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 โปรแกรมพฒันาศกัยภาพครผู ูส้อน 

“แนวทางในการบรูณาการ  

การสรา้งเสรมิคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มในการเรยีนการสอน” 

ณ ศนูยร์วมตะวนั จงัหวดักาญจนบรุี 

 

 

1. หลกัการและเหตผุล 
สถานการณ์ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั ไดส้ง่สญัญาณเตอืนถงึภาวะการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิ

ขึน้กบัมนุษยใ์นทกุรปูแบบ ไมว่่าจะเป็นขดีจ ากดัดา้นปรมิาณ ซึง่สง่ผลต่อราคาทรพัยากรต่างๆ เชน่ เชือ้เพลงิ
พลงังานทีไ่มแ่น่นอนและมคีวามออ่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในรอบหลายปีทีผ่า่นมา หรอืเกดิผล
กระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจากการทีโ่ลกรอ้นขึน้จนสง่ผลต่อ
การเปลีย่นแปลงทางดา้นสิง่แวดลอ้ม (ความหลากหลายทางชวีภาพ ความมัน่คงทางดา้นอาหาร การเกดิ
อทุกภยั แผน่ดนิถล่ม น ้าแลง้ หมอกควนั เป็นตน้) เศรษฐกจิและสงัคม และกระทบกบัความอยูร่อดของ
ประชากรทัว่โลก จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีทุ่กฝ่ายจะตอ้งหนัมาเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว และ
รว่มกนัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการผลติและบรโิภค (การกนิ การอยู ่การใช)้ ของตนเองใหเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
ดว้ยการใชพ้ลงังานและทรพัยากรต่างๆ อยา่งรูค้ณุคา่ เพือ่ชะลอการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ รวมทัง้เรยีนรูท้ีจ่ะ
ปรบัตวัและรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ  

สถานศกึษา มหีน้าทีห่ล่อหลอมเยาวชนไทยใหเ้ตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีณุลกัษณะพงึประสงคต์ามทีไ่ด้
ก าหนดไวใ้นแผนการการศกึษาแหง่ชาต ิ (ทีม่เีป้าหมายใหก้ารจดัการศกึษาเพือ่สรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม) โดยมแีนวทางทีถู่กระบุไวใ้นแผนฯ ดงันี้  

1. สง่เสรมิ สนบัสนุนการสรา้งจติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม มคีณุธรรม จรยิธรรม และน าแนวคดิตาม
หลกัปรชัญาของ เศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิตัใินการดา้เนินชวีติ  

2. สง่เสรมิและพฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรยีนรู ้แหล่งเรยีนรู ้และสือ่การเรยีนรูต้่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

3. พฒันาองคค์วามรู ้งานวจิยั และนวตักรรมดา้นการสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

ดงันัน้ หากครผููส้อนในโรงเรยีน มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและแนวทางในการสรา้งเสรมิคณุภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และสามารถผนวกหรอืบรูณาการหลกัการและแนวทางดงักล่าวในการเรยีนการ
สอนไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมและต่อเนื่อง จะเป็นการสง่เสรมิใหเ้ยาวชนเกดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละเกดิทกัษะในการ
ใชช้วีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ตามทีก่ าหนดเป็นเป้าหมายหนึ่งของแผนการศกึษาแหง่ชาต ิ นอกจากนี้ การ
เรยีนรูท้ีม่บีรูณาการการสรา้งเสรมิชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ยงัท าใหเ้ยาวชนไดม้โีอกาสฝึกฝนและพฒันา
ทกัษะดา้นการสงัเกต ฟัง อา่น คดิ วเิคราะห ์สรปุ จบดว้ยการเขา้ใจปัญหา ใหค้ณุคา่และเกดิความรูส้กึทีอ่ยาก
เป็นสว่นหนึ่งทีม่สีว่นชว่ยในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ในทีส่ดุ   
 



                                                                                  โดย สมาคมพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 

2 

โปรแกรมพฒันาศกัยภาพครผููส้อน : แนวทางในการบรูณาการ การสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้มในการเรยีนการสอน เป็นหลกัสตูรฝึกอบรมทีส่มาคมพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม จดัท าทีศ่นูยร์วม
ตะวนั จ.กาญจนบุร ี ทัง้นี้เพือ่พฒันาศกัยภาพของบคุลากรครใูนการบรูณาการความรูด้า้นการการสรา้งเสรมิ
คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เขา้ไปในสาระวชิาและกระบวนการเรยีนรู ้ แหล่งเรยีนรู ้ และกจิกรรมทัง้
ในและนอกหอ้งเรยีน โดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั และสอดคลอ้งกบักรอบหลกัสตูรในชว่งชัน้ต่างๆ โดยครทูีผ่า่น
การฝึกอบรม บรูณาการการสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม จะมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และ
ตระหนกัถงึความส าคญัเกีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เขา้ใจในโครงสรา้งสาระความรูเ้กีย่วกบัการสรา้งเสรมิ
คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ไดเ้หน็ตวัอยา่งเครือ่งมอื อปุกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน และ
กจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะสามารถน าไปผนวกกบัสาระวชิาตามกรอบของหลกัสตูรทีจ่ดัท าในโรงเรยีน 

2. วตัถปุระสงค ์
▪ เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจและเสรมิสรา้งจติส านึกของครผููส้อนต่อการเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
▪ เพือ่สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูข้องครผููส้อนในการจดัการเรยีนการสอนทีม่กีารบรูณาการความรูด้า้น

การสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
▪ เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนใหเ้กดิขึน้อยา่งเป็น

รปูธรรมและอยา่งเป็นระบบ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครผููส้อนในโรงเรยีนทีต่อ้งการบรูณาการหลกัการดา้นการการสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มในการเรยีนการสอน ตามทีก่ าหนดเป็นเป้าหมายของแผนการศกึษาแหง่ชาต ิ 

4. ระยะเวลาฝึกอบรม 
โปรแกรมพฒันาศกัยภาพครผููส้อน : แนวทางในการบรูณาการ การสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้มในการเรยีนการสอน ใชเ้วลาในการฝึกอบรม 3 วนั 2 คนื  

5. สถานท่ีจดัฝึกอบรม 
 ศนูยร์วมตะวนั ต าบลชอ่งสะเดา อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ี

6. รปูแบบกิจกรรม 
6.1 กจิกรรมรูจ้กัตวัเองดว้ยเลนสธ์รรมชาต ิ เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหค้ร ู Scan ตวัเอง ดว้ยการมองผา่น

เลนสธ์รรมชาตใินพืน้ทีท่างธรรมชาตทิีศ่นูยร์วมตะวนั  

6.2 กจิกรรมเพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
 กจิกรรม Rally เปิดโลกสิง่แวดลอ้ม 

เป็นการปพูืน้ฐานความรูเ้รือ่งพลงังาน ผา่นกจิกรรม Walk Rally ทีจ่ะท าใหผู้อ้บรมไดร้บัการ
เตมิเตม็ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ นอกจากนี้ การไดท้ดลองท ากจิกรรม Walk 
Rally ยงัท าใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้หน็ตวัอยา่งของการจดักจิกรรมเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ะสามารถ
น าไปปรบัใชก้บันกัเรยีนในโรงเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี 



                                                                                  โดย สมาคมพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 

3 

 

 กจิกรรมเขา้สถานีความรูเ้กีย่วกบัการใชช้วีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
เป็นกจิกรรมทีใ่หค้วามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม ดว้ยการไดส้มัผสั เล่นเกม และทดลองท า ในสถานีความรู ้ดงันี้ 
o สถานี รูใ้ชพ้ลงังาน  
o สถานี น ้าใช ้รูใ้ชน้ ้า  
o สถานี รูล้ดขยะ 
o สถานี รูเ้ลอืกใช ้ใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
o สถานี กนิอยูเ่ป็น... 

6.3 กจิกรรมเรยีนรูใ้นตลาดนดัวชิาบรูณาการ  
เป็นกจิกรรมทีน่ าสาระดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมาบรูณาการเขา้กบักลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่ม 

(กลุ่มสาระคณิตศาสตร,์ วทิยาศาสตร,์ สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม, สขุศกึษาและพละศกึษา, ศลิปะ, 
การงานอาชพีและเทคโนโลย,ี ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย) ซึง่คุณครผููส้อนจะไดเ้ยีย่มชมตวัอยา่งกจิกรรม
บรูณาการ ผา่นรปูแบบตลาดนดัความรู ้ทัง้นี้ เพือ่ใหค้ณุครสูามารถหยบิตวัอยา่งกจิกรรมเหล่านี้ไปใชป้ระโยชน์
ในการ บรูณาการหลกัสตูรและกจิกรรมได ้

6.4 การฝึกปฏบิตั ิเรยีนรูแ้บบบรูณาการฯ ในสถานการณ์สมมต ิ 
- เรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตักิารจรงิในสถานการณ์สมมตเิมือ่โลกไมม่พีลงังาน  
- เป็นการเรยีนรูโ้ดยผา่นการฝึกคดิและออกแบบการเรยีนการสอนหรอืกจิกรรมเรยีนรูท้ีม่นีกัเรยีน

เป็นศนูยก์ลาง จากโจทยห์รอืสถานการณ์สมมตทิีไ่ดร้บั ซึง่คณุครสูามารถน าผลผลติทีไ่ดน้ี้ไป
พฒันาเป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนใหก้บันกัเรยีนของตนต่อไป   

6.5 กจิกรรมเสรมิสรา้งความสามคัคแีละการท างานเป็นทมี 
 เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อใหบุ้คลากรโรงเรยีนต่างๆ ไดท้ าความรูจ้กัและเรยีนรูก้ารท างานเป็นทมี ซึง่จะ

เป็นสว่นส าคญัในการสนบัสนุนการอนุรกัษ์พลงังานในโรงเรยีน โดยกจิกรรมในหมวดนี้ประกอบดว้ย เกมละลาย
พฤตกิรรม และเกมสนัทนาการต่างๆ  

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
▪ ครผููส้อนสามารถบรูณาการความรูด้า้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มในการเรยีนการสอนกลุ่ม

สาระต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
▪ ครมูคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ 
▪ ครสูามารถออกแบบกจิกรรมเรยีนรูท้ีม่กีารบรูณาการประเดน็ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์พลงังาน  
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ก าหนดการฝึกอบรม 

วนัท่ี 1 
เวลา   รายละเอียดกิจกรรม 
10.30 – 11.00 น. เดนิทางถงึศนูยร์วมตะวนั จ.กาญจนบุร ีน าสมัภาระเขา้ทีพ่กั/ลงทะเบยีนรบัป้ายชือ่ 
11.00 – 12.00 น. กจิกรรม Check in  
12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 13.30 น. ท าแบบประเมนิกอ่นการเรยีนรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม (Pre-test)  
13.30 – 15.30 น. กจิกรรม Rally เปิดโลกสิง่แวดลอ้ม 
15.30 – 16.00 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
16.00 – 17.30 น. กจิกรรม รูจ้กัตวัเอง ดว้ยเลนสธ์รรมชาต ิ
17.30 – 18.30 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 – 19.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ 
19.30 – 21.00 น. กจิกรรม รูจ้กัตวัเอง ผา่นเลนสธ์รรมชาต ิ(ต่อ) 
21.00 – 21.30 น  สรปุกจิกรรมประจ าวนั. 
21.30 น.  นอนหลบัพกัผอ่น 
 
วนัท่ี 2 
เวลา   รายละเอียดกิจกรรม 
08.00 – 08.45 น.  รบัประทานอาหารเชา้ 
09.00 – 09.30 น. กจิกรรม Check in 
09.30 – 12.00 น.  กจิกรรมเรยีนรูใ้นสถานีความรู ้ 

o สถานี รูใ้ชพ้ลงังาน  
o สถานี น ้าใช ้รูใ้ชน้ ้า  
o สถานี รูล้ดขยะ 
o สถานี รูเ้ลอืกใช ้ใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
o สถานี กนิอยูเ่ป็น...  

12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.00 น. กจิกรรมเรยีนรูใ้นสถานีความรู ้(ต่อ) 
14.00 – 14.30 น. สรปุการเขา้สถานีความรู ้
14.30 – 15.00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
15.00 – 16.30 น. เย่ียมชมตลาดนัดบรูณาการ: ตวัอยา่งกจิกรรมการบรูณาการ การสรา้งเสรมิ

คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้8 กลุ่ม 
16.30 – 17.30 น. แนวทางในการบรูณาการ การสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม1 
17.30 – 18.30 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 – 19.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ 
19.30 – 20.30 น. แนวทางในการบรูณาการ การสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 2 
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20.30 – 21.00 น  สรปุกจิกรรมประจ าวนั. 
21.00 น.  นอนหลบัพกัผอ่น 
 
วนัท่ี 3 
เวลา   รายละเอียดกิจกรรม 
08.00 – 08.45 น.  รบัประทานอาหารเชา้ 
09.00 – 09.30 น. กจิกรรม Check in 
09.30 – 12.00 น. ฝึกปฏบิตับิรูณาการการสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 1 
12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.00 น. ฝึกปฏบิตับิรูณาการการสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 2 
14.00 – 14.30 น. ท าแบบประเมนิหลงัเรยีนรู ้(Post-test) / แบบประเมนิความพงึพอใจ 
14.30 - 14.45 น.  สรปุการจดักจิกรรม 
14.45 น.  เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
 
 
 

 


