
3. บอกแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืนได ้
4. บอกความหมายของนิเวศวิทยาได ้
5. อธิบายความหมายของสมดุลของระบบนิเวศได ้
6. อธิบายสาเหตุของการสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศได ้
7. อธิบายวิธีการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในอาชีพต่างๆได ้
8. อธิบายกระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัสากลได ้
9. ด าเนินกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพได ้

 

เน้ือหาสาระ 
 1. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

1.1 ความหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
1.2 แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
1.3 แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

 2. นิเวศวิทยากบัอาชีพ 
2.1 นิเวศวิทยา 
2.2 สมดุลของระบบนิเวศ 
2.3 การสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศ  
2.4 การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในอาชีพ 

 3. การจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัสากล 
3.1 องคป์ระกอบของมาตรฐาน ISO 14000 
3.2 ประโยชน์ของการท ามาตรฐาน ISO 14000 

 4. การด าเนินกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
4.1 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001 
4.2 ตวัอยา่งการด าเนินกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 

ส่ือการเรียนรู้ 
หนงัสือเรียนวิชาพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 3000-1312 อ.ชลธิชา เหล็กกลา้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้  
(สัปดาห์ที่ 16) 

- ครูตรวจสอบรายช่ือผูเ้ขา้เรียน 
- น าเขา้สู่บทเรียน 
- ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่  1 – 2 
- ใบกิจกรรมที่ 7.1 

(สัปดาห์ที่ 17)  
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่   3 
- ใบกิจกรรมที่ 7.2 

 (สัปดาห์ที่ 12) 
- ให้ความรู้ในสาระการเรียนรู้หัวขอ้ที่ 4 
- ใบกิจกรรมที่ 7.3 
- สรุปเน้ือหาสาระที่ส าคญั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

งานที่มอบหมาย 
- ใบกิจกรรมที่ 7.1,7.2,7.3 
- แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
- ใบกิจกรรมที่ 7.1,7.2,7.3 
- มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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