
2 

 

 

 

สวนนํา 
 

ความนํา 

 วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ 

มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดย

ใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปน

สังคมแหงการเรียนรู (knowledge based society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร 

(scientific literacy for all) เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้น และ

นําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชน การดูแลรักษา

ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืนและท่ีสําคัญอยางยิ่ง คือ ความรู

วิทยาศาสตรชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขันกับนานาประเทศและดําเนิน

ชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลก ไดอยางมีความสุข 

 ความรูทางวิทยาศาสตรไดมาดวยความพยายามของมนุษยท่ีใชกระบวนการทางวิทยศาสตร 

(scientific process) ในการสืบเสาะหาความรู ( scientific inquiry ) การแกปญหา โดยผานการสังเกต การ

สํารวจตรวจสอบ (investigation) การศึกษาคนควาอยางมีระบบ และการสืบคนขอมูล ทําใหเกิดองคความรู

ใหมเพิ่มพูนตลอดเวลา ความรูและกระบวนการดังกลาวมีการถายทอดตอเนื่องกันเปนเวลายาวนาน 

 ความรูวิทยาศาสตรตองสามารถอธิบายและตรวจสอบได เพ่ือนํามาใชอางอิงท้ังในการสนับสนุนหรือ

โตแยงเมื่อมีการคนพบขอมูล หรือหลักฐานใหม หรือแมแตขอมูลเดิมเดียวกันก็อาจความขัดแยงขึ้นไดถา

นักวิทยาศาสตรแปลความหมายดวยวิธีการหรือแนวคิดที่แตกตางกัน ความรูวิทยาศาสตรจึงอาจเปลี่ยนแปลง

ได 

 วิทยาศาสตรเปนเร่ืองที่ทุกคนสามารถมีสาวนรวมไดไมวาจะอยูในสวนใดของโลก วิทยาศาสตรจึงเปน

ผลจากการสรางเสริมความรูของบุคคล การสื่อสารและการเผยแพรขอมูลเพ่ือใหเกิดความคิดในเชิงวิเคราะห็

วิจารณ มีผลใหความรูวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นอยางไมหยุดยั้งและสงผลตอคนในสังคมและสิ่งแวดลอม การศึกษา

คนควาและการใชความรูทางวิทยาศาสตรจึงตองอยูในขอบเขต คุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม 

และเปนการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 ความรูวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเปนกระบวนการในงาน

ตางๆ หรือกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ โดยอาศัยความรูวิทยาศาสตรรวมกับศาสตรอ่ืนๆ ทักษะ 

ประสบการณ จิตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรคของมนุษย โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหไดผลิตภัณฑท่ี

ตอบสนองความตองการ และแกปญหาของมวลมนุษย เทคโนโลยีเก่ียวของกับทรัพยากร กระบวนการ และ

ระบบการจัดการ จึงตองใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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 แนวทางการศึกษาวิทยาศาสตรจะตองใชความรูหลายดานผสมผสานกันเพ่ือกอใหเกิดหลักการท่ี 

สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการชีวิตในอนาคตได ดังน้ัน การศึกษาวิทยาศาสตรจึงตองอาศัยหลักการ

ทางวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐานที่มุงใหผูเรียนเรียนรูอยางมีเหตุผล เปนขั้นตอนและเปนกระบวนการที่นําไปสรุป

อยางมีกฎเกณฑและเปนระบบ เปนพื้นฐานในการศึกษาเรียนรูเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัว และปรากฏการณ

ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ในโลกท่ีชัดเจนถูกตองและเปนระบบยิ่งขึ้น 

 

คุณภาพผูเรียน 
 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงหวังใหผู เรียนไดเรียนรู

วิทยาศาสตรท่ีเนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุก ข้ันตอน ผูเรียน

จะไดทํากิจกรรมหลากหลาย ท้ังเปนกลุมและรายบุคคล โดยอาศัยแหลงการเรียนรูท่ีเปนสากลและทองถิ่น 

โดยผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุน แนะนํา ชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

 เพื่อใหการศึกษาวิทยาศาสตรบรรลุผลตามเปาหมายและวิสัยทัศนท่ีกลาวไว จึงไดกําหนดคุณภาพ

ของผูเรียนวิทยาศาสตรที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ชั้นป และแตละชวงชั้นไวดังน้ี 

   คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ชั้นป 

1. เขาใจเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

สัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

2. เขาใจสมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร แรงและการเคลื่อนท่ี พลังงาน 

3. เขาใจโครงสรางและสวนประกอบของโลก ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ดารา

ศาสตรและอวกาศ 

4. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญหาในการเรียนรูวิทยาศาสตร ดวย

การลงมือปฏิบั ติจริง ศึกษาคนควา สืบคนจากแหลงเรียนรูหลากหลาย และจาก

เครือขายอินเทอรเน็ตและสื่อสารความรูในรูปแบบตางๆ ใหผูอื่นรับรู 

5. เช่ือมโยงความรูความคิดกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําไปใชในการดํารงชีวิตและ

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทําโครงงานวิทยาศาสตร หรือสรางชิ้นงาน 

6. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร หรือจิตวิทยาศาสตร ดังนี้ 

- ความสนใจใฝรู 

- ความมุงมั่น อดทน รอบคอบ 

- ซื่อสัตย ประหยัด 

- การรวมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

- ความมีเหตุผล 

- การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค 

7. มีเจตคติ คุณธรรม คานิยมท่ีดีตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
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- มีความพอใจ ความซาบซึ้ง ความสุขในการสืบเสาะหาความรูและรักท่ีจะเรียนรู

ตอเนื่องตลอดชีวิต 

- ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในการ

ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

- ตระหนักวาการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

- แสดงความช่ืนชม  ยกยองและเคารพในสิทธิและผลงานที่ผูอื่นและตนเองคิดคนขึ้น 

- แ ส ด งค วาม ซ าบ ซึ้ ง  ใน ค ว าม งาม แ ล ะต ระ ห นั ก ถึ งค ว าม สํ า คั ญ ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและในทองถิ่น 

- ตระหนักและยอมรับความสําคัญของการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและการทํางาน

ตางๆ 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

  คุณภาพผูเรียนดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ขอ ไดยึดตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 

   1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ 

ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับ

หรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

   2. ความสามารถในการคิด หมายถึง รู จักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยาง

สรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ เพ่ือการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

   3. ความสามารถในการแกปญหา หมายถึง เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

   4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต หมายถึง ใชกระบวนการตาง ๆ ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน เรียนรูดวยตนเองตอเนื่อง ทํางานและอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดี

ระหวางบุคคล จัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆอยางเหมาะสม รูจักปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมสภาพแวดลอม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
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   5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี หมายถึง รูจักเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน 

การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลกดังน้ี 

  1.   รักชาต ิ

  2.   ซื่อสัตยสุจริต 

  3.   มีวินัย 

  4.   ใฝเรียนรู 

  5.   อยูอยางพอเพียง 

  6.   มุงม่ันในการทํางาน 

  7.   รักความเปนไทย 

  8.   มีจิตสาธารณะ 

  

คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 
 คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนกําหนดเปนลักษณะ 3 ดาน ดังนี้i 

  1. ดานความรู 

   1.1 มีความรู เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม 

   1.2 มีความรูเก่ียวกับกฏบัตรอาเซียน 

  2. ดานทักษะ/ กระบวนการ 

   2.1 ทักษะพ้ืนฐาน 

    2.1.1 สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบาน

อีกอยางนอย 1 ภาษา) 

    2.1.2 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค 

    2.1.3 มีความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี 

    2.1.4 มีความสามารถในการทํางานและอยูรวมกับผูอื่น 

   2.2 ทักษะพลเมือง/ ความรับผิดชอบทางสังคม 

    2.2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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    2.2.2 มีภาวะผูนํา 

    2.2.3 เห็นปญหาสังคมและลงมือทําเพ่ือนําปสูการเปลี่ยนแปลง 

   2.3 ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

    2.3.1 เห็นคุณคาการเปนมนุษยเทาเทียมกัน 

    2.3.2 มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

    2.3.3 มีความสามารถในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีวิธีคิดอยางถูกตอง 

    2.3.4 มีความสามารถในการจัดการ/ ควบคุมตนเอง 

  3. ดานเจตคต ิ

   3.1 มีความภูมิใจในความเปนไทย/ ความเปนอาเซียน 

   3.2 รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน 

   3.3 มีความตระหนักในความเปนอาเซียน 

   3.4 มีวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธ/ สันติธรรม 

   3.5 ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา 

   3.6 ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จัดวาเปนพฤติกรรมหนึ่งที่มนุษยใชเปนเคร่ืองมือใน

การศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตร สมาคมความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for 

the Advancement of Science-AAAS) ไดใหความหมาย และจุดมุงหมายของการใชทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูท้ังสิ้น 13 ทักษะ โดยจัดแบงออกเปน 2 หมวด คือ 

  1) ทักษะพ้ืนฐาน หรือทักษะเบื้องตน (Basic Science Process Skill) ประกอบดวย 8 

ทักษะ ไดแก ทักษะท่ี 1-8  

  2) ทักษะขั้นบูรณาการ หรือ ทักษะเชิงซอน (Intergrated Science Process Skill) 

ประกอบดวย 5 ทักษะ ไดแก ทักษะที่ 9-13 

 ความหมายที่เกี่ยวของในแตละทักษะ สรุปไดดงันี้  

  1. ทักษะการสังเกต (Observation) หมาย ถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัส

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือ

ปรากฏการณตางๆ โดยไมลงความเห็นของผูสังเกต  

  2. ทักษะการวัด (Measurement) หมายถึง ความสามารถในการใชเครื่องมือวัดหา

ปริมาณของสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง ความสามารถในการเลือกใชเครื่องมืออยางเหมาะสม และความสามารถ

ในการอานคาที่ไดจากการวัดไดถูกตองรวดเร็วและใกลเคียงกับ ความจริงพรอมทั้งมีหนวยกํากับเสมอ  
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  3. ทักษะการคํานวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวก ลบ คูณ 

หาร หรือจัดกระทํากับตัวเลขที่แสดงคาปริมาณของสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง

โดยตรง หรือจากแหลงอื่น ตัวเลขที่คํานวณนั้นตองแสดงคาปริมาณในหนวยเดียวกัน ตัวเลขใหมท่ีไดจากการ

คํานวณจะชวยใหสื่อความหมายไดตรงตามท่ีตองการและ ชัดเจนยิ่งขึ้น  

  4. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการจัดจําแนก

หรือเรียงลําดับวัตถุ หรือสิ่งท่ีอยูในปรากฏการณตางๆ ออกเปนหมวดหมูโดยมีเกณฑในการจัดจําแนก เกณฑ

ดังกลาวอาจใช ความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ได โดยจัดสิ่งที่มีสมบัติบาง

ประการรวมกันใหอยูในกลุมเดียวกัน  

  5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Space/space 

Relationship and Space/Time Relationship) สเปส (Space) ของวัตถุ หมายถึง ที่วางบริเวณท่ีวัตถุนั้น

ครอบครองอยู  ซึ่ งจะมี รูปรางและลักษณะเชนเดียวกับวัตถุ น้ัน โดยท่ัวไป สเปสของัตถุจะมี  3 มิติ 

(Dimensions) ไดแก ความกวาง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัตถุทักษะการหาความสัมพันธ

ระหวางสเปสกับสเปสและ สเปสกับเวลา หมายถึง ความสามารถในการระบุความสัมพันธระหวางสิ่งตอไปนี้ 

คือ  

   5.1 ความสัมพันธระหวาง 2 มิติ กับ 3 มิติ  

   5.2 สิ่งที่อยูหนากระจกเงากับภาพที่ปรากฏจะเปนซายขวาของกันและกันอยางไร  

   5.3 ตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง  

   5.4 การเปล่ียนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาหรือสเปสของวัตถุ ที่เปลี่ยนแปลง

ไปกับเวลา  

  6. ทั ก ษ ะก า รจั ด ก ระ ทํ า แ ล ะ สื่ อ ค ว าม ห ม าย ข อ มู ล  (Organizing data and 

communication) หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง และจาก

แหลงอ่ืนมาจัดกระทําใหมโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดเรียงลําดับ การแยกประเภท หรือคํานวณหาคาใหม 

เพ่ือใหผูอื่นเขาใจมากข้ึน อาจนําเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ สมการ เปนตน  

  7. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย

ขอมูลท่ีมีอยูอยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย ขอมูลที่มีอยูอาจไดมาจากการสังเกต 

การวัด การทดลอง คําอธิบายนั้นได มาจาก ความรูหรือประสบการณเดิมของ ผูสังเกตท่ีพยายามโยงบางสวน

ที่เปนความรูหรือประสบการณเดิม ใหมาสัมพันธกับขอมูลที่ตนเองมีอยู  

  8. ทักษะการพยากรณ  (Prediction) หมายถึง ความสามารถในการทํานายหรือ

คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนา โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆ หรือความรูท่ีเปนหลักการ 

กฎ หรือทฤษฎีในเร่ืองนั้นมาชวยในการทํานาย การทํานายอาจทําไดภายในขอบเขตขอมูล (Interpolating) 

และภายนอกขอบเขตขอมูล (Extrapolating)  
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  9. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating hypothesis) หมายถึง ความสามารถในการ

ใหคําอธิบายซึ่งเปนคําตอบลวงหนากอนท่ีจะดําเนินการทดลอง  

  10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบั ติ การ (Defining operationally) หมายถึง 

ความสามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคํา หรือตัวแปรตางๆ ใหเขาใจตรงกัน และสามารถ

สังเกตและวัดได คํานิยามเชิงปฏิบัติการ เปนความหมายของคําศัพทเฉพาะ เปนภาษางายๆ ชัดเจน ไมกํากวม 

ระบุสิ่งที่สังเกตได และระบุการกระทําซึ่งอาจเปน การวัด การทดสอบ การทดลองไวดวย  

  11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) 

หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมในสมมุติฐานหนึ่ง การควบคุมตัวแปรนั้น

เปนการควบคุมสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่จะทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อนถาหากวาไมควบคุมให 

เหมือนกัน  

  12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหา

คําตอบหรือทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไว ในการทดลองจะประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ  

   12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดลอง

จริง เพ่ือกําหนดวิธีการดําเนินการทดลองซึ่งเก่ียวกับการกําหนดวิธีดําเนินการทดลอง ซึ่งเกี่ยวกับการกําหนด

และควบคุมตัวแปร และวัสดุอุปกรณที่ตองการใชในการทดลอง  

   12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆ 

   12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลท่ีไดจากการทดลอง ซึ่ง

อาจเปนผลของการสังเกต การวัด และอ่ืนๆ  

  13. ทั ก ษ ะก ารตี ค ว าม หม ายข อมู ล แ ละล งข อ ส รุป  (Interpretting data and 

conclusion) หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมายของขอมูลท่ีไดจัดกระทําใหอยูในรูปแบบที่ใชใน

การสื่อความหมายซึ่งอาจอยูในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพผูที่มีทักษะการตีความหมายขอมูล และ

การลงสรุป   ตองมีความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะน้ีประกอบดวย  

   13.1.  แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะขอมูลที่มีอยูได 

   13.2.  อธิบายความหมายของขอมูลท่ีจัดไวในรูปแบบตางๆ ได 

   13.3.  บอกความสัมพันธของขอมูลหรือตัวแปรที่มีอยูได 

 จากที่ไดกลาวมาแลวนั้นเปนเร่ืองของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งสามารถใชเปน

เครื่องมือในการศึกษาหาความรูไดอยางหลากหลาย อันจะจัดจําแนกไดเปน 2 กลุม กลุมแรกเปนกลุมของ

ทักษะพื้นฐาน อันไดแกทักษะการสังเกต การวัด การคํานวณ การจําแนกประเภท การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การส่ือความหมายขอมูล การลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการ

พยากรณ กลุมท่ีสองเปนกลุมของทักษะขั้นบูรณาการซ่ึงเปนทักษะที่จะตองประยุกตใชทักษะพื้นฐานมากกวา

หนึ่งทักษะมาใชรวมกัน ไดแก ทักษะการต้ังสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกําหนดและ

ควบคุมตัวแปร การทดลอง และทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป จะเห็นไดวาทักษะตางๆ เหลานี้



9 

 

 

 

ลวนแลวแตแฟงอยูในพฤติกรรมที่เรามีมาแตกําเนิดแลว แตถาหากไมมีการฝกฝนหรือพัฒนาก็อาจจะทําให

ขาดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพที่จะใชในการเรียนรูตอไปในอนาคตได 

 

จิตวิทยาศาสตร 
 คุณลักษณะท่ีเกิดกับบุคคลที่เกิดจากการไดเรียนรูส่ิงตางๆ ผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่ง อัน

ไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความมีเหตุผล ความใจกวาง ความซื่อสัตย ความเพียรพยายามุงมั่น ความ

รวมมือชวยเหลือ ความรับผิดชอบ ความคิดริเรมสรางสรรค การมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค 

 

เจคติตอวิทยาศาสตร 
 เจตคติตอวิทยาศาสตร หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอวิทยาศาสตรทั้งเชิงบวก

และเชิงลบ ทั้งเน้ือหา และประโยชนท่ีไดรับจากวิทยาศาสตร  

 

คุณธรรม 8 ประการ 
 ๑) ขยัน 

  ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาท่ีการงานอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ อดทน ความ

ขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญา แกปญหาจนเกิดผลสําเร็จ ผูที่มีความขยัน คือ ผูที่ต้ังใจทําอยาง

จริงจังตอเนื่องในเร่ืองท่ีถูกท่ีควรเปนคนสูงาน มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา 

ตั้งใจทําหนาท่ีอยางจริงจัง 

 ๒) ประหยัด 

  ประหยัด คือ การรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของแตพอควรพอประมาณ ใหเกิด

ประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ ผูที่มีความประหยัด คือ ผูท่ีดําเนินชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย รูจักฐานะ

การเงินของตน คิดกอนใชคิดกอนซื้อ เก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา รูจักทําบัญชีรายรับ-

รายจายของตนเองอยูเสมอ 

 ๓) ความซ่ือสัตย 

  ซื่อสัตย คือ ประพฤติตรงไมเอนเอียงไมมีเลหเหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึก

ลําเอียงหรืออคติ ผูที่มีความซื่อสัตย คือ ผูท่ีมีความประพฤติตรงท้ังตอหนาที่ ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ไมใชเลห

กล คดโกงท้ังทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มท่ีถูกตอง 

 ๔) มีวินัย 

  มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ขอบังคับและขอปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและ

วินัยตอสังคม ผูท่ีมีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฏ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องคกร/สังคมและ

ประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจ 



10 

 

 

 

 ๕) สุภาพ 

  สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผูท่ีมี

ความสุภาพ คือ ผูที่ออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราว รุนแรง วางอํานาจขมผูอ่ืนทั้ง

โดยวาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เปนผูที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตาม

วัฒนธรรมไทย 

 ๖) สะอาด 

  สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดลอม ความผองใสเปนท่ีเจริญ

ตาทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น ผูที่ความสะอาด คือ ผุรักษารางกาย ที่อยูอาศัยสิ่งแวดลอมถูกตองตาม

สุขลักษณะ ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัว จึงมีความแจมใสอยูเสมอ 

 ๗) สามัคคี 

  สามัคคี คือ ความพรอมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รวมใจกัน

ปฏิบัติงานใหบรรลุ ผลตามท่ีตองการเกิดงานการอยางสรางสรรคปราศจากการทะเลาะวิวาท ไมเอารัดเอา

เปรียบกัน เปนการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายใน

เร่ืองเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเชนน้ี เรียกอีกอยางวา ความสมานฉันท ผูที่มีความสามัคคี คือ ผู

ที่เปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทของตนท้ังในฐานะผูนําและผูตามที่ดี มีความมุงมั่นตอการ

รวมพลัง ชวยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อใหการงานสําเร็จลุลวง แกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมีเหตุผล 

ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พรอมท่ีจะปรับตัวเพ่ืออยูรวมกันอยาง

สันต ิ

 ๘) มีน้ําใจ 

  มีนํ้าใจ คือ ความจริงใจท่ีไมเห็นแกเพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจเห็น

คุณคาในเพื่อน มนุษย มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส ใหความสนใจในความตองการ ความจําเปน ความทุกขสุข

ของผูอ่ืน และพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผูท่ีมีน้ําใจ คือ ผูใหและผุอาสาชวยเหลือสังคสม 

รูจักแบงปน เสียสละความสุขสวนตน เพ่ือทําประโยชนแกผู อ่ืนเขาใจ เห็นใจ ผูที่มีความเดือดรอน อาสา

ชวยเหลือสังคมดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามให

เกิดขึ้นในชุมชน 

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันนี้  ทุกคนตางก็พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง แตทานทราบ

หรือไม วาจริงๆแลว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คืออะไร มีหลักการอยางไรบาง และใครสามารถ

นําหลักปรัชญานี้ไปใชไดบาง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้  อยางที่ไดกลาวไวตั้งแตเบื้องตนวา  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทย เมื่อประมาณ 33 ปมาแลว  แลวก็



11 

 

 

 

ทรงช้ีแนะพวกเราอีกหลายๆคร้ังดวยกัน  ดังปรากฏในพระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทในโอกาสตางๆ  

และเม่ือประมาณ 10 ปท่ีแลว ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ ก็ยิ่งเปนการ พิสูจนและเนนย้ําวา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวน้ัน สามารถนอมนํามาประยุกตใชกับ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศเราไดเปนอยางดี 

  เม่ือคราววิกฤตเศรษฐกิจนั้น เศรษฐกิจแบบคาขายเพียงอยางเดียวน้ัน ไมสามารถทําใหเราสามารถ

พึ่งพาตนเองไดทั้งหมด ตองพึ่งพาคนอื่นหรือประเทศอ่ืนๆ อยางเชน ขับรถเราก็ตองพ่ึงพาน้ํามัน  แตน้ํามันเรา

ตองนําเขาจากตะวันออก เปนตน เวลาที่น้ํามันแพง พวกเราก็เดือดรอนกันไปทั่ว  ไมใชแตคนท่ีตองขับรถใช

น้ํามันอยางเดียว เพราะวาน้ํามันแพง ขาวของเคร่ืองใชบางอยางก็แพงขึ้นดวย  

  กอนอ่ืนเรามาดูกันกอนวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึง

แนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ 

ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให

กาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความ

จําเปนที่จะตองมีระบบคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร  ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายใน

ภายนอก ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง ในการนําวิชาการ

ตางๆ   มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของ

คนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ  นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ  ใหมีสํานึกในคุณธรรม  ความ

ซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติปญญาและ

ความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  และกวางขวาง  ทั้งดาน

วัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

 จะเห็นไดวาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา  ดังนั้นทุกๆ คนก็สามารถนําไปใชกับตนเอง  

ครอบครัว  สังคม  จนถึงระดับประเทศได ไมวาจะเปน ทหาร  พลเรือน  ประชาชน  คนรวย คนจน สามารถ

เอามาประยุกตใชกันไดหมด 

 แนวคิดของหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง  ไมประมาท  โดยท่ี

จะตองคํานึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใชความรูความ

รอบคอบ  และคุณธรรม  ไมสุดโตงไปดานใดดานหน่ึง  ซึ่งท้ังหมดนี้รวมกันเปนหลักที่ปฏิบัติได      

 ขอเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่พระราชทานในโอกาส วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2541  มาใหทานไดเรียนรูกันอีกคร้ังหน่ึง 

 “...คําวาพอเพียงมีความหมายกวางออกไปอีก  ไมไดหมายถึง  การมีพอสําหรับใชเทาน้ัน  แตมี

ความหมายวาพอมีพอกิน... พอมี พอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...” 

 “ ...ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู  ไมฟุมเฟอย  ไมหรูหรา ก็ได  แตวาพอ  แมบางอยาง

อาจจะดูฟุมเฟอย  แตถาทําใหมีความสุข  ถาทําไดก็สมควรจะทํา  สมควรท่ีจะปฏิบัติ … ” 
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 “...Self-sufficiency (พึ่งตนเอง) น้ันหมายความวา ผลิตอะไร  มีพอที่จะใช  ไมตองไปขอซื้อคนอ่ืน  

อยูไดดวยตนเอง...” 

 “...แตพอเพียงนี้  มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก  คือคําวา พอก็พอเพียง  เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง  

คนเราถาพอใจในความตองการ  ก็มีความโลภนอย  เมื่อมีความโลภนอย  ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิด – อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ – มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง  หมายความวา พอประมาณ  

ไมสุดโตง  ไมโลภอยางมาก  คนเราก็จะอยูอยางเปนสุข...” (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2541) 

 

การคิดขั้นสูง 
  

การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 
 การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนความสามารถในการเปรียบเทียบขอมูล และระบุความนาเชื่อถือของ

ขอมูลจากแหลงท่ีมา ตลอดจนตัดสินใจเลือกใช หรือไมใชขอมูล ประเภทใดๆ และมีเหตุผลสนับสนุนท่ี

เพียงพอหรือไม การประเมินการคิดอยางมีวิจารณญาณในที่นี้ เปนการประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง 

ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูล การตัดสินใจใชขอมูล และการลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผล 

 

เปาหมาย และวิสัยทัศนรายวิชาการการดํารงชีวิตของพืช 
 

วิสัยทัศนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดไวดังน้ี 

  การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับท้ังความรู กระบวนการและเจตคติ ผูเรียนทุก

คนควรไดรับการกระตุนสงเสริมใหสนใจและกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูวิทยาศาสตร มคีวามสงสัยเกิดคําถามใน

สิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงมั่นและมีความสุขที่จะศึกษา คนควา สืบเสาะหาความรู

เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นําไปสูคําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล 

สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบ ขอมูลและสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นเขาใจได 

 การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากความรูวิทยาศาสตรเปน เร่ืองราว

เก่ียวกับโลกธรรมชาติ (natural world) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตองเรียนรูเพ่ือนําผลการ

เรียนรูไปใชในชีวิตและการประกอบอาชีพ เม่ือผูเรียนไดเรียนวิทยาศาสตรโดยไดรับการกระตุนใหเกิดความ

ตื่นเตน ทาทายกับการเผชิญสถานการณหรือปญหา มีการคิดรวมกัน ลงมือปฏิบัติ ก็จะเขาใจและเห็นความ

เชื่อมโยงของวิทยาศาสตรและวิชาอ่ืนและชีวิต ทําใหสามรถอธิบาย ทํานาย คาดการณ สิ่งตางๆ ไดอยางมี

เหตุผล การประสบความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตรจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ มุงมั่นที่จะ

สังเกต สํารวจตรวจสอบ สืบคนความรูท่ีมีคุณคาเพ่ิมขึ้นอยางไมหยุดยั้ง การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนจึง
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ตองสอดคลองกับสภาพจริงในชีวิต โดยใชแหลงเรียนรูหลากหลายในทองถิ่น และคํานึงถึงผูเรียนท่ีมีวิธีการ

เรียนรู ความสนใจและความถนัดแตกตางกัน 

  การเรียนรูวิทยาศาสตร เปนการเรียนรูเพ่ือความเขาใจ ซาบซึ้งและเห็นความสําคัญของ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูหลายๆ ดาน เปนความรูแบบ

องครวม อันจะนําไปสูการสรางสรรคสิ่งตางๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความสามารถในการจัดการ และ

รวมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 

เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูที่เก่ียวของกับชีววิทยา 
  ชีววิทยาเปนศาสตรที่มุงศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต โดยใชกระบวนการสังเกต สํารวจ

ตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ ที่ เกิดขึ้นในสิ่งสิ่งมีชีวิต และนําผลมาจัดระบบ 

หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ดังน้ันการเรียนการสอนชีววิทยาจึงมุงเนนใหผูเรียนไดเปนผูเรียนรูและคนพบดวย

ตนเองมากท่ีสุด นั่นคือใหไดทั้งกระบวนการและองคความรู ตั้งแตอยูในสถานศึกษาและเมื่อออกจาก

สถานศึกษาไปประกอบอาชีพแลว 

 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดํารงชีวิตพืช มีเปาหมายสําคัญดังน้ี 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการ และทฤษฎีท่ีเปนพื้นฐาน สวนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแกส

และคายน้ําของพืช การลําเลียงของพืช การสังเคราะหดวยแสง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต 

และการตอบสนองของพืช รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน 

2. เพ่ือใหฝกปฏิบัติโดยการสังเกต โครงสรางภายในของรากและลําตนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและ

พืชใบเลี้ยงคูจากการตัดตามขวาง และโครงสรางภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง การแลกเปลี่ยนแกส

และการคายน้ําของพืช 

3. เพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติโดยการสืบคน เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแกสและการคายนํ้าของ

พชื กลไกการลําเลียงนํ้าและธาตุอาหารของพืช ความสําคัญของธาตุอาหารและยกตัวอยางธาตุอาหารท่ีสําคัญ

ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช การศึกษาที่ ไดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเกี่ยวกับ

กระบวนการสังเคราะหดวยแสง ปจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของคารบอนไดออกไซดและอุณหภูมิ ท่ี

มีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช บทบาทและหนาที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีนและ

กรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร สิ่งเราภายนอกที่มีผลตอการ

เจริญเติบโตของพืช 

4. เพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติโดยการทดลองเกีย่วกับ ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการงอกของเมล็ด 

สภาพพักตัวของเมล็ดและบอกแนวทางในการแกสภาพพักตัวของเมล็ด สิ่งเราภายนอกท่ีมีผลตอการ

เจริญเติบโตของพืช  

 



14 

 

 

 

 

5. เพื่อใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงามในการใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรและใชเปนแรงผลักดันในการเรียนรู

ในอนาคต 

 

วิสัยทัศนการจัดการเรียนรูรายวิชาการการดํารงชีวิตพืช 

 

 ในการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการเรียนรูรายวิชาการดํารงชีวิตพืช จะตองใชกรอบความคิดในเร่ือง

ของการพัฒนาการศึกษา เพ่ือเตรียมคนใหมีความเปนสมาชิกของสังคมแหงความรูและสอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ดังนี้ 

ตัวชี้วัดแผนพันาการศึกษาชาติ วิสัยทัศนรายวิชา 

รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการ

ดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การมีคุณธรรม 

จริยธรรม และการประยุกต ใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

การเรียนการสอนการดํารงชีวิตพืช จะตองเชื่อมโยง

เน้ือหา แนวคิดหลัก และกระบวนการท่ีเปนสากล แต

มีความสอดคลองกับชีวิตจริงทั้งระดับทองถิ่นและ

ระดับประเทศ และมีความยืดหยุน และหลากหลาย 

สงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึงการดํารงชีวิตเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม ทั้งดานการปองกัน ละแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม 

 

ทฤษฎีการสอนวิทยาศาสตรท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 ความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  คําวา ผูเรียนเปนสําคัญ (learner centered) หรือเด็กเปนศูนยกลาง (child centered) หรือ

นักเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) เปนคําที่มีความหมายเปนนัยเดียวกันซึ่งมีนักการศึกษาหลาย

ทานไดใหความหมายไวดังน้ี 

  ทิศนา  แขมมณี (2545, หนา 121) ใหความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

วา เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีบทบาทหรือมีสวนรวมอยางตื่นตัว (action 

participation) ทั้งทางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู โดยผูเรียนมี

บทบาทดังกลาวมากกวาผูสอน 

  ชัววัฒน สุทธิรัตน (2552, หนา 6) สรุปความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จากนักการศึกษาหลายๆ ทานไดวา เปนการจัดประสบการณเรียนรูท่ีมุงพัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ใหเกิด

ประสบการณเรียนรูเต็มความสามารถสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน 
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ผูเรียนมีอิสรภาพในการสรางองคความรูดวยตนเอง เรียนอยางมีความสุข โดยไดใชกระบวนการคิดปฏิบัติได

จริง มีสวนรวมอยางตื่นตัว ท้ังทางกาย สิติปญญา อารมณและสังคม และผูเรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียน

มากกวาผูสอน 

  จากการศึกษาความหมายของการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงสรุปไดวา การเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดประสบการณเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีบทบาทในกิจกรรม

มากกวาผูสอน มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดประสบการณเรียนรูเต็มความสามารถและสอดคลองกับความถนัด 

ความสนใจ และความตองการของผูเรียน โดยใหผูเรียนมีอิสรภาพในการสรางองคความรูดวยตนเอง เรียน

อยางมีความสุข โดยไดใชกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริง มีสวนรวมอยางตื่นตัว (active participation) ทั้ง

ทางกาย สติปญญา อารณและสังคม 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ชีววัฒน สุทธิ์รัตน (2552, หนา 31 - 45) กลาววา ทฤษฏีการเรียนรูท่ีเปนท่ีนิยมและเชื่อถือกันมาก

ในปจจุบันและเก่ียวของกับการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก ทฤษฎีกระบวนการทางสมองใน

การประมวลผลขอมูล ทฤษฎีพหุปญญา ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง

โดยการสรางสรรคชิ้นงาน และทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ โดยมีคําอธิบายของทฤษฎีดังที่กลาวมาดังนี้ 

  1. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล (information processing theory) 

นําเสนอโดย Klausmeier ในป 1985 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสติปญญาของมนุษย ดานการ

ทํางานของสมองโดยมีแนวคิดวาการทํางานของสมองมีความคลายคลึงกับการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ซึ่งไดอธิบายวามีขั้ตอนการทํางานเปน 3 สวน คือ การรับขอมูล (input) โดยผานทางอุปกรณหรือเครื่องรับ

ขอมูล การเขารหัส (encoding) โดยอาศัยชุดคําสั่งหรือซอฟแวร (software) และการสงขอมูลออก (output) 

โดยผานทางอุปกรณ 

 กระบวนการประมวลขอมูลเร่ิมตนจากการที่มนุษยรับสิ่งเราเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งเราท่ี

เขามาจะไดรับการบันทึกไวในความจําระยะสั้น ซึ่งการบันทึกน้ีจะขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ประการ คือ การ

รูจัก (recognition) และความใสใจ (attention) ของบุคคลท่ีรับสิ่งเรา ท่ีตนรูจักหรือมีความสนใจ ส่ิงเราจะ

ไดรับการบันทึกลงในความจําระยะสั้น (short – term memmory) ซึ่งจะดํารงอยูในระยะเวลาท่ีจํากัดมาก 

แตละบุคคล มีความสามารถในการจําระยสั้นท่ีจํากัด คนสวนมากจะสามารถจําสิ่งที่ไมเกี่ยวของกันไดครั้งและ 

7 ± 2 อยางเทาน้ัน ในการทํางานท่ีจําเปนตองเก็บขอมูลไวใชชั่วคราว อาจจําเปนตองใชเทคนิคตางๆในการ

ชวยจํา เชน การจัดกลุมคํา หรือการทองซํ้าหลายๆ ครั้ง หรือการทําขอมูลใหมีความหมายกับตนเองโดยการ

สัมพันธสิ่งที่ เรียนรูใหมเขากับสิ่งที่ เรียนรูอยูเดิม ซึ่งเรียกวากระบวนการขยายความคิด (elaborative 

operations process) สวนความจําระยะยาวมี 2 ชนิด คือความจําท่ีเกี่ยวกับภาษา (semantic) และ

ความจําที่เกี่ยวกับเหตุการณ (episodic) นอกจากนั้นยังอาจแบงไดเปน 2 ประการ คือความจําประเภทกลไก

ที่เคลื่อนไหว (motoric memmory) หรือ ความจําประเภทอารมณ ความรูสึก (affective memmory) เม่ือ
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ขอมูลขาวสารไดรับการบันทึกไวในความจําระยะยาวแลว บุคคลจะสามารถเรียกขอมูลตางๆ ออกมาใชได ซึ่ง

ในการเรียกขอมูลออกมาใชบุคคลจําเปนตองถอดรหัสขอมูล (decoding) จากความจําระยะยาวนั้น และ

สงผลตอไปสูตัวกอกําเนิดพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งจะเปนแรงขับหรือกระตุนใหบุคคลมีการเคลื่อนไหว หรือ

การพูดสนองตอบตอสิ่งแวดลอมตางๆ 

  2. ทฤษฎีพหุปญญา (multiple intelligences theory) เปนทฤษฎีที่อธิบายการเรียนรูไวอยาง

นาสนใจวาความรูของมนุษยมีอยู 8 ดาน วันเพ็ญ อํานาจเกษม (2549, หนา 25 - 26) ไดกลาวถึงความเปนมา

ของทฤษฎีพหุปญญาวา เปนทฤษฎีท่ีเกิดขึ้นครั้งแรกในกรุงปารีสซึ่งขอรองใหนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสซึ่งก็คือ 

Alfred Binet และคณะ พัฒนาเคร่ืองมือสําหรับวัดนักเรียนประถมศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะสอบตก เพื่อ

หาทางชวยแกไข จากการพัฒนาเคร่ืองมือวัดในครั้งนี้ทําใหเกิดแบบทดสอบเชาวปญญาขึ้นเปนคร้ังแรกของ

โลก จากน้ันหลายปตอมาที่สหรัฐอเมริกาไดนําแบบทดสอบนี้ไปใชและมีการสรางแบบทดสอบเพิ่มเติม และใช

อยางแพรหลายดังที่ปจจุบันผูคนพูดกันติดปากวาแบบทดสอบไอคิว (IQ) หรือแบบทดสอบเชาวนปญญา เปน

เวลาแปดสิบหลังจากมีแบบทดสอบเชาวนปญญาฉบับแรก นักจิตวิทยาชาวอเมริกันแหงมหาวิทยาลัย 

Harvard ชื่อ Howard Gardner ก็ไดประกาศวาโลกเราตีความหมายของความฉลาดหรือเชานปญญาแคบไป 

Gardner ไดนําเสนอผานทางหนังสือ “ขอบเขตของจิต (frames of mind)” เม่ือ พ.ศ. 2526 วา “ความ

ฉลาดหรือเชาวนปญญาของมนุษยมีอยางนอย 7 ดาน” หลังจากน้ันในป พ.ศ. 2538 Gardner ไดตอยอด

แนวความคิดของตนเองวาอันท่ีจริงเชาวนปญญาของมนุษยมีอยู 8 ดาน  

  3. ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (constructivism) เปนทฤษฎีท่ีเกิดจากกลุมบุคคลที่มี

ความเชื่อวามนุษยจะสามารถเรียนรูและสรางองคความรูไดดวยตนเองโดยมีนักคิดหลายๆ ทานทําการศึกษา

และใหคําอธิบายถึงวิธีการเรียรูในรูปแบบน้ีไวมากมาย แตผูศึกษาเห็นวาแนวคิดที่ตรงกับการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมากที่สุดของกลุมนี้คือ แนวคิดของ Vigotsky ทิศนา แขมณี (2545, หนา 90 - 

91) กลาวถึงแนวคิดของ Vigotsky วาเปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและสังคมมาก เขาอธิบายวา 

มนุษยไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมต้ังแตแรกเกิด ซึ่งนอกจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแลว ยังมีสิ่งแวดลอม

ทางสังคมซึ่งก็คือวัฒนธรรมที่แตละสังคมสรางขึ้น ดังนั้น สถาบันสังคมตางๆ เร่ิมตั้งแตสถาบันครอบครัวจะ

มีอิธิพลตอพัฒนาการทางเชาวนปญญาของแตละบุคคล นอกจากนั้น ภาษายังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของการ

คิดและการพัฒนาเชาวนปญญาขั้นสูง พัฒนากาทางภาษาและทางความคิดของเด็กเร่ิมดวยการพัฒนาท่ีแยก

จากกัน แตเม่ืออายุมากขึ้นพัฒนาการท้ัง 2 ดานจะเปนไปรวมกัน  

    Vigotsky (1978, p 84 - 91) เนนความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคลและการ

ใหความชวยเหลือผูเรียนเพื่อใหกาวหนาจากระดับพัฒนาการท่ีเปนอยูไปถึงระดับพัฒนาการท่ีเด็กมีศักยภาพ

จะไปถึงได Vigotsky ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ “Zone of proximal development” วาปกติเมื่อมีการวัด

พัฒนาการทางเชาวนปญญาของเด็ก เรามักจะใชแบบทดสอบมาตรฐานในการวัดเพื่อตรวจสอบวาเด็กมีเชาวน

ปญญาอยูในระดับใด โดยพิจารณาวาสิ่งท่ีเด็กทําไดนั้นเปนเด็กในระดับอายุใดโดยทั่วไปที่สามาราถทําได 

ดังน้ันผลกรวัด จึงเปนการบงบอกถึงสิ่งที่เด็กทําไดอยูแลว คือ เปนระดับพัฒนาการของเด็ก จึงเทากับเปนการ
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ตอกย้ําใหเด็กอยูในระดับพัฒนาการเดิม ไมไดชวยใหเด็กพัฒนาขึ้นซึ่งเด็กทุกคนมีระดับพัฒนาการทางเชาวน

ปญญาท่ีตนเปนอยู และมีระดับพัฒนาการที่ตนมีศักยภาพจะเจริญเติบโตนี้เองท่ีเรียกวา “zone of proximal 

development” หรือ “(zone of proximal growth” ซึ่งชวงหางน้ีจะมีความแตกตางกันในแตละบุคคล 

แนวคิดนี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยูในลักษณะที่เหลื่อมกัน โดยการสอนจะตองนําหนาระดับ

พัฒนาการเสมอ 

   ดังนั้น เด็กท่ีมีระดับพัฒนาการทางสมองเทากับเด็กอายุ 8 ขวบ จะสามารถทํางานที่เด็กอายุ 

8 ขวบ โดยทั่วไปทําได เม่ือใหงานของเด็กอายุ 9 ขวบ เด็กคนหนึ่งทําไมได แตเมื่อไดรับการชี้แนะหรือสาธิต

ใหดูก็จะทําได  จึงแสดงใหห็นวาเด็กคนนี้มีวุฒิภาวะท่ีจะไปถึงระดับที่ตนเองมีศักยภาพจะพัฒนาไปใหถึง 

ตอไปเด็กคนน้ีก็จะพัฒนาไปถึงขั้นทําสิ่งนั้นไดเองโดยไมมีการช้ีแนะหรือไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน ใน

ขณะเดียวกันอาจมีเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งอยูในระดับพัฒนาการทางสมองเทากัน คือ 8 ขวบ เม่ือทํางานของเด็ก

อายุ 9 ขวบ เด็กทําไมไดแมจะไดรับการชี้แนะ หรือสาธิตใหดูซํ้าแลวซ้ําอีก ก็ไมสามารถทําไดแสดงวาชองวาง

ระหวางระดับพัฒนาการที่เปนอยูกับที่ระดับที่ตองการไปใหใหถึง ยังหางหรือกลางมาก เด็กยังมีวุฒิภาวะไม

เพียงพอ หรือยังไมพรอมที่จะทําสิ่งนั้นจําเปนตองรอใหเด็กมีวุฒิภาวะสูงขึ้น หรือลดระดับงานตามระดับ

พัฒนาการใหต่ําลง จากแนวคิดขางตน Vigotsky จึงมีความเชื่อวาการใหความชวยเหลือชี้แนะแกเด็ก ซึ่งอยูใน

ลักษณะของ “assisted learning” หรือ “scaffolding” เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะสามารถชวยพัฒนาเด็กให

ไปถึงระดับท่ีอยูในศักยภาพของเด็กได 

  4. ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (constructionism) เปนทฤษฎี

ที่ถูกพัฒนาตอยอดจากทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง โดย Seymour Papert ผูเปนศาสตราจารยแหง

มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสตสประเทศสหรัฐอเมริกา ชัววัฒน สุทธิรัตน (2552, หนา 40) กลาววา แนวความคิด

ของทฤษฎีนี้ คือ การเรียนรูที่ดีเกิดจากการสรางพลังความรูในตนเองและดวยตนเองของผูเรียน หากผูเรียนมี

โอกาสไดสรางความคิดและนําความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

จะทําใหเห็นความคิดน้ันเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน และเมื่อผูเรียนสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลกจึงเปนการสราง

ความรูขึ้นในตนเอง ความรูท่ีผูเรียนสรางขึ้นในตนเองนี้จะมีความหมายตอผูเรียน จะอยูคงทน ผูเรียนจะไมลืม

งาย และจะสามารถถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจความคิดของตนไดดี นอกจากนั้นความรูท่ีสรางขึ้นเองน้ียังจะเปน

ฐานใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมตอไปอยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

  5. ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning theory) เปนทฤษฎีท่ีมีนักคิดหลาย

ทานไดนําเสนอไว ไดแก Slavin, David Johnson และ Roger Johnson โดย Johnson and Johnson 

(อางถึงใน ชัววัฒน สุทธิรัตน, 2552, หนา 41) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือ การเรียนรูเปนกลุมยอย

โดยมีสมาชิกกลุมท่ีมีความสามารถแตกตางกันประมาณ 3 – 6 คน ชวยกันเรียนรูเพ่ือไปสูเปาหมายของกลุม 

ซึ่งมีองคประกอบของการเรียนรูดังนี้ 

   5.1 การพ่ึงพากันทางบวก (positive interdependence) กลุมการเรียนรูแบบรวมมือ 

จะตองมีความตระหนักวา สมาชิกกลุมทุกคนมีความสําคัญ และความสําเร็จของกลุมขึ้นกับสมาชิกทุกคนใน
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กลุม ในขณะเดียวกันสมาชิกแตละคนจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อกลุมประสบความสําเร็จ ความสําเร็จ

ของบุคคลและของกลุมขึ้นอยูกับกันและกัน 

   5.2 การมีปฏิสัมพันธเกื้อหนุนกัน (face – to – face promotive interaction) การท่ี

สมาชิกกลุมมีการพ่ึงพาชวยเหลือเก้ือกูลกัน เปนปจจัยที่สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันและกันในทางท่ี

จะชวยใหกลุมบรรลุเปาหมาย สมาชิกกลุมจะหวงใย ไววางใจ สงเสริม และชวยเหลือกันและกันในการทํางาน

ตางๆ รวมกัน สงผลใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 

   5.3 การกําหนดภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน (individual 

accountability) สมาชิกในกลุมการเรียนรูทุกคนจะตองมีหนาที่รับผิดชอบ และพยายามทํางานท่ีไดรับ

มอบหมายอยางเต็มความสามารถ ไมมีใครที่จะไดรับประโยชนโดยไมทําหนาที่ของตนดังนั้นกลุมจึงจําเปนตอง

มีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งท่ีเปนรายบุคคลและเปนกลุม 

   5.4 การใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะกลุมยอย (interpersonal and small group 

skills) การเรียนรูแบบรวมมือจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยทักษะที่สําคัญๆ หลายประการ เชน ทักษะ

ทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแกปญหา

ขัดแยง รวมท้ังการเคารพ ยอมรับ และไววางใจกันและกัน ซึ่งผูสอนควรสอนและฝกใหแกผูเรียนเพื่อชวยให

ดําเนินงานไปได 

   5.5 การใชกระบวนการกลุม (group processing) กลุมการเรียนรูแบบรวมมือจะตองมีการ

วิเคราะหกระบวนการทํางานของกลุม เพ่ือชวยใหกลุมเกดิการเรียนรูและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น  
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การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูที่เก่ียวของกับรายวิชาการดํารงชีวิตของพืช  

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 

สาระท่ี  3   เขาใจสวนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแกสและคายน้ําของพืช การลําเลียงของพืชการ

สังเคราะหดวยแสง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมท้ังนํา

ความรูไปใชประโยชน 

ผลการเรียนรู 

คําสําคัญที่ปรากฏในผลการเรียนรู 

ดานความรู (K) 
ทักษะ/

กระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ (A) 

ม.5/1 อธิบายเก่ียวกับชนิดและลักษณะ

ของเนื้อเยื่อพืชและเขียนแผนผังเพ่ือ

สรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 

อธิบาย   

ม.5/2 สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ

โครงสรางภายในของรากพืชใบเลี้ยง

เด่ียวและรากพืชใบเลี้ยงคูจากการตัด

ตามขวาง 

อธิบาย และเปรียบเทียบ สังเกต  

ม.5/3 สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ

โครงสรางภายในของลําตนพืชใบเลี้ยง

เด่ียวและลําตนพืชใบเลี้ยงคูจากการตัด

ตามขวาง 

อธิบาย และเปรียบเทียบ สังเกต  

ม.5/4 สังเกต และอธิบายโครงสราง

ภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 

สังเกต และอธิบาย   

ม.5/5 สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบาย

การแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ําของ

พืช 

อธิบาย สืบคนขอมูล 

สังเกต 

 

ม.5/6 สืบคนขอมูล และอธิบายกลไก

การลําเลียงน้ําและธาตุอาหารของพืช 

 

 

อธิบาย สืบคนขอมูล  

ม.5/7 สืบคนขอมูล อธิบายความสําคัญ

ของธาตุอาหารและยกตัวอยางธาตุ

อาหารที่สําคัญท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต

อธิบายความ สืบคนขอมูล  
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ผลการเรียนรู 

คําสําคัญที่ปรากฏในผลการเรียนรู 

ดานความรู (K) 
ทักษะ/

กระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ (A) 

ของพืช 

ม.5/8 อธิบายกลไกการลําเลียงอาหาร

ในพืช 

อธิบาย   

ม.5/9 สืบคนขอมูล และสรุปการศึกษา

ที่ไดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร

ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห

ดวยแสง 

 สืบคนขอมูล 

สรุป 

 

ม.5/10 อธิบายข้ันตอนที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช 

C3 

อธิบาย   

ม.5/11 เปรียบเทียบกลไกการตรึง

คารบอนไดออกไซดในพืช C3 พืช C4 

และ พืช CAM 

เปรียบเทียบ   

ม.5/12 สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุป

ปจจัยความเขมของแสง ความเขมขน

ของคารบอนไดออกไซด และอุณหภูมิ 

ที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช 

อภิปราย  สืบคนขอมูล  

สรุป 

 

ม.5/13 อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับ

ของพืชดอก 

อธิบาย   

ม.5/14 อธิบาย และเปรียบเทียบ

กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศผู

และเพศเมียของพืชดอกและอธิบายการ

ปฏิสนธิของพืชดอก 

อธิบาย 

เปรียบเทียบ 

  

ม.5/15 อธิบายการเกิดเมล็ดและการ

เกิดผลของพืชดอกโครงสรางของเมล็ด

และผล และยกตัวอยางการใชประโยชน

จากโครงสรางตาง ๆ ของเมล็ดและผล 

อธิบาย   

ม.5/16 ทดลอง และอธิบายเก่ียวกับ

ปจจัยตาง ๆ ที่มผีลตอการงอกของเมล็ด 

อธิบาย ทดลอง  
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ผลการเรียนรู 

คําสําคัญที่ปรากฏในผลการเรียนรู 

ดานความรู (K) 
ทักษะ/

กระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ (A) 

สภาพพักตัวของเมล็ดและบอกแนวทาง

ในการแกสภาพพักตัวของเมล็ด 

ม.5/17 สืบคนขอมูล อธิบายบทบาท

และหนาท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบ

เบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก 

และอภิปรายเก่ียวกับการนําไปใช

ประโยชนทางการเกษตร 

อธิบาย สืบคนขอมูล  

ม.5/18 สืบคนขอมูล ทดลอง และ

อภิปรายเก่ียวกับ สิ่งเราภายนอกท่ีมีผล

ตอการเจริญเติบโตของพืช 

 สืบคนขอมูล 

ทดลอง 

อภิปราย 

 

 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห KPA จากตารางวิเคราะหตัวชี้วัด จะพบวา 

ดานความรู (K) มุงเนนใหนักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดเปนพื้นฐาน และยิ่งไปกวานั้นบาง

ตัวชี้วัดมุงเนนใหนักเรียนเปรียบเทียบหลักการ ซึ่งน่ันหมายความวาการคิดขั้นสูงที่หลักสูตรฯ มุงหวังคือเนนท่ี

การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ดานกระบวนการเรียนรู (P) เนนที่การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะการสืบคน การลง

ขอสรุป และการทดลอง 

ดานคุณลักษณะของผูเรียน (A) ไมมีกําหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ว 30242 วิชา การดํารงชีวิตของพืช 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

…………………………………………………………………………………………….………………. 

   

 ศึกษา เปรียบเทียบ สืบคน และทําการทดลองเก่ียวกับโครงสรางและหนาที่ของราก ลําตน ใบของพืช

ดอก การแลกเปลี่ยนแกสของพืช การคายนํ้า การลําเลียงนํ้า แรธาตุ การลําเลียงอาหารของพืช การ

สังเคราะหดวยแสงปจจัยที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสง โครงสรางของดอก ศึกษาการสรางเซลลสืบพันธุ
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ของ พืชดอก การถายละอองเรณู การปฏิสนธิ การเกิดผล และเมล็ด การกระจายพันธุพืชและการขยายพันธุ

ของพืช การงอกของเมล็ด  การเจริญเติบโตภายหลังการงอกของพืชดอก การตอบสนองของพืชตอ

สิ่งแวดลอม การตอบสนองตอสารควบคุมการเจริญ 

 เพ่ือใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงามในการใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางสรางสรรค มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและใชเปนแรงผลักดันในการเรียนรูในอนาคต 

 

ผลการเรียนรู 

ม.5/1 อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเน้ือเยื่อพืช  

ม.5/2 สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยง

คูจากการตัดตามขวาง 

ม.5/3 สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลําตนพืชใบ

เล้ียงคูจากการตัดตามขวาง 

ม.5/4 สังเกต และอธิบายโครงสรางภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 

ม.5/5 สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแกสและการคายนํ้าของพืช 

ม.5/6 สืบคนขอมูล และอธิบายกลไกการลําเลียงน้ําและธาตุอาหารของพืช 

ม.5/7 สืบคนขอมูล อธิบายความสําคัญของธาตุอาหารและยกตัวอยางธาตุอาหารที่สําคัญท่ีมีผลตอ

การเจริญเติบโตของพืช 

ม.5/8 อธิบายกลไกการลําเลียงอาหารในพืช 

ม.5/9 สืบคนขอมูล และสรุปการศึกษาที่ไดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเกี่ยวกับ

กระบวนการสังเคราะหดวยแสง 

ม.5/10 อธิบายข้ันตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช C3 

ม.5/11 เปรียบเทียบกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซดในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 

ม.5/12 สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปปจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของารบอนไดออกไซด 

และอุณหภูมิ ที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช 

ม.5/13 อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 

ม.5/14 อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอกและ

อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 

ม.5/15 อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอกโครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยาง

การใชประโยชนจากโครงสรางตาง ๆ ของเมล็ดและผล 

ม.5/16 ทดลอง และอธิบายเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมผีลตอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด

และบอกแนวทางในการแกสภาพพักตัวของเมล็ด 
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ม.5/17 สืบคนขอมูล อธิบายบทบาทและหนาท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และ

กรดแอบไซซิก และอภิปรายเก่ียวกับการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร 

ม.5/18 สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายเก่ียวกับ สิ่งเราภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 
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วิเคราะหผลการเรียนรูรายวิชาการดํารงชีวิตของพืช ว30242 

 
ผลการเรียนรู K P A การคิดขั้นสูง 

ม.5/1 อธิบายเก่ียวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและ

เขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 

อธิบาย    

ม.5/2 สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของ

รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคูจากการตัดตาม

ขวาง 

อธิบาย และเปรียบเทียบ 

 

สังเกต   

ม.5/3 สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของ

ลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลําตนพืชใบเลี้ยงคูจากการตัดตาม

ขวาง 

อธิบาย และเปรียบเทียบ 

 

สังเกต 

 

  

ม.5/4 สังเกต และอธิบายโครงสรางภายในของใบพืชจาก

การตัดตามขวาง 

สังเกต และอธิบาย    

ม.5/5 สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแกส

และการคายน้ําของพืช 

อธิบาย 

 

สืบคนขอมูล สังเกต 

 

  

ม.5/6 สืบคนขอมูล และอธิบายกลไกการลําเลียงน้ําและธาตุ

อาหารของพืช 

 

 

อธิบาย 

 

สืบคนขอมูล 
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ผลการเรียนรู K P A การคิดขั้นสูง 

ม.5/7 สืบคนขอมูล อธิบายความสําคัญของธาตุอาหารและ

ยกตัวอยางธาตุอาหารท่ีสําคัญที่มีผลตอการเจริญเติบโตของ

พืช 

อธิบายความ 

 

สืบคนขอมูล 

 

  

ม.5/8 อธิบายกลไกการลําเลียงอาหารในพืช อธิบาย 

 

   

ม.5/9 สืบคนขอมูล และสรุปการศึกษาที่ไดจากการทดลอง

ของนักวิทยาศาสตรในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห

ดวยแสง 

 สืบคนขอมูล 

สรุป 

 

  

ม.5/10 อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห

ดวยแสงของพืช C3 

อธิบาย 

 

   

ม.5/11 เปรียบเทียบกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซดในพืช 

C3 พืช C4 

และ พืช CAM 

เปรียบเทียบ 

 

   

ม.5/12 สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปปจจัยความเขมของ

แสง ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด และอุณหภูมิ ที่มี

ผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช 

อภิปราย  

 

สืบคนขอมูล  

สรุป 

 

  

ม.5/13 อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก อธิบาย 

 

   

ม.5/14 อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสรางเซลล อธิบาย    
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ผลการเรียนรู K P A การคิดขั้นสูง 

สืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอกและอธิบายการ

ปฏิสนธิของพืชดอก 

เปรียบเทียบ 

 

ม.5/15 อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก

โครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยางการใชประโยชน

จากโครงสรางตาง ๆ ของเมล็ดและผล 

อธิบาย 

 

   

ม.5/16 ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอ

การงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ดและบอกแนวทาง

ในการแกสภาพพักตัวของเมล็ด 

อธิบาย 

 

ทดลอง 

 

  

ม.5/17 สืบคนขอมูล อธิบายบทบาทและหนาที่ของออกซิน 

ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก และ

อภิปรายเกี่ยวกับการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร 

อธิบาย 

 

สืบคนขอมูล 

 

  

ม.5/18 สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับ ส่ิงเรา

ภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

 สืบคนขอมูล 

ทดลอง 

อภิปราย 

  

 

 

 



27 

 

 

กําหนดเปาหมายการเรียนรู 

รายวิชา การดํารงชีวิตพืช รหัส ว30242 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 60 ชั่วโมง 

จํานวน 1.5 หนวยกิต  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ผลการเรียนรู เปาหมายการเรียนรู 

K P A การคิดขั้นสูง 

ม.5/1 อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและ

เขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเน้ือเยื่อพืช 

อธิบาย 

(3 คะแนน) 

 มีความรับผิดชอบ 

(1 คะแนน) 

 

ม.5/2 สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของ

รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคูจากการตัดตาม

ขวาง 

อธิบาย และเปรียบเทียบ 

(4 คะแนน) 

สังเกต 

(3 คะแนน) 

  

ม.5/3 สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของ

ลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลําตนพืชใบเลี้ยงคูจากการตัดตาม

ขวาง 

อธิบาย และเปรียบเทียบ 

(4 คะแนน) 

สังเกต 

(3 คะแนน) 

  

ม.5/4 สังเกต และอธิบายโครงสรางภายในของใบพืชจาก

การตัดตามขวาง 

สังเกต และอธิบาย 

(4 คะแนน) 

 มีความรับผิดชอบ 

(1 คะแนน) 

 

ม.5/5 สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปล่ียนแกส

และการคายน้ําของพืช 

อธิบาย 

(3 คะแนน) 

สืบคนขอมูล สังเกต 

(4 คะแนน) 

  

ม.5/6 สืบคนขอมูล และอธิบายกลไกการลําเลียงน้ําและธาตุ

อาหารของพืช 

อธิบาย 

(4 คะแนน) 

สืบคนขอมูล 

(3 คะแนน) 
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ผลการเรียนรู เปาหมายการเรียนรู 

K P A การคิดขั้นสูง 

 

 

ม.5/7 สืบคนขอมูล อธิบายความสําคัญของธาตุอาหารและ

ยกตัวอยางธาตุอาหารที่สําคัญที่มีผลตอการเจริญเติบโตของ

พืช 

อธิบายความ 

(4 คะแนน) 

สืบคนขอมูล 

(3 คะแนน) 

มีความรับผิดชอบ 

(1 คะแนน) 

 

ม.5/8 อธิบายกลไกการลําเลียงอาหารในพืช อธิบาย 

(4 คะแนน) 

   

ม.5/9 สืบคนขอมูล และสรุปการศึกษาที่ไดจากการทดลอง

ของนักวิทยาศาสตรในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห

ดวยแสง 

 สืบคนขอมูล 

สรุป 

(3 คะแนน) 

  

ม.5/10 อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห

ดวยแสงของพืช C3 

อธิบาย 

(4 คะแนน) 

 มีความรับผิดชอบ 

(1 คะแนน) 

 

ม.5/11 เปรียบเทียบกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซดในพืช 

C3 พืช C4 

และ พืช CAM 

เปรียบเทียบ 

(3 คะแนน) 

   

ม.5/12 สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปปจจัยความเขมของ

แสง ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด และอุณหภูมิ ที่มี

ผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช 

อภิปราย  

(4 คะแนน) 

สืบคนขอมูล  

สรุป 

(3 คะแนน) 
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ผลการเรียนรู เปาหมายการเรียนรู 

K P A การคิดขั้นสูง 

ม.5/13 อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก อธิบาย 

(4 คะแนน) 

  แสดงออกถึงการคิด

วิเคราะห 

(2 คะแนน) 

ม.5/14 อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสรางเซลล

สืบพันธุ เพศผูและเพศเมียของพืชดอกและอธิบายการ

ปฏิสนธิของพืชดอก 

อธิบาย 

เปรียบเทียบ 

(3 คะแนน) 

   

ม.5/15 อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก

โครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยางการใชประโยชน

จากโครงสรางตาง ๆ ของเมล็ดและผล 

อธิบาย 

(4 คะแนน) 

   

ม.5/16 ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอ

การงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ดและบอกแนวทาง

ในการแกสภาพพักตัวของเมล็ด 

อธิบาย 

(3 คะแนน) 

ทดลอง 

(4 คะแนน) 

 แสดงออกถึงการคิด

วิเคราะห 

(2 คะแนน) 

ม.5/17 สืบคนขอมูล อธิบายบทบาทและหนาท่ีของออกซิน 

ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก และ

อภิปรายเกี่ยวกับการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร 

อธิบาย 

(4 คะแนน) 

สืบคนขอมูล 

(3 คะแนน) 

  

ม.5/18 สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับ สิ่งเรา

ภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

 สืบคนขอมูล 

ทดลอง 

อภิปราย 
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ผลการเรียนรู เปาหมายการเรียนรู 

K P A การคิดขั้นสูง 

(4 คะแนน) 
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โครงสรางรายวิชา 
โครงสรางรายวิชาการการดํารงชีวิตของพืช 

รายวิชาเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จํานวน 1.5 หนวยกิต 

หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

1. โครงสรางและ

การเจริญเติบโต

ของพืชดอก 

ม.5/1 อธิบายเกี่ยวกับชนิดและ

ลักษณะของเน้ือเยื่อพืชและเขียน

แผนผังเพื่อสรุปชนิดของเน้ือเยื่อ

พืช 

1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของ

เนื้อเยื่อพืชและเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิด

ของเน้ือเยื่อพืช (K = 3) 

2. จําแนกชนิดของเนื้อเยื่อพืชโดยใชแผนผัง 

(P ประเมินแตไมมีคะแนน) 

3. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A = 1) 

เน้ือเยื่อพืชแบงเปน ๒ กลุมใหญ คือ 

เน้ือเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร 

เนื้อเยื่อเจริญแบงเปนเนื้อเยื่อเจริญ

สวนปลายเนื้อเยื่อเจริญเหนือขอ 

และเนื้อเยื่อเจริญดานขาง 

เนื้อเยื่อถาวรเปลี่ยนแปลงมาจาก

เนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อถาวรอาจแบง

ไดเปน ๓ ระบบ คือ ระบบเนื้อเยื่อ

ผิว ระบบเนื้อเยื่อพื้น และระบบ

เนื้ อเยื่ อทอลํ าเลียง ซึ่ งทําหนาที่

ตางกัน 

 

 

3 ชั่วโมง 3/4/0/0 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

ม.5/2 สังเกต อธิบาย และ

เปรียบเทียบโครงสรางภายในของ

รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช

ใบเลี้ยงคูจากการตัดตามขวาง 

4. อธิบาย โครงสรางภายในของรากพืชใบ

เลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคูจากการตัด

ตามขวาง (K = 4) 

5. สังเกต และ เปรียบเทียบโครงสราง

ภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช

ใบเลี้ยงคูจากการตัดตามขวางโดยใชแผนผัง 

(P = 3) 

6. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

ร า ก  คื อ  ส ว น แ ก น ข อ งพื ช ที่

โดยทั่วไปเจริญอยู ใตระดับผิวดิน 

ทํ าห น า ท่ี ยึ ด ห รือ คํ้ า จุ น ให พื ช

เจริญ เติบโตอยูกับที่ ได  และยังมี

หนาที่สําคัญในการดูดน้ําและธาตุ

อาหารในดิน เพื่อสงไปยังสวนตาง 

ๆ ของพืช 

โครงสรางภายในของปลายรากที่ตัด

ตามยาวประกอบดวย เนื้อเยื่อเจริญ 

แบงเปนบริเวณตาง ๆ คือ บริเวณ

หมวกราก บริเวณเซลลกําลังแบงตัว

บริเวณเซลลขยายตัวตามยาว และ

บริเวณที่เซลลมีการเปลี่ยนแปลงไป

ทําหนาที่ เฉพาะและเจริญเติบโต

เต็มที่ 

 

 

3 ชั่วโมง 3/2/0/0 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

โครงสรางภายในของรากระยะการ

เติบโตปฐมภูมิเมื่อตัดตามขวางจะ

เห็นโครงสรางแบงเปน ๓ ชั้นเรียง

จากดานนอกเขาไป คือ ชั้น เอพิ

เดอรมิสชั้นคอรเทกซ และชั้นสตีล 

ในชั้นสตีลจะพบมัดทอลําเลียงท่ีมี

ลักษณะแตกตางกันในพืชใบเลี้ยง

เดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู 

โครงสรางภายในของรากระยะการ

เติบโตทุติยภูมิชั้นเอพิเดอรมิสจะถูก

แทนท่ีดวยชั้นเพริเดิรม ซึ่งมีคอรก

เปนเนื้อเยื่อสําคัญ ชั้นคอรเทกซ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเซลลที่

ทําใหมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น หรือ

เกิดเซลลที่สะสมอาหารเพิ่มขึ้นสวน

ลักษณะมัดทอลําเลียงจะเปลี่ยนไป 

เนื่องจากการสรางเนื้อเยื่อลําเลียง
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

เพ่ิมขึ้น 

ม.5/3 สังเกต อธิบาย และ

เปรียบเทียบโครงสรางภายในของ

ลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลําตน

พืชใบเลี้ยงคูจากการตัดตามขวาง 

7. อธิบาย โครงสรางภายในของลําตนพืชใบ

เลี้ยงเดี่ยวและลําตนพืชใบเลี้ยงคูจากการตัด

ตามขวาง (K = 4) 

8. สังเกต เปรียบเทียบโครงสรางภายในของ

ลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลําตนพืชใบเลี้ยงคู

จากการตัดตามขวางโดยใชแผนผัง (P = 3) 

9. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

ลํ าต น  คื อ  ส วน แก น ขอ งพื ช ที่

โดยทั่วไปเจริญอยูเหนือระดับผิวดิน

ถัดขึ้นมาจากราก ทําหนาทีสรางใบ

และชูใบ ลําเลียงน้ํ า ธาตุอาหาร 

และอาหารท่ีพืชสรางขึ้นสงไปยัง

สวนตาง ๆ 

โครงสรางภายในของลําตนระยะ

การเติบโตปฐมภูมิ เมื่อตัดตามขวาง

จะเห็นโครงสรางแบงเปน ๓ ชั้น 

เรียงจากดานนอกเขาไป คือ ชั้นเอพิ

เดอรมิส ชั้นคอรเทกซ และชั้นสตีล 

ซึ่งชั้นสตีลจะพบมัด ทอลําเลียงที่มี

ลักษณะแตกตางกันในพืชใบเลี้ยง

เดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู 

ลําตนในระยะการเติบโตทุ ติยภูมิ 

จะมี เส น รอบ วงเพ่ิ ม ขึ้ น  และมี

3 ชั่วโมง 3/2/0/0 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

โค ร ง ส ร า ง แ ต ก ต า ง จ า ก เดิ ม 

เนื่องจากมีการสรางเนื้ อเยื่อเพริ

เดิรม และเนื้อเยื่อทอลําเลียงทุติย

ภูมิเพิ่มขึ้น 

ม.5/4 สังเกต และอธิบาย

โครงสรางภายในของใบพืชจาก

การตัดตามขวาง 

10. อธิบายโครงสรางภายในของใบพืชจาก

การตัดตามขวาง (K=4) 

11. สังเกต โครงสรางภายในของใบพืชจาก

การตัดตามขวาง (P ประเมินแตไมมีคะแนน) 

12. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A = 1) 

ใบ มี หน าที่ สั ง เค ราะห ด วย แส ง 

แลกเปลี่ยนแกสและคายน้ํา ใบของ

พืชดอกประกอบดวย กานใบแผน

ใบ เสนกลางใบ และเสนใบ พืชบาง

ชนิดอาจไมมีกานใบ ท่ีโคนกานใบ

อาจพบหรือไมพบหูใบ 

โครงสรางภายในของใบตัดตาม

ขวาง ประกอบดวยเนื้อเยื่อ ๓ กลุม 

ไดแก เอพิเดอรมิส มีโซฟลลและ

เน้ือเยื่อทอลําเลียง 

3 ชั่วโมง 3/2/0/0 

2. การลําเลียง

ของพืช 

ม.5/5 สืบคนขอมูล สังเกต และ

อธิบายการแลกเปลี่ยนแกสและ

การคายน้ําของพืช 

13. อธิบายการแลกเปลี่ยนแกสและการคาย

น้ําของพืช (K =3) 

14. สืบคนขอมูลการแลกเปลี่ยนแกสและ

พืชมีการแลกเปลี่ยนแกสและการ

คายน้ําผานทางปากใบเปนสวนใหญ 

ปากใบพบได ท่ีใบและลําตนออน 

3 ชั่วโมง 3/2/0/0 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

การคายน้ําของพืช (P =4) 

15. สังเกตการแลกเปลี่ยนแกสและการคาย

น้ําของพืช (P) 

16. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

เมื่ อความชื้ นสั มพั ทธ ในอากาศ

ภายนอกต่ํากวาความชื้นสัมพัทธ

ภายในใบพืชทําใหน้ําภายในใบพืช

ระเหยเปนไอออกมาทางรูปากใบ 

เรียกวา การคายน้ํา 

ความชื้นในอากาศ ลม อุณหภูมิ 

สภาพน้ําในดินความเขมของแสง 

เปนปจจัยท่ีมีผลตอการคายน้ําของ

พืช 

ม.5/6 สืบคนขอมูล และอธิบาย

กลไกการลําเลียงน้ําและธาตุ

อาหารของพืช 

 

 

17. อธิบายกลไกการลําเลียงน้ําและธาตุ

อาหารของพืช (K =4) 

18. สืบคนขอมูลกลไกการลําเลียงน้ําและ

ธาตุอาหารของพืช (P =3) 

19. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

พืชดูดน้ําและธาตุอาหารตาง ๆ จาก

ดิน โดยเซลลขนรากแลวลําเลียง

ผ านชั้ นคอร เทกซ เข าสู เนื้ อ เยื่ อ

ลําเลียงน้ําในชั้นสตีล ซึ่งเปนการดูด

น้ําจากดินสู เนื้อเยื่อลําเลียงน้ําใน

แนวระนาบ และลําเลียงไปยังสวน

ตาง ๆ ของพืชในแนวดิ่ง 

ในสภาวะปกติการลําเลียงน้ําจาก

3 ชั่วโมง 6/2/0/0 



37 

 

 

หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

รากสูยอดของพืชอาศัยแรงดึงจาก

การคายน้ํา รวมกับแรงโคฮีชัน แรง

แอดฮีชัน 

ในภาวะที่บรรยากาศมีความชื้น

สัมพัทธสูงมากจนไมสามารถเกิด

การคายน้ําไดตามปกติ น้ําที่เขาไป

ในเซลล รากจะทํ าให เกิดแรงดัน

เรี ย ก ว าแ รงดั น ราก  ทํ า ให เกิ ด

ปรากฏการณกัตเตชัน 

พืชแตละชนิดตองการปริมาณและ

ชนิดของธาตุอาหารแตกตางกัน 

สามารถนําความรูเกี่ยวกับสมบัติ

ของธาตุอาหารชนิดตาง ๆ ที่ มีผล

ต อ ก าร เจ ริญ เติ บ โต ขอ งพื ช ใน

สารละลายธาตุอาหารเพื่อให พืช

เจริญเติบโตไดตามที่ตองการ 

ม.5/7 สืบคนขอมูล อธิบาย 20. อธิบายความสําคัญของธาตุอาหารและ อ าห ารที่ ได จ า ก ก ระ บ วน ก าร 3 ชั่วโมง 3/2/0/0 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

ความสําคัญของธาตุอาหารและ

ยกตัวอยางธาตุอาหารที่สําคัญที่มี

ผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

ยกตัวอยางธาตุอาหารที่สําคัญท่ีมีผลตอการ

เจริญเติบโตของพืช (K =4) 

21. สืบคนขอ มูล  ความสํ าคัญของธาตุ

อาหารและยกตัวอยางธาตุอาหารที่สําคัญที่

มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช (P =4) 

22. ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ ง าน ที่ ไ ด รั บ

มอบหมาย (A = 1) 

สังเคราะหดวยแสงจากแหลงสราง 

จะถูกเปลี่ยนแปลงเปนซูโครสและ

ลําเลียงผานทางทอโฟลเอ็ม โดย

อาศัยกลไกการลําเลียงอาหารในพืช

ซึ่งเกี่ยวของกับแรงดันน้ําไปยังแหลง

รับ 

ม.5/8 อธิบายกลไกการลําเลียง

อาหารในพืช 

23. อธิบายกลไกการลําเลียงอาหารในพืช (K 

4) 

24. จําแนกความแตกต างระหวางการ

ลําเลียงอาหาร กับการลําเลียงน้ําและแรธาตุ 

โดยใชแผนผัง (P ประเมินแตไมมีคะแนน) 

25. ค ว าม รับ ผิ ด sช อ บ ต อ งาน ท่ี ได รับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

อ าห ารที่ ได จ า ก ก ระ บ วน ก าร

สังเคราะหดวยแสงจากแหลงสราง 

จะถูกเปลี่ยนแปลงเปนซูโครสและ

ลําเลียงผานทางทอโฟลเอ็ม โดย

อาศัยกลไกการลําเลียงอาหารในพืช

ซึ่งเกี่ยวของกับแรงดันน้ําไปยังแหลง

รับ 

3 ชั่วโมง 3/2/0/0 

3. การสังเคราะห

ดวยแสง 

ม.5/9 สืบคนขอมูล และสรุป

การศึกษาที่ไดจากการทดลองของ

นักวิทยาศาสตรในอดีตเกี่ยวกับ

26. การศึกษาที่ ได จากการทดลองของ

นักวิทยาศาสตรในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ

สังเคราะหด วยแสง (K ประเมินแต ไมมี

การศึกษาคนควาของ

นกัวิทยาศาสตรในอดีตทําใหได

ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ

6 ชั่วโมง 3/2/0/0 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

กระบวนการสังเคราะหดวยแสง คะแนน) 

27. สืบคนขอมูล เกี่ยวกับการศึกษาที่ไดจาก

การทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีต

เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง (P 

=2) 

28. สรุปผลการสืบคนเกี่ยวกับการศึกษาที่

ไดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตรใน

อดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะหดวย

แสงโดยใชแผนภาพ (P =1) 

29. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

สังเคราะหดวยแสงมาเปนลําดับขั้น

จนไดขอสรุปวาคารบอนไดออกไซด

และน้ํา เปนวัตถุดิบที่พืชใชใน

กระบวนการสังเคราะหดวยแสง 

และผลผลิตที่ไดคือ น้ําตาล 

ออกซิเจน 

ม.5/10 อธิบายขั้นตอนท่ีเกิดขึ้น

ในกระบวนการสังเคราะหดวย

แสงของพืช C3 

30. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสงของพืช C3 (K =4) 

31. สรุปเกี่ยวกับการศึกษาที่ ไดจากการ

ทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเกี่ยวกับ

กระบวนการสังเคราะหดวยแสงโดยใช

แผนภาพ (P ประเมินแตไมมีคะแนน) 

กระบวนการสังเคราะหดวยแสงม๒ี 

ขั้นตอน คือ ปฏิกิริยาแสง และการ

ตรึงคารบอนไดออกไซด 

ปฏิกิริยาแสงเปนปฏิกิริยาท่ีเปลี่ยน

พลังงานแสงเปนพลังงานเคมีโดย

แสงออกซิไดสโมเลกุลสารสีที่ไทลา

3 ชั่วโมง 0/0/3/4 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

32. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A =1) 

คอยดของคลอโรพลาสตทําใหเกิด

การถายทอดอิเล็กตรอน ได

ผลิตภัณฑเปน ATP และNADPH+ 

H+ ในสโตรมาของคลอโรพลาสต 

ม.5/11 เปรียบเทียบกลไกการ

ตรึงคารบอนไดออกไซดในพืช C3 

พืช C4 และ พืช CAM 

33. อธิบายกลไกการตรึง

คารบอนไดออกไซดในพืช C3 พืช C4 และ 

พืช CAM (K =3) 

34. เปรียบเทียบกลไกการตรึง

คารบอนไดออกไซดในพืช C3 พืช C4 และ 

พืช CAM (P ประเมินแตไมมีคะแนน) 

35. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

พืช C4 ตรึงคารบอนอนินทรีย๒ 

ครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นท่ีเซลลมีโซฟลล

โดย PEP และเอนไซมเพบคารบอก

ซิเลส ไดสารประกอบที่มีคารบอน๔ 

อะตอม คือ OAA ซึ่งจะมีการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีได

สารประกอบที่มีคารบอน ๔ 

อะตอมคือ กรดมาลิก ซึ่งจะถูก

ลําเลียงไปจนถึงเซลลบันเดิลชีทและ

ปลอยคารบอนไดออกไซดในคลอ

โรพลาสตเพ่ือใชในวัฏจักรคัลวินตอ

ไป 

พืช CAM มีกลไกในการตรึง

3 ชั่วโมง 0/0/3/2 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

คารบอนไดออกไซดคลายพืช C4 

แตมีการตรึงคารบอนอนินทรีย ทั้ง 

๒ คร้ังในเซลลเดียวกัน โดยเซลลมี

การตรึงคารบอนอนินทรียคร้ังแรก

ในเวลากลางคืนและปลอยออกมา

ในเวลากลางวันเพ่ือใชในวัฏจักรคัล

วินตอไป 

ม.5/12 สืบคนขอมูล อภิปราย 

และสรุปปจจัยความเขมของแสง 

ความเขมขนของ

คารบอนไดออกไซด และอุณหภูมิ 

ท่ีมีผลตอการสังเคราะหดวยแสง

ของพืช 

36. อธิบายปจจัยความเขมของแสง ความ

เขมขนของคารบอนไดออกไซด และ

อุณหภูมิ ท่ีมีผลตอการสังเคราะหดวยแสง

ของพืช (K =4) 

37. สืบคนขอมูล ปจจัยความเขมของแสง 

ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด และ

อุณหภูมิ ท่ีมีผลตอการสังเคราะหดวยแสง

ของพืช (P =1) 

38. อภิปรายปจจัยความเขมของแสง ความ

เขมขนของคารบอนไดออกไซด และ

• ปจจัยที่มีผลตอการสังเคราะหดวย

แสง เชนความเขมของแสง ความ

เขมขนของคารบอนไดออกไซด

อุณหภูมิปริมาณน้ําในดินธาตุอาหาร 

อายุใบ 

6 ชั่วโมง 0/0/3/2 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

อุณหภูมิ ท่ีมีผลตอการสังเคราะหดวยแสง

ของพืช (P =1) 

39. ลงขอสรุปปจจัยความเขมของแสง 

ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด และ

อุณหภูมิ ท่ีมีผลตอการสังเคราะหดวยแสง

ของพืช (P =1) 

40. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

4. การสืบพันธุ

ของพืช 

ม.5/13 อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบ

สลับของพืชดอก 

41. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 

(K =4) 

42. เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตแบบสลับของ

พืชดอก กับ มอส และเฟรน โดยใชแผนภาพ 

(P ประเมินแตไมมีคะแนน) 

43. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

44. มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ (HOT = 

2) 

พืชดอกมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ 

ประกอบดวยระยะท่ีสรางสปอร

เรียก ระยะสปอโรไฟต(2n)และ

ระยะที่สรางเซลลสืบพันธุเรียกระยะ

แกมีโทไฟต(n) 

สวนประกอบของดอกที่เกี่ยวของ

กับการสืบพันธุโดยตรงคือชั้นเกสร

เพศผูและชั้นเกสรเพศเมียซึ่งจํานวน

รังไขเกี่ยวของกับการเจริญเปนผล

3 ชั่วโมง 0/0/3/2 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

ชนิดตาง ๆ 

ม.5/14 อธิบาย และเปรียบเทียบ

กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุ

เพศผูและเพศเมียของพืชดอก

และอธิบายการปฏิสนธิของพืช

ดอก 

45. อธิบายกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุ

เพศผูและเพศเมียของพืชดอกและอธิบาย

การปฏิสนธิของพืชดอก (K =3) 

46. เปรียบเทียบกระบวนการสรางเซลล

สืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอกและ

อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก (P ประเมิน

แตไมมีคะแนน) 

47. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

พืชดอกสรางไมโครสปอรและเมกะ

สปอรซึ่งอาจสรางในดอกเดียวกัน

หรือตางดอกหรือตางตนกัน 

• การสรางไมโครสปอรของพืชดอก

เกิดขึ้นโดยไมโครสปอรมาเทอร

เซลลแบงเซลลแบบไมโอซิสไดไมโค

รสปอรโดยไมโครสปอรนี้แบงเซลล

แบบไมโทซิสได๒ เซลลคือ ทิวบ

เซลลและเจเนอเรทิฟเซลลเมื่อมีการ

ถายเรณูไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย 

ทิวบเซลลจะงอกหลอดเรณูและเจ

เนอเรทิฟเซลลแบงไมโทซิสไดเซลล

สืบพันธุเพศผู๒ เซลล 

การสรางเมกะสปอรเกิดขึ้นภายใน

ออวุลในรังไขโดยเซลลท่ีเรียกวา เม

กะสปอรมาเทอรเซลลแบงไมโอซิส

3 ชั่วโมง 0/0/3/2 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

ไดเมกะสปอรซึ่งในพืชสวนใหญจะ

เจริญพัฒนาตอไปไดเพียง ๑ เซลลที่

เหลืออีก๓ เซลลจะฝอ เมกะสปอร

จะแบงไมโทซิส ๓ คร้ัง ได๘ 

นิวเคลียส ท่ีประกอบดวย ๗ เซลล

โดยมี๑ เซลลที่ทําหนาที่เปนเซลล

สืบพันธุเรียกเซลลไขสวนอีก ๑ 

เซลลมี๒ นิวเคลียส เรียกโพลารนิ

วคลีไอ 

การปฏิสนธิของพืชดอกเปนการ

ปฏิสนธิคู โดยคูหนึ่งเปนการรวมกัน

ของสเปรมเซลลหนึ่งกับเซลลไขได

เปนไซโกต ซึ่งจะเจริญและพัฒนา

ไปเปนเอ็มบริโอ และอีกคูหนึ่งเปน

การรวมกันของสเปรมอีกเซลลหนึ่ง

กับโพลารนิวคลีไอไดเปนเอนโด

สเปรมนิวเคลียสซึ่งจะเจริญและ
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

พัฒนาตอไปเปนเอนโดสเปรม 

ม.5/15 อธิบายการเกิดเมล็ดและ

การเกิดผลของพืชดอกโครงสราง

ของเมล็ดและผล และยกตัวอยาง

การใชประโยชนจากโครงสราง

ตาง ๆ ของเมล็ดและผล 

48. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของ

พืชดอกโครงสรางของเมล็ดและผล และ

ยกตัวอยางการใชประโยชนจากโครงสราง

ตาง ๆ ของเมล็ดและผล (K =4) 

49. เปรียบเทียบการเกิดเมล็ดและการ

เกิดผลของพืชดอกโดยใชแผนภาพ (P 

ประเมินแตไมมีคะแนน) 

50. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

• ภายหลังการปฏิสนธิออวุลจะมี

การเจริญและพัฒนาไปเปนเมล็ด 

และรังไขจะมีการเจริญและพัฒนา

ไปเปนผล 

โครงสรางของเมล็ดประกอบดวย 

เปลือกเมล็ดเอ็มบริโอ และเอนโด

สเปรม โครงสรางของผล

ประกอบดวย ผนังผล และเมล็ด ซึ่ง

แตละสวนของโครงสรางจะมี

ประโยชนตอพืชเองและตอสิ่งมีชีวิต

อื่น 

3 ชั่วโมง 0/0/6/2 

ม.5/16 ทดลอง และอธิบาย

เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอ

การงอกของเมล็ด สภาพพักตัว

ของเมล็ดและบอกแนวทางในการ

แกสภาพพักตัวของเมล็ด 

51. อธิบายเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอ

การงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด

และบอกแนวทางในการแกสภาพพักตัวของ

เมล็ด (K =3) 

52. ทดลองเกี่ยวกบัปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอ

เมล็ดที่เจริญเต็มท่ีจะมีการงอกโดย

มีปจจัยตาง ๆที่มีผลตอการงอกของ

เมล็ด เชน น้ําหรือความชื้น

ออกซิเจน อุณหภูมิและแสง เมล็ด

บางชนิดสามารถงอกไดทันทีแต

3 ชั่วโมง 0/0/3/2 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

การงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด

และบอกแนวทางในการแกสภาพพักตัวของ

เมล็ด (P =4) 

53. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

54. มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ (HOT =2) 

เมล็ดบางชนิดไมสามารถงอกได

ทันทีเพราะอยูในสภาพพักตัว 

เมล็ดบางชนิดมีสภาพพักตัว

เน่ืองจากมีปจจัยบางประการท่ีมีผล

ยับยั้งการงอกของเมล็ดซึ่งสภาพพัก

ตัวของเมล็ดสามารถแกไขไดหลาย

วิธีตามปจจัยที่ยับยั้ง 

5. การควบคุม

การเจริญเติบโต

และการ

ตอบสนองของพืช 

ม.5/17 สืบคนขอมูล อธิบาย

บทบาทและหนาที่ของออกซิน ไซ

โทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน 

และกรดแอบไซซิก และอภิปราย

เกี่ยวกับการนําไปใชประโยชน

ทางการเกษตร 

ม.5/18 สืบคนขอมูล ทดลอง 

และอภิปรายเกี่ยวกับ สิ่งเรา

ภายนอกที่มีผลตอการ

เจริญเติบโตของพืช 

55. อธิบายบทบาทและหนาท่ีของออกซิน 

ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรด

แอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการนําไปใช

ประโยชนทางการเกษตร (K =4) 

56. สืบคนขอมูลบทบาทและหนาที่ของออก

ซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และ

กรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการ

นําไปใชประโยชนทางการเกษตร (P =3) 

57. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

พืชสรางสารควบคุมการเจริญเติบโต

หลายชนิดที่สวนตาง ๆ ซึ่งสารนี้

เปนสิ่งเราภายในท่ีมีผลตอการ

เจริญเติบโตของพืชเชน ออกซิน ไซ

โทไคนินจิบเบอเรลลิน เอทิลีน และ

กรดแอบไซซิก 

แสงสวาง แรงโนมถวงของโลก 

สารเคมีและน้ําเปนสิ่งเราภายนอกที่

มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

• ความรูเกี่ยวกับการตอบสนองตอ

3 ชั่วโมง 0/0/3/2 

 3 ชั่วโมง 0/0/3/2 
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หนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ ชั่วโมง/แผน 

คะแนน 

(PrM/M/

PoM/F) 

58. อธิบายเกี่ยวกับ สิ่งเราภายนอกที่มีผล

ตอการเจริญเติบโตของพืช (K ประเมินแตไม

มีคะแนน) 

59. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับ สิ่งเราภายนอกที่มี

ผลตอการเจริญเติบโตของพืช (P =2) 

60. ทดลองเกี่ยวกับ สิ่งเราภายนอกท่ีมีผล

ตอการเจริญเติบโตของพืช (P =2) 

61. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย (A ประเมินแตไมมีคะแนน) 

สิ่งเราภายในและสิ่งเราภายนอกท่ีมี

ผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

สามารถนํามาประยุกตใชควบคุม

การเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิต 

และยืดอายผลผลิตได 
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แบบประเมินหนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในชองวาท่ีตรงกับระดับการประเมิน 

 ระดับการประเมิน 4  หมายถึง  มีความสอดคลอง/ เชื่อมโยง/ เหมาะสม มากท่ีสุด 

      3  หมายถึง  มีความสอดคลอง/ เชื่อมโยง/ เหมาะสม มาก 

      2  หมายถึง  มีความสอดคลอง/ เชื่อมโยง/ เหมาะสม นอย 

      1  หมายถึง  มีความสอดคลอง/ เชื่อมโยง/ เหมาะสม นอยที่สุด 

รายการประเมิน ระดับการ

ประเมิน 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูนาสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. ชื่อหนวยการเรียนรู/ผลการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค มีความเชื่อมโยงกันอยางเหมาะสม 

    

3. ความสอดคลองของหนวยการเรียนรู เวลา และคะแนน      

4. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู/ สาระสําคัญ/ 

ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู  

    

5. จุดประสงคการเรียนรูสามารถช้ีนําใหพัฒนาผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูดานเนื้อหา      

6. จุดประสงคการเรียนรูสามารถช้ีนําใหพัฒนาผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูดานทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

    

7. จุดประสงคการเรียนรูสามารถช้ีนําใหพัฒนาผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูดานจิตวิทยา

ศาสตร 

    

8. จุดประสงคการเรียนรูสามารถช้ีนําใหพัฒนาผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูดานสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียน 

    

9. จุดประสงคการเรียนรูสามารถช้ีนําใหพัฒนาผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูดานคุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

    

10. จุดประสงคการเรียนรูสงเสริมใหออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และสื่อการเรียนรูได

อยางหลากหลาย 

    

ขอคิดเห็น/ เสนอแนะ 

............................................................................................................................................................................ 
การแปลความหมายการประเมินหนวยการเรียนรู 

10 - 15 ปรับปรุง 16 - 25  พอใช 26 - 35  ดี 36 - 40  ดีมาก 

     ลงชื่อ                                         ผูประเมิน 

     (......................................................) 
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การพัฒนาตนเองของครูผูสอน 

1. อบรมดานหลักสูตรและการสอน ไมนอยกวา 20 ชั่วโมง 

2. อบรมดาน ICT  ไมนอยกวา   20 ชั่วโมง 
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i
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). แนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. 


