
 

 

250 
 

การวิเคราะหความสอดคลอง หลักสตูรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลุมสาระวิทยาศาสตร  (ตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรูแกนกลาง)  กับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

- ระดับประถมศึกษา  
- ระดับมัธยมศึกษา   
- ระดับอาชีวศึกษา   

สาระที่  ๑   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑. ๑   เขาใจหนวยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ
ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

ป.  ๑ 
 

 ๑.  เปรยีบเทยีบความ
แตกตางระหวาง
ส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงไมมีชีวิต    

-   ส่ิ งมี ชี วิ ตมี ลักษณะแตกต า งจาก
ส่ิงไมมีชีวิต โดยส่ิงมีชีวิตจะมีการ
เคลื่อนที่   กินอาหาร ขับถาย หายใจ  
เจริญเติบโต สืบพันธุและตอบสนอง
ตอส่ิงเรา   แต ส่ิงไมมี ชีวิตจะไมมี
ลักษณะดังกลาว 

องคประกอบที่ ๑    
- การสํารวจ (สามารถแยก

ส่ิงมีชีวิต และสิ่ง ไมมีชีวิตได  
เชน  ตนไม  สัตว  หิน  ดิน)  

- การจําแนกชนดิ  (แยกลักษณะ
วิสัยพืชได  เชน ไมตัน ไมเล้ือย) 

องคประกอบที่ ๒   
- บันทึกการเจริญเติบโตและการ

เปลี่ยนแปลง 
องคประกอบที่ ๔ 

- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย  
ศิลปะ  นิทรรศการ) 

องคประกอบที่ ๕   
- การสนทนา 
- การจัดแสดงผลงาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
๒.  สังเกตและอธิบาย

ลักษณะและหนาที่
ของโครงสราง
ภายนอกของพืชและ
สัตว   

 

-   โครงสรางภายนอกของพืชไดแก  
ราก  ลําตน ใบ ดอกและผล   แตละ
สวนทําหนาทีต่างกัน 

-   โครงสรางภายนอกของสัตว ไดแก  
ตา  หู  จมูก ปาก  เทา และขา แตละ
สวนทําหนาทีแ่ตกตางกัน   

องคประกอบที่ ๑   
- การศึกษาพรรณไม (ก.๗-๐๐๓)  

หนา ๒-๗ 
องคประกอบที่ ๓ 

- การศึกษาพรรณไม (ก.๗-๐๐๓) 
หนา ๒-๗ ใหครบสมบูรณ 

องคประกอบที่ ๔   
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย  

ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
ธรรมชาติแหงชีวิต   

- เรียนรูรูปลักษณ  เชน  รูปราง  
รูปทรง  สี  ผิว 

- เรียนรูคุณสมบัติ  เชน  รส  กล่ิน  
เสียง สี 

- เรียนรูพฤติกรรม  เชน  การ
เคลื่อนที่  การตอบสนอง 

- เปรียบเทียบกบัตนเองอยาง
งายๆ ได 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
- เรียนรูรูปลักษณของ  ตา  หู  

จมูก ปาก  เทา และขา แตละ
สวนทําหนาทีแ่ตกตางกัน 

- เรียนรูคุณสมบัติของ  ตา  ห ู 
จมูก ปาก  เทา และขา แตละ
สวนทําหนาทีแ่ตกตางกัน   

- เรียนรูพฤติกรรมของ  ตา  หู  
จมูก ปาก  เทา และขา แตละ
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
สวนทําหนาทีแ่ตกตางกัน   

      ที่มาเกี่ยวของกับปจจัยหลัก    
      (พืช) 

๓. สังเกตและอธบิาย
ลักษณะ หนาที่และ
ความสําคัญของ
อวัยวะภายนอกของ
มนุษย ตลอดจนการ
ดูแลรักษาสุขภาพ    

-   อวัยวะภายนอกของมนุษยมลัีกษณะ
และหนาที่แตกตางกัน อวัยวะเหลานี้
มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต จึงตอง
ดูแลรักษาและปองกันไมใหอวัยวะ
เหลานั้นไดรับอันตราย 

องคประกอบที่ ๒  
- ใชอวัยวะรับสัมผัสทั้ง ๕ ใน 

 การรับรูได 
 

 

ป. ๒ 
 
 
 
 
 

 ๑.   ทดลองและอธิบาย น้ํา 
แสง เปนปจจยัที่
จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของพืช    

-   พืชตองการน้ําและแสงในการ
เจริญเติบโตและการดํารงชวีิต 

องคประกอบที่ ๒   
- การปลูก  การดูแลรักษา 
- บันทึกการเปลีย่นแปลง 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   
      ศิลปะ  นิทรรศการ) 

องคประกอบที่ ๕   
- การบรรยายหนาชั้นเรยีน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
   เรียนรูธรรมชาติของพืช 

- เรียนรูรูปลักษณ  เชน  รูปราง  
รูปทรง  สี  ผิว 

- เรียนรูคุณสมบัติ  เชน  รส  กล่ิน  
เสียง สี 

- เรียนรูพฤติกรรม  เชน  การ
ตอบสนอง 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูความสมัพันธระหวาง    
      พืชกบัน้ํา  พืชกับแสง  ที่มีผล  
      ตอการเจรญิเติบโตของพืช 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
๒. อธิบายอาหาร น้ํา 

อากาศ เปนปจจัยที่
จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต และการ
เจริญเติบโตของพืช
และสัตวและนํา
ความรูไปใช
ประโยชน    

 

-   พืชและสัตวตองการอาหาร  น้ํา 
อากาศ เพื่อการดํารงชีวิตดํารงชีวิต
และการเจริญเติบโต  

-   นําความรูไปใชประโยชนในการ
ดูแลพืชและสตัวเพื่อใหเจริญเติบโต
ไดด ี

องคประกอบที่ ๒   
- การปลูก  การดูแลรักษา 
- บันทึกการเปลีย่นแปลง 

องคประกอบที่ ๔   
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   
       ศิลปะ  นทิรรศการ) 

องคประกอบที่ ๕   
- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
   เรียนรูธรรมชาติของพืช 

- เรียนรูรูปลักษณ  เชน  รูปราง  
รูปทรง  สี  ผิว 

- เรียนรูคุณสมบัติ  เชน  รส  กล่ิน  
เสียง สี 

- เรียนรูพฤติกรรม  เชน  การ
ตอบสนอง      

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูความสมัพันธระหวาง    
      พืชกับน้ํา  พืชกับแสง  พืชกับ  
      อากาศที่มีผลตอการเจริญเติบโต 

         ของพืช 
๓.  สํารวจและอธิบาย พืช

และสัตวสามารถ
ตอบสนองตอแสง 
อุณหภูม ิและการสัมผัส  

-   พืชและสัตวมีการตอบสนองตอ แสง 
อุณหภูมิ    และการสัมผัส 

องคประกอบที่ ๒   
- การปลูก  การดูแลรักษา 
- บันทึกการเปลีย่นแปลง 

องคประกอบที่ ๔   
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย    

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
   เรียนรูธรรมชาติของพืช 

- เรียนรูรูปลักษณ  เชน  รูปราง  
รูปทรง  สี  ผิว 

- เรียนรูคุณสมบัติ  เชน  รส  กล่ิน  
เสียง สี 

- เรียนรูพฤติกรรม  เชน  การ
ตอบสนอง      

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูความสมัพันธระหวาง    

พืชกับแสง  พชืกับอุณหภูมพิืช
กับการสัมผัส   

๔.  ทดลองและอธิบาย 
รางกายของมนษุย
สามารถ  ตอบสนองตอ
แสง   อุณหภูมิ และการ
สัมผัส  

-   รางกายมนษุยสามารถตอบสนองตอ  
แสง  อุณหภูมแิละการสัมผัส 

องคประกอบที่ ๒  
- ใชอวัยวะรับสัมผัสทั้ง ๕ ใน 

การรับรูและตอบสนองตอ  
แสง  อุณหภูมแิละการสัมผัสได 

องคประกอบที่ ๔   
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย    

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
 ๕.  อธิบายปจจัยที่จําเปน

ตอการดํารงชีวิต และ
การเจริญเติบโตของ
มนุษย  

-   มนุษยตองการอาหาร  น้ํา  อากาศ 
เพื่อการดํารงชวีิตและการ
เจริญเติบโต 

   - 

ป. ๓ - -   - 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
 ๑.  ทดลองและอธิบาย

หนาที่ของทอลําเลียง
และ ปากใบของพืช   

-   ภายในลําตนของพืชมีทอลําเลียง  เพือ่
ลําเลียงนํ้าและอาหาร  และในใบมีปากใบ
ทําหนาที่คายนํ้า 

องคประกอบที่ ๓ 
- การศึกษาลักษณะภายนอก  
       ภายใน  ของพืชแตละสวน  
      โดยละเอยีด 

องคประกอบที่ ๔   
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย    

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
๒.  อธิบาย นํ้า แกสคารบอน 

ไดออกไซด แสงและ
คลอโรฟลล เปนปจจัย
ที่จําเปนบางประการ
ตอ    การเจริญเติบโต
และการสังเคราะหดวย
แสงของพืช   

-  ปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโตและ      
การสังเคราะหดวยแสงของพืช ไดแก   
น้ํา  แกสคารบอนไดออกไซด แสง 
และคลอโรฟลล 

องคประกอบที่ ๔   
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย    

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 

- เรียนรูเร่ืองน้ํา  แกสคารบอน 
         ไดออกไซด แสง และ  
         คลอโรฟลล  ที่มีความสําคัญ  
         ตอการเจริญเติบโตของพืช 

ป. ๔ 

๓.   ทดลองและอธิบาย 
การตอบสนองของ
พืชตอแสง เสียง และ
การสัมผัส   

-   พืชมีการตอบสนองตอแสง เสียง 
และการสัมผัส   ซ่ึงเปน
สภาพแวดลอมภายนอก 

องคประกอบที่ ๔   
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย    

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 

- เรียนรูความสมัพันธระหวางพืช
ที่ตอบสนองตอแสง เสียง และ
การสัมผัส    

๔.   อธิบายพฤติกรรม
ของสัตวที่ตอบสนอง
ตอแสง    อุณหภูมิ 
การสัมผัส และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน   

-   พฤติกรรมของสัตว  เปนการ
แสดงออกของสัตวในลักษณะตาง ๆ 
เพื่อตอบสนองตอส่ิงเรา เชน แสง 
อุณหภูมิ การสัมผัส 

-   นําความรูเกีย่วกับพฤติกรรมของ
สัตวไปใช    ประโยชนในการจัด
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตของสัตว และเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร 

องคประกอบที่ ๔   
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย    

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 

-  เรียนรูพฤติกรรมของสัตวที่  
     แสดงออกในลักษณะตาง ๆ  
     ที่ตอบสนองตอส่ิงเรา เชน  
     แสง อุณหภูมิ การสัมผัส 

ป. ๕  ๑.  สังเกตและระบุ
สวนประกอบของ
ดอกและโครงสรางที่
เกี่ยวของกับการ
สืบพันธุของพืชดอก  

-   ดอกโดยทัว่ไปประกอบดวย กลีบ
เล้ียง กลีบดอก  เกสรเพศผู และเกสร
เพศเมีย 

-   สวนประกอบของดอกที่ทําหนาที่
เกี่ยวของกับการสืบพันธุ ไดแก 
เกสรเพศเมีย ประกอบดวย  รังไข  
ออวุล  และเกสร   เพศผู  
ประกอบดวยอับเรณูและละอองเรณู 

องคประกอบที่ ๑   
   -     การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓)  หนา ๕-๖ 
องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓)  หนา ๕-๖  ใหครบ   
         สมบูรณ 

- การศึกษาลักษณะภายนอก  
          ภายในของดอกโดยละเอียด 
องคประกอบที่ ๔   

- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย    
          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ
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ภายนอกโรงเรียน 

 
๒.  อธิบายการสืบพันธุ

ข อ ง พื ช ด อ ก  ก า ร
ขยายพันธุพืช และนํา
ค ว า ม รู ไ ป ใ ช
ประโยชน  

-   พืชดอกมีการสืบพันธุทั้งแบบอาศัย
เพศและการสืบพันธุแบบไมอาศัย
เพศ   

-   การขยายพันธุพืชเพื่อเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพ ของพืช  ทําไดหลายวิธี โดย
การเพาะเมล็ด  การปกชํา  การตอนกิ่ง  
การติดตา  การทาบกิ่ง  การเสียบยอด  
และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

องคประกอบที่ ๒   
- การขยายพนัธุพืช   

องคประกอบที่ ๔   
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย    

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
๓ .   อธิบายวัฏจักรชีวิต

ของพืชดอกบางชนิด     
-   พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะออก

ดอก  ดอกไดรับการผสมพันธุ
กลายเปนผล  ผลมีเมล็ด  ซ่ึงสามารถ
งอกเปนตนพชืตนใหมหมุนเวียน
เปนวัฏจกัร 

  

องคประกอบที่ ๒   
- เรียนรูการเปลี่ยนแปลงของดอก  

องคประกอบที่ ๔   
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย    

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
ธรรมชาติแหงชีวิต 

- เรียนรูวงจรชีวติของเมล็ด   
- เรียนรูวงจรชีวติของดอก 

 

๔.   อธิบายการสืบพันธุ
และการขยายพันธุ
ของสัตว          

-   สัตวมีการสืบพันธุแบบอาศยัเพศ
และการสืบพนัธุแบบไมอาศัยเพศ 

-   การขยายพนัธุสัตวโดยวิธีการ
คัดเลือกพันธุและการผสมเทียม ทํา
ใหมนษุยไดสัตวที่มีปริมาณและ
คุณภาพตามทีต่องการ 

 
 

องคประกอบที่ ๔   
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย    

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
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สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของสัตว  ดาน

พฤติกรรม 
๕.   อภิปรายวัฏจกัรชีวิต

ของสัตวบางชนิด 
และนําความรูไปใช
ประโยชน  

-   สัตวบางชนิด เชน ผีเสื้อ ยุง กบ  เมื่อ
ไขไดรับการผสมพันธุจะเจริญเปนตัว
ออน  และตัวออน    เจริญเติบโตเปน
ตัวเต็มวัย จนกระทั่งสามารถ
สืบพันธุได หมุนเวยีนเปนวฏัจักร 

-   มนุษยนําความรูเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต
ของสัตว   มาใชประโยชนมากมาย  
ทั้งทางดานการเกษตร การ
อุตสาหกรรม และการดแูลรักษา
ส่ิงแวดลอม 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย    

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูวงจรชีวิตของสัตว 

 ๑.  อธิบายการเจริญ 
เติบโตของมนษุยจาก
วัยแรกเกดิจนถึงวัย
ผูใหญ  

-   มนุษยมีการเจรญิเติบโตและมีการ
เปลี่ยนแปลง   ทางดานรางกายตั้งแต
แรกเกิดจนเปนผูใหญ   

   - 
 

๒.  อธิบายการทํางานที่
สัมพันธกันของ
ระบบยอยอาหาร 
ระบบหายใจ และ
ระบบหมุนเวยีนเลือด
ของมนุษย  

 

-   ระบบยอยอาหาร ทําหนาที่ยอย
อาหาร     ใหเปนสารอาหารขนาดเลก็
แลวจะถูกดูดซมึเขาสูระบบหมุน 
เวียนเลือด  แกสออกซิเจนทีไ่ดจาก
ระบบหายใจจะทําใหสารอาหารเกิด
การเปลี่ยนแปลงจนกลายเปน
พลังงานที่รางกายนําไปใชได 

   - 

ป. ๖ 

๓.   วิเคราะหสารอาหารและ
อภิปรายความจําเปนที่
รางกายตองไดรับสาร 
อาหารในสัดสวนที่
เหมาะสมกับเพศและ
วัย  

-   สารอาหาร ไดแก โปรตีน   คารโบ- 
ไฮเดรต  ไขมนั แรธาตุ วิตามิน และ
น้ํา มีความจําเปนตอรางกาย  มนุษย
จําเปนตองไดรับสารอาหารใน
สัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

 

   - 
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       เพื่อการเจริญเติบโตและการดํารง 
ชีวิต 

๑.   สังเกตและอธิบาย
รูปราง  ลักษณะของ
เซลลของสิ่งมีชีวิต
เซลลเดียวและเซลล
ของสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล 

-   เซลลของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว และ
เซลลของ   ส่ิงมีชีวิตหลายเซลล เชน 
เซลลพืช และเซลลสัตวมีรูปราง 
ลักษณะแตกตางกัน 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- การเรียนรูดานคุณสมบัติของ 

ชีวภาพ 

ม.  ๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.  สังเกตและเปรียบเทียบ
สวนประกอบสําคัญของ
เซลลพืชและเซลลสัตว  

-   นิวเคลียส ไซโทพลาซึม และเยื่อหุม
เซลล  เปนสวนประกอบสําคัญของ
เซลลที่เหมือนกันของเซลลพืชและ
เซลลสัตว 

-      ผนังเซลลและคลอโรพลาสต  เปน
สวนประกอบ ที่พบไดในเซลลพืช 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- การเรียนรูดานคุณสมบัติของ 
     ชีวภาพ 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากร 
     ชีวภาพอืน่ที่มาเกี่ยวของ  

   -    การเรียนรูดานคุณสมบตัิของ 
        ชีวภาพ 

๓.   ทดลองและอธิบาย
หนาที่ของสวน 
ประกอบที่สําคัญของ
เซลลพืชและเซลล
สัตว  

-   นิวเคลยีส ไซโทพลาซึม เยื่อหุมเซลล 
แวควิโอล   เปนสวนประกอบที่สําคัญ
ของเซลลสัตว  มีหนาที่แตกตางกัน    

-   นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุมเซลล 
แวคิวโอล    ผนังเซลล และคลอโรพ
ลาสต เปนสวนประกอบที่สําคัญของ
เซลลพืช มีหนาที่แตกตางกัน 

ธรรมชาติแหงชวีิต 
- การเรียนรูดานคุณสมบัติของ 
     ชีวภาพ 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
  -     เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากร 
        ทางกายภาพที่เขามาเกีย่วของ 

- การเรียนรูดานคุณสมบัติของ 
     ชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.   ทดลองและอธิบาย
กระบวนการสารผาน
เซลล  โดยการแพร
และออสโมซิส  

-   การแพรเปนการเคลื่อนที่ของสาร 
จากบริเวณที่มคีวามเขมขนสงูไปสู
บริเวณที่มีความเขมขนต่ํา 

-   ออสโมซิสเปน การเคลื่อนที่ของน้ํา
ผานเขาและออกจากเซลล จากบริเวณ
ที่มีความเขมขนของสารละลายต่ําไป 
สูบริเวณที่มีความเขมขนของ

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- การเรียนรูดานคุณสมบัติของ  

        ชีวภาพ  สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
   -    เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากร 
        ทางกายภาพที่เขามาเกี่ยวของ 

- การเรียนรูดานคุณสมบัติของ 
        ชีวภาพ 
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สารละลายสูง โดยผานเยื่อเลือกผาน 

๕.   ทดลองหาปจจัยบาง
ประการที่จําเปนตอ
การสังเคราะหดวย
แสงของพืช และ
อธิบายวาแสง      
คลอโรฟลล แกส 
คารบอนไดออกไซด 
น้ํา เปนปจจัยที่จําเปน 
ตองใชในการ
สังเคราะหดวยแสง      

-   แสง คลอโรฟลล แกส
คารบอนไดออกไซด และน้าํ  เปน
ปจจัยทีจ่ําเปนตอกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงของพืช 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- การเรียนรูดานคุณสมบัตขิอง  

        ชีวภาพ  สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -    เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากร 
        ทางกายภาพที่เขามาเกีย่วของ 
   -    การเรียนรูดานคุณสมบตัิ 

๖.   ทดลองและอธิบายผล
ที่ไดจากการ
สังเคราะหดวยแสง
ของพืช  

-   น้ําตาล  แกสออกซิเจนและน้าํ   
       เปนผลิตภณัฑที่ไดจากกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสงของพืช 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- การเรียนรูดานคุณสมบัติของ 
     ชีวภาพ 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากร 
         ทางกายภาพที่เขามาเกีย่วของ 
   -     การเรียนรูดานคุณสมบัติ 

๗.   อธิบายความสําคัญของ
กระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง
ของพืชตอส่ิงมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม       

-  กระบวนการสงัเคราะหดวยแสงมี
ความสําคัญตอการดํารงชีวติของ
ส่ิงมีชีวิตและตอส่ิงแวดลอมใน ดาน
อาหาร การหมุนเวยีนของแกส
ออกซิเจนและแกสคารบอน 

       ไดออกไซด  

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- การเรียนรูดานคุณสมบัติของ 
     ชีวภาพ 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -    เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากร 
        ทางกายภาพที่เขามาเกีย่วของ 
  -    การเรียนรูดานคุณสมบตัิ 

๘.   ทดลองและอธิบาย
กลุมเซลลที่เกี่ยวของ
กับการลําเลียงน้ําของ
พืช  

-   เนื้อเยื่อลําเลียงน้ําเปนกลุมเซลล
เฉพาะเรียงตอเนื่องกันตั้งแตราก   

      ลําตน จนถึงใบ ทําหนาที่   ในการ
ลําเลียงน้ําและธาตุอาหาร 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- การเรียนรูดานคุณสมบัติของ 
     ชีวภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.   สังเกตและอธบิาย
โครงสรางที่เกี่ยวกับ

-   เนื้อเยื่อลําเลียงน้ําและเนื้อเยื่อลําเลียง
อาหารเปนกลุมเซลลที่อยูคูขนานกัน

องคประกอบที่ ๒ 
  -    การจัดหาพรรณไม และการปลูก  
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ระบบลําเลียงน้ําและ
อาหารของพืช  

เปนทอลําเลียง จากราก  ลําตนถึงใบ  
ซ่ึงการจัดเรียงตัวของทอลําเลียงใน
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลีย้งคูจะ
แตกตางกัน 

- เนื้อเยื่อลําเลียงน้ํา ทําหนาทีใ่นการ
ลําเลียงน้ําและธาตุอาหารจากรากสู
ใบ  สวนเนื้อเยื่อลําเลียงอาหารทํา
หนาที่ลําเลียงอาหารจากใบสูสวน
ตางๆ ของพืช 

-   การคายน้ํามีสวนชวยในการลําเลียง
น้ําของพืช 

        พรรณไม  
   -    การขยายพันธุ  การตอน  
        การเพาะเมล็ด  การปกชาํ 
ธรรมชาติแหงชีวิต 

- การเรียนรูดานคุณสมบัติของ 
     ชีวภาพ 

 

 ๑๐. ทดลองและอธิบาย
โครงสรางของดอกที่
เกี่ยวของกับการสืบ 
พันธุของพืช  

-  เกสรเพศผูและเกสรเพศเมยีเปน
โครงสรางที่ใชในการสืบพนัธุของ
พืชดอก 

องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไมที่สนใจ  
  -    การศึกษาลักษณะภายนอกและ  

         ภายในของพืชแตละสวนโดย 
         ละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๑. อธิบายกระบวนการ
สืบพันธุแบบอาศัย
เพศของพืชดอกและ
การสืบพันธุแบบไม
อาศัยเพศของพืช 
โดยใชสวนตางๆ 
ของพืชเพื่อชวยใน
การขยายพนัธุ  

-   กระบวนการสบืพันธุแบบอาศัยเพศ
ของพืชดอกเปนการปฏิสนธิระหวาง
เซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลไขใน
ออวุล  

-   การแตกหนอ การเกิดไหล เปนการ
สืบพันธุของพืชแบบไมอาศัยเพศ  

       โดยไมมีการปฏสินธิ 
-   ราก ลําตน ใบ และกิ่งของพืชสามารถ

นําไปใชขยายพันธุพืชได 

องคประกอบที่ ๒ 
   -    การจัดหาพรรณไม และการ 
        ปลูกพรรณไม  
 -     การขยายพันธุ  การตอน  
       การเพาะเมล็ด  การปกชาํ 
องคประกอบที่ ๓ 
 -     การศึกษาพรรณไมที่สนใจ  
  -     การศึกษาลักษณะภายนอกและ  
        ภายในของพืชแตละสวนโดย  
        ละเอียด 
-      การนําขอมูลมาเปรียบเทียบ 

          ความตางในแตละเรื่อง ในชนิด 
          เดียวกัน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
 ๑๒.  ทดลองและอธิบาย   
          การตอบสนองของ  
          พืชตอแสง น้ํา และ 
          การสัมผัส   

-   พืชตอบสนองตอส่ิงเราภายนอก โดย
สังเกตไดจากการเคลื่อนไหวของ
สวนประกอบของพืช ที่มีตอแสง  น้ํา 
และการสัมผัส     

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- การเรียนรูดานพฤติกรรม การ 
     ตอบสนองตอปจจัยภายนอก  
     ภายใน ที่มผีลตอการเจริญเติบโต 
     และการพฒันา(สรีรวิทยา) ของ  
     ชีวภาพ 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -    เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากร 
        ทางกายภาพที่เขามาเกีย่วของ 
   -    การเรียนรูดานคุณสมบตัิ 

 ๑๓.  อธิบายหลักการ  
          และผลของการใช 
          เทคโนโลยี ชีวภาพ  
          ในการขยายพนัธุ   
          ปรับปรุงพันธุ เพิ่ม 
          ผลผลิตของพืชและ 
          นําความรูไปใช 
          ประโยชน  

-   เทคโนโลยีชีวภาพ เปนการใช
เทคโนโลยีเพือ่   ทําใหส่ิงมชีีวิตหรือ
องคประกอบของสิ่งมีชีวิต   มีสมบัติ
ตามตองการ 

-   การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช พนัธุวิศว- 
        กรรม เปนเทคโนโลยีชีวภาพทีใ่ชใน  
        การขยายพันธุ  ปรับปรุงพันธุ และ  
        เพิ่มผลผลิตของพืช 
 

องคประกอบที่ ๒ 
   -    การจัดหาพรรณไม และการปลูก 
        พรรณไม  
 -    การขยายพันธุ  การตอน  
      การเพาะเมล็ด  การปกชาํ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.๒ 
 

 ๑.   อธิบายโครงสราง
และการทํางานของ
ระบบ     ยอยอาหาร 
ระบบหมุนเวยีน
เลือด ระบบหายใจ    
ระบบขับถาย ระบบ
สืบพันธุ ของมนุษย
และสัตว รวมทั้ง
ระบบประสาทของ
มนุษย              

-   ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบหายใจ  ระบบขบัถาย  
ระบบสืบพันธุ  และระบบประสาท
ของมนุษย  ในแตละระบบ    
ประกอบดวยอวัยวะหลายชนิดที่
ทํางานอยางเปนระบบ 

-   ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบหายใจ ระบบขบัถาย 
ระบบสืบพันธุของสัตว ประกอบดวย
อวัยวะหลายชนิดที่ทํางานอยาง เปน
ระบบ 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
-   การเปรียบเทียบขอมูลการ 

        เปลี่ยนแปลงของชีวภาพกับ 
        ชีวิตตน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 

- เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากร 
        ชีวภาพอืน่ที่เขามาเกีย่วของ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
๒.   อธิบายความสัมพันธ

ของระบบตางๆ ของ 
มนุษยและนําความรู
ไปใชประโยชน  

 

- ระบบยอยอาหาร  ระบบหมุนเวียน 
     เลือด ระบบหายใจ ระบบขับถาย    
     ระบบสืบพันธุของมนุษยในแตละ 
     ระบบมีการทํางานที่สัมพันธกันทํา 
     ใหมนุษยดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติ    
     ถาระบบใดระบบหนึ่งทํางานผิดปกติ  
     ยอมสงผลกระทบตอระบบอื่นๆ  
     ดังนั้นจึงตองมีการดูแลรักษาสุขภาพ 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- การเปลี่ยนแปลงของชีวภาพกับ 
     ชีวิตตน 

 

๓.   สังเกตและอธบิาย
พฤติกรรมของมนุษย
และสัตวที่ตอบ 
สนองตอส่ิงเราภาย 
นอกและภายใน       

-   แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส จัดเปน
ส่ิงเรา   ภายนอก  สวนการเปลี่ยน 
แปลงระดับสารใน   รางกาย  เชน 
ฮอรโมน จัดเปนสิ่งเราภายใน ซ่ึงทั้ง 
ส่ิงเราภายนอกและสิ่งเราภายในมีผล
ตอมนุษยและสัตว ทําใหแสดง
พฤติกรรมตางๆ ออกมา  

ธรรมชาติแหงชีวิต/สรรพสิ่งลวนพัน 
เกี่ยว 
   -    การศึกษาดานพฤติกรรม 

          การตอบสนองตอปจจัย 
        ภายนอกและภายในที่มตีอ 
        การเจริญเติบโตและการพัฒนา   
        (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

๔.  อธิบายหลักการและ
ผลของการใช
เทคโนโลยีชีวภาพใน
การขยายพนัธุ 
ปรับปรุงพันธุ และ
เพิ่มผลผลิตของสัตว
และนําความรูไปใช
ประโยชน  

-   เทคโนโลยีชีวภาพเปนการใช
เทคโนโลยีเพือ่  ทําใหส่ิงมีชีวิตหรือ
องคประกอบของสิ่งมีชีวิต  มีสมบัติ
ตามตองการ  

-  การผสมเทียม การถายฝากตัวออน การ
โคลน   เปนการใชเทคโนโลยีชีวภาพ
ในการขยายพนัธุ  ปรับปรุงพันธุ และ
เพิ่มผลผลิตของสัตว   

องคประกอบที่ ๒  
   -     การจัดหาพรรณไม และการ 
         ปลูกพรรณไม  

-  การขยายพนัธุ การตอน  
      การเพาะเมล็ด การปกชาํ  
      การติดตาฯลฯ 

๕.  ทดลอง วิเคราะห 
และอธิบายสาร 
อาหารในอาหารมี
ปริมาณพลังงานและ
สัดสวนที่เหมาะสม
กับเพศและวยั  

-   แปง  น้ําตาล  ไขมัน โปรตีน  วิตามิน
ซี เปนสารอาหารและสามารถ
ทดสอบได 

- การบริโภคอาหาร จําเปนตองใหได
สารอาหาร   ที่ครบถวนในสัดสวนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย   และไดรับ
ปริมาณพลังงานที่เพียงพอกบัความ
ตองการของรางกาย      

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดานคุณสมบัติชีวภาพ  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

ม.๓ - - - 

ม. ๔-
ม. ๖ 

 ๑.   ทดลองและอธิบาย
การรักษาดุลยภาพ
ของเซลลของ
ส่ิงมีชีวิต  

-   สารตาง ๆ เคลื่อนที่ผานเขาและออก
จากเซลล   ตลอดเวลา  เซลลจึงตองมี
การรักษาดุลยภาพ    เพื่อใหรางกาย
ของสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตไดตามปกต ิ

-   เซลลมีการลําเลียงสารผานเซลลโดยวิธีการ
แพร  การออสโมซิส  การลําเลียง
แบบฟาซิลิเทต     การลําเลียงแบบใช
พลังงาน  และการลําเลียงสารขนาด
ใหญ 

-   ส่ิงมีชีวิตเซลลเดียวมีการลําเลียงสาร
เกิดขึ้น   ภายในเซลลเพียงหนึ่งเซลล  
แตส่ิงมีชีวิตหลายเซลลตองอาศัยการ
ทํางานประสานกันของเซลลจํานวน
มาก 

องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไมที่สนใจ 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     วงจรชวีติของชีวภาพ 
 

 ๒.   ทดลองและอธิบาย
กลไกการรักษาดุลย
ภาพของน้ําในพืช  

-   พืชมีกลไกในการรักษาดุลยภาพของ
น้ํา โดยมี   การควบคุมสมดุลระหวาง
การคายน้ําผานปากใบ   และการดูดน้ํา
ที่ราก 

-   การเปดปดของปากใบเปนการ
ควบคุมอัตราการคายน้ําของพืช ซ่ึง
ชวยในการรักษาดุลยภาพของน้ํา
ภายในพืชใหมีความชุมชื้นในระดบัที่
พอเหมาะ 

องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไมที่สนใจ 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     วงจรชวีติของชีวภาพ   
   -     การศึกษารูปลักษณ  คณุสมบัติ    
         พฤติกรรม 
 

 ๓.   สืบคนขอมูลและ
อธิบายกลไกการ
ควบคุมดุลยภาพของ
น้ํา  แรธาตุ  และ
อุณหภูมิของมนุษย
และสัตวอ่ืน ๆ และ
นําความรูไปใช

-   ไตเปนอวยัวะสําคัญในการรักษาดุลย
ภาพของน้ําและสารตาง ๆ ในรางกาย  
ซ่ึงมีโครงสรางและการทํางาน
รวมกับอวยัวะอื่น 

-   ภายในไตมหีนวยไต  ของเหลวที่ผาน
เขาสู    หนวยไตสวนหนึ่งจะถูกดูด
ซึมกลับสูหลอดเลือด  สวนทีไ่มถูก

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     ธรรมชาติของปจจัยชีวภาพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
ประโยชน  ดูดซึมกลับจะผานไปยังทอปสสาวะ   

-   ยูเรีย โซเดยีมไอออน และคลอไรด
ไอออน เปนของเสียจากกระบวนการ
เมแทบอลิซึม จะถูกขับออกจากไต
ไปพรอมกับปสสาวะ 

-   อะมีบาและพารามีเซียมเปนสิ่งมีชีวิต
เซลลเดียวที่มโีครงสรางภายในเซลล
ที่เรียกวา    คอนแทร็กไทลแวคิวโอล 
ในการกําจัดน้าํและของเสียออกจาก
เซลล 

-   ปลาน้ําจืดมีเซลลบริเวณเหงอืกที่น้ํา
เขาสูรางกาย ไดโดยการออสโมซิส  
สวนปลาน้ําเคม็ปองกันการสูญเสีย
น้ําออกจากรางกายโดยมีผิวหนัง และ
เกล็ดที่ปองกันไมใหแรธาตุจากน้ํา
ทะเลซึมเขาสูรางกาย และทีบ่ริเวณ
เหงือกมีกลุมเซลลซ่ึงขับแรธาตุสวน 
เกินออกโดยวธีิการลําเลียงแบบใช
พลังงาน 

-   มนุษยมีกลไกในการควบคุมอุณหภูมิ
ของรางกายใหอยูในสภาวะที่เหมาะสม 
โดยศูนยควบคุมอุณหภูมิจะอยูที่สมอง
สวนไฮโพทาลามัส 

-   สัตวเลือดอุนสามารถรักษาอุณหภูมิ
ของรางกาย ใหเกือบคงที่ไดใน
สภาวะแวดลอมตาง ๆ สวนสัตว
เลือดเย็น  อุณหภูมิรางกายจะแปรผัน
ตามอุณหภูมิของส่ิงแวดลอม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

 ๔.   อธิบายเกี่ยวกบัระบบ
ภูมิคุมกันของรางกาย
และนําความรูไปใช
ในการดแูลรักษา
สุขภาพ           

-   รางกายมนษุย มีภูมิคุมกันซึ่งเปน
กลไก  ในการปองกันเชื้อโรคหรือส่ิง
แปลกปลอม  เขาสูรางกาย 

-   ผิวหนัง เซลลเม็ดเลือดขาวและระบบ
น้ําเหลืองเปนสวนสําคัญของรางกาย
ที่ทําหนาที่ปองกันและทําลายเชื้อ
โรคและสิ่งแปลกปลอมที่เขาสู
รางกาย 

-   ระบบภูมิคุมกนัมีความสําคญัยิ่งตอ
รางกายมนษุยการรับประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ  การออกกาํลังกาย  
การดูแลสุขอนามัย  ตลอดจนการ
หลีกเลี่ยงสารเสพติด และพฤติกรรม
ที่เสี่ยงทางเพศ และการไดรับวัคซีน
ในการปองกนัโรคตาง ๆ  ครบตาม
กําหนด จะชวยเสริมสรางภูมิคุมกัน
และรักษาภูมิคุมกันของรางกายได 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- การเรียนรูชีวติของตน และ 
     ชีวภาพ 
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สาระที่  ๑   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๒   เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

ป.  ๑  ๑.   ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตใน
ทองถ่ินและนาํมาจัดจําแนก
โดยใชลักษณะภายนอกเปน
เกณฑ  

-   ส่ิงมีชีวิตในทองถ่ินจะมีทั้ง
ลักษณะที่เหมอืนกัน  และ
แตกตางกัน ซ่ึงสามารถนํามา
จําแนกโดยใชลักษณะ
ภายนอกเปนเกณฑ 

องคประกอบที่ ๑ 
   -    การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
        ๐๐๓)  หนา ๑-๗ 
   -    การจําแนกสิ่งมีชีวิต  โดยใช  
        ลักษณะภายนอกเปนเกณฑ   
        เชน  รูปราง  สี  จํานวน  กล่ิน     
องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓)  หนา ๑-๗  ทําให  
         ครบสมบูรณ 
องคประกอบที่ ๔  

- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   
          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน    
ป. ๒  ๑.   อธิบายประโยชนของพืช

และสัตวในทองถ่ิน     
-   พืชและสัตวมีประโยชนตอ

มนุษยในแงของ ปจจัยส่ี คือ 
เปนอาหาร  ที่อยูอาศัย       
เครื่อง นุงหม และยารักษาโรค 

องคประกอบที่ ๑ 
   -    การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
        ๐๐๓)  หนา ๑ 
องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓)  หนา ๑ ทําใหครบ 
         สมบูรณ 
องคประกอบที่ ๔  

- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
การจัดแสดงภายในและ 

          ภายนอกโรงเรียน    
 ๑.   อภิปรายลักษณะตางๆ ของ

ส่ิงมีชีวิตใกลตวั        
-   ส่ิงมีชีวิตแตละชนิดจะมี

ลักษณะแตกตางกัน 
องคประกอบที่ ๑ 

- การจําแนกสิ่งมีชีวิตในแต 
ละชนิดที่มีความแตกตาง กนั 
เชน  รูปราง  สี  จํานวน  กล่ิน   

องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓)  หนา ๑-๘  ทําใหครบ 
         สมบูรณ 

- เรียนรูลักษณะของสิ่งมีชีวิต
แตละชนดิ  เชน  พืช   

- กําหนดเรื่องทีจ่ะเรียนรูแตละ
สวน  เชน สวนประกอบของ
พืช 

- เรียนรูเร่ือง  รูปราง  รูปทรง  
สี  ผิว  ขนาด  กล่ิน  รส 

- เปรียบเทียบขอมูลพืชแตละ
ชนิดมาเปรียบเทียบความตาง 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
การจัดแสดงภายในและ 

          ภายนอกโรงเรียน    

ป. ๓ 

๒.   เปรียบเทียบและระบุ
ลักษณะที่คลายคลึงกันของ

-   ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะมีลักษณะ
ภายนอกที่ปรากฏคลายคลึงกับ

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   



 

 

269 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

พอแมกับลูก  พอแมของสิ่งมีชีวิตชนิดน้ัน             ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
การจัดแสดงภายในและ 

          ภายนอกโรงเรียน    
ธรรมชาติแหงชีวิต 

- เปรียบเทียบรูปลักษณ 
ภายนอกของพืช  ตั้งแตระยะ
เร่ิมตน จนสิ้นสุดของชีวิต   

-     เปรียบเทยีบรูปลักษณ 
ภายนอกของพืช  ตั้งแตระยะ
เร่ิมตน จนสิ้นสุดของวงจร
ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายมนษุย 

๓.   อธิบายลักษณะที่คลายคลึง
กันของพอแมกับลูกวาเปน
การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม และนําความรูไป
ใชประโยชน  

-   ลักษณะภายนอกที่คลายคลึง
กันของพอแมกับลูกเปนการ
ถายทอดลกัษณะทาง
พันธุกรรม 

-   มนุษยนําความรูที่ไดเกีย่วกบั
การถายทอด   ลักษณะทาง
พันธุกรรมมาใชประโยชนใน
การพัฒนาสายพันธุของพืช
และสัตว 

องคประกอบที่ ๓ 
- การจําแนกโดยการสังเกต 

ลักษณะภายนอกของพอพันธุ  
แมพันธุ  กับลูกที่คลายคลึง
กัน  เชน  ชีวิตพืช  ชีวิตสัตว  
ชีวิตคน 

- เรียนรูความตางของพืชชนิด
เดียวกัน  จํานวน  ๑๐  ตน  ให
สังเกตความตางในแตละตน
แตละเรื่อง      

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   

ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
การจัดแสดงภายในและ 

          ภายนอกโรงเรียน    
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- เรียนรูการเปลีย่นแปลงของ

พืชแตละตนมาเปรียบเทียบ
กัน   

 
๔.   สืบคนขอมูลและอภิปราย

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่
สูญพันธุไปแลว และที่ดํารง
พันธุมาจนถึงปจจุบัน  

      (ว  ๑.๒.๓) 

-   ส่ิงมีชีวิตที่ไมสามารถปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปไดก็จะสูญ
พันธุไปในที่สุด 

-   ส่ิงมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอม ที่เปลี่ยน 
แปลงไปไดจะสามารถอยูรอด
และดํารงพนัธุตอไป 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
การจัดแสดงภายในและ 

          ภายนอกโรงเรียน    
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว   
   -     เรียนรูธรรมชาติของพืชและ  
         สัตว  ดานพฤติกรรม 
   -     เรียนรูความสัมพันธ 
         ระหวางพืชและสัตวกบั  
         สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 

ป. ๔ - -   - 

ป. ๕  ๑.   สํารวจ  เปรียบเทียบและ
ระบุลักษณะของตนเองกับ
คนในครอบครัว  

-   ลักษณะของตนเองจะคลาย 
คลึงกับคนในครอบครัว 

  - 

๒.   อธิบายการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ในแตละรุน  

-   การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมเปนการถายทอด
ลักษณะบางลักษณะจาก
บรรพบุรุษสูลูกหลาน  ซ่ึงบาง
ลักษณะจะเหมือนพอหรือ
เหมือนแม หรืออาจมีลักษณะ
เหมือน  ปู  ยา  ตา  ยาย 

   -  

๓. จําแนกพืชออกเปนพืชดอก  
และพืชไมมดีอก       

-   พืชแบงออกเปนสองประเภท
คือ พืชดอกกบัพืชไมมีดอก  

องคประกอบที่ ๓ 
-     การจําแนกโดยการสังเกต 



 

 

271 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

         ลักษณะภายนอกของพืช   
         ดอกและพืชไมมีดอก 
องคประกอบที่ ๔  

- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   
          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
การจัดแสดงภายในและ 

          ภายนอกโรงเรียน    

๔. ระบุลักษณะของพืชดอกที่
เปนพืชใบเลีย้งเดี่ยว   และ
พืชใบเลี้ยงคูโดยใชลักษณะ   
ภายนอกเปนเกณฑ  

-   พืชดอกแบงออกเปน พืชใบ
เล้ียงเดีย่วกับพชืใบเลี้ยงคู  
โดยสังเกตจาก  ราก  ลําตน 
และใบ 

องคประกอบที่ ๑ 
   -     การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓)  หนา ๒-๖  
องคประกอบที่ ๓ 
   -    การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓)  หนา ๒-๖ ใหครบ 
        สมบูรณ 

- การสังเกตลักษณะภายนอก
ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ใบเลีย้ง
คู  

- นําขอมูลมาเปรียบเทียบความ
ตางของพืชใบเลี้ยงเดีย่ว  ใบ
เล้ียงคู  

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
การจัดแสดงภายในและ 

          ภายนอกโรงเรียน  
๕.  จําแนกสัตวออกเปนกลุม

โดยใชลักษณะภายในบาง
-   การจําแนกสัตวเปนกลุม โดย

ใชลักษณะภายนอกและ
องคประกอบที่ ๔  

- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   



 

 

272 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

ลักษณะและลกัษณะ
ภายนอกเปนเกณฑ  

 

ลักษณะภายในบางลักษณะ
เปนเกณฑแบงออกไดเปน
สัตวมีกระดูกสันหลัง  และ
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง     

-   สัตวมีกระดูกสันหลังแบงเปน
กลุมปลา สัตวคร่ึงน้ําครึ่งบก 
สัตวเล้ือยคลาน สัตวปก และ
สัตวเล้ียงลูกดวยน้าํนม 

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
การจัดแสดงภายในและ 

          ภายนอกโรงเรียน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติดาน 
         รูปลักษณของสัตวที่  
         เกี่ยวของกับพืชที่นักเรียน 
         สนใจ 
   -     จําแนกและจัดกลุมของสัตว 
          ตามลักษณะภายนอกและ 
          ลักษณะภายใน  เชน  สัตว 
          มีกระดกูสันหลัง  สัตวไมม ี
          กระดูกสันหลัง  สัตวปก   
          สัตวคร่ึงน้ําครึ่งบก  
          สัตวเล้ือยคลาน และสัตว 
          เล้ียงลูกดวยน้ํานม 

ป. ๖ - -   - 

ม.  ๑ - - - 

ม. ๒ - - - 

ม. ๓  ๑.   สังเกตและอธบิายลักษณะ
ของโครโมโซมที่มีหนวย
พันธุกรรมหรือยีนใน
นิวเคลียส  

 

-   เมื่อมองเซลลผานกลอง
จุลทรรศนจะเห็นเสนใยเล็กๆ 
พันกันอยูในนวิเคลียส เมื่อ
เกิดการแบงเซลล  เสนใย
เหลานี้จะขดสัน้เขาจนมี
ลักษณะเปนทอนสั้น เรียกวา 
โครโมโซม  

-   โครโมโซมประกอบดวยดี
เอ็นเอและโปรตีน  

-    ยีนหรือหนวยพันธุกรรมเปน

องคประกอบที่ ๓ 
- การศึกษาลักษณะภายนอก  
      ภายในของพืชโดยละเอยีด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

สวนหนึ่งที่อยูบนดีเอ็นเอ  
๒.   อธิบายความสําคัญของสาร

พันธุกรรมหรือดีเอน็เอ    
และกระบวนการถายทอด
ลักษณะทางพนัธุกรรม  

-   เซลลหรือส่ิงมีชีวิต มีสาร
พันธุกรรมหรือ  ดีเอ็นเอที่
ควบคุมลักษณะของการ
แสดงออก 

-   ลักษณะทางพนัธุกรรมที่
ควบคุมดวยยนีจากพอและแม
สามารถถายทอดสูลูกผานทาง
เซลลสืบพันธุและการ
ปฏิสนธิ 

องคประกอบที่ ๒ 
   -     การจัดหาพรรณไมและ 
         การปลูกพรรณไม  
  -     การขยายพันธุ 
  -     การปลูก 
  -     การดูแล รักษา บันทึก การ  
        เปลี่ยนแปลง 
องคประกอบที่ ๓ 
   -     การเรียนรูและ  
          เปรียบเทียบ ความตางใน  
          แตละเรือ่ง ในชนิด 
          เดียวกัน 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
  -     การศึกษาการเปลี่ยนแปลง  
        ดานรูปลักษณของชวีภาพ 

๓.  อภิปรายโรคทางพันธุกรรม
ที่เกิดจากความผิดปกติของ
ยีนและโครโมโซมและนํา
ความรูไปใชประโยชน  

-     โรคธาลัสซีเมีย  ตาบอดสี เปน
โรคทางพันธุกรรม ที่เกิดจาก
ความผิดปกตขิองยีน   

-   กลุมอาการดาวนเปนความผดิ 
ปกติของรางกาย  ซ่ึงเกิดจาก
การที่มีจํานวนโครโมโซมเกิน
มา 

-   ความรูเกี่ยวกบัโรคทาง
พันธุกรรมสามารถนําไปใชใน
การปองกันโรค  ดูแลผูปวย
และวางแผนครอบครัว 

 

   - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.   สํารวจและอธบิายความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ทองถ่ินที่ทําใหส่ิงมีชีวิต

-   ความหลากหลายทางชีวภาพที่
ทําใหส่ิงมีชีวติอยูอยางสมดลุ 
ขึ้นอยูกับความหลากหลายของ

องคประกอบที่ ๑ 
   -     การกําหนดพื้นทีแ่ละการ  
         สํารวจพรรณไม 
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ดํารงชีวิตอยูไดอยางสมดุล  ระบบนิเวศ  ความหลากหลาย
ของชนิดสิ่งมีชีวิต และความ
หลากหลายทางพันธุกรรม 

    -     การจําแนกชนิดพืช 
องคประกอบที่ ๕ 
   -     การบันทึกขอมูล การใชพื้นที ่
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
  -     เรียนรูธรรมชาติของชีวภาพ  
        อ่ืนที่เขามาเกี่ยวของ  ดาน   
        รูปลักษณ  คุณสมบัติ   
        พฤติกรรม 
  -     เรียนรูธรรมชาติของการพัน   
        เกี่ยวระหวางปจจยั 
  -     วิเคราะหความสัมพันธ     
        ความผูกพัน และดุลยภาพ   

๕.   อธิบายผลของความ
หลากหลายทางชีวภาพทีม่ี
ตอมนุษย  สัตว  พืช และ
ส่ิงแวดลอม  

-   การตัดไมทําลายปาเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหเกดิการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซ่ึงสงผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย  สัตว  พืช
และสิ่งแวดลอม 

-   การใชสารเคมีในการกําจัด
ศัตรูพืชและสตัว    สงผลกระทบ
ตอสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย สัตวและพืช 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 

องคประกอบที่ ๔ 
   -    รวบรวมผลการเรียนรู  คัดแยก
สาระ และจัดเปนหมวดหมู 
   -    การรายงานผลรูปแบบตางๆ 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
  -    เปรียบเทยีบขอมูลการ  
       เปลี่ยนแปลงของชีวภาพกับ 
       ชีวิตตน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
  -     สรุปความสัมพันธ ความ  
        ผูกพัน และดุลยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.   อภิปรายผลของเทคโนโลยี 
ชีวภาพตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยและสิ่งแวดลอม  

-   ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ มี
ประโยชนตอมนุษย ทั้งดาน
การแพทย การเกษตรและ
อุตสาหกรรม  

องคประกอบที่ ๕ 
  -     การเผยแพรองคความรู โดย  
        การบรรยาย  การสนทนา   
         การเสวนา การสัมมนา   
         และการอภิปราย 
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ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -    สรุปองคความรูเพื่อนํามา   
        ประยุกตใชในการดําเนนิ 
        ชีวิต 
ประโยชนแทแกมหาชน 
  -     วิเคราะหศักยภาพ สรรค   
        สราง แนวทาง วิธีการ การ 
        นําไปใชประโยชน 

ม. ๔-
ม. ๖ 

 

๑. อธิบายกระบวนการ
ถายทอดสารพันธุกรรม     
การแปรผันทางพันธุกรรม 
มิวเทชัน  และการเกิด
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

 
 

-   ส่ิงมีชีวิตมีการถายทอด
ลักษณะทางพนัธุกรรม  จาก
พอแมมาสูรุนลูกหลานได  ซ่ึง
สังเกตไดจากลักษณะที่ปรากฏ 

-   ดีเอ็นเอเปนนิวคลีโอไทดสาย 
       ยาวสองสายพันกันเปนเกลียวคู

วนขวา  แตละสายประกอบดวย  
นิวคลีโอไทดนบัลานหนวย  ซ่ึง
มีโครงสรางประกอบดวยน้ําตาล
เพนโทส  ไนโตรเจนเบส  ส่ีชนดิ
และหมูฟอสเฟต  โดยที่ลําดบั
เบสของนวิคลีโอไทดจะมีขอมลู
ทางพนัธุกรรมบันทึกอยู 

-     มิวเทชนัเปนการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมในระดับยีน
หรือโครโมโซม ซ่ึงเปนผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกดิ
ขึ้นกับดีเอน็เอ โดยมิวเทชันที่
เกิดในเซลลสืบพันธุสามารถ
ถายทอดไปสูรุนลูกและหลาน
ได 

-   การแปรผันทางพันธุกรรมทํา
ใหส่ิงมีชีวติทีเ่กิดใหมมี

องคประกอบที่ ๓ 
   -      การศึกษาพรรณไมทีส่นใจ 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
 -     การเรียนรูการเปลี่ยนแปลง 
       และความแตกตางของ  
       ชีวภาพดานรูปลักษณ    
       คุณสมบัติ  พฤติกรรม 
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ลักษณะที่แตกตางกัน
หลากหลายชนิดกอใหเกิดเปน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓.   สืบคนขอมูลและอภิปราย
ผลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพทีม่ีตอมนุษย
และสิ่งแวดลอม   

-   โลกมีความหลากหลายของ
ระบบนิเวศซึ่งมี   ส่ิงมีชีวิต
อาศัยอยูมากมายหลายสปชีส  
ส่ิงมีชีวิตสปชีสเดียวกันก็ยังมี
ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 

-   ความหลากหลายทางชีวภาพ
สงผลทําใหมนุษย   และ
ส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ไดใชประโยชน
ในแงของการเปนอาหาร ที่อยู
อาศัย  แหลงสบืพันธุและ
ขยายพนัธุ  ทําใหส่ิงมีชีวิต
สามารถดํารงพันธุอยูได 

-   ส่ิงมีชีวิตที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มคีวามตองการ
ปจจัยตาง ๆ ในการดํารงชีวติ
แตกตางกันซึ่งจะชวยรักษา
สมดุลของระบบนิเวศบนโลก
ได  

 
 
 
 
 
 
 

 

องคประกอบที่ ๓ 
   -     ความตางของพืชในชนิด  
         เดียวกันและตางชนดิกนั 
         ธรรมชาติแหงชวีิต 
   -     ความแตกตางของชีวภาพ 
   -     การดํารงเผาพันธุ 
         สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
   -    ความพันเกี่ยวระหวางปจจัย 
   -    ความหลายหลากของชวีภาพ 
   -    ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
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สาระที่ ๒   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว ๒. ๑  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน   ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต   
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ         
หาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

ป.  ๑ - - - 

ป. ๒ - - - 

ป. ๓  ๑.   สํารวจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน
ของตนและอธิบายความ 
สัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอม                                 

-   ส่ิงแวดลอมหมายถึง ส่ิงที่
อยูรอบๆ ตัวเรามีทั้ง
ส่ิงมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต 
ส่ิงมีชีวิตมีความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมทัง้กับสิ่งมีชีวิต
ดวยกันและกบัสิ่งไมมีชีวิต 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
การจัดแสดงภายในและ 

          ภายนอกโรงเรียน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 

- เรียนรู  วิเคราะหใหเห็น  
ความสัมพันธระหวาง
ส่ิงมีชีวิตกับสิง่มีชีวิต  
ส่ิงมีชีวิตกับสิง่ไมมีชีวิต 
ส่ิงมีชีวิตกับสิง่แวดลอม 

- เรียนรู  วิเคราะหใหเห็น  
ความผูกพันระหวางสิ่งมีชีวติ
กับสิ่งมีชีวิต  ส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงไมมีชีวิต 

          ส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 

ป. ๔ - - 

 

- 

ป. ๕ -                         

                   

-   - 
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ป. ๖  ๑.   สํารวจและอภปิรายความ 
สัมพันธของกลุม  ส่ิงมีชีวิต
ในแหลงที่อยูตาง ๆ   

 

-   กลุมสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
ตาง ๆ  มีความ   สัมพันธกนั 
และมีความสัมพันธกับ
แหลงที่อยูในลกัษณะของ
แหลงอาหาร แหลงที่อยู
อาศัย  แหลงสืบพันธุ  และ
แหลงเลี้ยงดูลูกออน 

   - 

๒.  อธิบายความสัมพันธของ 
ส่ิงมีชีวิตกับสิง่มีชีวิตในรูป
ของโซอาหารและสายใย
อาหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 

-   ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตในรูป   ของโซ
อาหาร และสายใยอาหาร 
ทําใหเกิดการถายทอด
พลังงานจากผูผลิตสู
ผูบริโภค 

 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   

          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
การจัดแสดงภายในและ 

          ภายนอกโรงเรียน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -    เรียนรูธรรมชาติของสัตวที่ม ี
        ความสัมพันธกับพืช  ใน 
        รูปของโซอาหาร และ 
        สายใยอาหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓.  สืบคนขอมูลและอธิบาย 
      ความสัมพันธระหวาง  การ 
     ดํารงชีวิตขอสิ่งมีชีวิตกับสภาพ 
      แวดลอมในทองถ่ิน 

-     ส่ิงมีชีวิตทีอ่าศัยอยูในแตละ
แหลงที่อยูจะมี  โครงสราง
ที่เหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตในแหลงที่อยูนั้น  
และสามารถปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมเพื่อหา
อาหาร  และมชีีวิตอยูรอด 

องคประกอบที่ ๔ 
- รายงานผล  (เอกสาร บรรยาย  

ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕ 

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
การจัดแสดงภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของสัตว   
      ดานรูปลักษณ  พฤติกรรม 
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      ใหสามารถปรับตัวเขากับ 
     สภาพแวดลอมเพื่อหาอาหาร   
     และมีชีวิตอยูรอด   

ม.  ๑ - -   - 

ม. ๒ - -    - 

ม. ๓ 
 

 

๑.   สํารวจระบบนเิวศตางๆใน
ทองถ่ินและอธิบาย    
ความสัมพันธของ
องคประกอบภายในระบบ
นิเวศ   

องคประกอบที่ ๒ 
 -   ระบบนิเวศในแตละทองถ่ิน  

ประกอบดวย  องคประกอบ
ทางกายภาพและองคประกอบ
ทางเฉพาะถิ่น  ซ่ึงมีความ
เกี่ยวของสัมพนัธกัน 

องคประกอบที่ ๑ 
   -     การกําหนดพื้นทีแ่ละสาํรวจ 
         พรรณไม 
   -     การจําแนกชนิดพืช 
   -     การทําทะเบียนพรรณไม 
องคประกอบที่ ๒ 
   -     การสํารวจ เรียนรู บันทึก   
         สภาพภมูิศาสตร 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การศึกษาดานรูปลักษณ  
         ของชีวภาพ 

-   การเปลี่ยนแปลงดาน 
         รูปลักษณ  คุณสมบัติ   
         พฤติกรรม ของชีวภาพ 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     การเรียนรูความสัมพนัธ 
         ระหวางสิ่งมีชีวิต 
   -     การเรียนรูดานรูปลักษณ   
         คุณสมบัติ และพฤติกรรมของ   
         ชีวภาพ 
  -     การเรียนรูดานรูปลักษณ     
        คุณสมบัติ และพฤติกรรม 
        ของกายภาพ 
  -     สรุปความสัมพันธ 
         ความผูกพัน และดุลยภาพ 
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๒.   วิเคราะหและอธิบายความ 
สัมพันธของการถายทอด
พลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูป
ของโซอาหารและสายใย
อาหาร 

   -     วิเคราะหส่ิงมีชีวิตมีความ   

          เกี่ยวของสัมพันธกัน  โดย 

          มีการถายทอดพลังงานใน 

          รูปของโซอาหารและ 

          สายใยอาหาร 

 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -      การศึกษาดานรูปลักษณ ของ 
          ชีวภาพ 
   -     การเปลี่ยนแปลงดาน 
         รูปลักษณ  คุณสมบัติ   
         พฤติกรรม ของชีวภาพ 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     การเรียนรูความสัมพนัธ 

         ระหวางสิ่งมีชีวิต 

๓.   อธิบายวัฏจักรน้ํา วัฏจักร
คารบอน และความสําคัญที่มี
ตอระบบนิเวศ  

-  น้ําและคารบอนเปน
องคประกอบในสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไมมีชีวติ  

-  น้ําและคารบอนจะมกีาร
หมุนเวียนเปน  วัฏจักรใน
ระบบนิเวศ ทาํใหส่ิงมีชีวิต
ในระบบนิเวศนําไปใช
ประโยชนได 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูการเปลี่ยนแปลง 
         ดานพฤติกรรมของชีวภาพ 

 

๔.   อธิบายปจจัยทีม่ีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรในระบบนิเวศ  

 
 

-   อัตราการเกิด  อัตราการตาย  
อัตราการอพยพเขา   และ
อัตราการอพยพออกของสิ่ง  

       มีชีวิต  มีผลตอ  การเปลี่ยน 
แปลงขนาดของประชากรใน
ระบบนิเวศ 

 

องคประกอบที่ ๑ 
   -     การกําหนดพื้นทีแ่ละสาํรวจ  
         พรรณไม 
   -     การจําแนกชนิดพืช 
   -     การทําผังพรรณไม  
   -     วิธีหาตําแหนงตนไมและการ  
         จัดทําผังพรรณไม 

ม.๔-
ม. ๖ 

๑.   อธิบายดุลยภาพของระบบ
นิเวศ 

-   ระบบนิเวศในธรรมชาติจะมี
ความสมดุลไดก็ตอเมื่อมี
สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่
เอื้ออํานวยตอ   การดํารง 
ชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ 
ในระบบนิเวศ   

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
   -     ความพันเกี่ยวระหวางปจจัย     
         ความสัมพันธ  ความผูกพัน   
   -     ดุลยภาพ  ของความพันเกี่ยว  
         ระหวางปจจัย 
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       หลากหลายของระบบนเิวศ   
       บนโลก     

 
 

๒.   อธิบายกระบวนการ 
        เปลี่ยนแปลงแทนที่ของ 
       ส่ิงมีชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -     ระบบนิเวศในโลกที่มคีวาม  
         หลากหลาย  มีการเปลี่ยน    
         แปลงตาง ๆ เกิดขึ้นอยู 
         ตลอดเวลา ไมวาจะเปนการ  
         เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตาม 
         ธรรมชาติหรือการเปลี่ยน   
         แปลงที่เกิดจากมนุษยเปนผู  
         กระทํา การเปลี่ยนแปลง 
         เหลานี้อาจสงผลทําให 
         ระบบนิเวศเสียสมดุลได 
-   เมื่อระบบนิเวศเสียสมดุลจะ

เกิดการเปลี่ยนแปลง   แทนที่
เกิดขึ้นในระบบนิเวศนั้น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพทาง
ธรรมชาติของระบบนิเวศยอม
สงผลทําใหเกิดการเปลี่ยน 
แปลงแทนที่ของส่ิงมีชีวิตใน
ระบบนิเวศนัน้ดวย 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ  
         ชีวภาพ     
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     ความพนัเกี่ยวระหวางปจจัย   
         ความสัมพันธ  ความผกูพัน   
   -     ดุลยภาพ  ของความพนัเกี่ยว  
         ระหวางปจจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๓.    อธิบายความสําคัญของความ  
        หลากหลายทางชีวภาพ และ 
        เสนอแนะแนวทางในการดูแล 
        และรักษา 

   -  ความหลากหลายทางชวีภาพ
มีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิต 
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดมีความ 

       สําคัญตอระบบนิเวศ    
 ถาสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึง่

ถูกทําลายหรือสูญหายไป  ก็
จะสงผลกระทบตอความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

องคประกอบที่ ๓ 
   -     ความแตกตางของพืชในแตละ 
          เร่ืองแตละชนิด 
ธรรมชาติแหงชวีิต 
   -      การประยุกตใชในการดําเนิน 
           ชีวิต 
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        อ่ืน ๆในระบบนิเวศดวย  
-   ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของระบบนิเวศหนึ่งยังอาจ
เกื้อกูลตอระบบนิเวศอื่น ๆ 
ไดดวย 

-   ความหลากหลายทางชีวภาพ
มีความสําคัญตอ   มนุษย 
มนุษยใชประโยชนจาก
ความหลากหลาย   ทาง
ชีวภาพมากมาย การใชที่ขาด
ความระมัดระวังอาจสงผล
กระทบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพได ซ่ึงทุกคนควร
มีสวนรวมในการดูแลและ
รักษา 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     ความสมดุลระหวางปจจัย 
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สาระที่ ๒   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว ๒.๒      เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถ่ิน ประเทศ และโลกนาํความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ป.  ๑ - - - 

ป. ๒ - - - 

 ๑.   สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
และอภิปรายการใช
ทรัพยากร    ธรรมชาติใน
ทองถ่ิน  

 

-   ดิน หนิ น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา
และแรจดัเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีความสําคัญ 

-   มนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินเพื่อ   ประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต 

องคประกอบที่ ๑ 
- สํารวจพรรณไมที่จะ 

ศึกษา 
- จําแนกชนิด  จาํนวน 
- การศึกษาพรรณไม(ก.๗-

๐๐๓)  หนา ๑ 
องคประกอบที่ ๓  

- การศึกษาพรรณไม(ก.๗-
๐๐๓)  หนา ๑  ใหครบ
สมบูรณ 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  

บรรยาย    
          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
- การจัดแสดงภายใน 

และภายนอก 
      โรงเรียน 
 

ป. ๓ 

๒.  ระบุการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ  ที่กอใหเกดิ
ปญหาสิ่งแวดลอม  ใน
ทองถ่ิน  

-   มนุษยนําทรัพยากรธรรมชาติมา
ใชอยางมากมายจึงสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 

   - 
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๓.   อภิปรายและนําเสนอการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติ  
อยางประหยัด คุมคา และ
มีสวนรวมในการปฏิบัติ  

-   มนุษยตองชวยกันดูแลและรูจักใช    
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด
และคุมคา    เพื่อใหมีการใชได
นานและยั่งยืน 

 - 

ป. ๔ - -  - 

ป. ๕ -  -  - 

 ๑.   สืบคนขอมูลและอภิปราย
แหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ในแตละทองถ่ินที่เปน
ประโยชนตอ การ
ดํารงชีวิต  

-   ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ  ในแต
ละทองถ่ินมีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

องคประกอบที่ ๑ 
- การศึกษาพรรณไม(ก.๗-

๐๐๓)  หนา ๑ 
องคประกอบที่ ๓  

- การศึกษาพรรณไม(ก.๗-
๐๐๓)  หนา ๑  ใหครบ
สมบูรณ 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  

บรรยาย    
          ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้น   
เรียน 

- การจัดแสดงภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- เรียนรูธรรมชาติของ 
      พืช  ดานคณุสมบัติ    
      รูปลักษณ  พฤติกรรม 

ป. ๖ 

๒.   วิเคราะหผลของการ
เพิ่มขึ้นของประชากร
มนุษยตอการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ  

-   การเพิ่มขึ้นของประชากรมนษุยทํา
ใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใชมาก
ขึ้น เปนผลทําให
ทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง และ
ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูดุลยภาพ  และ 

ความสมดุลของ 
      ธรรมชาติ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๓.   อภิปรายผลตอส่ิงมีชีวิต 

จากการเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอม ทัง้โดย
ธรรมชาติและโดยมนุษย     

-   ภัยพิบัตจิากธรรมชาติและการ
กระทําของมนษุย ทําให
ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลง เปนผลทํา
ใหพืชและสัตวปาบางชนิดสูญ
พันธุ 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูดุลยภาพ  และ 

ความสมดุลของ 
       ธรรมชาติ 

 
๔.   อภิปรายแนวทางในการ

ดูแลรักษาทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

-   การสรางจิตสํานึกในการอนรัุกษ  
เฝาระวัง   ทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนการปลูกตนไม   เพิ่มขึ้น
เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการดูแล
รักษา   ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

องคประกอบที่ ๒ 
- การสํารวจ  ศกึษา  

วิเคราะหสภาพพื้นที ่
- กําหนดชนิดพรรณ 

ไมที่จะปลูก 
- การปลูก  และดูแล  

รักษา 
- คณุของพรรณไมที่ 
      ปลูก 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  

บรรยาย   ศิลปะ  
นิทรรศการ) 

องคประกอบที่ ๕   
- การบรรยายหนาชั้น   

เรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

๕.  มีสวนรวมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมใน
ทองถ่ิน   

-   รวมจัดทําโครงการเฝาระวังรักษา
คุณภาพของสิง่แวดลอมใน
ทองถ่ินอยางยัง่ยืน 

องคประกอบที่ ๕ 
   -     การดูแลรักษาแหลง 
          เรียนรู    

ม.  ๑ - -    - 

ม. ๒ - -   - 

ม. ๓  ๑.   วิเคราะหสภาพปญหา
สิ่งแวดลอม  
ทรัพยากรธรรมชาติใน

-   สภาพปญหาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น เกิดจาก
การกระทําของธรรมชาติและ มนุษย 

องคประกอบที่ ๒ 
   -     การทําผังภูมิทัศน 
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ทองถ่ิน และเสนอ
แนวทางในการแกไข
ปญหา  

-   ปญหาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น ควรมี
แนวทางในการดูแลรักษาและ
ปองกัน 

๒.   อธิบายแนวทางการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ       

-  ระบบนิเวศจะสมดุลไดจะตองมี
การควบคุมจํานวนผูผลิต  ผูบริโภค  
ผูสลายสารอินทรีย ใหมีปริมาณ 
สัดสวน และการกระจายที่
เหมาะสม  

-  การใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนและการดูแลรักษา
สภาพแวดลอม  เปนการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ  

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     สรุปองคความรู เพื่อนํามา  
         ประยุกตใชในการดําเนนิ  
         ชีวิต 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
  -     สรุปความสัมพันธ ความ 
        ผูกพัน และดุลยภาพ 

๓.  อภิปรายการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน 

-  การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช
อยางคุมคาดวยการใชซํ้า   นาํ
กลับมาใชใหม   ลดการใช
ผลิตภัณฑ  ใชผลิตภัณฑชนดิเดิม  
ซอมแซมสิ่งของเครื่องใช  เปน
วิธีการใชทรัพยากร ธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน 

องคประกอบที่ ๕ 
   -     การเผยแพรองคความรู การ 
        บรรยาย  การสนทนา  
        เสวนา สัมมนา อภิปราย   
        การจัดแสดง 

๔.  วิเคราะหและอธิบายการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ
แหงชวีิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

-   การใชทรัพยากรธรรมชาติควร
คํานึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
บนพืน้ฐานของทางสายกลาง   และ
ความไมประมาท โดยคํานึงถึงความ
พอประมาณ   ความมีเหตุผลและการ
เตรยีมตวัใหพรอมที่จะรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ 

ประโยชนแทแกมหาชน 
   -     วิเคราะหศักยภาพ สรรค 
         สราง แนวทาง วิธีการ  
         การนําไปใชประโยชน 

 

๕.   อภิปรายปญหา
ส่ิงแวดลอมและเสนอแนะ
แนวทางการแกปญหา   

-   ปญหาสิ่งแวดลอม  อาจเกิดจาก
มลพิษทางน้ํา    มลพิษทางเสียง 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน 

-   แนวทางการแกปญหามหีลายวิธี  

องคประกอบที่ ๕ 
   -     การเผยแพรองคความรู การ 
       บรรยาย  การสนทนา   
       เสวนา สัมมนา อภิปราย        
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
เร่ิมจากศึกษาแหลงที่มาของปญหา 
เสาะหากระบวนการในการ
แกปญหา และทุกคนมีสวนรวมใน
การปฏิบัติเพื่อแกปญหานัน้ 

      การจัดแสดง 

๖.   อภิปรายและมสีวนรวมใน
การดูแลและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน
อยางยั่งยืน  

-   การดูแลและอนุรักษส่ิงแวดลอมใน
ทองถ่ินใหยั่งยนื ควรไดรับความ
รวมมือจากทกุฝายและตองเปน
ความรับผิดชอบของทุกคน 

ประโยชนแทแกมหาชน 
   -     วิเคราะหศักยภาพ สรรค 
         สราง แนวทาง วิธีการ  
         การนําไปใชประโยชน 

ม. ๔-
ม. ๖ 

 ๑.   วิเคราะหสภาพปญหา  
สาเหตุของปญหา
ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับ     ทองถ่ิน  
ระดับประเทศ  และระดับ
โลก             

 

-  ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
หรือระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ดวยกันมีความสัมพันธกันหลาย
ระดับ  ตั้งแตระดับทองถ่ิน  
ระดับประเทศ  และระดับโลก 

-  การเพิม่ขึ้นของประชากรมนษุย
สงผลใหมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึน้  ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติลดจาํนวนลง  
และเกดิปญหามลพิษทางดานตาง ๆ  
ตามมา 

-  ปญหามลพิษที่เกิดขึ้นมดีวยกัน
หลายสาเหตุ  บางปญหามีผล 
กระทบเกิดขึ้นในระดับทองถ่ิน บาง
ปญหาสงผลกระทบระดับประเทศ  
และบางปญหามีความรุนแรงจนเปน
ปญหาระดับโลก 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     วิเคราะหความสัมพันธ   
         ความผูกพัน   
   -     ดุลยภาพของความพนั  
          เกี่ยว 

 ๒.  อภิปรายแนวทางในการ
ปองกัน  แกไข ปญหา    
ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแหง
ชีวิต 

-  การใชทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ที่
มีอยูอยาง  จํากัดจําเปนตองใชดวย
ความระมัดระวังและไมใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม 

-   ส่ิงแวดลอมทีอ่ยูในสภาพเสือ่ม

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     ดุลยภาพของความพนั  
          เกี่ยว 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โทรม  หรือเกิด   เปนมลพิษที่เปน
ผลเนื่องมาจากการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติแหงชีวิต ตองหาแนวทาง
ในการปองกนั แกไข ฟนฟูใหกลับ
มีสภาพที่สามารถใชการได 

ประโยชนแทแกมหาชน 
   -     การสรรคสรางแนวทาง  
         วิธีการ  ใชทรัพยากรให 
         เกิดประโยชน 

๓.  วางแผนและดาํเนินการเฝา
ระวัง  อนุรักษ  และพัฒนา
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร 
ธรรมชาติแหงชีวิต       

-   ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ควรตองมกีารเฝาระวัง  อนุรักษ  
และพฒันา ซ่ึงทุกคนควรรวมกัน
ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการใชประโยชน
อยางยั่งยนื 

ประโยชนแทแกมหาชน 
   -     การวิเคราะห  ศักยภาพ   
          จินตนาการ  สรรคสราง   
          วิธีการ อนรัุกษและ  
          พัฒนา 
 -     สรุปผลการเรียนรู 

         ประโยชนแทแกมหาชน 
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สาระที่ ๓   สารและสมบัติของสาร 

 มาตรฐาน ว ๓. ๑    เขาใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธระหวางสมบัตขิองสารกับโครงสรางและแรง
ยึดเหนี่ยวระหวางอนภุาค  มีกระบวนการสบืเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร  
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๑. สังเกตและระบุลักษณะที่

ปรากฏหรือสมบัติของวัสดุที่ใช
ทําของเลน ของใชใน
ชีวิตประจําวัน         

- วัสดุที่ใชทําของเลนของใชใน
ชีวิตประจําวัน  อาจมีรูปราง  สี  
ขนาด พื้นผิว  ความแข็ง
เหมือนกนัหรือแตกตางกนั 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
    -    เรียนรูดานรูปลักษณ    
    -    เรียนรูดานคุณสมบัต ิ
         ทางฟสิกส   
     

ป. ๑ 

๒. จําแนกวัสดุที่ใชทําของเลน 
ของใชในชีวิต  ประจําวัน 
รวมทั้งระบุเกณฑที่ใชจําแนก      

- ลักษณะหรือสมบัติตาง  ๆ  ของวัสดุ 
สามารถนํามาใชเปนเกณฑในการ
จําแนกวัสดุทีใ่ชทําของเลน ของ
ใชในชวีิตประจําวัน 

  ธรรมชาติแหงชีวิต 
    -    เรียนรูดานรูปลักษณ    
    -    เรียนรูดานคุณสมบัติ  
         ทางฟสิกส   

๑. ระบุชนิดและเปรียบเทียบ
สมบัติของวัสดุที่นํามาทําของ
เลน ของใชในชีวิตประจําวัน       

- ของเลน  ของใช อาจทําจากวัสดุ
ตาง ๆ กัน เชน ไม  เหล็ก กระดาษ  
พลาสติก  ยาง ซ่ึงวัสดุตางชนดิกัน
จะมีสมบัติแตกตางกัน 

  ธรรมชาติแหงชีวิต 
    -    เรียนรูดานรูปลักษณ    
    -    เรียนรูดานคุณสมบัติ  
         ทางฟสิกส   

ป.๒ 

๒. เลือกใชวัสดแุละส่ิงของตางๆ 
ไดอยางเหมาะสมและ
ปลอดภัย  

- การเลือกวัสดแุละสิ่งของตาง ๆ 
มาใชงานในชวีิตประจําวัน  เพื่อ
ความเหมาะสมและปลอดภยั  
ตองพิจารณาจากสมบัติของวัสดุที่
ใชทําสิ่งของนั้น 

  ธรรมชาติแหงชีวิต 
    -    เรียนรูดานรูปลักษณ    
    -    เรียนรูดานคุณสมบัติ  
         ทางฟสิกส   

๑. จําแนกชนิดและสมบัติของ
วัสดุที่เปนสวนประกอบของ
ของเลน ของใช  

- ของเลนของใชอาจมี
สวนประกอบหลายสวน และอาจ
ทําจากวัสดหุลายชนิดซึ่งมีสมบัติ
แตกตางกัน 

  ธรรมชาติแหงชีวิต 
    -    เรียนรูดานรูปลักษณ    
    -    เรียนรูดานคุณสมบัติ  
         ทางฟสิกส   

ป.๓ 

๒.    อธิบายการใชประโยชนของ
วัสดุแตละชนดิ        

- วัสดุแตละชนดิมีสมบัติแตกตาง
กันจึงใชประโยชนไดตางกัน 

 ธรรมชาติแหงชีวิต 
    -    เรียนรูดานรูปลักษณ    
    -    เรียนรูดานคุณสมบัติ  
         ทางฟสิกส   
    -    การประยุกตใชใน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
         ชีวิตประจําวัน 

ป.๔   - -   - 

 ๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุ
ชนิด ตาง ๆ  เกี่ยวกับความ
ยืดหยุน ความแข็ง ความ
เหนยีวการนําความรอน   การนํา
ไฟฟา และ ความหนาแนน      

- ความยืดหยุน   ความแข็ง  ความ
เหนยีว การนําความรอน  การนํา
ไฟฟา และความหนาแนนเปน
สมบัติตาง ๆ  ของวัสดุ ซ่ึงวสัดุตาง
ชนิดกนั จะมีสมบัติบางประการ
แตกตางกนั 

  ธรรมชาติแหงชีวิต 
    -    เรียนรูดานรูปลักษณ    
    -    เรียนรูดานคุณสมบัติ  
         ทางฟสิกส   
 

ป.๕ 

  ๒.  สืบคนขอมูลและอภิปรายการ
นําวัสดุไปใชในชีวิตประจําวนั    

- ในชีวิตประจําวันมีการนําวัสดุตาง  
ๆ มาใชทําสิ่งของเครื่องใชตาม
สมบัติของวัสดุนั้น ๆ 

   ธรรมชาติแหงชีวิต 
    -    เรียนรูดานรูปลักษณ    
    -    เรียนรูดานคุณสมบัติ  
         ทางฟสิกส   

๑. ทดลองและอธิบาย สมบัติของ
ของแข็ง ของเหลว และแกส   

 

- สารอาจปรากฏในสถานะของแข็ง    
ของเหลวหรือแกส  สารทั้งสามสถานะ
มีสมบัติบางประการเหมือนกันและบาง
ประการแตกตางกัน 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
    -    เรียนรูดานรูปลักษณ    
    -    เรียนรูดานคุณสมบัติ  
         ทางฟสิกส   

๒. จําแนกสารเปนกลุมโดยใช
สถานะหรือเกณฑอ่ืนที่
กําหนดเอง   

 

- การจําแนกสารอาจจําแนกโดยใช
สถานะ   การนําไฟฟา  การนําความ
รอน หรือสมบัติอื่น เปนเกณฑได 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
    -    เรียนรูดานรูปลักษณ    
    -    เรียนรูดานคุณสมบัติ  
         ทางฟสิกส   

ป.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ทดลองและอธิบายวิธีการแยก
สารบางชนิดที่ผสมกัน        
โดยการรอน การตกตะกอน  
การกรอง การระเหิด           
การระเหยแหง   

 

- ในการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน
ออกจากกนัตองใชวิธีการตาง  ๆ  
ที่เหมาะสม ซ่ึงอาจจะทําไดโดย
การรอน  การตกตะกอน  การ
กรอง  การระเหิด การระเหยแหง 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสมบัติของสารที่
เปนสวนผสมในสารผสมนั้น  ๆ 

 
 
 
 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
    -    เรียนรูดานรูปลักษณ    
    -    เรียนรูดานคุณสมบัติ  
         ทางฟสิกส   
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๔. สํารวจและจําแนกประเภท

ของสารตางๆ ที่ใชในชวีิต 
ประจําวนั โดยใชสมบัติและ
การใชประโยชนของสารเปน
เกณฑ   

 

- จําแนกประเภทของสารตาง ๆ ที่
ใชในชวีิตประจําวันตามการใช
ประโยชน   แบงไดเปนสารปรุง
รสอาหาร  สารแตงสีอาหาร สาร
ทําความสะอาด  สารกําจัดแมลง
และศัตรูพืช ซ่ึงสารแตละประเภท
มีความเปนกรด - เบสแตกตางกัน 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  

บรรยาย   ศิลปะ  
นิทรรศการ) 

องคประกอบที่ ๕   
- การบรรยายหนาชั้น   

เรียน 
- การจัดแสดงภายใน 

และภายนอก
โรงเรียน 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- เรียนรูธรรมชาติของ 

          พืช  ดานคุณสมบัติ   
          เชน  ความเปนกรด-  
          เบส  สามารถ 
          นําไปใชประโยชน  
          ในชีวิตประจําวนัได 

๕. อภิปรายการเลอืกใชสารแตละ
ประเภทไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย  

 

- การใชสารตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ตองเลือกใชให
ถูกตองตามวัตถุประสงคของการ
ใชงาน ปลอดภัยตอส่ิงมีชีวติและ
ส่ิงแวดลอม 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -    การประยุกตใชใน 
         ชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ม. ๑ 

 
 

 

๑.  ทดลองและจําแนกสารเปนกลุม
โดยใชเนื้อสารหรือขนาด
อนุภาคเปนเกณฑ และอธิบาย
สมบัติของสารในแตละกลุม 

 
 

- เมื่อใชเนื้อสารเปนเกณฑ จําแนก
สารไดเปนสารเนื้อเดียวและสาร
เนื้อผสม ซ่ึงสารแตละกลุมจะมี
สมบัติแตกตางกัน 

- เมื่อใชขนาดอนุภาคของสารเปน
เกณฑจําแนกสารเปนสารแขวนลอย 
คอลลอยดและสารละลาย ซึ่งสารแตละ
กลุมจะมีสมบัติแตกตางกนั 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรทาง 
         กายภาพที่เขามา 
          เกี่ยวของ 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติ 
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 ๒. อธิบายสมบัติและการเปลี่ยน
สถานะของสาร โดยใช
แบบจําลองการจัดเรียงอนภุาค
ของสาร   

-     สี  รูปราง  ขนาด ความแข็ง  ความ
หนาแนน จดุเดือด จดุหลอมเหลว  
เปนสมบัติทางกายภาพของสาร  
ความเปนกรด- เบส     
ความสามารถในการรวมตวักบัสาร
อ่ืน ๆ  การแยกสลายของสารและ
การเผาไหม เปนสมบัติทางเคมี 

- สารในสถานะตาง ๆ มีลักษณะการ
จัดเรยีงอนภุาค   ระยะหางระหวาง
อนุภาค  และแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อนุภาคแตกตางกัน ซ่ึงสามารถใช
แบบจาํลองการจัดเรยีงอนภุาคของ
สารอธิบายสมบัติบางประการของ
สารได 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรทาง  
         กายภาพ  ที่เขามา 
          เกี่ยวของ 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติ 

 ๓.  ทดลองและอธิบายสมบัติ
ความเปนกรด  เบส ของ
สารละลาย 

- สารละลายที่มนี้ําเปนตัวทาํละลาย 
อาจจะมีสมบัตเิปนกรด  กลาง หรือ
เบส  ซ่ึงสามารถทดสอบไดดวย
กระดาษลิตมัส หรืออินดิเคเตอร 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรทาง   
         กายภาพที่เขามา  
          เกี่ยวของ 
   -     การศึกษาดาน 
         คุณสมบัติ 

 ๔.  ตรวจสอบคา pH ของ
สารละลายและนําความรูไปใช
ประโยชน  

-      ความเปนกรด - เบสของ
สารละลายระบุเปนคา pH ซ่ึง
ตรวจสอบไดดวยเครื่องมือวัดคา 
pH   หรือยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร 

- ผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวัน
อาจมีความเปนกรดเบสแตกตาง
กัน จึงควรเลือกใชใหถูกตอง
ปลอดภัยตอตนเองและ
ส่ิงแวดลอม 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรทาง
กายภาพ  
         ที่เขามาเกี่ยวของ 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติ 
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ม.๒ 
 
 
 
 

 
 

 ๑. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยน 
แปลงสมบัติ มวล และ
พลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยา
เคมี รวมทั้งอธิบายปจจยัที่มผีล
ตอการเกิดปฏกิิริยาเคมี    

- เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมี
พลังงานเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงอาจเปน
การดูดพลังงานความรอนหรือคาย
พลังงานความรอน  

- อุณหภูมิ ความเขมขน ธรรมชาติ
ของสารและตัวเรงปฏิกิริยา มีผล
ตอการเกิดปฏกิิริยาเคมีของสาร 

   -   

 ๒. ทดลอง อธิบายและเขยีน
สมการเคมีของปฏิกิริยาของ
สารตาง ๆ  และนําความรูไป
ใชประโยชน    

    

- สมการเคมีใชเขียนแสดงการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร ซ่ึงมีทั้ง
สารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ 

- ปฏิกิริยาระหวางโลหะกับ
ออกซิเจน โลหะกับน้ํา โลหะกับ
กรด กรดกับเบส และกรดกบั
คารบอเนตเปนปฏิกิริยาเคมทีี่พบ
ทั่วไป 

- การเลือกใชวสัดุและสารรอบตัว
ในชีวติประจําวันไดอยาง
เหมาะสมและปลอดภัยโดย
คํานึงถึงปฏิกิริยาที่เกดิขึ้น 

   -  

 ๓.  สืบคนขอมูลและอภิปรายผล
ของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีตอ
ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม      

      

- สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี มีทัง้
ประโยชนและโทษตอส่ิงมีชีวิต
และสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและ
ทางออม   

   -  

 ๔.  สืบคนขอมูลและอธิบายการ
ใชสารเคมีอยางถูกตอง ปลอดภัย 
วิธีปองกันและแกไขอันตราย
ที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมี         

- การใชสารเคมีตองมีความ
ระมัดระวัง  ปองกันไมใหเกดิ
อันตรายตอตนเองและผูอ่ืน โดย
ใชใหถูกตอง ปลอดภัยและคุมคา 

- ผูใชสารเคมีควรรูจักสัญลักษณ
เตือนภยับน  ฉลาก และรูวธีิการ
แกไข และการปฐมพยาบาล
เบื้องตนเมื่อไดรับอันตรายจาก

   -  
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สารเคมี 

ม.๓    - -    - 

ม.๔-
ม.๖ 

๑. สืบคนขอมูลและอธิบาย
โครงสรางอะตอม และ
สัญลักษณนวิเคลียรของธาตุ  

- นักวิทยาศาสตรใชขอมูลจาก
การศึกษาโครงสรางอะตอม  สราง
แบบจําลองอะตอมแบบตาง ๆ ที่มี
พัฒนาการอยางตอเนื่อง  

- อะตอมประกอบดวยอนุภาคมูล
ฐานสําคัญ ๓ ชนิด คือ โปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน  จาํนวน
โปรตอนในนวิเคลียสเรียกวา     
เลขอะตอม   ผลรวมของจํานวน
โปรตอนกับนวิตรอนเรียกวา      
เลขมวล  ตัวเลขทั้งสองนี้จะปรากฎ
อยูในสัญลักษณนวิเคลียรของ
ไอโซโทปตาง ๆ ของธาตุ 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -   เรียนรูดานคุณสมบัต ิ
       ทางเคมี 

 ๒. วิเคราะหและอธิบายการจัดเรยีง
อิเล็กตรอนในอะตอม  
ความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอน
ในระดับพลังงานนอกสุดกับ
สมบัติของธาตุและการเกิด 
ปฏิกิริยา  

- อิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุจะ
จัดเรียงอยูในระดับพลังงานตาง ๆ 
และในแตละระดับพลังงานจะมี
จํานวนอิเล็กตรอนเปนคาเฉพาะ 

- อิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอก
สุดจะแสดงสมบัติบางประการของ
ธาตุ เชน ความเปนโลหะ อโลหะ และ
เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยาของธาตุ
นั้น 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -   เรียนรูดานคุณสมบัต ิ
       ทางเคมี 

 ๓. อธิบายการจัดเรียงธาตุและ
ทํานายแนวโนมสมบัติของธาตุ
ในตารางธาต ุ 

- ตารางธาตุปจจุบัน จัดเรียงธาตุตามเลข
อะตอมและอาศัยสมบัติที่คลายกัน ทํา
ใหสามารถทํานายแนวโนมสมบัติของ
ธาตุในตารางธาตุได 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -   เรียนรูดานคุณสมบัต ิ
       ทางเคมี 

 ๔. วิเคราะหและอธิบายการเกดิ
พันธะเคมีในโครงผลึกและใน
โมเลกุลของสาร  

- แรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนหรืออะตอม
ของธาตุใหอยูรวมกันเปนโครงผลึก 
หรือโมเลกุล เรียกวา พันธะเคมี  

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -   เรียนรูดานคุณสมบัต ิ
       ทางเคมี 
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- พันธะเคมีแบงออกเปน พันธะไอ

ออนิก พันธะโคเวเลนต และพันธะ
โลหะ   

 ๕. สืบคนขอมูลและอธิบายความสัมพันธ
ระหวางจุดเดือด  จุดหลอมเหลว 
และสถานะของสารกับแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอนุภาคของสาร   

- จุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของ
สาร มีความเกี่ยวของกับแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาคของสารนั้น สารที่อนุภาค
ยึดเหนี่ยวกันดวยแรงยึดเหนี่ยวหรือ
พันธะเคมีที่แข็งแรง จะมีจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวสูง  สารในสถานะของแข็ง  
อนุภาคยึดเหนี่ยวกันดวยแรงที่แข็งแรง
กวาสารในสถานะของเหลวและแกส
ตามลําดับ 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -   เรียนรูดานคุณสมบัติ 
       ทางเคมี 
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สาระที่ ๓   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว ๓.๒       เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจติวทิยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ป. ๑ - -    - 

ป.๒ - -    - 
๑. ทดลองและอธิบายผลของการ

เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับวัสดุ 
เมื่อถูกแรงกระทํา  หรือทําให
รอนขึ้นหรือทําใหเย็นลง     

- เมื่อมีแรงมากระทํา เชน  การบีบ  
บิด  ทุบ ดัด ดึง  ตลอดจนการทํา
ใหรอนขึ้นหรือทําใหเย็นลงจะ
ทําใหวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปรางลักษณะหรือมีสมบัติแตกตาง
ไปจากเดิม 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -   เรียนรูดานคุณสมบัติ 

          

ป.๓ 

๒. อภิปรายประโยชนและอันตราย
ที่ อ า จ เกิ ดขึ้ น  เ นื่ อ งจ ากการ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุ    

- การเปลี่ยนแปลงของวัสดุอาจ
นํามาใชประโยชนหรือทําให
เกิดอันตรายได 

   - 

ป.๔                                            -                                          -    - 

ป.๕                                            -                                          -    - 
๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของ

สาร เมื่อสารเกิดการละลายและ
เปลี่ยนสถานะ  

- เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลง
เปนสารละลายหรือ เปลี่ ยน
สถานะ  สารแตละชนิดยังคง
แสดงสมบัติของสารเดิม   

   - 

๒. วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ อ ธิ บ า ย ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดสารใหม
และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป      

- การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ทําใหมีสาร
ใหมเกิดขึ้นและสมบัติของสารจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -  การเรียนรูการ 
      เปลี่ยนแปลงดาน 
      คุณสมบัติ 

ป.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของ
สารที่กอใหเกิดผลตอส่ิงมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม     

 

- การเปลี่ยนแปลงของสาร  ทั้ง
การละลายการเปลี่ยนสถานะ
และการเกิดสารใหม ตางก็มีผล
ตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -    การเรียนรูความสัมพันธ 
        ระหวางปจจัย 
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ม. ๑  ๑. ทดลองและอธิบายวิ ธี เตรียม
สารละลายที่มีความเขมขนเปน
รอยละ  และอภิปรายการนํ า
ความรูเกี่ยวกับสารละลายไปใช
ประโยชน    

-   สารละลายประกอบดวยตัว 
ละลายและตวัทําละลาย  
สารละลายที่ระบุความเขมขนเปน
รอยละหมายถึงสารละลายที่มี
อัตราสวนของปริมาณตัวละลาย  
ละลายอยูในสารละลายรอย
สวน 

-  ในชีวิตประจําวัน ไดมีการนาํ
ความรูเร่ืองสารละลายไปใช
ประโยชนทางดานการเกษตร 
อุตสาหกรรมอาหาร การแพทย 
และดานอืน่ ๆ 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรทางกายภาพ 
         ที่เขามาเกี่ยวของ 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติ 

 
 

๒. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยน 
แปลงสมบัติ   มวลและพลังงาน
ของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะ
และเกดิการละลาย  

-     เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนสถานะ
และเกดิการละลาย  มวลของ
สารจะไมเปลีย่นแปลง  แต
สมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งมีการถายโอนพลังงาน
ระหวางระบบกับสิ่งแวดลอม 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรทางกายภาพ 
         ที่เขามาเกี่ยวของ 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติ 

 
 

๓. ทดลองและอธิบายปจจยัที่มผีล
ตอการเปลี่ยนสถานะ และการ
ละลายของสาร   

-     อุณหภูมิ ความดัน ชนิดของสาร
มีผลตอการเปลี่ยนสถานะ และ
การละลายของสาร 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ  
         ทรัพยากรทางกายภาพ 
         ที่เขามาเกี่ยวของ 
 -     การเรียนรูดาน  
       คุณสมบัติ 

ม.๒  ๑. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยน 
แปลงสมบัติ มวล และพลังงาน
เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้ง
อธิบายปจจัยทีม่ีผลตอการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี    

- เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมี
พลังงานเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงอาจ
เปนการดูดพลังงานความรอนหรือ
คายพลังงานความรอน  

- อุณหภูมิ ความเขมขน ธรรมชาติ
ของสารและตัวเรงปฏิกิริยา มี
ผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ

องคประกอบที่ ๑ 
   -     การทําตวัอยางพรรณ 
         ไมแหง ดอง   
         เฉพาะสวน 
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สาร 

๒. ทดลอง อธิบายและเขยีนสมการ
เคมีของปฏิกิริยาของสารตาง ๆ  
และนําความรูไปใชประโยชน    

    

- สมการเคมีใชเขียนแสดงการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร ซ่ึงมีทั้ง
สารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ 

- ปฏิกิริยาระหวางโลหะกับ
ออกซิเจน โลหะกับน้ํา โลหะ
กับกรด กรดกบัเบส และกรด
กับคารบอเนตเปนปฏิกิริยาเคมี
ที่พบทั่วไป 

- การเลือกใชวสัดุและสารรอบตัว
ในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสมและปลอดภยัโดย
คํานึงถึงปฏิกิริยาที่เกดิขึ้น 

องคประกอบที่ ๑ 
   -     การทําตวัอยางพรรณ 
         ไมแหง  ดอง   
          เฉพาะสวน 

๓.  สืบคนขอมูลและอภิปรายผล
ของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีตอ
ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม      

      

-  สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี มีทัง้
ประโยชนและโทษตอส่ิงมีชีวิต
และสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและ
ทางออม   

องคประกอบที่ ๒ 
   -      การศึกษาพรรณไม 
          หลังการปลูก 
   -      การบันทึก 
          ความสัมพันธระหวาง 
          ปจจัยตางๆ 

 

๔.  สืบคนขอมูลและอธิบายการใช
สารเคมีอยางถูกตอง ปลอดภัย วิธี
ปองกันและแกไขอันตรายที่
เกิดขึ้นจากการใชสารเคมี            

- การใชสารเคมีตองมีความ
ระมัดระวัง  ปองกัน   ไมใหเกิด
อันตรายตอตนเองและผูอ่ืน โดย
ใชใหถูกตอง ปลอดภัยและ
คุมคา 

- ผูใชสารเคมีควรรูจักสัญลักษณ
เตือนภยับน     ฉลาก และรู
วิธีการแกไข และการปฐม
พยาบาลเบื้องตนเมื่อไดรับ
อันตรายจากสารเคมี 

องคประกอบที่ ๒ 
   -     การศึกษาพรรณไม 
         หลังการปลูก 
   -     การบันทึก 
         ความสัมพันธระหวาง 
         ปจจัยตางๆ 
 

ม.๓ - - - 

ม.๔- ๑. ทดลอง อธิบายและเขยีนสมการ - ในชวีิตประจําวันจะพบเห็น ธรรมชาติแหงชีวิต 
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ม.๖ ของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปทีพ่บใน

ชีวิตประจําวัน รวมทั้งอธิบายผล

ของสารเคมีที่มีตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม  

ปฏิกิริยาเคมจีํานวนมาก ทั้งทีเ่กิด

ในธรรมชาติและมนษุยเปน

ผูกระทํา   ปฏิกิริยาเคมีเขยีนแทน

ไดดวยสมการเคมี  

- มนุษยนําสารเคมีมาใชประโยชน

ทั้งในบาน ในทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรม แตสารเคมีบาง

ชนิดเปนอนัตรายตอส่ิงมีชีวติ

และสิ่งแวดลอม   

   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติ 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     การศึกษาโครงสราง 
         ภายในของกายภาพ  
          เชน ดิน น้ํา  
 
 

๒. ทดลองและอธิบายอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตอ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ 

นําความรูไปใชประโยชน  

- ปริมาณของสารตั้งตนหรือ

ผลิตภัณฑที่เปลี่ยนแปลงไปตอ

หนวยเวลาเรียกวาอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี  และปริมาณของ

สารที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น  อาจวัด

จากคาความเขมขน  ปริมาตร หรือ

มวลของสาร ซ่ึงขึ้นอยูกับลักษณะ

ของสาร 

- ความเขมขน พืน้ที่ผิว อุณหภมูิ 

ตัวเรงปฏิกิริยาเปนปจจยัที่มีผลตอ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การ

ควบคุมปจจยัเหลานี้เพื่อทําให

ปฏิกิริยาเกิดขึน้ในอัตราที่เหมาะสม 

สามารถนํามาใชใหเปนประโยชน

ได     

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     การแปรเปลี่ยนของ  
         ปจจัยพลังงาน 
   -     ความสมัพันธ    
         สัมพันธภาพ 
 
 

 

๓. สืบคนขอมูลและอธิบายการเกิด
ปโตรเลยีม กระบวนการแยกแกส
ธรรมชาติแหงชีวิตและการกลั่น
ลําดับสวนน้ํามันดิบ  

- การสลายตวัของซากพืชและซาก
สัตวที่ทับถมอยูใตทะเลอยาง
ตอเนื่องภายใตอุณหภูมแิละความ
ดันสูงนานนบัลานป  จะเกิดเปน
ปโตรเลียม โดยมีไดทั้งสถานะ

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     เรียนรูเร่ืองคุณสมบัติ 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     ความพนัเกี่ยวระหวาง 
          ปจจัย 
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ของแข็ง ของเหลวหรือแกส  ซ่ึงมี
สารประกอบไฮโดรคารบอนหลาย
ชนิดรวมกนัและอาจมี
สารประกอบอืน่ ๆ ปะปนอยูดวย 

- การนําแกสธรรมชาติมาใช
ประโยชนจะตองผาน
กระบวนการแยกแกส  สวน
ของเหลวหรือนํ้ามันดิบจะแยกโดย
การกลั่นลําดับสวน 

๔. สืบคนขอมูลและอภิปรายการนํา
ผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกแกส
ธรรมชาติและการกลั่นลําดับสวน
น้ํามันดิบไปใชประโยชน รวมทั้ง
ผลของผลิตภัณฑตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม    

-  มี เทน   อี เทน  โพรเพนและบิ
วเทน เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการ
แยกแกสธรรมชาติและกลั่น
ลําดับสวนน้ํามันดิบ  นํามาใชเปน
เชื้อเพลิงและสารตั้ งตน  สวน
ผ ลิตภัณฑ อ่ืนๆ  ซ่ึ งมี จํ านวน
อะตอมคารบอนเพิ่มขึ้น นําไปใช
ประโยชนแตกตางกัน  

- การสัม ผัสตั วทํ าละลายและ
ไฮโดรคารบอนบางชนิดในรูป
ของไอและของที่ใชแลว อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพได  รวมถึง
การกําจัดอยางไมถูกวิธีก็จะมีผล
ตอส่ิงแวดลอมดวย 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     ความพันเกี่ยวระหวาง 
         ปจจัย 

๕. ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิ
เมอร สมบัติของพอลิเมอร   

 
 
 
 

 

- พอลิเมอร เปนสารประกอบที่
โมเลกุลมีขนาดใหญ   เกิดจาก
มอนอเมอรจํานวนมากเชื่อมตอ
กันดวยพันธะโคเวเลนต มีทั้งที่
เกิดในธรรมชาติและสังเคราะห
ขึ้น 

- ปฏิกิริยาที่มอนอเมอรรวมกันเปน
พอลิเมอร เรียกวา ปฏิกิริยาพอลิ

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     ความพนัเกี่ยวระหวาง 
         ปจจัย 



 

 

301 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
เมอไรเซชัน  ซ่ึงอาจเปนแบบ
ควบแนน หรือแบบตอเติม 

- พอลิเมอรมีหลายชนิด แตละชนิดอาจ
มีสมบัติบางประการเหมือนกันและบาง
ประการแตกตางกัน 

๖.  อภิปรายการนําพอลิเมอรไปใช
ประโยชน รวมท้ังผลที่เกิดจากการ
ผลิตและใชพอลิเมอรตอส่ิงมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม  

- พอลิเมอรนําไปใชประโยชนได
แตกตางกัน ตามสมบัติของพอลิ
เมอรชนิดนั้นๆ เชน ใชพลาสติก
ทําภาชนะ  ใชเสนใยสังเคราะห
ทําเครื่องนุงหม 

- พอลิเมอรสังเคราะหที่นําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน บาง
ชนิดสลายตัวยาก  การใชอยาง
ฟุมเฟอยและไมระมัดระวังอาจ
กอใหเกิดปญหาตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอมได 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติทางเคมี 
         ของปจจัย 

๗. ทดลองและอธิบายองคประกอบ 
ประโยชน  และปฏิกิริยา  บาง
ชนิดของคารโบไฮเดรต             

  
 

- คาร โบไฮ เดรตจัด เปนแหล ง
พลังงานของสิ่ งมี ชีวิต  พบได
ทั่ วไปในชีวิตประจํ าวัน  เชน 
น้ําตาล แปง เซลลูโลสและไกล
โคเจน โดยมีน้ําตาลเปนหนวยยอย
สําคัญ ซ่ึงประกอบดวยธาตุ C  H  
และ O การตรวจสอบชนิดของ
น้ําตาลทํา ไดโดยใชสารละลาย
เบเนดิกต 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติทางเคมี 
         ของปจจัย 

๘.  ทดลองและอธิบายองคประกอบ  
ประโยชน  และปฏิกิริยา       บาง
ชนิดของไขมันและน้ํามัน    

 
 
 

- ไขมันและน้ํามัน เปนสารประกอบไตร
กลีเซอไรด     เกิดจากการรวมตัว
ของกรดไขมันกับกลี เซอรอล  
กรดไขมันมีทั้งชนิดอิ่มตัวและไม
อ่ิมตัว ซ่ึงสามารถตรวจสอบได
โดยใชสารละลายไอโอดีน 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติทางเคมี 
         ของปจจัย 



 

 

302 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 
 

- ไ ข มั น แ ล ะ น้ํ า มั น นํ า ม า ใ ช
ประโยชนไดทั้งการบริโภคและ
ใชใน  อุตสาหกรรม  การบริโภค
ไขมันที่ขาดความระมัดระวังจะ
เปนอันตรายตอสุขภาพได 

๙.  ทดลองและอธิบายองคประกอบ  
ประโยชน และปฏิกิริยาบางชนิด
ของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก  

- โปรตีนเปนสารที่ ช วยในการ
เจริญเติบโต  เสริ มสร างและ
ซอมแซมเนื้อเยื่อ หนวยยอยของ
โปรตีนคือกรดอะมิโนซึ่งมีทั้งกรดอะ
มิโนจําเปนและไมจําเปน  มีธาตุ
องคประกอบสําคัญคือ C  H  O 
N การทดสอบโปรตีนในอาหาร
ใชสารละลาย CuSO๔ กับ NaOH 

- กรดนวิคลีอิกเปนสารโมเลกุล
ใหญคลายโปรตีน ประกอบดวย 
ธาตุ C  H  O  N  ที่พบในเซลล
ของสิ่งมีชีวิต มี  ๒ ชนิด คือ 
DNA และ RNA ซ่ึงเกี่ยวของกับ
กระบวนการถายทอดทาง
พันธุกรรม 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดาน  
          คุณสมบัติทางเคมี 
          ของปจจัย 
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สาระที่ ๔   แรงและการเคลื่อนท่ี 

มาตรฐาน ว ๔. ๑   เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนวิเคลียร                    
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
อยางถูกตองและมีคุณธรรม    

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ป. ๑ ๑. ทดลองและอธิบาย
การดึงหรือการผลัก
วัตถุ      

    

-    การดึงและการผลักวัตถุ เปน
การออกแรงกระทําตอวัตถุ ซ่ึง
อาจทําใหวัตถุเคลื่อนที่หรือ 
ไมเคลื่อนที่ และเปลี่ยนแปลง
รูปรางหรืออาจไม
เปลี่ยนแปลงรูปราง 

  - 

๕. ทดลองและอธิบาย
แรงที่เกิดจาก
แมเหล็ก          

-    แมเหล็กมแีรงดึงดูดหรือผลัก
ระหวางแทงแมเหล็ก  รอบ
แทงแมเหล็ก  มีสนามแม 
เหล็กและสามารถดึงดูดวัตถุ
ที่ทําดวยสารแมเหล็ก 

  - 

๖. อธิบายการนํา 
แมเหล็กมาใช 
ประโยชน              

-    แมเหล็กมีประโยชนในการทาํ
ของเลน  ของใช  และนําไปแยก
สารแมเหล็กออกจากวัตถุอ่ืนได 

  - 

ป.๒ 

๗. ทดลองและอธิบาย
แรงไฟฟาที่เกดิจาก
การถูวัตถุบางชนิด  

 

- เมื่อถูวัตถุบางชนิดแลวนําเขา
ใกลกัน  จะดึงดูดหรือผลักกนั
ได  แรงที่เกิดขึ้นนี้เรียกวาแรง
ไฟฟา และวัตถุนั้นจะดึงดูด
วัตถุเบา ๆได 

  - 

ป.๓ ๑. ทดลองและอธิบาย
ผลของการออกแรง
ที่กระทําตอวตัถุ  

 

-   การออกแรงกระทําตอวตัถุ
แลวทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ โดยวตัถุที่หยดุ
นิ่งจะเคลื่อนทีแ่ละวัตถุที่
กําลังเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เร็ว
ขึ้นหรือเคลื่อนที่ชาลงหรือ
หยุดเคลื่อนที่หรือเปลี่ยน

  - 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ทิศทาง 

๒. ทดลองการตกของ
วัตถุสูพื้นโลก และ
อธิบายแรงที่โลก
ดึงดูดวัตถุ     

-    วัตถุตกสูพื้นโลกเสมอ
เนื่องจากแรงโนมถวงหรือ
แรงดึงดูดของโลกกระทําตอ
วัตถุ  และแรงนี้คือน้ําหนกั
ของวัตถุ 

  - 

ป.๔ - -   - 
๑. ทดลองและอธิบาย

การหาแรงลัพธของ
แรงสองแรง ซ่ึงอยู
ในแนวเดียวกนัที่
กระทําตอวตัถุ        

-     แรงลัพธของแรงสองแรงที่
กระทําตอวตัถุโดยแรงทั้ง
สองอยูในแนวเดยีวกัน
เทากับผลรวมของแรงทั้ง
สองนั้น 

  - ป.๕ 

๒. ทดลองและอธิบาย
ความดันอากาศ   

-    อากาศมีแรงกระทําตอวัตถุ 
แรงที่อากาศกระทําตั้งฉาก
ตอหนึ่งหนวยพื้นที่ เรียกวา
ความดันอากาศ  

  - 

๓. ทดลองและอธิบาย
ความดันของของเหลว  

 

-    ของเหลวมีแรงกระทําตอวัตถุ
ทุกทิศทาง  แรงที่ของเหลว
กระทําตั้งฉากตอหนึ่งหนวย
พื้นที่ เรียกวา ความดันของ
ของเหลว ซ่ึงมีความสัมพันธ
กับความลึก 

  -  

๔. ทดลองและอธิบาย
แรงพยุงของของ 
เหลว  การลอยตัว 
และการจมของวัตถุ  

 

-    ของเหลวมีแรงพยุงกระทํา
ตอวัตถุที่ลอยหรือจมในของ 
เหลว  การจมหรือการลอย 
ตัวของวัตถุขึน้อยูกับน้ําหนกั
ของวัตถุ และแรงพยุงของ
ของเหลวนั้น 

  - 

ป.๖    -  -   - 

ม. ๑ 
 

๑. สืบคนขอมูล และ
อธิบายปริมาณ 

- ปริมาณทางกายภาพแบงเปน
ปริมาณสเกลาร และปริมาณ

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 
 

      สเกลาร  ปริมาณ   
      เวกเตอร   

เวกเตอร ปริมาณสเกลารเปน
ปริมาณที่มีแตขนาด ปริมาณ
เวกเตอรเปนปริมาณที่มีทั้ง
ขนาดและทิศทาง 

         ทรัพยากรทางกายภาพ  
         ที่เขามาเกี่ยวของ 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒. ทดลองและอธิบาย
ระยะทาง การกระจัด 
อัตราเร็วและความ 
เร็ว  ในการเคลื่อนที่
ของวัตถุ  

- การเคลื่อนที่ของวัตถุเกี่ยวของ
กับระยะทาง การกระจดั อัตรา 
เร็ว   ความเรว็    ระยะทาง คอื  
ความยาวที่วดัตามแนวทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากตําแหนง
เร่ิมตนไปยังตาํแหนงสุดทาย  
การกระจดั คือ  เวกเตอรที่ช้ี
ตําแหนงสุดทายของวัตถุเทยีบ
กับตําแหนงเริม่ตน  อัตราเร็ว 
คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได
ในหนึ่งหนวยเวลา  ความเร็ว 
คือ การกระจัดของวัตถุใน
หนึ่งหนวยเวลา 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรทางกายภาพ 
         ที่เขามาเกี่ยวของ 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติ 

 ๑.  ทดลองและอธิบาย
การหาแรงลัพธของ
แรงหลายแรงใน
ระนาบเดยีวกนัที่
กระทําตอวตัถุ    

- แรงเปนปริมาณเวกเตอร  เมือ่
มีแรงหลายแรงในระนาบ
เดียวกันกระทาํตอวัตถุเดยีวกัน 
สามารถหาแรงลัพธไดโดยใช
หลักการรวมเวกเตอร   

- ม.๒ 
 

๒.  อธิบายแรงลัพธที่
กระทําตอวตัถุที่หยุด
นิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่
ดวยความเรว็คงตัว    

- เมื่อแรงลัพธมีคาเปนศูนย
กระทําตอวตัถุที่หยุดนิ่ง วัตถุ
นั้นก็จะหยุดนิง่ตลอดไป แต
ถาวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรว็
คงตัว ก็จะเคลือ่นที่ดวย
ความเร็วคงตวัตลอดไป 

- 

ม.๓ ๑. อธิบายความเรงและ
ผลของแรงลัพธที่ทํา
ตอวัตถุ  

-   วัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรว็ที่
เปลี่ยนแปลง เปนการเคลื่อนที่
ดวยความเรง เมื่อแรงลัพธมีคา

- 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ไมเทากับศูนยกระทําตอวตัถุ
วัตถุจะเคลื่อนที่ดวยความเรง
ซ่ึงมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ 

 
๒. ทดลองและอธิบาย

แรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยาระหวางวัตถุ  
และนําความรูไปใช
ประโยชน    
 

- ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยา
โตตอบดวยขนาดของแรง
เทากัน แตมีทศิทางตรงขาม 

- การนําความรูเร่ืองแรงกิริยา
และแรงปฏิกิริยาไปใชอธิบาย 
เชน การชักเยอ การจุดบั้งไฟ 

-   

๓. ทดลองและอธิบาย
แรงพยุงของของ 
เหลวที่กระทําตอ
วัตถุ 

-   แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลว
กระทําตอวตัถุมีคาเทากับ
น้ําหนกัของของเหลวที่มี
ปริมาตรเทากับสวนที่จมของ
วัตถุ 

-   ของเหลวที่มีความหนาแนนมากจะ
มีแรงพยุงมาก 

-   วัตถุที่ลอยไดในของเหลวจะมี
ความหนาแนนนอยกวาความ
หนาแนนของของเหลว 

- 

ม.๔-
ม.๖ 

 ๑.  ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธระหวาง
แรงกับการเคลื่อนที่
ของวัตถุในสนาม
โนมถวง และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน  

-    ในสนามโนมถวงจะมแีรง
กระทําตอวตัถุ ทําใหวัตถุมี
น้ําหนกั เมื่อปลอยวัตถุ วัตถุจะ
ตกแบบเสรี  สนามโนมถวงทํา
ใหวตัถุตางๆ ไมหลุดจากโลก 
เชน  การโคจรของดาวเทยีม
รอบโลก และอาจใชแรงโนม
ถวงไปใชประโยชนเพื่อหา
แนวดิ่งของชางกอสราง 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติทางฟสิกส 
         ของปจจัย 
ประโยชนแทแกมหาชน 
   -     การวิเคราะหศักยภาพ   
         ของแรงโนมถวง   
         สรรคสรางแนวทาง   
         วิธีการ การนําไปใช 
         ประโยชน  

 ๒.  ทดลองและอธบิาย - เมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟาอยูใน ธรรมชาติแหงชีวิต 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ความสัมพนัธระหวาง
แรงกับการเคลื่อนที่
ของอนภุาคในสนาม 

       ไฟฟา  และนําความรู
ไปใชประโยชน  

สนามไฟฟา   จะมีแรงกระทํา
ตออนุภาคนั้น ซ่ึงอาจทําให
สภาพการเคลือ่นที่ของอนุภาค
เปลี่ยนไป สามารถนําสมบัตินี้
ไปประยกุตสรางเครื่องมือบาง
ชนิด เชน เครือ่งกําจัดฝุน 
ออสซิลโลสโคป 

   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติทางฟสิกส 
         ของปจจัย 
ประโยชนแทแกมหาชน 
   -     การวิเคราะหศักยภาพ   
         ของการเคลื่อนที่  สรรค 
         สรางแนวทาง  วิธีการ   
         การนําไปใชประโยชน 

๓.  ทดลองและอธบิาย
ความสัมพนัธระหวาง
แรงกับการเคลื่อนที่
ของอนภุาคในสนาม 
แมเหล็ก และนําความ 
รูไปใชประโยชน  

 
 
 
 
 

- เมื่ออนุภาคที่มปีระจุไฟฟา
เคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก จะ
มีแรงกระทําตออนุภาคนั้น ซ่ึง
อาจทําใหสภาพการเคลื่อนที่
ของอนุภาคเปลี่ยนไป  
สามารถนําสมบัตินี้ไป
ประยุกต สรางหลอดภาพ
โทรทัศน 

 
 
 
 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัตทิางฟสิกส 
         ของปจจัย 
ประโยชนแทแกมหาชน 
   -     การวิเคราะหศักยภาพ   
         การเคลื่อนที่ของ 
         อนุภาค  ประจุไฟฟาใน  
         สนามแมเหล็ก  สรรค 
         สรางแนวทาง  วิธีการ   
         การนําไปใชประโยชน 

 

๔.  วิเคราะหและอธิบาย
แรงนิวเคลยีรและ
แรงไฟฟาระหวาง
อนุภาคในนวิเคลียส 

   -    อนุภาคในนิวเคลียส เรียกวา นิวคลี 
           ออน  นิวคลีออน ประกอบดวย 
        โปรตอน   และนิวตรอน นิวคลีออน   
         ในนิวเคลียสยึดเหนี่ยวกันดวยแรง 
         นิวเคลียร   ซ่ึงมีคามากกวาแรงผลัก 
         ทางไฟฟาระหวาง         นิวคลีออน  
         นิวคลีออนจึงอยูรวมกันใน
นิวเคลียส 
       ได 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดาน 
         คุณสมบัติทางฟสิกส 
         ของปจจัย 
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สาระที่ ๔   แรงและการเคลื่อนท่ี 

มาตรฐาน ว ๔.๒   เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ          
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ป. ๑    -    -    - 

ป.๒    -    -    - 

ป.๓    -    -    - 

ป.๔    -    -    - 

ป.๕ 1. ทดลองและอธิบาย 
แรงเสียดทานและนํา
ความรูไปใช
ประโยชน         

   -     แรงเสียดทานเปนแรงตาน 
         การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง 
         เสียดทานมีประโยชน เชน 
         ในการเดินตองอาศัยแรง  
         เสียดทาน 
 

   - 

ป.๖    -    -    - 

ม. ๑     -    -    - 

ม. ๒     -    -    - 

ม.๓  ๑.   ท ด ล อ ง แ ล ะ
อธิบายความแตกตาง
ระหว างแรง เสี ยด
ท านสถิ ต กั บ แ ร ง
เสียดทานจลน และ
นํ า ค ว า ม รู ไ ป ใ ช
ประโยชน  

- แรงเสียดทานสถิตเปนแรง
เสียดทานที่กระทําตอวัต ถุ
ขณะหยุดนิ่ง  สวนแรงเสียด
ทานจลน เปนแรงเสียดทานที่
กระทําตอวัตถุขณะเคลื่อนที่ 

- การเพิ่มแรงเสียดทาน เชน การ
ออกแบบพื้นรองเทาเพื่อกัน
ล่ืน 

 - การลดแรงเสียดทาน เชน การใช
น้ํามันหลอล่ืนที่จุดหมุน 

 
 

 

-  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๒.  ทดลองและ

วิเคราะหโมเมนต
ของแรง และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน   

- เมื่อมีแรงที่กระทําตอวัตถุ แลว
ทําใหเกิดโมเมนตของแรงรอบ
จุดหมนุ  วัตถุจะเปลี่ยนสภาพ
การหมุน 

- การวิเคราะหโมเมนตของแรง
ในสถานการณตาง ๆ 

-   

๓.   สังเกตและอธบิาย
การเคลื่อนที่ของ
วัตถุที่เปนแนวตรง 
และแนวโคง   

- การเคลื่อนที่ของวัตถุมีทั้งการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง เชน การตก
แบบเสรี  และการเคลื่อนที่ในแนว
โคง  เชน  การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทลของลูกบาสเกต 
บอลในอากาศ  การเคลื่อนที่
แบบวงกลมของวัตถุที่ผูกเชือก
แลวแกวง   เปนตน 

 

- 

ม.๔-
ม.๖ 

๑.  อธิบายและทดลอง
ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวางการกระจัด 
เ ว ล า  ค ว า ม เ ร็ ว  
ความ เร งของการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง 

- การเคลื่อนที่แนวตรงเปนการ
เคลื่อนที่ในแนวใดแนวหนึ่ง 
เชน แนวราบหรือแนวดิ่งที่มี
การกระจัด ความเร็ว ความเรง 
อยูในแนวเสนตรงเดียวกัน 

      โดยความเรงของวัตถุหาไดจาก 
         ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่ง 

       หนวยเวลา 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดานคุณสมบัติ 
         ทางฟสิกสของปจจัย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

๒.   สังเกตและอธบิาย
การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล แบบ
วงกลม และแบบฮาร
มอนิกอยางงาย     

 

   -    การเคลื่อนที่แบบโพรเจก  
         ไทลเปนการเคลื่อนที่วถีิโคง 
         ที่มีความเร็วในแนวราบคง 
         ตัวและความเรงในแนวดิ่ง 
         คงตัว 

   -     การเคลื่อนที่แบบวงกลมปน 
         การเคลื่อนที่ที่มีความเร็วใน  
         แนวเสนสัมผัสวงกลมและมี  
          แรงในทิศทางเขาสู 
          ศูนยกลาง 
 -       การเคลื่อนที่แบบฮารมอ 
         นิกอยางงายเปนการ 
         เคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ํา 
         ทางเดิม เชน การแกวงของ 
         ลูกตุมอยางงาย โดยที่มุม 
         สูงสุดที่เบนจากแนวดิ่ง มี 
         คาคงตัวตลอด 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดานคุณสมบัติ 
         ทางฟสิกสของปจจัย 

 

 

๓.   อภิปรายผลการ
สืบคนและ
ประโยชนเกี่ยวกับ
การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล  แบบ
วงกลม  และแบบ
ฮารมอนิก 

       อยางงาย    
 

   -    การเคลื่อนที่แบบโพรเจก 
         ไทลสามารถนําไปใช 
          ประโยชน เชน การเลน 
          เทนนิส บาสเกตบอล 
  -     การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
        สามารถนําไปใช 
        ประโยชน เชน การวิ่งทาง 
        โคงของรถยนตให 
        ปลอดภัย 
-   การเคลื่อนที่แบบฮารมอ  
        นิกอยางงายสามารถ 
        นําไปใชประโยชนในการ 
        สรางนาฬิกาแบบลูกตุม 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดาน  
         คุณสมบัติ 
         ทางฟสิกสของปจจัย 

ประโยชนแทแกมหาชน 
   -     วิเคราะหศักยภาพของ 
         การเคลื่อนที่แบบ 
         วงกลมและแบบ 
         โพรเจกไทล  สรรค 
         สรางแนวทาง วิธีการ  
         การนําไปใช 
         ประโยชน 
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สาระที่ ๕   พลังงาน 

มาตรฐาน ว ๕. ๑     เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชวีิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม มกีระบวน การสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู  
ไปใชประโยชน  

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ป. ๑ -  -      - 
๑. ทดลองและอธิบาย

ไดวาไฟฟาเปน
พลังงาน      

- ไฟฟาจากเซลลไฟฟาหรือ
แบตเตอรี่ สามารถทํางานได 
ไฟฟาจึงเปนพลังงาน 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของ  
      ปจจัยกายภาพ(แสง) 

ป.๒ 

๒. สํารวจและยก 
ตัวอยางเครื่องใช 
ไฟฟาในบานที่
เปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาเปนพลังงาน
อ่ืน  

- พลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปน
พลังงานอื่นได ซ่ึงตรวจสอบ
ไดจากเครื่องใชไฟฟาในบาน 
เชน  พัดลม  หมอหุงขาว
ไฟฟา 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
     -     เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
           กายภาพ(แสง) 
 

๑. บอกแหลงพลังงาน
ธรรมชาติที่ใชผลิต
ไฟฟา    

 

- การผลิตไฟฟาใชพลังงานจาก
แหลงพลังงานธรรมชาติ ซ่ึง
บางแหลงเปนแหลงพลังงาน
ที่มีจํากัด เชน น้ํามัน แกส
ธรรมชาติ บางแหลงเปน
แหลงพลังงานที่หมุนเวียน 
เชน  น้ํา ลม 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
    -     เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
          กายภาพ(แสง) 

ป.๓ 

๒. อธิบายความสําคัญ
ของพลังงานไฟฟา
และ เสนอวิธีการใช
ไฟฟาอยางประหยัด
และปลอดภยั  

- พลังงานไฟฟามีความสําคัญ
ตอชีวิตประจําวัน เชน เปน
แหลงกําเนิดแสงสวาง จึงตอง
ใชไฟฟาอยางประหยดั  เชน  
ปดไฟเมื่อไมใชงาน รวมทั้ง
ใชไฟฟาอยางปลอดภัย เชน  
เลือกใชอุปกรณตาง ๆ ที่มี
มาตรฐาน 

 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
         กายภาพ(แสง) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๑. ทดลองและอธิบาย

การเคลื่อนที่ของ
แสงจากแหลงกําเนิด  

- แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนดิ
ทุกทิศทาง และเคลื่อนที่เปน
แนวตรง 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 

             กายภาพ(แสง) 
๒. ทดลองและอธิบาย

การสะทอนของแสง
ที่ตกกระทบวตัถุ  

- แสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการ
สะทอนของแสงโดยมีมุมตก
กระทบเทากับมุมสะทอน 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ(แสง) 

๓. ทดลองและจําแนก
วัตถุตามลักษณะการ
มองเห็นจาก
แหลงกําเนิดแสง  

- เมื่อแสงกระทบวัตถุตางกัน 
จะผานวัตถุแตละชนิดได
ตางกัน ทําใหจําแนกวัตถุ
ออกเปนตวักลางโปรงใส 
ตัวกลางโปรงแสงและวัตถุ
ทึบแสง 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ(แสง) 

 

๔. ทดลองและอธิบาย
การหักเหของแสง
เมื่อผานตัวกลาง
โปรงใสสองชนิด  

- เมื่อแสงเคลื่อนที่ผานตวักลางที่
ตางชนดิกันทศิทางการเคลื่อนที่
ของแสงเปลี่ยน เรียกการหกัเห
ของแสง 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ(แสง) 

๕. ทดลองและอธิบาย
การเปลี่ยนแสงเปน
พลังงานไฟฟาและ
นําความรูไปใช
ประโยชน  

- เซลลสุริยะเปนอุปกรณที่
เปลี่ยนพลังงานแสงเปน
พลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟา
หลายชนิดมเีซลลสุริยะเปน
สวนประกอบ เชน เครื่องคิด
เลข 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 

             กายภาพ(แสง) 

ป.๔ 
 

๖. ทดลองและอธิบาย
แสงขาว  ประกอบ 
ดวยแสงสีตาง ๆ 
และนําความรูไปใช
ประโยชน  

- แสงขาวผานปริซึมจะเกิดการ
กระจายของแสงเปนแสงสี
ตาง ๆ  นําไปใชอธิบาย
ปรากฏการณธรรมชาติ เชน 
การเกิดสีรุง 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
         กายภาพ(แสง) 

ป.๕ 
 

๑. ทดลองและอธิบาย
การเกิดเสยีงและการ
เคลื่อนที่ของเสียง  

- เสียงเกิดจากการสั่นของ
แหลงกําเนิดเสียงและเสียง
เคลื่อนที่จากแหลงกําเนิด
เสียงทุกทิศทางโดยอาศัย

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ(เสียง) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ตัวกลาง  

๒. ทดลองและอธิบาย
การเกิดเสยีงสูง เสียง
ต่ํา       

- แหลงกําเนิดเสียงสั่นดวย
ความถี่ต่ําจะเกดิเสียงต่ํา แตถา
ส่ันดวยความถี่สูงจะเกิดเสยีง
สูง   

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ(เสียง) 

 
๓. ทดลองและอธิบาย

เสียงดัง เสียงคอย        
- แหลงกําเนิดเสียงสั่นดวย

พลังงานมากจะทําใหเกิดเสียง
ดัง แตถาแหลงกําเนิดเสียงสัน่
ดวยพลังงานนอยจะเกิดเสียง
คอย 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
    -     เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
          กายภาพ(เสียง) 
 

๔.   สํารวจและอภปิราย
อันตรายที่เกดิขึ้น
เมื่อฟงเสียงดังมาก ๆ   

- เสียงดังมาก   ๆ  จะเปนอันตราย
ตอการไดยนิ และเสยีงทีก่อให 
เกดิความรําคาญ เรียกวามลพษิ
ทางเสียง 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
         กายภาพ(เสียง) 
 

๑. ทดลองและอธิบาย
การตอวงจรไฟฟา
อยางงาย   

- วงจรไฟฟาอยางงายประกอบ 
ดวย  แหลงกําเนิดไฟฟา 
อุปกรณไฟฟา  

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 

             กายภาพ(ไฟฟา) 
๒. ทดลองและอธิบาย

ตัวนําไฟฟาและ
ฉนวนไฟฟา  

- วัสดุที่กระแสไฟฟาผานได
เปนตัวนําไฟฟา ถากระแส 
ไฟฟาผานไมไดเปนฉนวน 
ไฟฟา 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ(ไฟฟา) 

 

ป.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ทดลองและอธิบาย
การตอเซลลไฟฟา
แบบอนุกรม และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน             

- เซลลไฟฟาหลายเซลลตอเรียง
กัน โดยขัว้บวกของเซลล 
ไฟฟาเซลลหนึ่งตอกับขั้วลบ
ของอีกเซลลหนึ่งเปนการตอ
แบบอนุกรม ทําใหมีกระแส 
ไฟฟาผานอุปกรณไฟฟาใน
วงจรเพิ่มขึ้น 

- การตอเซลลไฟฟาแบบ
อนุกรมสามารถนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

สรรพสิ่งลวนพนัเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ(ไฟฟา) 
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เชน  การตอเซลลไฟฟาในไฟ
ฉาย 

 
 

๔. ทดลองและอธิบาย
การตอหลอดไฟฟา
ทั้งแบบอนุกรม  
แบบขนาน  และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน   

 

- การตอหลอดไฟฟาแบบ
อนุกรม  จะมีกระแสไฟฟา
ปริมาณเดียวกนัผานหลอด
ไฟฟาแตละหลอด  

- การตอหลอดไฟฟาแบบ
ขนาน กระแสไฟฟาจะแยก
ผานหลอดไฟฟาแตละหลอด  
สามารถนําไปใชประโยชน 
เชน การตอหลอดไฟฟาหลาย
ดวงในบาน 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ(ไฟฟา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕. ทดลองและอธิบาย
การเกิดสนามแม 
เหล็กรอบสายไฟที่มี
กระแสไฟฟาผาน 
และนําความรูไปใช
ประโยชน   

- สายไฟที่มีกระแสไฟฟาผานจะเกิด
สนามแมเหล็ก รอบสายไฟ 
สามารถนําไปใชประโยชน 
เชน การทําแมเหล็กไฟฟา 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ(ไฟฟา) 

 

ม. ๑ ๑. ทดลองและอธิบาย
อุณหภูมิและการวัด
อุณหภูมิ  

- การวัดอณุหภมูิเปนการวดั
ระดับความรอนของสาร 
สามารถวัดดวยเทอรมอมิเตอร 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรทางกายภาพที่ 
          เขามาเกีย่วของ 
   -     การเรียนรูดานคุณสมบัติ 

 ๒. สังเกตและอธบิาย
การถายโอนความ
รอน และนําความรู
ไปใชประโยชน   

- การถายโอนความรอนมีสาม
วิธี คือ การนําความรอน การ
พาความรอนและการแผรังสี
ความรอน 

- การนําความรอน เปนการถาย
โอนความรอนโดยการสั่นของ
โมเลกุล 

- การพาความรอน เปนการถาย

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรทางกายภาพที่ 
         เขามาเกีย่วของ 
 -    การเรียนรูดานคุณสมบัต ิ
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โอนความรอนโดยโมเลกุล
ของสารเคลื่อนที่ไปดวย 

- การแผรังสีความรอน เปนการ
ถายโอนความรอนจากคลื่น
แมเหล็กไฟฟา 

- การนําความรูเร่ืองการถายโอน
ความรอนไปใชประโยชน 

๓. อธิบายการดูดกลืน 
การคายความรอน 
โดยการแผรังสี และ
นําความรูไปใช
ประโยชน       
 

- วัตถุที่แตกตางกันมีสมบัติใน
การดูดกลืนความรอนและคาย
ความรอนไดตางกัน 

 -     การนําความรูเร่ืองการดูดกลืน  
       ความรอนและการคายความ 
       รอนไปใชประโยชน 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
    -    เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรทางกายภาพ 
         ที่เขามาเกี่ยวของ 
  -    การเรียนรูดานคุณสมบตัิ 

๔. อธิบายสมดุลความ
รอนและผลของ
ความรอนตอการ
ขยายตวัของสาร 
และนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน  

- เมื่อวัตถุสองสิ่งอยูในสมดุล
ความรอน วัตถุทั้งสองมี
อุณหภูมิเทากนั 

- การขยายตวัของวัตถุเปนผล
จากความรอนที่วัตถุไดรับ
เพิ่มขึ้น 

- การนําความรูเร่ืองการขยายตัว
ของวัตถุเมื่อไดรับความรอน
ไปใชประโยชน 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรทางกายภาพ 
         ที่เขามาเกี่ยวของ 
   -     การเรียนรูดานคุณสมบัติ 

ม.๒ ๑. ทดลองและอธิบาย
การสะทอนของแสง 
การหักเหของแสง 
และนําความรูไปใช
ประโยชน        

 

- เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุหรือ
ตัวกลางอีก  ตวักลางหนึ่ง  
แสงจะเปลีย่นทิศทางการ
เคลื่อนที่โดยการสะทอนของ
แสง หรือการหักเหของแสง 

- การนําความรูเกี่ยวกับการ
สะทอนของแสง  และการหกั
เหของแสงไปใชอธิบาย
แวนตา   ทัศนอุปกรณ  กระจก   

องคประกอบที่ ๒ 
   -      การสํารวจสภาพภูมิศาสตร  
          และการศึกษาธรรมชาติ 

   -      รายงานสภาพภูมิศาสตรของ 
          พื้นที่ตามผังพรรณไม 
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เสนใยนําแสง 

๒. อธิบายผลของความ
สวางที่มีตอมนุษย
และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  

- นัยนตาของคนเราเปนอวยัวะ
ใชมองดูส่ิงตางๆ นัยนตามี
องคประกอบสําคัญหลายอยาง 

- ความสวางมีผลตอนัยนตา
มนุษย จึงมีการนําความรู
เกี่ยวกับความสวางมาชวยใน
การจัดความสวางใหเหมาะสม
กับการทํางาน 

- ออกแบบวิธีการตรวจสอบวา
ความสวางมีผลตอส่ิงมีชีวิตอื่น 

องคประกอบที่ ๒ 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรกายภาพที่เขามา 
         เกี่ยวของ (ดิน น้ํา อากาศ แสง)
ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     เรียนรูดานคุณสมบัต ิ
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของความพัน 
         เกี่ยวระหวางปจจัย 

 

๓. ทดลองและอธิบาย 
      การดูดกลืนแสงสี   
      การมองเห็นสีของ 
      วัตถุ และนําความรู 
      ไปใชประโยชน  

- เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะ
ดูดกลืนแสงสีบางสีไว  และ
สะทอนแสงสีที่เหลือออกมา
ทําใหเรามองเห็นวัตถุเปนสี
ตาง ๆ 

- การนําความรูเกี่ยวกับการ
ดูดกลืนแสงสีการมองเห็นสี
ของวัตถุไปใชประโยชนในการ
ถายรูปและในการแสดง 

ธรรมชาตแิหงชีวิต 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ทรัพยากรกายภาพที่เขามา 
         เกี่ยวของ (ดิน น้ํา อากาศ แสง) 
   -     การศึกษาดานคุณสมบัติ 
 

ม.๓ ๑. อธิบายงาน พลังงาน
จลน พลังงานศักย
โนมถวง กฎการ
อนุรักษพลังงาน 
และความสัมพันธ
ระหวางปริมาณ
เหลานี้ รวมทั้งนํา
ความรูไปใช
ประโยชน   

 
 

- การใหงานแกวัตถุเปนการถาย
โอนพลังงานใหวัตถุ พลังงาน
นี้เปนพลังงานกลซึ่ง
ประกอบดวยพลังงานศักยและ
พลังงานจลน  พลังงานจลน
เปนพลังงานของวัตถุขณะวตัถุ
เคลื่อนที่ สวนพลังงานศักย
โนมถวงของวัตถุเปนพลังงาน
ของวัตถุที่อยูสูงจากพื้นโลก 

- กฎการอนุรักษพลังงานกลาววา 
พลังงานรวม 

-  
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      ของวัตถุไมสูญหาย แตสามารถ
เปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเปนอกี
รูปหนึ่งได 

- การนํากฎการอนุรักษพลังงานไป
ใชประโยชนในการอธิบาย
ปรากฏการณ เชน พลังงานน้ํา
เหนือเขื่อนเปลี่ยนรูปจากพลังงาน
ศักยโนมถวงเปนพลังงานจลน, 
ปนจั่นตอกเสาเข็ม 

๒. ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธระหวาง
ความตางศักยกระแส 
ไฟฟา ความตานทาน 
และนําความรูไปใช
ประโยชน   

- ความตางศักย กระแสไฟฟาและ
ความตานทานมีความสัมพนัธ
กันตามกฎของโอหม 

 - การนํากฎของโอหมไปใชวิเคราะห
วงจรไฟฟาอยางงาย 

-  

๓. คํานวณพลังงาน
ไฟฟาของเครื่องใช 

       ไฟฟา และนําความรู  
       ไปใชประโยชน   

- การคํานวณพลังงานไฟฟาของ
เครื่องใชไฟฟาเปนสวนหนึ่ง
ของการคิดคาไฟฟาและเปน
แนวทางในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาในบาน 

 

- 

 

๔. สังเกตและอภปิราย
การตอวงจรไฟฟาใน
บานอยางถูกตอง
ปลอดภัย และ
ประหยดั  

- การตอวงจรไฟฟาในบานตอง
ออกแบบวงจร ติดตั้งเครื่องใชไฟฟา 
อุปกรณไฟฟาอยางถูกตอง โดยการ
ตอสวิตชแบบอนุกรม  ตอเตารับ
แบบขนาน และเพื่อความปลอดภัย
ตองตอสายดินและฟวส  รวมทั้ง
ตองคํานึงถึงการใชไฟฟาอยาง
ประหยัด 

-  
 

-  
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๕. อธิบายตัวตานทาน 

ไดโอด 
ทรานซิสเตอร และ
ทดลองตอวงจร
อิเล็กทรอนิกส
เบื้องตนที่มี
ทรานซิสเตอร   

 

- ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เชน ตัว
ตานทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร มี
สมบัติทางไฟฟาแตกตางกัน                   
ตัวตานทานทําหนาที่จํากัด
กระแสไฟฟาในวงจร ไดโอดมี
สมบัติใหกระแสไฟฟาผานได
ทิศทางเดียวและทรานซิสเตอรทํา
หนาที่เปนสวิตซปด-เปดวงจร 

- การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตนที่มีทรานซิสเตอร  ๑ ตัวทํา
หนาที่เปนสวิตซ 

-  

 ๑.  ทดลองและอธิบาย
สมบัติของคลื่นกล และ
อธิบายความสัมพันธ
ระหวาง อัตราเร็ว 
ความถี่และความยาว
คลื่น  

-    คล่ืนกลมีสมบตัิ การสะทอน การ
หักเห การแทรกสอด และการ
เล้ียวเบน 

-   อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น
มีความสัมพันธกันดังนี้                 

อัตราเร็ว =  ความถี่ × ความ
ยาวคล่ืน 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     เรียนรูดานคุณสมบัติ 
         ทางฟสิกส  

ม.๔-
ม.๖ 

๒.  อธิบายการเกดิคลื่น
เสียงบีตสของเสียง     
ความเขมเสียง ระดับ
ความเขมเสียง การ
ไดยนิเสียง คณุภาพ
เสียง และนาํความรู
ไปใชประโยชน  

-    คล่ืนเสียงเกิดจากการสั่นของ
แหลงกําเนิดเสียง 

-    บีตสของเสียงเกิดจากคลื่น
เสียงจากแหลงกําเนิดสอง
แหลงที่มีความถี่ตางกัน
เล็กนอย มารวมกัน ทําใหได
ยินเสียงดังคอยเปนจงัหวะ 

-    ความเขมเสียง คือ พลังงาน
เสียงที่ตกตั้งฉากบนหนึ่ง
หนวยพืน้ที่ในหนึ่งหนวย
เวลา 

-    ระดับความเขมเสียงจะบอก
ความดังคอยของเสียงที่ไดยนิ 

องคประกอบที่ ๒  
   -     พิจารณาคุณ และ 
         สุนทรียภาพการปลูกตนไม 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     เรียนรูดานคุณสมบัติ 
         ทางฟสิกส 
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-    เครื่องดนตรีแตละชนิดที่ใช

ตัวโนตเดียวกนั จะใหรูปคลื่น
ที่แตกตางกัน เรียกวามี
คุณภาพเสียงตางกัน 

๓.  อภิปรายผลการ
สืบคนขอมูลเกี่ยว 
กับมลพิษทางเสียงที่
มีตอสุขภาพของ
มนุษย และการเสนอ
วิธีปองกัน  

- มลพิษทางเสียงมีผลตอ
สุขภาพของมนุษย  ถาฟง
เสียงที่มีระดับความเขมเสียง
สูงกวามาตรฐานเปนเวลา 
นาน อาจกอใหเกิดอนัตราย
ตอการไดยนิและสภาพจิตใจ
ได การปองกนัโดยการ
หลีกเลี่ยงหรือใชเครื่องครอบ
หูหรือลดการสั่นของ
แหลงกําเนิดเสียง เชน 
เครื่องจักร 

องคประกอบที่ ๒  
   -     วิเคราะหสภาพพื้นที่ 
  -      การกําหนดชนิดพรรณไม 
         ที่จะปลูก 
 

๔.  อธิบายคลื่นแมเหล็ก 
ไฟฟา สเปกตรัม
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
และนําเสนอผลการ
สืบคนขอมูลเกี่ยว 
กับประโยชน และ
การปองกันอนัตราย
จากคลื่นแมเหล็ก 
ไฟฟา  

-  คลื่นแมเหล็กไฟฟาประกอบดวย
สนามแมเหล็กและสนามไฟฟา
ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา
มีความถี่ตอเนือ่งกัน โดยคลืน่
แมเหล็กไฟฟาชวงความถี่
ตางๆ มีลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึง
สามารถนําไปใชประโยชน
ไดแตกตางกนั เชน การรับสง
วิทยุ โทรทัศน การปองกัน
อันตรายจากคลื่นแมเหล็ก 
ไฟฟา เชน ไมอยูใกลเตา
ไมโครเวฟขณะเตาทํางาน 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     เรียนรูดานคุณสมบัติ 
         ทางฟสิกส 
  -     การประยุกตใชในการ             
        ดําเนินชีวิต 

๕. อธิบายปฏิกิริยา
นิวเคลียร ฟชชัน ฟว
ชัน และ

- ปฏิกิริยานิวเคลียรเปน
ปฏิกิริยาที่ทําใหนิวเคลียสเกดิ
การเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาที่

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     เรียนรูการเปลี่ยนแปลง 
         คุณสมบัติทางฟสิกส 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ความสัมพันธ
ระหวางมวลกบั
พลังงาน           

นิวเคลียสของธาตุที่มีเลขมวล
มากแตกตัว เรียกวา ฟชชัน 
ปฏิกิริยาที่เกิดจากการหลอม
รวมนิวเคลียสของธาตุที่มีเลข
มวลนอย เรียกวา ฟวชัน 
ความสัมพันธระหวางมวล
และพลังงานเปนไปตาม
สมการ 2mcE =  

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
   -     ความสัมพันธ  สัมพันธภาพ 

๖.   สืบคนขอมูล
เกี่ยวกับพลังงานที่
ไดจากปฏิกิริยา
นิวเคลียรและผลตอ
ส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดลอม  

-  ปฏิกิริยานิวเคลียรทําให
เกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
   -     ความพันเกี่ยวระหวางปจจัย 

๗.   อภิปรายผลการ
สืบคนขอมูล
เกี่ยวกับโรงไฟฟา
นิวเคลียร และนําไป 
ใชประโยชน  

-  โรงไฟฟานิวเคลียรเปน
โรงไฟฟาพลังงานความรอน
ประเภทหนึ่ง ซ่ึงไดพลังงาน
ความรอนจากพลังงาน
นิวเคลียร 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดานคุณสมบัติ 
         ทางฟสิกส 

๘.  อธิบายชนิดและ
สมบัติของรังสีจาก
ธาตุกัมมันตรังสี  

-   รังสีจากธาตุกมัมันตรังสีมี ๓ 
ชนิด คือ แอลฟา บีตาและ
แกมมา  ซ่ึงมีอํานาจทะลุผาน
ตางกัน 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดานคุณสมบัติ 
         ทางฟสิกส 

๙.  อธิบายการเกดิ
กัมมันตภาพรงัสี
และบอกวิธีการ
ตรวจสอบรังสีใน
ส่ิงแวดลอม การใช
ประโยชน ผล 
กระทบตอส่ิงมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม          

-   กัมมันตภาพรังสีเกิดจากการ
สลายของไอโซโทปของธาตุที่
ไมเสถียร สามารถตรวจจับได
โดยเครื่องตรวจวัดรังสี ใน
ธรรมชาติมีรังสีแตสวนใหญ
อยูในระดับต่ํามาก 

-   รังสีมีประโยชนในดาน
อุตสาหกรรม  การเกษตร 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     การเรียนรูดานคุณสมบัติ 
         ทางฟสิกส 
ประโยชนแทแกมหาชน 
   -     วิเคราะหศักยภาพของ 
         กัมมันตรังสี  สรรคสราง 
         แนวคิด แนวทาง วิธีการ การ 
         นําไปใชประโยชน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
การแพทย  โบราณคด ี รังสีใน
ระดับสูงมีอันตรายตอ
ส่ิงมีชีวิต 
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สาระที่ ๖    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว ๖. ๑       เขาใจกระบวนการตาง ๆ   ทีเ่กดิขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ป. ๑ ๑. สํารวจ ทดลองและ
อธิบายองค 
ประกอบและสมบัติ
ทางกายภาพของดิน
ในทองถ่ิน            

 

-  ดินประกอบดวย เศษหิน  ซาก
พืช ซากสัตว โดยมีน้ําและ
อากาศแทรกอยูในชองวางของ
เม็ดดิน 

-   ดินในแตละทองถ่ินมีสมบัติ
ทางกายภาพแตกตางกันใน
ดานของสี  เนือ้ดิน การอุมน้าํ
และการจับตวัของดิน 

องคประกอบที่ ๒ 
- เรียนรูองคประกอบของดิน 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   

ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้น   เรียน 
- การจัดแสดงภายใน 

และภายนอก โรงเรียน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของ 
         ดิน  ดานรูปลักษณ  
         และคุณสมบัติ  เชน 
         ดานของสี  เนื้อดิน  
         การอุมน้ําและการจับ  
         ตัวของดนิ 

ป.๒  ๑. สํารวจและจําแนก
ประเภทของดนิโดย
ใชสมบัติทาง
กายภาพเปนเกณฑ 
และนําความรูไปใช
ประโยชน   

- ดินจําแนกออกเปนประเภท
ใหญ ๆ ไดแก ดินรวน  ดิน
เหนยีวและดนิทราย  ตาม
ลักษณะที่แตกตางกันในดาน
ของสี เนื้อดิน การอุมน้ําและ
การจับตัวของดิน ซ่ึงนําไปใช
ประโยชนไดแตกตางกันตาม
สมบัติของดิน 

องคประกอบที่ ๒ 
- การจําแนกประเภทดิน 
- การใชประโยชนตามสมบัติ

ของดิน 
 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   

ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้น   เรียน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของดิน 

 ๑. สํารวจและอธบิาย
สมบัติทางกายภาพ
ของน้ําจากแหลงน้ํา
ในทองถ่ิน และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน  

-    น้ําพบไดทั้งที่เปนของเหลว 
ของแข็งและแกส น้ําละลายสาร
บางอยางได  น้ําเปลี่ยนแปลง
รูปรางตามภาชนะที่บรรจุ และ
รักษาระดับในแนวราบ 

- คุณภาพของน้าํพิจารณาจาก  
สี  กล่ิน  ความโปรงใสของน้ํา 

-  นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ
จําเปนตอชีวิต ทั้งในการบริโภค 
อุปโภค จึงตองใชอยางประหยัด 

 องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   

ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้น   เรียน 
- การจัดแสดงภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของน้ํา 

- เรียนรูความสมัพันธ 
      ของน้ํากับสิ่งมีชีวิต 

๒.  สืบคนขอมูลและ
อภิปรายสวน 
ประกอบของอากาศ
และความสําคญั
ของอากาศ   

  - อากาศประกอบดวย แกส
ไนโตรเจน  แกสออกซิเจน   
แกสคารบอนไดออกไซดและ     
แกส อ่ืน ๆ รวมทั้งไอน้ํา และ
ฝุนละออง 

  - อากาศมีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิต  ส่ิงมีชีวิตทุกชนดิ
ตองใชอากาศในการหายใจ 
และอากาศยังมีประโยชนใน
ดานอื่นๆ อีกมากมาย 

   องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   

ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้น   เรียน
การจัดแสดงภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -     เรียนรูธรรมชาติของอากาศ 

- เรียนรูความสมัพันธ 
ของอากาศกับ 

         ส่ิงมีชีวิต 

ป.๓ 

๓.  ทดลองอธิบายการ
เคลื่อนที่ของอากาศ
ที่มีผลจากความ
แตกตางของ

-     อากาศจะเคลื่อนจากบริเวณที่
มีอุณหภูมิต่ําไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูงกวา โดยอากาศที่
เคลื่อนที่ในแนวราบทําใหเกิด

   - 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
อุณหภูมิ  ลม 

 ๑.  สํารวจและอธบิาย
การเกิดดิน  

-    ดินเกดิจากหินที่ผุพังผสมกับ
ซากพืช ซากสัตว  

องคประกอบที่ ๒ 
- การจําแนกองคประกอบของ

ดิน 
องคประกอบที่ ๔  

- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   
ศิลปะ  นิทรรศการ) 

องคประกอบที่ ๕   
- การบรรยายหนาชั้น   เรียน

การจัดแสดงภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ป.๔ 

๒. ระบุชนิดและสมบัติ
ของดินที่ใชปลูกพืช
ในทองถ่ิน  

 

-     ดินมีสวนประกอบของเศษ
หิน อินทรียวัตถุ น้ํา และ
อากาศในสัดสวนที่แตกตาง
กันทําใหเกดิดนิหลายชนดิ  
พืชแตละชนดิเจริญเติบโตได
ดีในดินที่แตกตางกัน  ดังนั้น
การปลูกพืชจึงควรเลือกใชดนิ
ใหเหมาะสม 

องคประกอบที่ ๒ 
- การจําแนกคุณสมบัติของดิน

ที่มผีลตอการเจริญเติบโต 
- การเลือกวัสดปุลูก 

องคประกอบที่ ๔  
- รายงานผล (เอกสาร  บรรยาย   

ศิลปะ  นิทรรศการ) 
องคประกอบที่ ๕   

- การบรรยายหนาชั้นเรียน 
การจัดแสดงภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน 

ป.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. สํารวจ ทดลองและ
อธิบายการเกดิเมฆ  
หมอก น้ําคาง ฝน 
และลูกเห็บ  

 

-    ไอน้ําในอากาศที่ควบแนนเปน
ละอองน้ําเล็ก ๆ ทําใหเกดิ
หมอกและเมฆละอองน้ําเล็ก ๆ
ที่รวมกันเปนหยดน้ําจะทําให
เกิดน้ําคางและฝน 

-     หยดน้ําทีก่ลายเปนน้ําแข็งแลว
ถูกพายุพัดวนในเมฆระดับสูง
จนเปนกอนน้าํแข็งขนาดใหญ
ขึ้นแลวตกลงมาทําใหเกิด

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 

         กายภาพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ลูกเห็บ 

๒.  ทดลองและอธิบาย
การเกิดวัฏจักรน้ํา 

 

-    วัฏจักรน้ําเกิดจากการหมนุเวยีน
อยางตอเนื่อง   ระหวางน้ํา
บริเวณผวิโลกกับน้ําใน
บรรยากาศ 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 

         กายภาพ    

๓.  ออกแบบและสราง
เครื่องมืออยางงาย
ในการวัดอณุหภูมิ  
ความชื้น  และความ
กดอากาศ    

 -    อุณหภูมิ ความชื้น ความกด
อากาศ มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
สามารถตรวจสอบโดยใช
เครื่องมืออยางงายได 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 

         กายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔. ทดลองและอธิบาย
การเกิดลมและนํา
ความรูไปใช
ประโยชนในชีวิต 
ประจําวนั  

 
 
 
 
 
 

-     การเกดิลมเกิดจากการเคลื่อนที่
ของอากาศตามแนวพื้นราบ 

      อากาศบริเวณที่มีอุณหภมูิสูง  
มวลอากาศจะขยายตวัลอยตวั
สูงขึ้น สวนอากาศบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ํา มวลอากาศจะจม
ตัวลงและเคลือ่นที่ไปแทนที ่ 

-     พลังงานจากลมนําไปใช 
      ประโยชนไดมากมายในดานการ 
      ผลิตกระแสไฟฟาและการทํา 
      กังหันลม 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 

กายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๖ ๑.  อธิบาย จําแนก
ประเภทของหนิ 
โดยใชลักษณะของ
หิน สมบัติของหิน
เปนเกณฑและนํา
ความรูไปใช
ประโยชน 

-   หินแตละชนิดมีลักษณะ
แตกตางกัน จําแนกตาม
ลักษณะที่สังเกตไดเปนเกณฑ 
เชน สี   เนื้อหนิ ความแข็ง   
ความหนาแนน 

- นักธรณีวิทยาจําแนกหินตาม
ลักษณะการเกิด      ไดสามประเภท 
คือ หินอัคนี  หินตะกอน     และ
หินแปร  

 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ 
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  - ลักษณะหินและสมบัติของหินที่

แตกตางกัน นํามาใชใหเหมาะกับ
งานทั้ งในด านก อสร างด าน
อุตสาหกรรมและอื่น ๆ  

 

๒.  สํารวจและอธบิาย
การเปลี่ยนแปลง
ของหิน 

-     การเปลี่ยนแปลงของหนิใน
ธรรมชาติโดยการผุพังอยูกับที่ 
การกรอน ทําใหหินมีขนาด
เล็กลง  จนเปนสวนประกอบ
ของดิน 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. สืบคนและอธิบาย
ธรณีพิบัติภยัทีม่ีผล
ตอมนุษยและสภาพ 
แวดลอมในทองถ่ิน     

- มนุษยควรเรียนรูและปฏิบัติ
ตนใหปลอดภยัจากธรณพีิบตัิ
ภัยที่อาจเกิดขึน้ใน ทองถ่ิน
ไดแก น้ําปาไหลหลาก น้ําทวม 
แผนดินถลม แผนดินไหว      
สึนามิและอื่นๆ   

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ 

 

ม. ๑ ๑. สืบคนและอธิบาย
องคประกอบและ
การ  แบงชั้น 

      บรรยากาศที่ปกคลุม 
      ผิวโลก  
 

- บรรยากาศของโลก
ประกอบดวยสวนผสมของ
แกสตาง ๆ  ที่อยูรอบโลก
สูงขึ้นไปจากพื้นผิวโลกหลาย
กิโลเมตร 

- บรรยากาศแบงเปนชั้นตาม
อุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิตามความสูงจาก
พื้นดิน 

 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -      เรียนรูธรรมชาติของ 
          ทรัพยากรทางกายภาพที่ 
          เขามาเกีย่วของ 
   -     การเรียนรูดานคุณสมบัติ 

 ๒. ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธระหวาง 
อุณหภูมิ ความชื้น
และความกดอากาศ
ที่มีผลตอปรากฏ 
การณทางลมฟา 

-     อุณหภูมิ   ความชื้นและความ
กดอากาศ มีผลตอ
ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 

 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
    -     เรียนรูธรรมชาติของ   
          ทรัพยากรทางกายภาพที่ 
          เขามาเกีย่วของ 
   -     การเรียนรูดานคุณสมบัติ 
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อากาศ 

๓. สังเกต วิเคราะหและ 
อภิปรายการเกดิ
ปรากฏการณทางลม
ฟาอากาศที่มีผลตอ
มนุษย  

- ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 
ไดแก การเกดิเมฆ  ฝน พายุฟา
คะนอง  พายุหมุนเขตรอน ลม
มรสุม ฯลฯ 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
    -     เรียนรูธรรมชาติของ   
          ทรัพยากรทางกายภาพที่ 
          เขามาเกีย่วของ 
   -   การเรียนรูดานคุณสมบัติ 

๔.  สืบคน วิเคราะห และ
แปลความหมายขอมูล
จากการพยากรณ
อากาศ  

- การพยากรณอากาศอาศัย
ขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ  ความ
กดอากาศ   ความชื้น ปริมาณ
เมฆ ปริมาณน้าํฝนและนํามา
แปลความหมายเพื่อใชในการ
ทํานายสภาพอากาศ 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
    -     เรียนรูธรรมชาติของ   
          ทรัพยากรทางกายภาพที่ 
          เขามาเกีย่วของ 
   -   การเรียนรูดานคุณสมบัติ 

๕.  สืบคน วิเคราะห 
และอธิบายผลของ
ลมฟาอากาศตอการ
ดํารงชีวิตของ
ส่ิงมีชีวิต  และ
ส่ิงแวดลอม  

- สภาพลมฟาอากาศที่เปลี่ยน 
       แปลงบนโลกทําใหเกดิพายุ   

ปรากฏการณเอลนิโญ  ลานีญา 
ซ่ึงสงผลตอการดํารงชีวิตของ
มนุษย และสิ่งแวดลอม   

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
    -     เรียนรูธรรมชาติของ   
          ทรัพยากรทางกายภาพที่ 
          เขามาเกีย่วของ 
   -   การเรียนรูดานคุณสมบัติ 

๖.  สืบคน วิเคราะห 
และอธิบายปจจัย
ทางธรรมชาติและ
การกระทําของ
มนุษยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของโลก รู
โหวโอโซน และฝน
กรด  

- ปจจัยทางธรรมชาติและการกระทํา
ของมนุษย เชนภูเขาไฟระเบิด  การ
ตัดไมทําลายปา  การเผาไหมของ
เครื่องยนตและการปลอยแกสเรือน
กระจก มีผลทําใหเกิดภาวะโลก
รอน รูโหวของช้ันโอโซน และฝน
กรด 

- ภาวะโลกรอนคือปรากฏการณที่
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
    -     เรียนรูธรรมชาติของ   
          ทรัพยากรทางกายภาพที่ 
          เขามาเกีย่วของ 
   -   การเรียนรูดานคุณสมบัติ 

 

๗.  สืบคน วิเคราะหและ
อธิบายผลของภาวะ
โลกรอน รูโหว
โอโซน และฝนกรด 

- ภาวะโลกรอนทําใหเกิดการ
ละลายของธารน้ําแข็ง   
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น  การกัด
เซาะชายฝงเพิม่ขึ้น น้ําทวม  

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
    -     เรียนรูธรรมชาติของ   
          ทรัพยากรทางกายภาพที่ 
          เขามาเกีย่วของ 
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ที่มีตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม  

      ไฟปา สงผลใหส่ิงมีชีวติบาง
ชนิดสูญพันธุและทําให
ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  

-  รูโหวโอโซน และฝนกรดมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของ
ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

   -   การเรียนรูดานคุณสมบัติ 

 ๑.  สํารวจ ทดลองและ
อธิบายลักษณะของ
ช้ันหนาตัดดนิ 
สมบัติของดิน และ
กระบวนการเกดิดิน   

- ดินมีลักษณะและสมบัติ
แตกตางกันตามวัตถุตนกําเนดิ
ดิน ลักษณะภมูิอากาศ  
ลักษณะภูมิประเทศ พืชพรรณ 
ส่ิงมีชีวิต และระยะเวลาในการ
เกิดดนิ และตรวจสอบสมบัติ
บางประการของดิน 

- ช้ันหนาตดัดินแตละชั้นและแต
ละพื้นที่มลัีกษณะ สมบัติ และ
องคประกอบแตกตางกัน 

องคประกอบที่ ๒ 
   -     การสํารวจสภาพภูมิศาสตร 
        และการศึกษาธรรมชาติ 
-   รายงานสภาพภูมิศาสตร 

         ของพื้นที่ตามผังพรรณไม 

๒.  สํารวจ วิเคราะห
และอธิบายการใช
ประโยชนและการ
ปรับปรุงคุณภาพ
ของดิน  

-     ดินในแตละทองถ่ินมีลักษณะ
และสมบัติตางกันตามสภาพ
ของดิน จึงนําไปใชประโยชน
ตางกัน 

-     การปรับปรุงคุณภาพดินขึ้นอยู
กับสภาพของดินเพื่อทําใหดนิ
มีความเหมาะสมตอการใช
ประโยชน 

 

องคประกอบที่ ๒ 
   -     การสํารวจสภาพภูมิศาสตร 
        และการศึกษาธรรมชาติ 
-   รายงานสภาพภูมิศาสตร 

         ของพื้นที่ตามผังพรรณไม 

ม.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓.  ทดลองเลียนแบบเพื่อ
อธิบายกระบวนการ
เกิด  และลักษณะ
องคประกอบของหิน  

 

-  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาทั้งบนและใต
พื้นผิวโลก ทําใหเกิดหินที่มี
ลักษณะองคประกอบแตกตาง
กันทั้งทางดานกายภาพ และทาง
เคมี 

องคประกอบที่ ๒ 
   -     การสํารวจสภาพภูมิศาสตร 
        และการศึกษาธรรมชาติ 
-   รายงานสภาพภูมิศาสตร 

        ของพื้นที่ตามผังพรรณไม 
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๔. ทดสอบ และสังเกต

องคประกอบและ
สมบัติของหิน เพื่อ
จําแนกประเภทของ
หิน และนําความรู
ไปใชประโยชน  

- หินแบงเปน หนิอัคนี หินแปร
และหนิตะกอนหินแตละ
ประเภทมีความสัมพันธกัน 
และนําไปใชประโยชนในทาง
อุตสาหกรรม  การกอสราง
และอื่น ๆ 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
   -     การเรียนรูธรรมชาติ 
         ของทรัพยากรกายภาพ 
         ดานรูปลักษณ  และคุณสมบัติ 
 
 
 

๕.  ตรวจสอบและ
อธิบาย ลักษณะทาง
กายภาพของแร 
และการนําไปใช
ประโยชน   

- เมื่อสภาวะแวดลอมธรรมชาติ
ที่อยูภายใตอุณหภูมิและความ
ดันที่เหมาะสม ธาตุและสาร 
ประกอบจะตกผลึกเปนแรที่มี
ลักษณะและสมบัติตางกัน ซ่ึง
ตองใชวิธีตรวจสอบสมบัติแต
ละอยางแตกตางกันไป 

- แรที่สํารวจพบในประเทศไทย
มีหลายชนิด แตละชนิด
ตรวจสอบทางกายภาพไดจาก
รูปผลึก ความถวงจําเพาะ   
ความแข็ง   ความวาว   แนว
แตกเรยีบ สีและสีผงของแร
และนําไปใชประโยชนตางกนั
เชนใชทําเครื่องประดับ  ใชใน
ดานอุตสาหกรรม 

 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
   -     การเรียนรูธรรมชาติ 
         ของทรัพยากรกายภาพ 
         ดานรูปลักษณ  และคุณสมบัติ 
 
 
 

 ๖.  สืบคนและอธิบาย
กระบวนการเกิด  
ลักษณะและสมบัติ
ของปโตรเลียม ถาน
หิน หนิน้ํามัน และ
การนําไปใช
ประโยชน    

-    ปโตรเลียม ถานหิน หินน้ํามัน 
เปนเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เกิด
จากกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางธรณีวิทยา ซ่ึงแตละชนิด
จะมีลักษณะ สมบัติและวิธีการ
นําไปใชประโยชนแตกตางกัน 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
   -     การเรียนรูธรรมชาติ 
         ของทรัพยากรกายภาพ 
         ดานรูปลักษณ  และคุณสมบัติ 
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๗. สํารวจและอธบิาย

ลักษณะแหลงน้ํา
ธรรมชาติแหงชีวิต  
การใชประโยชน
และการอนุรักษ
แหลงน้ําในทองถ่ิน 

 

-      แหลงน้ําบนโลก มีทั้งน้ําจืด 
น้ําเค็ม โดยแหลงน้ําจืดมีอยู 

       ทั้งบนดิน  ใตดิน และใน
บรรยากาศ 

-    การใชประโยชนของแหลงน้ํา 
ตองมีการวางแผนการใช  การ
อนุรักษ  การปองกัน การแกไข 
และผลกระทบ ดวยวิธีการที่
เหมาะสม 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
   -     การเรียนรูธรรมชาติ 
         ของทรัพยากรกายภาพ 
         ดานรูปลักษณ  และคุณสมบัติ 
 

๘. ทดลองเลียนแบบ 
และอธิบาย การเกิด
แหลงน้ําบนดนิ   
แหลงน้ําใตดนิ  

-  แหลงน้ําบนดนิมีหลาย
ลักษณะขึ้นอยูกับ ลักษณะภมูิ
ประเทศ  ลักษณะทางน้ํา และ
ความเร็วของกระแสน้ํา  

      ในแตละฤดูกาล 
-    น้ําบนดนิบางสวนจะไหลซึมสู

ใตผิวดนิ     ถูกกักเก็บไวในชั้น
ดินและหิน เกิดเปนนํ้าใตดิน ซ่ึง
สวนหนึ่งจะซมึอยูตามชองวาง
ระหวางเม็ดตะกอน เรียกวาน้ํา
ในดิน อีกสวนหนึ่ง จะไหลซมึ
ลึกลงไป จนถูกกักเกบ็ไวตาม
ชองวางระหวางเมด็ตะกอน ตาม
รูพรุน หรือตามรอยแตกของหิน 
หรือช้ันหินเรียกวานํ้าบาดาล 

-  สมบัติของน้ําบาดาลขึน้อยูกับชนดิ
ของดนิ แหลงแรและหิน ทีเ่ปน
แหลงกกัเก็บน้าํบาดาล และชัน้หิน
อุมน้ํา 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
   -     การเรียนรูธรรมชาติ 
         ของทรัพยากรกายภาพ 
         ดานรูปลักษณ  และคุณสมบัติ 
 
 

๙.   ทดลองเลียนแบบ
และอธิบายกระบวน 
การผุพังอยูกับที่   การ

- การผุพังอยูกับที่การกรอน การ
พัดพา การทับถม และการตก
ผลึก เปนกระบวนการสําคญัที่

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
   -     การเรียนรูธรรมชาติ 
         ของทรัพยากรกายภาพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
กรอน การพัดพา 
การทับถม การตก
ผลึกและผลของ 
กระบวนการ
ดังกลาว    

ทําใหพืน้ผิวโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณ    
ตาง ๆ   โดยมีลม น้ํา ธารน้ําแข็ง   
คล่ืนและแรงโนมถวงของโลก
เปนตัวการสําคัญ 

         ดานรูปลักษณ  และคุณสมบัติ 
 

 ๑๐. สืบคน สรางแบบ 
จําลองและ อธิบาย
โครงสรางและองค 
ประกอบของโลก        

-    โครงสรางของโลกประกอบ 
ดวยช้ันเปลือกโลก ช้ันเนื้อโลก 
และชั้นแกนโลก โครงสรางแต
ละชั้นจะมีลักษณะ  และสวน 
ประกอบแตกตางกัน 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
   -     การเรียนรูธรรมชาติ 
         ของทรัพยากรกายภาพ 
         ดานรูปลักษณ  และคุณสมบัติ 
 

ม.๓    -   -     - 

ม.๔-
ม.๖ 

 ๑.  สืบคนและอธิบาย
หลักการในการแบง
โครงสรางโลก  

 

- โลกเปนดาวเคราะหหินดวง
หนึ่งในระบบสุริยะ ภายใน
โลกยังคงมีอุณหภูมิสูงมาก 
และมีการเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลานับตั้งแตโลกเริ่ม
เกิดจนถึงปจจบุัน  

- นักวิทยาศาสตรแบงโครงสราง 
โลกโดยใชขอมูลและหลักฐาน
ตางๆ ทางธรณีวิทยา และทาง
ฟสิกส 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
- เรียนรูปจจัยกายภาพ 

       ทางฟสิกส ดานรูปลักษณ  
       และคุณสมบัติ 

 ๒.  ทดลองเลียนแบบ
และอธิบาย
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีภาคของโลก 

 

- การเปลี่ยนแปลงของโลก
สามารถอธิบายไดดวยทฤษฎี
การแปรสัณฐานแผนธรณภีาค 

- การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค
ของโลก  สวนใหญจะเกดิใน
ช้ันธรณีภาค  และชั้นฐานธรณี
ภาค  

- ช้ันธรณีภาคแตกออกเปน 
      แผนใหญๆ หลายแผน เรียกวา  
      แผนธรณีภาค ซ่ึงมีการเคลื่อนที่

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
- เรียนรูปจจัยกายภาพ 

       ทางฟสิกส ดานรูปลักษณ  
      และคุณสมบัติ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
อยูตลอดเวลา ทําใหเกิดปรากฏ
การณตางๆ ทางธรณีวิทยาบนผิว
โลกที่สามารถศึกษาไดจากรอง
รอยหลักฐานที่ปรากฏอยูใน 

        ปจจุบัน เชน รอยตอ รอยแยก
ของแผนธรณีภาค เทือกเขาใต
มหาสมุทร และซากดึกดําบรรพ 
เปนตน 

๓.  ทดลองเลียนแบบ 
และอธิบายกระบวน 
การเกิดภูเขา รอย
เลื่อน รอยคดโคง แผ
นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด  

 

- จากการศึกษาทฤษฎีการแปร
สัณฐานแผนธรณีภาค  และ
ปรากฏการณทางธรณีวิทยา 

      ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทําให
พบวาแผนดินไหวและภูเขาไฟ 

      สวนใหญจะเกิดอยูตามแนวรอย
ตะเข็บของขอบแผนธรณีภาค  

      ที่เรียกวา  วงแหวนแหงไฟ  
- รอยเล่ือน เปนแนวรอยแตก

ของหินที่เคลื่อนที่สัมพันธกัน
และขนานไปกับรอยแตก ซ่ึง
อาจสัมพันธกบัการเกิด 

      แผนดินไหวและภเูขาไฟระเบิด  
-     รอยคดโคง เปนรอยที่ปรากฏ

ในหนิ เกดิจากการแปร
สัณฐานแผนธรณีภาค  

-     กระบวนการเกิดรอยเล่ือน รอย
คดโคง การแปรสัณฐาน 

      แผนธรณภีาค เปนสวนหนึ่ง
ของการเกิดเทอืกเขาบนโลก  

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
- เรียนรูปจจัยกายภาพ 

       ทางฟสิกส ดานรูปลักษณ  
       และคุณสมบัติ 

๔.  สืบคนและอธิบาย
ความสําคัญของ
ปรากฏการณทาง

- ปรากฏการณทางธรณีวิทยาที่
สําคัญและมีผลตอส่ิงมีชีวิตที่
เห็นไดชัดเจน ไดแก แผนดิน

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
- เรียนรูปจจัยกายภาพ 

       ทางฟสิกส ดานรูปลักษณ  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ธรณีวิทยาแผนดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด  ที่สงผล   
ตอส่ิงมีชีวิต  และสิ่ง
แวดลอม  

ไหว ภูเขาไฟระเบิด  
- แผนดินไหว  และภเูขาไฟ

ระเบดิเปนปรากฏการณทาง
ธรณีวิทยา  ที่ทาํใหเกดิธรณี
พิบัติภยัรูปแบบอื่นตามมา  

       ทําใหสูญเสียชีวิต  และทรัพย
สินของมนษุย เกิดการเปลีย่น 

      แปลงลักษณะธรณีสัณฐาน 
ชนิดหนิ และสภาพแวดลอม 

        และคุณสมบัติ 

๕.  สํารวจ วิเคราะหและ
อธิบายการลําดับชั้น
ของหิน จากการ
วางตัวของชั้นหิน 
ซากดึกดําบรรพ และ
โครงสรางทาง
ธรณีวิทยา เพื่อ
อธิบายประวัติความ
เปนมาของพื้นที่ 

- สภาพเหตกุารณที่เกดิขึ้นใน
อดีตของโลก สามารถอธิบาย
ไดจากรองรอยตางๆที่ปรากฏ
เปนหลักฐานอยูบนหนิ 

- ขอมูลทางธรณีวิทยาที่ใช
อธิบายความเปนมาของโลก 
ไดแก ซากดึกดําบรรพ ชนิด
ของหิน โครงสรางทาง
ธรณีวิทยา และการลําดับชั้น
หิน  

- ประวัติความเปนมาของพื้นที่ 
ไดจากการลําดับชั้นหนิตาม
อายุการเกดิของหินจากอายุ
มากขึ้นไปสูหินที่มีอายุนอย 
ตามมาตราธรณีกาล 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
- เรียนรูปจจัยกายภาพ 

       ทางฟสิกส ดานรูปลักษณ  
      และคุณสมบัติ 

๖. สืบคน วิเคราะห 
และอธิบาย
ประโยชนของ
ขอมูลทาง
ธรณีวิทยา 

 

- การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้น
ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันจะ
บอกถึงวิวัฒนาการของการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก
ซ่ึงจะใหประโยชน ทั้งทางดาน
วิวัฒนาการ  และการสํารวจ
คนหาทรัพยากรธรณี 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
- เรียนรูปจจัยกายภาพ 

       ทางฟสิกส ดานรูปลักษณ  
      และคุณสมบัติ 
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สาระที่ ๗   ดาราศาสตรและอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๗. ๑       เขาใจววิัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มกีระบวนการสบืเสาะ หาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ป. ๑ ๑. ระบุวาในทองฟามี
ดวงอาทิตย ดวง
จันทรและดวงดาว   

- ในทองฟามีดวงอาทิตย  ดวง
จันทรและดวงดาว โดยจะ
มองเห็นทองฟามีลักษณะเปน
คร่ึงทรงกลมครอบแผนดินไว 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ 

 

ป.๒ ๒. สืบคนและอภิปราย
ความสําคัญของดวง
อาทิตย    

- ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน
ที่สําคัญของโลกเพราะใหทัง้
พลังงานความรอนและ
พลังงานแสง ซ่ึงชวยในการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ 

 

ป.๓ ๑. สังเกต และอธบิาย
การขึ้นตกของดวง
อาทิตย  ดวงจนัทร 
การเกิดกลางวนั
กลางคืน และการ
กําหนดทิศ  

โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกดิ
ปรากฏการณตอไปนี ้

- ปรากฏการณขึ้นตกของดวง
อาทิตยและดวงจันทร 

- เกิดกลางวันและกลางคืนโดย
ดานที่หนัรับแสงอาทิตยเปน
เวลากลางวนัและดานตรงขาม
ที่ไมไดรับแสงอาทิตยเปน
เวลากลางคืน 

-  กําหนดทิศโดยสังเกตจากการ
ขึ้นและการตกของดวงอาทิตย 
ใหดานที่เห็นดวงอาทิตยขึ้น
เปนทิศตะวันออก และดานที่
เห็นดวงอาทิตยตกเปนทิศ
ตะวันตก เมื่อใชทิศตะวันออก
เปนหลัก โดยใหดานขวามืออยู
ทางทิศตะวันออก ดานซายมือ
อยูทางทิศตะวนัตก ดานหนาจะ

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
เปนทิศเหนือและดานหลังจะ
เปนทิศใต 

ป.๔ ๑. สรางแบบจําลองเพื่อ
อธิบายลักษณะของ
ระบบสุริยะ  

- ระบบสุริยะประกอบดวย
ดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง
และมีบริวารโคจรอยูโดย 
รอบ คือ ดาวเคราะหแปด
ดวง  ดาวเคราะหแคระ ดาว
เคราะหนอย ดาวหาง และ
วัตถุขนาดเล็กอื่นๆ สวนดาว
ตก หรือผีพุงไต อุกกาบาต 
อาจเกิดมาจาก ดาวหาง ดาว
เคราะหนอย หรือวัตถุขนาด
เล็กอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ป.๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๑.   สังเกตและอธิบาย
การเกิดทิศ  และ
ปรากฏการณการขึ้น
ตกของดวงดาวโดย
ใชแผนที่ดาว  

 
 
 
 
 

 

 -   การที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้ทํา
ใหเกิดการกาํหนดทิศ โดย
โลกหมุนรอบตัวเอง ทวนเขม็
นาฬิกาจากทิศตะวนัตกไปยัง
ทิศตะวนัออกเมื่อสังเกตจาก
ขั้วเหนือ จึงปรากฏใหเหน็
ดวงอาทิตยและดวงดาวตางๆ 
ขึ้นทางทิศตะวันออก และตก
ทางทิศตะวนัตก 

- แผนที่ดาวชวยในการสังเกต
ตําแหนงดาวบนทองฟา 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ 

 
 
 
 
 
 

ม. ๑    -    -    - 

ม.๒    -    -    - 

 ๑.  สืบคนและอธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวางดวงอาทิตย 
โลก ดวงจนัทรและ
ดาวเคราะหอ่ืน ๆ 
และผลที่เกิดขึน้ตอ
ส่ิงแวดลอมและสิ่ง 
มีชีวิตบนโลก    

- ดวงอาทิตย โลก และดวง
จันทรอยูเปนระบบไดภายใต
แรงโนมถวง 

- แรงโนมถวงระหวางโลกกับ
ดวงจนัทร ทําใหดวงจนัทร
โคจรรอบโลก แรงโนมถวง
ระหวางดวงอาทิตยกับบรวิาร 
ทําใหบริวารเคลื่อนรอบดวง
อาทติยกลายเปนระบบสุริยะ 

- แรงโนมถวงทีด่วงจนัทร ดวง
อาทิตยกระทาํตอโลกทาํให
เกดิปรากฏการณน้ําขึน้ น้ําลง 
ซ่ึงสงผลตอส่ิงแวดลอมและ
ส่ิงมีชีวิตบนโลก 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ 

 

ม.๓ 

๒. สืบคนและอธิบาย
องคประกอบของ
เอกภพ กาแลก็ซี 

- เอกภพประกอบดวยกาแลก็ซี
มากมายนับแสนลานแหง แต
ละกาแล็กซีประกอบดวยดาว

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
และระบบสุริยะ   ฤกษจํานวนมาก  ที่อยูเปน

ระบบดวยแรงโนมถวง    
กาแล็กซีทางชางเผือกมีระบบ
สุริยะอยูทีแ่ขนของกาแล็กซี่
ดานกลุมดาวนายพราน 

 

๓. ระบุตําแหนงของ
กลุมดาว และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน  

- กลุมดาวฤกษประกอบดวยดาว
ฤกษหลายดวงที่ปรากฏอยูใน
ขอบเขตแคบๆ และเรียงเปน
รูปตางๆกันบนทรงกลมฟา 
โดยดาวฤกษทีอ่ยูในกลุม
เดียวกัน ไมจําเปนตองอยูใกล
กันอยางที่ตาเห็น แตมตีําแหนง
ที่แนนอนบนทรงกลมฟา จงึ
ใชบอกทิศและเวลาได 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      กายภาพ 

 

ม.๔-
ม.๖  

 ๑.  สืบคนและอธิบาย
การเกิดและวิวฒันา 
การของระบบสุริยะ 
กาแล็กซีและเอกภพ   

- เอกภพกาํเนิด ณ จุดทีเ่รียกวา  
      บกิแบง เปนจุดทีพ่ลังงานเริ่ม

เปลี่ยนเปนสสาร เกิดเปน
อนุภาคควารก  อิเล็กตรอน 
นิวทริโน พรอมปฏิอนุภาค 
เมื่ออุณหภูมิของเอกภพ  ลด
ต่ําลง ควารกจะรวมตวักันเปน
อนุภาคพื้นฐาน คือโปรตรอน
และนวิตรอน ตอมาโปรตรอน
และนวิตรอนรวมตัวกันเปน
นิวเคลียสของฮีเลียม และเกดิ
เปนอะตอมของไฮโดรเจนและ
ฮีเลียม  อะตอมของไฮโดรเจน
และฮีเลียม ซ่ึงเปนองค 

      ประกอบสวนใหญของเนบิวลา
ดั้งเดิม เนบิวลาดั้งเดิมกระจาย
อยูเปนหยอมๆกลายเปนกาแล็ก

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
- เรียนรูปจจัยกายภาพ 

       ทางฟสิกส  ดานรูปลักษณ  
    และคุณสมบัติ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ซ่ี   ภายในกาแล็กซี่  เกิดเปน
ดาวฤกษ  ระบบดาวฤกษ 

 ๒.  สืบคนและอธิบาย
ธรรมชาติและ
วัฒนาการของดาว
ฤกษ  

- ดาวฤกษ  เปนกอนแกสรอน  
ขนาดใหญ กําเนิดมาจาก
เนบิวลา ที่มีองคประกอบ 

      สวนใหญเปนธาตุไฮโดรเจน ที่
แกนกลางของดาวฤกษจะเกดิ 

      ปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร 
หลอมนิวเคลียสของ
ไฮโดรเจน  เปนนิวเคลียสของ
ฮีเลียมไดพลังงานออกมา  

- อันดับความสวางของดาวฤกษ  
ที่สังเกตเห็นไดมาจากความ 
สวางปรากฏที่ขึ้นอยูกับความ 
สวางจริง  และระยะหาง 

      จากโลก  
- สีของดาวฤกษมีความสัมพันธ

กับอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ
และอายุของดาวฤกษ  

- ดาวฤกษมีอายยุาวหรือส้ัน มี
จุดจบเปนหลุมดํา หรือดาว
นิวตรอน หรือดาวแคระขาว 
ขึ้นอยูกับมวลของดาว ฤกษ 

 
 
 
 
 
 

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
- เรียนรูปจจัยกายภาพ 

       ทางฟสิกส  ดานรูปลักษณ  
      และคุณสมบัติ 

สาระที่ ๗   ดาราศาสตรและอวกาศ 
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มาตรฐาน ว ๗.๒     เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศและ       
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมี
คุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ป. ๑    -     -    - 

ป.๒    -    -    - 

ป.๓    -     -    - 

ป.๔    -     -    - 

ป.๕    -    -    - 

ป.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สืบคนอภิปราย
ความกาวหนาและ
ประโยชนของ
เทคโนโลยีอวกาศ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

- ความกาวหนาของ จรวด  
ดาวเทียม  และยานอวกาศ  

- ความกาวหนาของเทคโนโลยี
อวกาศ  ไดนํามาใชในการ
สํารวจขอมูลของวัตถุทองฟา  
ทําใหไดเรียนรู เกี่ยวกับระบบ
สุริยะทั้งในและนอกระบบ
สุริยะเพิ่มขึ้นอีกมากมายและยงั
มีประโยชนในการพัฒนา
เทคโนโลยีในดานการสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ    การสื่อ 
สาร   การสํารวจสภาพอากาศ 
ดานการแพทย และดานอื่น ๆ  
อีกมากมาย 

   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม. ๑    -     -    - 

ม.๒    -    -    - 

ม.๓ ๑. สืบคนและอภปิราย
ความกาวหนาของ
เทคโนโลยีอวกาศที่
ใชสํารวจอวกาศ 
วัตถุทองฟา สภาวะ

   -     มนุษยใชกลองโทรทรรศน 
         จรวด  ดาวเทียม ยานอวกาศ      
         สํารวจอวกาศ   วัตถุทองฟา    
         สภาวะอากาศ  ทรัพยากร 
         ธรรมชาติแหงชวีิต 

   - 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
อากาศ   ทรัพยากร 
ธรรมชาติแหงชีวิต
การเกษตร และการ
ส่ือสาร  

         การเกษตรและใชใน 
         การสื่อสาร 
 

 ๑ . สืบคนและอธิบาย
การสงและคํานวณ
ความเร็วในการ
โคจรของดาวเทียม
รอบโลก  

- การสงดาวเทียมไปโคจรรอบ
โลก ณ ระดับความสูงจากผิว
โลกตางๆกัน จรวดตองมี
ความเร็วที่แตกตางกัน  

   - 

๒.  สืบคนและอธิบาย
ประโยชนของ
ดาวเทยีมในดาน 

      ตาง ๆ  

-    ดาวเทียมถูกนํามาใชประโยชน
ในดานอุตุนิยมวิทยา สํารวจ
ทรัพยากรโลก การสื่อสารและ
บอกตําแหนงของวัตถุบนโลก 

องคประกอบที่ ๑ 
    -     การจัดทําผังพรรณไม 
    -     การสํารวจพรรณไม 
องคประกอบที่ ๒ 
    -     สํารวจ ศึกษา และวิเคราะห 
          พื้นที่ 

ม.๔-
ม.๖  

๓.  สืบคนและอธิบาย
การสงและสํารวจ
อวกาศโดยใช 

      ยานอวกาศ  และ 
สถานีอวกาศ  

-     ระบบยานขนสงอวกาศ 
      ถูกพัฒนาขึ้นมาใชสงดาวเทียม

และยานอวกาศ แทนการใช
จรวดอยางเดียว  เนื่องจาก
สามารถนํากลับมาใชใหมได  

- ในการสงยานอวกาศไปสํารวจ
อวกาศ  จรวดที่พายานอวกาศ 
ตองมีความเรว็มากกวา
ความเร็วหลุดพน  จึงจะสามารถ
ออกจากวงโคจรของโลกได 

- ยานอวกาศและสถานีอวกาศมี
ภารกิจในการสํารวจโลกและ
วัตถุทองฟาอืน่ๆ 

 
 

   - 
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สาระที่ ๘    ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๘. ๑     ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การ
แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานัน้ๆ 
เขาใจวา วิทยาศาสตร  เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอมมีความเกีย่วของสัมพันธกนั 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 ๑. ตั้งคําถามเกี่ยวกับ

เร่ืองที่จะศึกษา
ตามที่กําหนดให
หรือตาม ความ
สนใจ 

- - หาวิธีการที่จะทําใหเด็กสนใจ
พืชพรรณตางๆ  เกิดความ
สงสัย  ตั้งคําถามตนเอง  
เกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ  
จะนําไปสูการศึกษา  ทดลอง  
คนควา  วจิัย  อยางงายๆ 

- กระบวนการตัง้คําถามที่ 
เนื่องตอในการบูรณาการ 

       งานสวนพฤกษศาสตร 
       โรงเรียน 

ป. ๑ 

๒. วางแผนการสังเกต 
สํารวจตรวจสอบ  
ศึกษาคนควา โดย
ใชความคิดของ
ตนเองและของครู 

- -     การวางแผนในการ  
      ดําเนินงานสวน  
      พฤกษศาสตรโรงเรียน 
      ตามองคประกอบ  และ 
      สาระการเรียนรูตางๆ เชน 

องคประกอบที่ ๑  
   -     การกําหนดพื้นที่   
   -     การสํารวจพรรณไม 
องคประกอบที่ ๒ 

- การสํารวจสภาพภูมิศาสตร
และการศึกษาธรรมชาติ 

- การศึกษาพรรณไมหลังการ
ปลูก 

องคประกอบที่ ๓ 
   -   การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓) 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๓.  ใชวัสดุอุปกรณใน

การสํารวจ
ตรวจสอบ และ
บันทึกผลดวยวิธี
งายๆ 

- งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สรรคสรางภูมิปญญา 
   -   ภูมิปญญาของตนใน 
        การใชวสัดุที่หาไดงาย   
        เหมาะสม  เชน  การวดั 
        ระยะของพื้นที่  ขนาด    
        มุม  ความสูง  การหา  
        ทิศทางลม   

๔. จัดกลุมขอมูลที่ได
จากการสํารวจ
ตรวจสอบและ
นําเสนอผล 

- องคประกอบที่ ๔ 
  -    รวบรวมผลการเรียนรู   
  -    คัดแยกสาระ  จัดใหเปน  
       หมวดหมู 
  -    นําเสนอผล 

๕. แสดงความคิดเห็น
ในการสํารวจ  
ตรวจสอบ 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     สรุป  เรียบเรียงสาระ 

๖. บันทึกและอธบิาย
ผลการสังเกต 
สํารวจตรวจสอบ 
โดยเขียนภาพหรือ
ขอความสั้นๆ 

- องคประกอบที่ ๔ 
- สรุป  เรียบเรียงสาระ 
- เขียนรายงานแบบตางๆ 

 
 
 

๗. นําเสนอผลงาน
ดวยวาจาใหผูอ่ืน
เขาใจ 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     รายงานผลแบบบรรยาย   
         เชน  การเลานิทาน   
         รายงานในหองเรียน 

ป.๒  ๑. ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
เร่ืองที่จะศึกษา 
ตามที่กําหนดให
และตามความ
สนใจ 

- - หาวิธีการที่จะทําใหเด็กสนใจ
พืชพรรณตางๆ  เกิดความ
สงสัย  ตั้งคําถามตนเอง  
เกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ  
จะนําไปสูการศึกษา  ทดลอง  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
คนควา  วจิัย  อยางงายๆ 

- กระบวนการตัง้คําถามที่ 
เนื่องตอในการบูรณาการ 

       งานสวนพฤกษศาสตร 
          โรงเรียน 

๒. วางแผนการสังเกต 
สํารวจตรวจสอบ  
ศึกษาคนควา โดย
ใชความคิดของ
ตนเองของกลุม
และของครู 

- -     การวางแผนในการ  
      ดําเนินงานสวน  
      พฤกษศาสตรโรงเรียน 
      ตามองคประกอบ  และ 
      สาระการเรียนรูตางๆ เชน 

องคประกอบที่ ๑  
   -     การกําหนดพื้นที่   
   -     การสํารวจพรรณไม 
องคประกอบที่ ๒ 

- การสํารวจสภาพภูมิศาสตร
และการศึกษาธรรมชาติ 

- การศึกษาพรรณไมหลังการ
ปลูก 

องคประกอบที่ ๓ 
   -    การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓) 
 

๓. ใชวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือที่
เหมาะสมในการ
สํารวจตรวจสอบ 
และบันทึกขอมูล 

- งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สรรคสรางภูมิปญญา 
   -      ภูมิปญญาของตนใน 
          การใชวสัดุที่หาไดงาย   
          เหมาะสม  เชน  การวดั 
          ระยะของพื้นที่  ขนาด    
          มุม  ความสูง  การหา  
          ทิศทางลม   

๔. จัดกลุมขอมูล - องคประกอบที่ ๔ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
เปรียบเทียบและ
นําเสนอผล 

  -      รวบรวมผลการเรียนรู   
  -      คัดแยกสาระ  จัดใหเปน  
          หมวดหมู 

- เปรียบเทียบ  และนํา เสนอผล 
๕. ตั้งคําถามใหมจาก

ผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     วิเคราะหขอมูล  ตั้ง 
          คําถาม  เพื่อเปนงานที ่
          เนื่องตอ  

๖. แสดงความคิดเห็น
เปนกลุมและ
รวบรวมเปน
ความรู 

- องคประกอบที่ ๔ 
- สรุป  เรียบเรียงสาระ 

๗. บันทึกและอธบิาย
ผลการสังเกต 
สํารวจ  ตรวจสอบ 
อยางตรงไปตรงมา 
โดยเขียนภาพ 
แผนภาพหรือ
คําอธิบาย 

- องคประกอบที่ ๔ 
- สรุป  เรียบเรียงสาระ 
- เขียนรายงานแบบตางๆ 
- รายงานผล 

๘. นําเสนอผลงาน
ดวยวาจาใหผูอ่ืน  
เขาใจกระบวนการ
และผลของงาน 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     รายงานผลแบบบรรยาย   
         เชน  การเลานิทาน   
         รายงานในหองเรียน 

ป.๓  ๑. ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
เร่ืองที่จะศึกษา 
ตามที่กําหนดให
และตามความ
สนใจ 

- - หาวิธีการที่จะทําใหเด็กสนใจ
พืชพรรณตางๆ  เกิดความ
สงสัย  ตั้งคําถามตนเอง  
เกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ  
จะนําไปสูการศึกษา  ทดลอง  
คนควา  วจิัย  อยางงายๆ 

- กระบวนการตัง้คําถามที่ 
เนื่องตอในการบูรณาการ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
       งานสวนพฤกษศาสตร 
       โรงเรียน 

๒. วางแผนการสังเกต 
เสนอวิธีสํารวจ
ตรวจสอบ ศึกษา
คนควา โดยใช
ความคิดของ
ตนเอง ของกลุม
และคาดการณส่ิงที่
จะพบจากการ
สํารวจ ตรวจสอบ 

- -     การวางแผนในการ  
      ดําเนินงานสวน  
      พฤกษศาสตรโรงเรียน 
      ตามองคประกอบ  และ 
      สาระการเรียนรูตางๆ เชน 

องคประกอบที่ ๑  
   -     การกําหนดพื้นที่   
   -     การสํารวจพรรณไม 
องคประกอบที่ ๒ 

- การสํารวจสภาพภูมิศาสตร
และการศึกษาธรรมชาติ 

- การศึกษาพรรณไมหลังการ
ปลูก 

องคประกอบที่ ๓ 
   -    การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓) 

๓. เลือกใชวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ
ที่เหมาะสมในการ
สํารวจตรวจสอบ 
และบันทึกขอมูล 

- งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สรรคสรางภูมิปญญา 
   -      ภูมิปญญาของตนใน 
          การใชวสัดุที่หาไดงาย   
          เหมาะสม  เชน  การวดั 
          ระยะของพื้นที่  ขนาด    
          มุม  ความสูง  การหา  
          ทิศทางลม   

๔. จัดกลุมขอมูล 
เปรียบเทียบกบัสิ่ง
ที่คาดการณไวและ
นําเสนอผล 

- องคประกอบที่ ๔ 
  -    รวบรวมผลการเรียนรู   
  -    คัดแยกสาระ  จัดใหเปน  
       หมวดหมู 
  -    นําเสนอผล 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๕. ตั้งคําถามใหมจาก

ผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     วิเคราะหขอมูล  ตั้ง 
          คําถาม  เพื่อเปนงานที ่
          เนื่องตอ 

๖. แสดงความคิดเห็น
และรวบรวมขอมูล
จากกลุมนําไปสู
การสรางความรู 

- องคประกอบที่ ๔ 
- สรุป  เรียบเรียงสาระ 

๗. บันทึกและ  
อธิบายผลการ
สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบตาม
ความเปนจริง มี
แผนภาพประกอบ
คําอธิบาย 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     เขียนรายงานแบบตางๆ 
   -     รายงานผลแบบบรรยาย   
          เชน  การเลานิทาน   
          รายงานในหองเรยีน 

๘. นําเสนอ จัด
แสดงผลงาน โดย
อธิบายดวยวาจา 
และเขียนแสดง
กระบวนการและ
ผลของงานให     
ผูอ่ืนเขาใจ 

- องคประกอบที่ ๕ 
   -    การเผยแพรองคความรู 
         โดยการ  การบรรยาย   
         การจัดแสดงนิทรรศการ 

ป.๔  ๑.  ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
ประเด็น หรือเร่ือง 
หรือสถานการณ ที่
จะศึกษา ตามที่
กําหนดใหและตาม
ความสนใจ 

- - หาวิธีการที่จะทําใหเด็กสนใจ
พืชพรรณตางๆ  เกิดความ
สงสัย  ตั้งคําถามตนเอง  
เกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ  
จะนําไปสูการศึกษา ทดลอง  
คนควา  วจิัย  อยางงายๆ 

- กระบวนการตัง้คําถามที่ 
เนื่องตอในการบูรณาการ 

       งานสวนพฤกษศาสตร 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
       โรงเรียน 

๒. วางแผนการสังเกต 
เสนอวิธีสํารวจ
ตรวจสอบ หรือ
ศึกษาคนควา และ
คาดการณส่ิงที่จะ
พบจากการสํารวจ
ตรวจสอบ 

- -     การวางแผนในการ  
      ดําเนินงานสวน  
      พฤกษศาสตรโรงเรียน 
      ตามองคประกอบ  และ 
      สาระการเรียนรูตางๆ เชน 

องคประกอบที่ ๑  
   -     การกําหนดพื้นที่   
   -     การสํารวจพรรณไม 
องคประกอบที่ ๒ 

- การสํารวจสภาพภูมิศาสตร
และการศึกษาธรรมชาติ 

- การศึกษาพรรณไมหลังการ
ปลูก 

องคประกอบที่ ๓ 
   -    การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓) 

๓. เลือกอุปกรณ ที่
ถูกตองเหมาะสม
ในการสํารวจ
ตรวจสอบ 

- งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สรรคสรางภูมิปญญา 
   -      ภูมิปญญาของตนใน 
          การใชวสัดุอุปกรณทีห่า 
          ไดงายเหมาะสม  เชน    
          การวัดระยะของพื้นที่   
          ขนาด   มุม  ความสูง   
          การหา ทิศทางลม   

-      เลือกใชอุปกรณทาง 
       วิทยาศาสตรอยางถูกตอง 
 

๔. บันทึกขอมูลในเชิง
ปริมาณ นําเสนอ
ผล  สรุปผล 

-   องคประกอบที่ ๔ 
  -    รวบรวมผลการเรียนรู   
  -    คัดแยกสาระ  จัดใหเปน  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
       หมวดหมู 
  -    นําเสนอผล 

๕. สรางคําถามใหม
เพื่อการสํารวจ
ตรวจสอบตอไป 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     วิเคราะหขอมูล  ตั้ง 
          คําถาม  เพื่อเปนงานที ่
          เนื่องตอ 

๖. แสดงความคิดเห็น
และสรุปสิ่งที่ได 
เรียนรู 

- องคประกอบที่ ๔ 
- สรุป  เรียบเรียงสาระ 

๗. บันทึกและอธบิาย
ผลการสํารวจ 
ตรวจสอบอยาง 
ตรงไปตรงมา 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     เขียนรายงานแบบตางๆ 
   -     รายงานผลอยางถูกตอง 
         ตรงตามความเปนจริง 

๘. นําเสนอ จัด
แสดงผลงาน โดย
อธิบายดวยวาจา 
หรือเขียนอธิบาย
กระบวนการและผล
ของงานใหผูอ่ืน
เขาใจ 

- องคประกอบที่ ๕ 
   -    การเผยแพรองคความรู 
         โดยการบรรยาย   
         การจัดแสดงนิทรรศการ 

 ๑. ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
ประเด็น หรือเร่ือง 
หรือสถานการณ ที่
จะศึกษา ตามที่
กําหนดใหและตาม
ความสนใจ 

- - หาวิธีการที่จะทําใหเด็กสนใจ
พืชพรรณตางๆ  เกิดความ
สงสัย  ตั้งคําถามตนเอง  
เกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ  
จะนําไปสูการศึกษา ทดลอง  
คนควา  วจิัย  อยางงายๆ 

- กระบวนการตัง้คําถามที่ 
เนื่องตอในการบูรณาการ 

       งานสวนพฤกษศาสตร 
       โรงเรียน 

ป.๕ 

๒. วางแผนการสังเกต - -     การวางแผนในการ  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
เสนอการสํารวจ
ตรวจสอบ หรือ
ศึกษาคนควา และ
คาดการณส่ิงที่จะ
พบจากการสํารวจ
ตรวจสอบ 

      ดําเนินงานสวน  
      พฤกษศาสตรโรงเรียน 
      ตามองคประกอบ  และ 
      สาระการเรียนรูตางๆ เชน 

องคประกอบที่ ๑  
   -     การกําหนดพื้นที่   
   -     การสํารวจพรรณไม 
องคประกอบที่ ๒ 

- การสํารวจสภาพภูมิศาสตร
และการศึกษาธรรมชาติ 

- การศึกษาพรรณไมหลังการ
ปลูก 

องคประกอบที่ ๓ 
   -    การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓) 

๓. เลือกอุปกรณที่
ถูกตองเหมาะสมใน
การสํารวจ  
ตรวจสอบใหได
ขอมูลที่เชื่อถือได 

- งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สรรคสรางภูมิปญญา 
   -      ภูมิปญญาของตนใน 
          การใชวสัดุอุปกรณทีห่า 
          ไดงายเหมาะสม  เชน    
          การวัดระยะของพื้นที่   
          ขนาด   มุม  ความสูง   
        การหา ทศิทางลม   

-    เลือกใชอุปกรณทาง 
     วิทยาศาสตรอยางถูกตอง 
 

๔. บันทึกขอมูลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
และตรวจสอบผล
กับสิ่งที่คาดการณ
ไว นําเสนอผลและ

-   องคประกอบที่ ๔ 
  -    รวบรวมผลการเรียนรู   
  -    คัดแยกสาระ  จัดใหเปน  
       หมวดหมู 
  -    นําเสนอผล 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ขอสรุป 

๕. สรางคําถามใหม
เพื่อการสํารวจ
ตรวจสอบตอไป 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     วิเคราะหขอมูล  ตั้ง 
          คําถาม  เพื่อเปนงานที ่
          เนื่องตอ 

๖. แสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ อธิบาย 
และสรุปสิ่งที่ได 
เรียนรู 

- องคประกอบที่ ๔ 
- สรุป  เรียบเรียงสาระ 

๗. บันทึกและอธิบาย
ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ  
ตรวจสอบตามความ
เปนจริง มีการอางอิง 

 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     เขียนรายงานแบบตางๆ 
   -     รายงานผลอยางถูกตอง 
         ตรงตามความเปนจริง 

๘. นําเสนอ จัดแสดง  
ผลงาน โดยอธิบาย
ดวยวาจา หรือ
เขียนอธิบายแสดง
ระบวนการและผล
ของงานใหผูอ่ืน
เขาใจ 

 

- องคประกอบที่ ๕ 
   -    การเผยแพรองคความรู 
         โดยการบรรยาย   
         การจัดแสดงนิทรรศการ 

ป.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
ประเด็น หรือเร่ือง 
หรือสถานการณ ที่
จะศึกษา ตามที่
กําหนดใหและตาม
ความสนใจ 

- - หาวิธีการที่จะทําใหเด็กสนใจ
พืชพรรณตางๆ  เกิดความ
สงสัย  ตั้งคําถามตนเอง  
เกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ  
จะนําไปสูการศึกษา ทดลอง  
คนควา  วจิัย  อยางงายๆ 

- กระบวนการตัง้คําถามที่ 
เนื่องตอในการบูรณาการ 

       งานสวนพฤกษศาสตร 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
       โรงเรียน 

๒. วางแผนการสังเกต 
เสนอการสํารวจ
ตรวจสอบ หรือ
ศึกษาคนควา  
คาดการณ  ส่ิงที่จะ
พบจากการสํารวจ
ตรวจสอบ 

- -     การวางแผนในการ  
      ดําเนินงานสวน  
      พฤกษศาสตรโรงเรียน 
      ตามองคประกอบ  และ 
      สาระการเรียนรูตางๆ เชน 

องคประกอบที่ ๑  
   -     การกําหนดพื้นที่   
   -     การสํารวจพรรณไม 
องคประกอบที่ ๒ 

- การสํารวจสภาพภูมิศาสตร
และการศึกษาธรรมชาติ 

- การศึกษาพรรณไมหลังการ
ปลูก 

องคประกอบที่ ๓ 
   -    การศึกษาพรรณไม (ก.๗- 
         ๐๐๓) 

๓.    เลือกอุปกรณ และ
วิธีการสํารวจ
ตรวจสอบที่
ถูกตองเหมาะสม
ใหไดผลที่
ครอบคลุมและ
เชื่อถือได 

- งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สรรคสรางภูมิปญญา 
   -      ภูมิปญญาของตนใน 
          การใชวสัดุอุปกรณทีห่า 
          ไดงายเหมาะสม  เชน    
          การวัดระยะของพื้นที่   
          ขนาด   มุม  ความสูง   
          การหา ทิศทางลม   

-      เลือกใชอุปกรณทาง 
       วิทยาศาสตรอยางถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. บันทึกขอมูลในเชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ วิเคราะห 
และตรวจสอบผล

- องคประกอบที่ ๔ 
  -    รวบรวมผลการเรียนรู   
  -    คัดแยกสาระ  จัดใหเปน  
       หมวดหมู 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
กับสิ่งที่คาดการณ
ไว นําเสนอผลและ
ขอสรุป 

  -    นําเสนอผล 

๕. สรางคําถามใหม
เพื่อการสํารวจ    
ตรวจสอบตอไป 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     วิเคราะหขอมูล  ตั้ง 
          คําถาม  เพื่อเปนงานที ่
          เนื่องตอ 

๖. แสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ  อธิบาย 
ลงความเห็นและ
สรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 

- องคประกอบที่ ๔ 
- สรุป  เรียบเรียงสาระ 

   ๗.   บันทึกและอธิบาย  
          ผลการสํารวจ   
         ตรวจสอบตาม   
         ความเปนจริง  
         มีเหตุผล และ 
         มีประจักษพยาน 
         อางอิง 
 
 
 
 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     เขียนรายงานแบบตางๆ 
   -     รายงานผลอยางถูกตอง 
         ตรงตามความเปนจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. นําเสนอ จัด
แสดงผลงาน โดย
อธิบายดวยวาจา 
และเขียนรายงาน
แสดงกระบวนการ
และผลของงานให
ผูอ่ืนเขาใจ 

 
 

- 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ ๕ 
   -    การเผยแพรองคความรู 
         โดยการบรรยาย   
         การจัดแสดงนิทรรศการ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ม. ๑-
ม.๓ 

 ๑. ตั้งคําถามที่กําหนด
ประเด็นหรือตวั
แปรที่สําคัญในการ
สํารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาคนควา
เร่ืองที่สนใจได
อยางครอบคลุม
และเชื่อถือได 

- องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไมในสวน  
         พฤกษศาสตรโรงเรียน 

- การศึกษาขอมลู และลักษณะ 
      พรรณไม 

 

๒. สรางสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบ
ไดและวางแผน 
การสํารวจ  ตรวจ 
สอบหลาย ๆ วิธี 

- องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไมในสวน 
         พฤกษศาสตรโรงเรียน 
   -     การศึกษาขอมูล พรรณไม 
 

๓. เลือกเทคนิควธีิการ
สํารวจตรวจสอบ
ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่ไดผล
เที่ยงตรงและ
ปลอดภัย โดยใช
วัสดุและเครื่องมือ
ที่เหมาะสม 

- องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไมในสวน 
         พฤกษศาสตรโรงเรียน 
   -     การศึกษาขอมูล พรรณไม 
 
 
 
 
 

 

๔. รวบรวมขอมูล จัด
กระทําขอมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

- องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไมในสวน  
         พฤกษศาสตรโรงเรียน 

- การสรุปลักษณะและ 
      ขอมูลพรรณไม 

องคประกอบที่ ๔ 
   -     รวบรวมผลการเรียนรู 
   -     การเขียนรายงาน 
   -     การรายงานผล 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
องคประกอบที่ ๕ 

- การเผยแพรองคความรู การ 
       บรรยาย  การจัดแสดง 

๕. วิเคราะหและ
ประเมินความ
สอดคลองของ
ประจักษพยานกับ
ขอสรุป ทั้งที่
สนับสนุนหรือ
ขัดแยงกับ
สมมติฐาน และ
ความผิดปกตขิอง
ขอมูลจากการ
สํารวจตรวจสอบ 

- องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไมในสวน 
         พฤกษศาสตรโรงเรียน 
   -     การสืบคนขอมูล  
         พฤกษศาสตร 

- การเปรียบเทยีบกับสิ่งที่ 
          ตนศึกษา 

๖. สรางแบบจําลอง 
หรือรูปแบบ  ที่
อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการ
สํารวจตรวจสอบ 

- องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไมในสวน 
         พฤกษศาสตรโรงเรียน 

- การตรวจสอบผลงาน 
       เปนระยะ 

 

๗. สรางคําถามที่
นําไปสูการสํารวจ
ตรวจสอบ  ในเรื่อง
ที่เกี่ยวของ และนํา
ความรูที่ไดไปใช
ในสถานการณ
ใหมหรืออธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ และผล
ของโครงงานหรือ
ช้ินงานใหผูอื่นเขาใจ 

 

- องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไมในสวน 
         พฤกษศาสตรโรงเรียน 
   -     การศึกษาขอมูล พรรณไม 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๘. บันทึกและอธบิาย

ผลการสังเกต การ
สํารวจ ตรวจสอบ 
คนควาเพิ่มเตมิจาก
แหลงความรูตาง ๆ 
ใหไดขอมูลที่
เชื่อถือได และยอม 
รับการเปลี่ยน 
แปลงความรูที่
คนพบเมื่อมีขอมูล
และประจกัษพยาน
ใหมเพิ่มขึน้หรือ
โตแยงจากเดิม 

- องคประกอบที่ ๓ 
   -     การศึกษาพรรณไมในสวน 
         พฤกษศาสตรโรงเรียน 
   -     การสรุปลักษณะและขอมูล  
         พรรณไม 
   -     การสืบคนขอมูล  
         พฤกษศาสตร 

- การตรวจสอบผลงาน 
       เปนระยะ 

๙. จัดแสดงผลงาน 
เขียนรายงาน และ/
หรืออธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ และ
ผลของโครงงาน
หรือช้ินงานให
ผูอ่ืนเขาใจ 

 

- องคประกอบที่ ๕ 
   -     การเผยแพรองคความรู 
   -     การจัดแสดง 

ม.๔-
ม.๖ 

 ๑. ตั้งคําถามที่อยูบน
พื้นฐานของความรู
และความเขาใจ
ทางวิทยาศาสตร 
หรือความสนใจ 
หรือจากประเด็นที่
เกิดขึ้นในขณะนั้น 
ที่สามารถทําการ
สํารวจตรวจสอบ

- ธรรมชาติแหงชีวิต / สรรพสิ่งลวน
พันเกีย่ว 

- การเรียนรูแบบตั้งคําถาม 
ที่เนื่องตอกับปจจัยชีวภาพ 

      กายภาพ  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
หรือศึกษาคนควา
ไดอยางครอบคลุม
และเชื่อถือได 

๒. สรางสมมติฐานที่มี
ทฤษฎีรองรับ หรือ
คาดการณส่ิงที่จะ
พบ หรือสราง
แบบจําลอง หรือ
สรางรูปแบบ เพื่อ
นําไปสูการสํารวจ
ตรวจสอบ 

- ธรรมชาติแหงชีวิต / สรรพสิ่งลวน
พันเกีย่ว 
   -    ตั้งวัตถุประสงค หรือเปาหมาย 
        ของการเรียนรู  

๓.  คนควารวบรวม
ขอมูลที่ตอง
พิจารณาปจจัยหรือ  
ตัวแปรสําคัญ 
ปจจัยที่มีผลตอ
ปจจัยอ่ืน ปจจยัที่
ควบคุมไมได และ
จํานวนครั้งของ
การสํารวจ  ตรวจ 
สอบ  เพื่อใหไดผล
ที่มีความเชื่อมัน่
อยางเพียงพอ 

- ธรรมชาติแหงชีวิต / สรรพสิ่งลวน
พันเกีย่ว  
   -     วางแผน เรียนรูปจจยั 

 

๔. เลือกวัสดุ เทคนิค
วิธี อุปกรณทีใ่ชใน
การสังเกต การวัด 
การสํารวจตรวจ 
สอบอยางถูกตอง
ทั้งทางกวางและ
ลึกในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

- ธรรมชาติแหงชีวิต / สรรพสิ่งลวน
พันเกีย่ว 

- สรรคสรางภูมิปญญาใน 
       การใชวัสดุ อุปกรณ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๕. รวบรวมขอมลูและ

บันทึกผลการ
สํารวจตรวจสอบ
อยางเปนระบบ
ถูกตอง ครอบคลุม
ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดย
ตรวจสอบความ
เปนไปได ความ
เหมาะสมหรือ
ความผิดพลาดของ
ขอมูล 

- องคประกอบที่ ๔  
- รวบรวมขอมลู บันทึกผล  
       สรุปผล  

ธรรมชาติแหงชีวิต  
- การเรียนรูที่ถูกตรงตามความ

เปนจริง 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 

- การเรียนรูที่ถูกตรงตามความ
เปนจริง 

 

๖. จัดกระทาํขอมูล 
โดยคํานึงถึงการ
รายงานผลเชิงตัว
เลขที่มีระดับความ
ถูกตองและนํา 
เสนอขอมูลดวย
เทคนิควิธีที่
เหมาะสม 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     การคัดแยกสาระ จดัหมวดหมู 
   -     การเขียนรายงาน 
   -     การรายงานผล 

๗.  วิเคราะหขอมูล 
แปลความหมาย
ขอมูล และ
ประเมินความ
สอดคลองของ
ขอสรุป หรือ
สาระสําคัญ เพื่อ
ตรวจสอบกบั
สมมติฐานทีต่ั้งไว 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     วิเคราะหขอมูล  
   -     สรุป และเรียบเรยีง 

๘. พิจารณาความ
นาเชื่อถือของ

- องคประกอบที่ ๔ 
   -     วิเคราะหขอมูล  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
วิธีการและผลการ
สํารวจตรวจสอบ 
โดยใชหลักความ
คลาดเคลื่อนของ
การวัดและการ
สังเกต เสนอแนะ
การปรับปรุง
วิธีการสํารวจ
ตรวจสอบ 

   -     การเขียนรายงาน 

๙. นําผลของการ
สํารวจตรวจสอบที่
ได ทั้งวิธีการและ
องคความรูที่ไดไป
สรางคําถามใหม 
นําไปใชแกปญหา
ในสถานการณ
ใหมและในชวีิต
จริง 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 

องคประกอบที่ ๕ 
   -     การอภิปราย สัมมนา  
         สนทนา เสวนา 

- การนําองคความรู 
      ไปประยกุตใช 

๑๐. ตระหนกัถึง
ความสําคัญในการ
ที่จะตองมีสวนรวม
รับผิดชอบการ
อธิบาย  การลง
ความเหน็ และการ
สรุปผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร  ที่นํา 
เสนอตอ
สาธารณชนดวย
ความถูกตอง 

- องคประกอบที่ ๕ 
   -     การเผยแพรองคความรู 
   -     การสรางแหลงเรียนรู 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๑๑. บันทึกและอธิบาย

ผลการสํารวจ
ตรวจสอบอยางมี
เหตุผล ใชพยาน 
หลักฐานอางองิ
หรือคนควาเพือ่
เติม เพื่อหา
หลักฐานอางองิที่
เชื่อถือได และ
ยอมรับวาความรู
เดิมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได   
เมื่อมีขอมูลและ
ประจักษพยาน
ใหมเพิ่มเติมหรือ
โตแยงจากเดิม  ซ่ึง
ทาทายใหมีการ
ตรวจสอบ  อยาง
ระมัดระวัง อันจะ
นํามาสู  การยอม 
รับเปนความรูใหม 

- องคประกอบที่ ๕ 
- การนําองคความรูบูรณาการ 
      สูการเรียนการสอน 

 

๑๒. จัดแสดงผลงาน 
เขียนรายงาน และ/
หรืออธิบายเกีย่ว 
กับแนวคิด 
กระบวนการ และ
ผลของโครงงาน
หรือช้ินงานให
ผูอ่ืนเขาใจ 

- องคประกอบที่ ๔ 
   -      การเขียนรายงาน 
องคประกอบที่ ๕ 

- การนําไปใชประโยชน 
      ทางการศึกษา 
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วิทยาศาสตรพื้นฐานหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ 

(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) 
รหัสวิชา ๒๐๐๐ – ๑๔๐๑  ๒ (๓)  
มาตรฐานรายวิชา 
๑. อธิบายการใชประโยชนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
๒. อธิบายความสมัพันธของสิง่แวดลอม สิ่งมชีีวิตในระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาต ิ
๓. ปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 
๔. สังเกตและอภปิรายสมบตัิและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาต ุและตารางธาต ุ
๕. สังเกตและอภปิรายชนิดของแรง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ งาน และพลงังาน 
 

ชั้น สาระ สาระการเรียนรู งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

๑.  ทักษะกระบวนการ   
      และโครงงานทาง 
      วิทยาศาสตร 

   -      ทักษะกระบวนการทาง 
          วิทยาศาสตร 

- ทักษะกระบวนการทาง 
       วิทยาศาสตร ขั้นพื้นฐาน 

   -      ทักษะกระบวนการทาง   
          วิทยาศาสตรขั้นสูง 
   -      โครงงานวิทยาศาสตร 
   -      ประเภทของโครงงาน 
          วิทยาศาสตร 
   -      การเขียนโครงรางโครงงาน  
          วิทยาศาสตร 

- การทํารูปเลมโครงงาน 
       วิทยาศาสตร 

องคประกอบที่ ๔ 
   -     การเขียนรายงาน 
   -     การรายงานผลการศึกษา 

 

๒. ระบบนิเวศและ 
      ความสัมพันธ 
      ระหวางสิง่มีชีวิต 

   -     ระบบนิเวศ 
   -     ประเภทของระบบนิเวศ 
   -     องคประกอบของระบบนิเวศ 
   -     ปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอส่ิงมีชีวิต 
         ในระบบนิเวศ 
   -     ความสมัพันธของสิ่งมีชีวิตใน 
          ระบบนเิวศ 

องคประกอบที่ ๑ 
   -      เรียนรูลักษณะวิสัย ถ่ินอาศัย 
          ธรรมชาติแหงชวีิต 
องคประกอบที่ ๒ 

- การศึกษาธรรมชาติของพืช 
ในสภาพธรรมชาติ 
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- ลําดับตางๆของสิ่งมีชีวิตใน 
       ระบบนิเวศ 
- ลําดับขั้นการบริโภคของ   

         ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
- การถายทอดพลังงานใน

ระบบนิเวศกับสิ่งแวดลอม 
   -      พลังงานในระบบชีวภาพ 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- เรียนรูธรรมชาติดาน 
      รูปลักษณ  คุณสมบัติ   
      พฤติกรรม 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
   -      ความสมัพันธของสิ่งมีชีวิต 
   -      เรียนรูธรรมชาติของปจจัย  
          ชีวภาพ   กายภาพ 

๔.  การรักษาสมดุล
ของรางกายสิ่งมี 
ชีวิต 

   -     การรักษาดุลยภาพของ 
         ส่ิงมีชีวิต 
   -     การรักษาดุลยภาพของน้ําใน 
          รางกายสิ่งมีชีวิต 
    -    การรักษาดุลยภาพของราตุ 
    -    การรักษาดุลยภาพของ 
          กรด – เบส 

- การรักษาดุลยภาพของ  
         อุณหภูมใินรางกาย 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -      การเรียนรูธรรมชาติดาน 
          รูปลักษณ คุณสมบัติ  
          พฤติกรรม 
   -      การเปรยีบเทียบการ 
           เปลี่ยนแปลง 
   -      สรุปองคความรูเพื่อมา  
           ประยุกตใชในการดําเนิน  
           ชีวิต 

๕.  สสารรอบๆตัวเรา 
 

   -      สสาร 
   -      การจัดจาํแนกสาร 
   -      สารละลายกับสารบริสุทธิ์ 
   -      ธาตุ สารประกอบ 
   -      คอลลอยดและสารแขวนลอย 
   -      การแยกสาร 
 

องคประกอบที่ ๑ 
   -      การจัดจาํแนกประเภทชนิด 
องคประกอบที่ ๓ 

- การศึกษาลักษณะภายนอก  
       ภายในของพืช 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- การเรียนรูธรรมชาติดาน 

        คุณสมบัติ   
 

๖. โครงสรางอะตอม    -      ทฤษฎีเกี่ยวกับอะตอม 
   -      แบบจําลองอะตอมของ 
          ดาลตัน 
   -      แบบจําลองอะตอมของ 
          ทอมสัน 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- เรียนรูธรรมชาติดาน 

          คุณสมบัติทางเคมี 
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   -      แบบจําลองอะตอมของ 
          รัทเทอรฟอรด 
   -      แบบจําลองอะตอมของโบร 
   -      แบบจําลองอะตอมแบบ 
          กลุมหมอก 
 -      พลังงานไอออไนเซชัน 

๗.   ตารางธาตุและ
พันธะเคม ี

   -      การศึกษาความเปนมาของ  
          ตารางธาตุ 
   -      สมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
   -      แรงยดึเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
          ของสาร 
   -      พันธะเคมี 
   -      พันธะไอออนิก 
   -      พันธะโควาเลนต 
   -      พันธะโลหะ 
 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- เรียนรูธรรมชาติดาน 

         คุณสมบัติทางเคมี 
 

๘.  แรงและการเคลื่อนที่    -      ความหมายแรง 
   -      ชนิดของแรง 
   -      มวลและน้ําหนัก 
   -      แรงตามกฎการเคลื่อนที่ 
          ของนิวตัน 
   -      แรงในชีวิตประจําวัน 
   -      การเคลื่อนที่ 
   -     การเคลื่อนที่แบบตางๆ 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- เรียนรูธรรมชาติดาน  
      คุณสมบัติทางฟสิกส 

 

๙.   งานและพลังงาน    -      งาน 
   -      พลังงาน 
   -      พลังงานศักย 
   -      พลังงานจลน 
 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- เรียนรูธรรมชาติดาน 
      คุณสมบัติทางฟสิกส 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนธรรมชาติของความพนั 
       เกี่ยวระหวางปจจยั 

          ที่เปนวตัถุและพลังงาน 
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วิทยาศาสตร ๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๖  

 
 สาระ สาระการเรียนรู งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

  ๑.  การจําแนกสิ่งมี 
ชีวิต 

 

   -     เกณฑที่ใชในจําแนกสิ่งมีชีวิต 
  -     ลําดับการจัดหมวดหมูของ  
        ส่ิงมีชีวิต 
  -     การตั้งชื่อส่ิงมีชีวิต 
  -     การจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต 
 

องคประกอบที่ ๑ 
   -     การจัดจาํแนกประเภท ชนิด  
   -     การตั้งชือ่ 
องคประกอบที่ ๓  
   -     เรียนรูลักษณะโครงสราง 
        ภายนอก ภายในของพืช 

 ๒.  เซลลและเนื้อเยื่อ 
 

  -     โครงสรางของเซลล 
  -     การแบงเซลล 
  -     เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต   

องคประกอบที่ ๓  
  -     เรียนรูลักษณะโครงสราง 
        ภายนอก ภายในของพืช 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
  -     เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
        ชีวภาพดานรูปลักษณ   
       คุณสมบัติ  พฤติกรรม 

 ๓.  โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ
หนาที่ของระบบ  

       ตางๆ ของพืช 

   -      ระบบทอลําเลียง  
  -     โครงสรางและหนาที่ของ  
         ราก 
  -     โครงสรางและหนาที่ของ 
         ลําตน 
  -     โครงสรางและหนาที่ของใบ 
  -     โครงสรางและหนาที่ 
         ของดอก 
-    โครงสรางและหนาที่ 
        ของเมล็ด 

องคประกอบที่ ๑  
  -     การศึกษาขอมูลพรรณไม (ก. 
        ๗-๐๐๓)  

   -     การถายภาพ และวาดภาพทาง 
         พฤกษศาสตร 
  -     การทําตวัอยางพรรณไม 
องคประกอบที่ ๓  
- การศึกษาลักษณะภายใน 

ภายนอกของพืช 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
- เรียนรูธรรมชาติของพืชดาน 
      รูปลักษณ  คุณสมบัติ  
      พฤติกรรม 
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 ๔. โครงสรางและ
หนาที่ของระบบ
ตางๆ ของสัตว 

   -     สวนตางๆ ของรางกาย 
  -     โครงสรางและหนาที่ 
         ของอวัยวะ  และระบบตางๆ  
         ของรางกาย 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของสัตว 
      ดานรูปลักษณ คณุสมบัติ  

        พฤติกรรม 

 ๕. การสืบพันธุ และการ
เจริญเติบโตของ
ส่ิงมีชีวิต 

   -     การสืบพันธุ 
  -     ปจจัยที่เกี่ยวของกับ 
        การเจริญเติบโต 

องคประกอบที่ ๒  
   -     การขยายพันธุ 
   -     บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
         การเจริญเติบโต 
องคประกอบที่ ๓  
- การศึกษาพรรณไมแตละเรื่อง  

แตละสวนขององคประกอบ 
      ยอย 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
- การเรียนรูธรรมชาติของปจจยั

ชีวภาพดานรปูลักษณ 
คุณสมบัติ พฤติกรรม 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของความพนั 

เกี่ยวระหวางปจจัย 
 
 
 
 
 

 ๖. พันธุกรรมและปจจัย
ที่ผลตอพันธุกรรม 

   -     โครโมโซมและยีน 
  -     เมนเดลและผลงานของ 
        เมนเดล 
  -     ยีนที่อยูบนโครโมโซมเพศ 
  -     ความผิดปกติของ  
        โครโมโซมทางพันธุกรรม 
  -    การผาเหลา 

องคประกอบที่ ๓     
- การศึกษาพรรณไมแตละเรื่อง  

แตละสวนขององคประกอบ 
ยอย 

ธรรมชาติแหงชีวิต 
   -     เรียนรูธรรมชาติของปจจัย  
        ชีวภาพดานรูปลักษณ    
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        คุณสมบัติ   พฤติกรรม 

 ๗ .  การคั ด เลื อกและ
ปรับปรุงพันธุ 

   -     การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
  -    การตัดตอยีน 
  -    การโคลนนิ่ง 
 

องคประกอบที่ ๒ 
   -     การขยายพันธุพืช 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย 
      ชีวภาพดานรูปลักษณ   
      คุณสมบัติพฤติกรรม 
ผันสูวิถีใหมในฐานไทย บนฐาน
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
   -     การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ 

 ๘. ส่ิงมีชีวิตและสภาวะ
แวดลอม 

-     ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับ
สภาวะแวดลอม 

-     อิทธิพลของสภาวะแวดลอมที่
มีตอส่ิงมีชีวิต 

องคประกอบที่ ๒  
- การสํารวจภูมิ ศาสตรและ

การศึกษาธรรมชาติ 
- การกําหนดชนิดพรรณไมทีจ่ะ

ปลูกและกําหนดการใช
ประโยชน 

สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- เรียนรูธรรมชาติของปจจัย

กายภาพ เชน ดิน น้ํา อากาศ 
แสง 

- เรียนรูธรรมชาติของความพนั
เกี่ยวระหวางปจจัย 
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 ๙.   การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

-     ความหมายและประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

-      แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ 

-      ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

-      แนวทางพัฒนาทรัพยากร 
       ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ประเทศไทย 

องคประกอบที่ ๒  
- การสํารวจภูมิ ศาสตรและ

การศึกษาธรรมชาติ 
- การกําหนดชนิดพรรณไมทีจ่ะ

ปลูกและกําหนดการใช
ประโยชน 

- แผนการทําผังภูมิทัศน 
สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว 
- สรุปใหเห็นความสัมพันธ 

ความผูกพัน และความสมดลุ 
ประโยชนแทแกมหาชน 
- วิเคราะหศักยภาพ สรรคสราง 
       แนวทาง วิธีการในการจัดการ 
       ทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




