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3.2.6 สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 

 
หลักการ     รู้การเปล่ียนแปลง รู้ความแตกต่าง รู้ชีวิต 
สาระการเรียนรู้  
 การเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพนั้น ๆ ได้ข้อมูลการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ 
คุณสมบัติ และพฤติกรรม แล้วน ามาเปรียบเทียบตนเองและผู้อื่นกับชีวภาพรอบกาย เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
ล าดับการเรียนรู้ 
 1) สัมผัสเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพ 
 1.1) ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ได้ข้อมูลการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ 
 1.2) ศึกษาด้านคุณสมบัติ ได้ข้อมูลการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างด้านคุณสมบัติ 
 1.3) ศึกษาด้านพฤติกรรม ได้ข้อมูลการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างด้านพฤติกรรม 
 2) เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงและความแตกต่าง 
 2.1) รูปลักษณ์กับรูปกายตน 
 2.2) คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
 2.3) พฤติกรรมกับจิต อารมณ์ และพฤติกรรมของตน 
 3) สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 
 4) สรุปแนวทางเพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
อธิบายล าดับการเรียนรู้ 
ล าดับการเรียนรู้ที่ 1 สัมผัสเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อรู้วงจรชีวิตของชีวภาพ 
กระบวนการเรียนรู้ 
 1) เรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพ 
 1.1) เรียนรู้วงจรชีวิตด้านรูปลักษณ์ 
 1.1.1) เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
 เป็นการเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพ (พืช) ในช่วงท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี และระบุอายุทุกส่วนประกอบของพืช 
ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด โดยมีการเรียนรู้เรื่อง รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ ขนาด จ านวน ฯลฯ 
 1. การก าหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 
 1.1. เลือกพืชศึกษาในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี ครบทุกส่วนประกอบและระบุอายุของพืช 
 1.2. ก าหนดจ านวนของพืชศึกษาให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน โดยพิจารณาจากการจัดกลุ่มและการ
วางแผนการทดลอง ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลซ้ าเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความแม่นย าและน่าเช่ือถือ เช่น ระดับ
ประถมศึกษา อย่างน้อยจ านวน 5 ซ้ า ระดับมัธยมศึกษา อย่างน้อยจ านวน 10 ซ้ า  
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 2. การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
 2.1. เรื่องท่ีจะเรียนรู้ เช่น รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ ขนาด จ านวน ฯลฯ 
 2.2. ส่วนประกอบของพืช เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 
 2.3. น าส่วนประกอบของพืชมาก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้  
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.140  ส่วนประกอบของปัจจัยหลักในระยะท่ีเติบโตเต็มท่ี 
 
ตัวอย่างเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :  
 การเรียนรู้รูปร่างของแผ่นใบหม่อน ในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ (ระบุอายุ)  
    วิธีการศึกษา : การเรียนรู้ 
     ตัวแปรที่ศึกษา : รูปร่างของแผ่นใบหม่อน 
     ขอบเขตของการศึกษา : ในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ (ระบุอายุ) และสถานที่ 
 3. เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์  
    เป็นการเรียนรู้เรื่องท่ีได้ก าหนด โดยแสดงวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  (ออกแบบตาราง
บันทึก) และสรุปผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา 
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ตารางที ่3.1  ตารางแสดงผลการเรียนรู้รูปร่างของแผ่นใบหม่อน ในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี 

ระยะ/วัน รูปร่างของแผ่นใบหม่อน ในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี 

ระยะโตเต็มท่ี 
(20 วัน) 

 
 

 1.1.2) เรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ 
 เป็นการเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพ (พืช) ในแต่ละช่วงอายุ อย่างน้อย 4 ช่วงอายุ ทุกส่วนประกอบของพืช ราก 
ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด โดยมีการเรียนรู้เรื่อง รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ ขนาด จ านวน ฯลฯ 
 1. การก าหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 
  1.1  เลือกพืชศึกษาในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี ครบทุกส่วนประกอบ 
  1.2  ระบุอายุของพืช อย่างน้อย 4 ช่วงอายุ 
  1.3 ก าหนดจ านวนของพืชศึกษาให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน โดยพิจารณาจากการจัดกลุ่มและการ
วางแผนการทดลอง ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลซ้ าเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความแม่นย าและน่ าเช่ือถือ เช่น ระดับ
ประถมศึกษา อย่างน้อยจ านวน 5 ซ้ า ระดับมัธยมศึกษา อย่างน้อยจ านวน 10 ซ้ า 
 2.  การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
  2.1  เรื่องท่ีจะเรียนรู้ เช่น รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ ขนาด จ านวน ฯลฯ 
  2.2  ส่วนประกอบของพืช เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 
  2.3  น าส่วนประกอบของพืชมาก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้  
 
 
 
ตัวอย่างเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :  
 การเรียนรู้รูปร่างของแผ่นใบหม่อน ในระยะที่มีการเจริญเติบโตในแต่ระยะช่วงอายุ (ระบุช่วงอายุ) 
    วิธีการศึกษา : การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง 
     ตัวแปรที่ศึกษา : รูปร่างของรากพริกขี้หนู 
     ขอบเขตของการศึกษา : ในแต่ระยะช่วงอายุ (ระบุช่วงอายุ) และสถานที่ 
 3.  เรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์  
     เป็นการเรียนรู้เรื่องท่ีได้ก าหนด โดยแสดงวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตาราง
บันทึก) และสรุปผลการเรียนรู้  
 
 
 

วิธีการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา 
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ตารางที ่3.2  ตารางแสดงผลการเรียนรู้รูปร่างของแผ่นใบหม่อน ในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตในแต่ระยะช่วง
อายุ 

ระยะ/วัน การเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ 

ระยะอ่อน (3 วัน) 

 

ระยะกลาง (7 วัน) 

 

ระยะโตเต็มท่ี (20 วัน) 

 

ระยะแก่ (30 วัน) 

 

ระยะแก่เต็มท่ี (45 วัน) 

 
 
 1.2) เรียนรู้วงจรชีวิตด้านคุณสมบัติ 
 1.2.1) เรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 
 เป็นการเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพ (พืช) ในช่วงท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ีทุกส่วนประกอบของพืช ราก ล าต้น 
ใบ ดอก ผล เมล็ด โดยมีการเรียนรู้ด้านเคมี เช่น รสชาติ กล่ิน การติดสี สารต่าง ๆ ด้านฟิสิกส์ เช่น ความแข็ง 
ความเหนียว การลอยน้ า การยืดหยุ่น ฯลฯ 
 1. การก าหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 
  1.1  เลือกพืชศึกษาในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี ครบทุกส่วนประกอบ 
  1.2  ก าหนดจ านวนของพืชศึกษาให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน โดยพิจารณาจากการจัดกลุ่มและการ
วางแผนการทดลอง ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลซ้ าเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความแม่นย าและน่าเช่ือถือ เช่น ระดับ
ประถมศึกษา อย่างน้อยจ านวน 5 ซ้ า ระดับมัธยมศึกษา อย่างน้อยจ านวน 10 ซ้ า 
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 2.  การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
  2.1  เรื่องท่ีจะเรียนรู้ เช่น รสชาติ กล่ิน การติดสี ความแข็ง ความเหนียว การลอยน้ า การยืดหยุ่น 
ฯลฯ 
  2.2  ส่วนประกอบของพืช เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 
  2.3  น าส่วนประกอบของพืชมาก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
 
 
 
ตัวอย่างเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :  
 การเรียนรู้การได้กลิ่นของผลหม่อนในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ (ระบุช่วงอายุ) 
    วิธีการศึกษา : การเรียนรู้ 
     ตัวแปรที่ศึกษา : การได้กลิ่นของผลหม่อน 
     ขอบเขตของการศึกษา : ในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ (ระบุช่วงอายุ) และสถานที่ 
 3.  เรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 
    เป็นการเรียนรู้เรื่องท่ีได้ก าหนด โดยแสดงวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตาราง
บันทึก) และสรุปผลการเรียนรู้  

 
 

ภาพที่ 3.141  การเรียนรู้การเปล่ียนแปลงการได้กล่ินของผลหม่อนในแต่ละช่วงอายุ 
 

ตารางที ่3.3  ตารางแสดงผลการเรียนรู้การได้กล่ินของผลหม่อนในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี  

ระยะ/วัน ผลหม่อนในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี 

ระยะโตเต็มท่ี (25 วัน) 

 

วิธีการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา 
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 1.2.3) เรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติ 
 เป็นการเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพ (พืช) ในแต่ละช่วงอายุ อย่างน้อย 4 ช่วงอายุ ทุกส่วนประกอบของพืช ราก 
ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด โดยมีการเรียนรู้ด้านเคมี เช่น รสชาติ กล่ิน การติดสี  สารต่าง ๆ ด้านฟิสิกส์ เช่น 
ความแข็ง ความเหนียว การลอยน้ า การยืดหยุ่น ฯลฯ 
 1. การก าหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 
  1.1  เลือกพืชศึกษาในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี ครบทุกส่วนประกอบ 
  1.2  ระบุอายุของพืช อย่างน้อย 4 ช่วงอายุ 
  1.3  ก าหนดจ านวนของพืชศึกษาให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน โดยพิจารณาจากการจัดกลุ่มและการ
วางแผนการทดลอง ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลซ้ าเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความแม่นย าและน่าเช่ือถือ เช่น ระดับ
ประถมศึกษา อย่างน้อยจ านวน 5 ซ้ า ระดับมัธยมศึกษา อย่างน้อยจ านวน 10 ซ้ า 
 2.  การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
  2.1  เรื่ อง ท่ีจะ เรียนรู้  เ ช่น รสชาติ กล่ิน การติดสี ความแข็ง  ความเหนียว การลอยน้ า  
การยืดหยุ่น ฯลฯ 
  2.2  ส่วนประกอบของพืช เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 
  2.3  น าส่วนประกอบของพืชมาก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
 
 
 
ตัวอย่างเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านเคมี :  
 การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงกลิ่นของผลหม่อนในแต่ละช่วงอายุ (ระบุช่วงอายุ) 
    วิธีการศึกษา : การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง 
     ตัวแปรที่ศึกษา : กลิ่นของผลหม่อน 
     ขอบเขตของการศึกษา : ในแต่ละช่วงอายุ (ระบุช่วงอายุ) และสถานที่ 
ตัวอย่างเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านฟิสิกส์ :  
 การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงการลอยน้ าของผลหม่อนในแต่ละช่วงอายุ (ระบุช่วงอายุ) 
    วิธีการศึกษา : การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง 
     ตัวแปรที่ศึกษา : การลอยน้ าของผลหม่อน 
     ขอบเขตของการศึกษา : ในแต่ละช่วงอายุ (ระบุช่วงอายุ) และสถานที่ 
3.  เรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติ 
 เป็นการเรียนรู้เรื่องท่ีได้ก าหนด โดยแสดงวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตาราง
บันทึก) และสรุปผลการเรียนรู้ 
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ตารางที ่3.4  ตารางแสดงผลการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงการได้กล่ินของผลหม่อนในแต่ละช่วงอายุ 
 

ระยะ/วัน การเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติ 

ระยะอ่อน (5 วัน) 

 

ระยะกลาง (10 วัน) 

 

ระยะโต (20 วัน) 

 

ระยะโตเต็มท่ี (25วัน) 

 

ระยะแก่ (30 วัน) 

 

ระยะแก่เต็มท่ี (35 วัน) 
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1.3) เรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรม 

 1.3.1) เรียนรู้ด้านพฤติกรรม 
 เป็นการเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพ (พืช) ในช่วงท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ีทุกส่วนประกอบของพืช ราก ล าต้น 
ใบ ดอก ผล เมล็ด โดยมีการเรียนรู้พฤติกรรมท่ีมีการตอบสนองต่อปัจจัยภายใน และภายนอก ท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก เช่น การหุบ การบาน การคายน้ า การร่วง การโน้มเข้า
หาแสง การลู่ลม การเปล่ียนสี การตอบสนองต่อปัจจัยภายใน เช่น ฮอร์โมน  
 1. การก าหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 
  1.1  เลือกพืชศึกษาในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี ครบทุกส่วนประกอบ 
  1.2  ก าหนดจ านวนของพืชศึกษาให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน โดยพิจารณาจากการจัดกลุ่มและการ
วางแผนการทดลอง ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลซ้ าเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความแม่นย าและน่าเช่ือถือ เช่น ระดับ
ประถมศึกษา อย่างน้อยจ านวน 5 ซ้ า ระดับมัธยมศึกษา อย่างน้อยจ านวน 10 ซ้ า 
 2.  การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
  2.1  เรื่องท่ีจะเรียนรู้ เช่น การหุบ การบาน การคายน้ า การร่วง การโน้มเข้าหาแสง การลู่ลม  
การเปล่ียนสี ฯลฯ 
  2.2  ส่วนประกอบของพืช เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 
  2.3  น าส่วนประกอบของพืชมาก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
 
 
 
ตัวอย่างเรื่องท่ีจะเรียนรู้การตอบสนองต่อปัจจัยภายใน :  
 การเรียนรู้การคายน้ าของใบหม่อนในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ (ระบุช่วงอายุ) 
    วิธีการศึกษา : การเรียนรู้ 
     ตัวแปรที่ศึกษา : การคายน้ าของใบหม่อน 
     ขอบเขตของการศึกษา : ในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี (ระบุช่วงอายุ) และสถานท่ี 
 3.  เรียนรู้ด้านพฤติกรรม 
    เป็นการเรียนรู้เรื่องท่ีได้ก าหนด โดยแสดงวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตาราง
บันทึก) และสรุปผลการเรียนรู้  
 1.3.2) เรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรม 
 เป็นการเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพ (พืช) ในแต่ละช่วงอายุ อย่างน้อย 4 ช่วงอายุ ทุกส่วนประกอบของพืช 
ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด โดยมีการเรียนรู้พฤติกรรมท่ีมีการตอบสนองต่อปัจจัยภายใน และภายนอก ท่ีมี
ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก เช่น การหุบ การบาน การคายน้ า การร่วง  
การโน้มเข้าหาแสง การลู่ลม การเปล่ียนสี การตอบสนองต่อปัจจัยภายใน เช่น ฮอร์โมน  
 1. การก าหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 
  1.1  เลือกพืชศึกษาในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี ครบทุกส่วนประกอบ 
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  1.2  ระบุอายุของพืช อย่างน้อย 4 ช่วงอายุ 
  1.3  ก าหนดจ านวนของพืชศึกษาให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน โดยพิจารณาจากการจัดกลุ่มและการ
วางแผนการทดลอง ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลซ้ าเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความแม่นย าและน่าเช่ือถือ เช่น ระดับ
ประถมศึกษา อย่างน้อยจ านวน 5 ซ้ า ระดับมัธยมศึกษา อย่างน้อยจ านวน 10 ซ้ า 
 2. การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
  2.1 เรื่องท่ีจะเรียนรู้ เช่น การหุบ การบาน การคายน้ า การร่วง การโน้มเข้าหาแสง การลู่ลม  
การเปล่ียนสี ฯลฯ 
  2.2  ส่วนประกอบของพืช เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 
  2.3  น าส่วนประกอบของพืชมาก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
 
 
 
ตัวอย่างเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :  
 การเรียนรู้การคายน้ าของใบหม่อนในแต่ละช่วงอายุ (ระบุช่วงอายุ) 
    วิธีการศึกษา : การเรียนรู้ 
     ตัวแปรที่ศึกษา : การตอบสนองต่อฮอร์โมนของรากพริกขี้หนู 
     ขอบเขตของการศึกษา : ในแต่ละช่วงอายุ (ระบุช่วงอายุ) และสถานท่ี 
 3.  เรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรม 
     เป็นการเรียนรู้เรื่องท่ีได้ก าหนด โดยแสดงวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตาราง
บันทึก) และสรุปผลการเรียนรู้ 
 
ล าดับการเรียนรู้ที่ 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง 
วัตถุประสงค์  
 1) เพื่อรู้การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างระหว่างพืชกับตน / คน 
กระบวนการเรียนรู้ 
 1) เรียนรู้วิธีการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างระหว่างพืชกับตน / คน 
 1.1) วิธีการสรุปผลการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของพืช โดยน าผลการเรียนรู้การเปล่ียนแปลง 
(รูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม) มาสรุปผลในแต่ละระยะการเจริญเติบโต 
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ตารางที ่3.5 ตารางแสดงการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างระหว่างพืชกับตน / คน 

ระระการการเจริญ 
(วัน) 

สรุปผลการเรียนรู้ 
รายละเอียด วาดภาพ 

1   
2   
3   
4   

 
 1.2) วิธีการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของคนในเรื่องของรูปกายตน / คน สมรรถภาพจิต อารมณ์ 
พฤติกรรม ของตน / คน  
 1.2.1) รูปกายตน / คน เป็นการเรียนรู้รูปกาย เช่น รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด ลักษณะ เป็น
ต้น ของผู้เรียน (ตน) 1 ระยะ และผู้อื่น (คน) ในระยะต่าง ๆ บันทึกผลเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับ
รูปลักษณ์ของพืช 
 
ตารางที ่3.6  ตารางแสดงการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างของรูปกายตน / คน 

ระดับช่วงวัย สรุปผลการเรียนรู้ รูปกายตน / คน 
วัย .......... อายุ......ปี  
วัย .......... อายุ......ปี  
วัย .......... อายุ......ปี  
วัย .......... อายุ......ปี  

 
 รูป คือ น. ส่ิงท่ีรับรู้ได้ด้วยตา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 964) 
 กาย คือ น. ตัว (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 114) 
 ตน คือ น. ตัว (ตัวคน) (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 422) 
 คน คือ น. มนุษย์ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 216) 
 
 1.2.2) สมรรถภาพ เป็นการเรียนรู้สมรรถภาพ เช่น ความสามารถในการเดิน ความสามารถใน
การวิ่ง ความสามารถทางความคิด ความจ า เป็นต้น ของผู้เรียน (ตน) 1 ระยะ และผู้อื่น (คน) ในระยะต่าง ๆ 
บันทึกผลเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพืช 
 สมรรถภาพ คือ น. ความสามารถ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 1128) 
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ตารางที ่3.7  ตารางแสดงการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างของสมรรถภาพ 

ระดับช่วงวัย สรุปผลการเรียนรู้ สมรรถภาพ 
วัย .......... อายุ......ปี  
วัย .......... อายุ......ปี  
วัย .......... อายุ......ปี  
วัย .......... อายุ......ปี  

 
 1.2.3)  จิต อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นการเรียนรู้ จิต อารมณ์และพฤติกรรมของตน เช่น  
การดีใจ การเสียใจ การไม่สบายใจ การหงุดหงิด เป็นต้น ของผู้เรียน (ตน) และผู้อื่น (คน) ในช่วงเวลาหนึ่ง 
บันทึกผลเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของพืช 
 
 จิต คือ น. ใจ ส่ิงท่ีมีหน้าท่ีรู้ คิดและนึกถึง (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 312) 
 อารมณ์ คือ น. ส่ิงท่ียึดหน่วงจิตโดยผ่านทางสายตา หู จมูก ล้ิน กายและใจ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 1367) 
 พฤติกรรม คือ น. เหตุการณ์ท่ีเป็นมาหรือท่ีจะเป็นไป ความเป็นไปในเวลากระท าการ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 768) 
 
ตารางที ่3.8  ตารางแสดงการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างของจิต อารมณ์ และพฤติกรรม 

ระดับช่วงวัย สรุปผลการเรียนรู้ จิต อารมณ์ และพฤติกรรม 
วัย .......... อายุ......ปี  
วัย .......... อายุ......ปี  
วัย .......... อายุ......ปี  
วัย .......... อายุ......ปี  

 
 2) เรียนรู้การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างระหว่างพืชกับตน / คน 
 2.1) เรียนรู้การเปรียบเทียบข้อมูลด้านการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์กับรูปกายตน / คน เป็นการ
น าผลการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ของพืชในส่วนประกอบต่างๆ น ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ส่วนต่าง ๆ ของรูปกายตน / คน 
 2.2) เรียนรู้การเปรียบเทียบข้อมูลด้านการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน / คน เป็น
การน าผลการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของพืชในส่วนประกอบต่าง ๆ น ามาพิจารณาเปรียบเทียบ
กับสมรรถภาพของตน / คน 
 2.3) เรียนรู้การเปรียบเทียบข้อมูลด้านการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของ
ตน / คน เป็นการน าผลการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมของพืชในส่วนประกอบต่าง ๆ น ามา
พิจารณาเปรียบเทียบกับจิต อารมณ์ พฤติกรรมของตน / คน 
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ล าดับการเรียนรู้ที่ 3 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 
วัตถุประสงค์  
 1) เพื่อรู้วิธีการสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 
กระบวนการเรียนรู้ 
 1)  เรียนรู้วิธีการสรุปองค์ความรู้การศึกษาด้านรูปลักษณ์ 
 1.1)  สรุปความรู้ ด้านรูปลักษณ์ของพืชศึกษา 
     น าความรู้ท้ังหมดท่ีได้จากผลการศึกษาด้านรูปลักษณ์ของพืชมาสรุปและบันทึกผล  
 1.2)  สรุปความรู้ ด้านรูปกายของตน / คน 
     น าความรู้ท้ังหมดท่ีได้จากผลการศึกษาด้านรูปกายของตน / คน มาสรุปและบันทึกผล 
 1.3) สรุปองค์ความรู้ด้านรูปลักษณ์  
     น าความรู้ท้ังหมด ด้านรูปลักษณ์ของพืชศึกษา และความรู้ด้านรูปกายของตน / คน มาสรุป
เป็นองค์ความรู้ด้านรูปลักษณ์ เพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลง มีความแตกต่างสามารถน าไปสรุปให้เกิดเป็นองค์
ความรู้และส่ิงท่ีผู้เรียนค้นพบน าไปสู่ความเข้าใจในชีวิต 
 2) เรียนรู้วิธีการสรุปองค์ความรู้การศึกษาด้านคุณสมบัติ 
 2.1) สรุปความรู้ ด้านรู้คุณสมบัติของพืชศึกษา 
  น าความรู้ท้ังหมดท่ีได้จากผลการศึกษาด้านคุณสมบัติของพืชมาสรุปและบันทึกผล  
 2.2) สรุปความรู้ ด้านสมรรถภาพของตน/คน 
  น าความรู้ท้ังหมดท่ีได้จากผลการศึกษาด้านสมรรถภาพของตน/คน มาสรุปและบันทึกผล 
 2.3) สรุปองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติ 
  น าความรู้ท้ังหมด ด้านคุณสมบัติของพืชศึกษา และความรู้ด้านสมรรถภาพของตน/คน มาสรุป
เป็นองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติ เพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลง มีความแตกต่างสามารถน าไปสรุปให้เกิดเป็นองค์
ความรู้และส่ิงท่ีผู้เรียนค้นพบน าไปสู่ความเข้าใจในชีวิต 
 3) เรียนรู้วิธีการสรุปองค์ความรู้การศึกษาด้านพฤติกรรม 
 3.1) สรุปองค์ความรู้ ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษา 
  น าความรู้ท้ังหมดท่ีได้จากผลการศึกษาด้านพฤติกรรมของพืชมาสรุปและบันทึกผล  
 3.2) สรุปองค์ความรู้ ด้านจิต อารมณ์ และพฤติกรรมของตน/คน 
  น าความรู้ท้ังหมดท่ีได้จากผลการศึกษาด้านจิต อารมณ์ และพฤติกรรมของตน/คน มาสรุปและ
บันทึกผล 
 3.3) สรุปองค์ความรู้ด้านพฤติกรรม 
  น าความรู้ท้ังหมด ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษา และความรู้ด้านจิต อารมณ์ และพฤติกรรมของ
ตน/คน มาสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านพฤติกรรม เพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลง มีความแตกต่างสามารถน าไปสรุป
ให้เกิดเป็นองค์ความรู้และส่ิงท่ีผู้เรียนค้นพบน าไปสู่ความเข้าใจในชีวิต 
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ล าดับการเรียนรู้ที่ 4 สรุปแนวทางเพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อรู้วิธีการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเรียนรู้ 
 1) เรียนรู้วิธีการน าองค์ความรู้ด้านรูปลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
    น าองค์ความรู้และส่ิงท่ีผู้เรียนค้นพบด้านรูปลักษณ์ไปก าหนดเป็นแนวคิด แนวทาง ให้สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติรอบตน รู้และเข้าใจคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน มีความเข้าใจตน ด ารงตนอย่าง
มีความสุข 
 2) เรียนรู้วิธีการน าองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 น าองค์ความรู้และส่ิงท่ีผู้เรียนค้นพบด้านคุณสมบัติไปก าหนดเป็นแนวคิด แนวทาง ให้สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติรอบตน รู้และเข้าใจคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน มีความเข้าใจตน ด ารงตนอย่าง
มีความสุข 
 3) เรียนรู้วิธีการน าองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 น าองค์ความรู้และส่ิงท่ีผู้เรียนค้นพบด้านพฤติกรรมไปก าหนดเป็นแนวคิด แนวทาง ให้สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติรอบตน รู้และเข้าใจคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน มีความเข้าใจตน ด ารงตนอย่าง
มีความสุข 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านวิชาการ 
 1) พฤกษศาสตร์ เช่น ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ข้อมูลลักษณะพรรณไม้ 
 2) ชีววิทยา เช่น วงจรชีวิต 
 3) นิเวศวิทยา เช่น ข้อมูลถิ่นอาศัย ดิน น้ า ลม แสงแดด ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
 4) สรีรวิทยา เช่น การเปล่ียนแปลงรูปลักษณ์ การเจริญเติบโต การคายน้ า การสังเคราะห์ 
ด้วยแสง 
 5) เกษตร เช่น การปลูก การดูแลรักษา 
 6) วิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การบันทึก การเปรียบเทียบ 
 7) ภาษา เช่น การเขียนบรรยาย 
 8) สังคม เช่น พฤติกรรมการตอบสนองและแสดงออก 
 9) ศิลปะ เช่น การวาดภาพ การถ่ายภาพ  

 ด้านภูมิปัญญา 
 1) การสร้างองค์ความรู้ขึ้นใหม่ 
 2) การจัดการชีวิต เข้าใจชีวิต 

 คุณธรรมและจริยธรรม 
 1) ความรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 2) ความซื่อตรง ในการศึกษาและรายงานผลท่ีถูกต้องเป็นจริง 
 3) ความมีระเบียบความรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน 
 4) ความอดทนต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น อดทนต่อความร้อนของแสงแดด 
 


