การวิเคราะห์ ความสอดคล้อง หลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู ้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตน
นับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลักธรรม
สาระที่ ๒ หน้ าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวติ ในสั งคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองดี มีคา่ นิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๒. ระบุความสามารถของ บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อ
ตนเอง ในการทาประโยชน์ สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิต
ต่อสังคมและประเทศชาติ สาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม
ปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย มีส่วนร่ วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน์

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน

ม.๓ ๓. อนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
และเลือกรับวัฒนธรรม
สากลที่เหมาะสม

 ความสาคัญของวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล
 การอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม
การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม

๕. วิเคราะห์ความจาเป็ นที่
ม.๔ต้องมีการปรับปรุ ง
ม.๖
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือก
รับวัฒนธรรมสากล

 ความหมายและความสาคัญของ
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
วัฒนธรรม
- รวบรวมฐานข้อมูลชุมชน (วิถี
 ลักษณะและ ความสาคัญของวัฒนธรรม ชุมชน)
ไทยที่สาคัญ
 การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐายไทย
รวบรวมฐานข้อมูลชุมชน
- รวบรวมวิถีชุมชน
- รวบรวมภูมิปัญญาชุมชน

ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
วัฒนธรรมไทย
 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมสากล
 แนวทางการอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
ที่ดีงาม
 วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูจ่ ากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
ชั้น
ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ป.๑ ๓. ยกตัวอย่างการใช้
 ทรัพยากรที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน เช่น
ดินสอ กระดาษ เสื้ อผ้า อาหาร
ทรัพยากรในชีวติ ประจาวัน
 ทรัพยากรส่ วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้
อย่างประหยัด
นักเรี ยน
สาธารณู ปโภคต่าง ๆ
 วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่ วนตัว
และ
ส่ วนรวมอย่างถูกต้อง และประหยัด
และคุม้ ค่า
ป.๒ ๑. ระบุทรัพยากรที่นามา
ผลิตสิ นค้าและบริ การที่ใช้
ในชีวติ ประจาวัน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน

 ทรัพยากรที่นามาใช้ในการผลิตสิ นค้า
องค์ ประกอบที่ ๕
และบริ การที่ใช้ในครอบครัวและ
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
โรงเรี ยน เช่น ดินสอและกระดาษที่
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
ผลิตจากไม้ รวมทั้งเครื่ องจักรและ
แรงงานการผลิต
 ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่

ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
หลากหลายที่มีต่อราคา คุณค่าและ
ประโยชน์ของสิ นค้าและบริ การ
รวมทั้งสิ่ งแวดล้อม

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

 หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
ป.๕ ๒. ประยุกต์ใช้แนวคิดของ
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ - สรรค์สร้างสิ่ งใหม่ วิถีใหม่ โดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกิจกรรมต่าง ๆ ใน
พอเพียงในการทากิจกรรม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กากับ
ครอบครัว โรงเรี ยนและชุมชน เช่น
ต่าง ๆ ในครอบครัว
การประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายใน
โรงเรี ยนและชุมชน
บ้าน โรงเรี ยน การวางแผนการผลิต
สิ นค้าและบริ การเพื่อลดความสู ญเสี ย
ทุกประเภท การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ตัวอย่างการผลิตสิ นค้าและบริ การใน
ชุมชน เช่น หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรื อ
โอท๊อป
ป.๖

๑. อธิบายบทบาทของ
ผูผ้ ลิตที่มีความรับผิดชอบ

 ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

 หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิด
๓. บอกวิธีและประโยชน์
ประโยชน์สูงสุ ด (ลดการสู ญเสี ยทุก
ของการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประเภท)
ยัง่ ยืน
ม.๑

องค์ ประกอบที่ ๕
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
องค์ ประกอบที่ ๕
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน

๑. อธิบายความหมายและ
ความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์

 ความหมายของคาว่าทรัพยากรมีจากัด องค์ ประกอบที่ ๕
กับ ความต้องการมีไม่จากัด ความขาด - การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
แคลนการเลือกและค่าเสี ยโอกาส
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน

๓. อธิบายความเป็ นมา
หลักการและความสาคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ

 ความหมายและความเป็ นมาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ความเป็ นมาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักการทรงงานของ

องค์ ประกอบที่ ๕
- การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน

ชั้น

ม.๓

ตัวชี้วดั
พอเพียงต่อสังคมไทย

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
รวมทั้งโครงการตามพระราชดาริ
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการดารงชีวติ
 ความสาคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ

 สารวจสภาพปั จจุบนั ปั ญหาท้องถิ่นทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและ
๒. มีส่วนร่ วมในการแก้ไข
สิ่ งแวดล้อม
ปั ญหาและพัฒนาท้องถิ่น  วิเคราะห์ปัญหาของท้องถินโดยใช้
่
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
 แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
- สรรค์สร้างสิ่ งใหม่ วิถีใหม่ โดยใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กากับ

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
รวบรวมข้อมูลฐานชุมชน
- ความเป็ นชุมชน
- วิถีชุมชน
- ภูมิปัญญาชุมชน

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจาเป็ น
ของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วธิ ีการ
ทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
ชั้น
ตัวชี้วดั
ป.๕ ๑. สื บค้นความเป็ นมาของ
ท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่
หลากหลาย

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 วิธีการสื บค้นความเป็ นมาของท้องถิ่น
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่มีอยูใ่ น
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ
เช่น เครื่ องมือเครื่ องใช้ อาวุธ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
รวบรวมข้อมูลฐานชุมชน
- ความเป็ นชุมชน
- วิถีชุมชน
- ภูมิปัญญาชุมชน

ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การนาเสนอความเป็ นมาของท้องถิ่นโดย
อ้างอิงหลักฐานที่หลากหลายด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การเล่าเรื่ องการเขียนอย่างง่าย ๆ
การจัดนิทรรศการ

๒. รวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบ
คาถามทางประวัติศาสตร์
อย่างมีเหตุผล

 การตั้งคาถามทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับความเป็ นมาของท้องถิ่น เช่น
มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด
เพราะสาเหตุใดและมีผลกระทบ
อย่างไรแหล่งข้อมูลและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นเพื่อตอบ
คาถามดังกล่าว เช่น เอกสาร เรื่ องเล่า
ตานานท้องถิ่น โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ฯลฯการใช้ขอ้ มูลที่พบ
เพื่อตอบคาถามได้อย่างมีเหตุผลสรุ ป
ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับข้อมูลใน
ท้องถิ่น

๓. อธิ บายความแตกต่าง
ระหว่าง ความจริ งกับ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องราว
ในท้องถิ่น
ป.๖

๑. อธิบายความสาคัญของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาเรื่ องราวทาง
ประวัติศาสตร์ อย่างง่าย ๆ

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
รวบรวมข้อมูลฐานชุมชน
- ความเป็ นชุมชน

องค์ ประกอบที่ ๔
- การเขียนรายงาน
(เขียนรายงานข้อมูลในท้องถิ่น)

การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้
องค์ ประกอบที่ ๔
ศึกษาเรื่ องราวในท้องถิ่น เช่น ความเป็ นมา - การรายงานผลการเรี ยนรู ้
ของภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่น
(ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น เช่น ใน
รู ปแบบการแสดงพื้นบ้าน)

๒. นาเสนอข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลายใน การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน
การทาความเข้าใจเรื่ องราว ทางประวัติศาสตร์ ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ เช่น
สาคัญในอดีต
การเล่าเรื่ อง การจัดนิทรรศการ การเขียน
รายงาน

องค์ ประกอบที่ ๔
- การรายงานผลการเรี ยนรู ้
(ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น ในรู ปแบบ
การการบรรยาย แสดง นิทรรศการ
และการเขียนรายงาน)

ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
- การเผยแพร่ องค์ความรู ้
- การบรรยาย
- การจัดแสดง

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่ อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ชั้ น
ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ป.๑ ๑. บอกความเปลี่ยนแปลง  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
สิ่ งของ เครื่ องใช้ หรื อการดาเนินชีวติ
ของสภาพแวดล้อม สิ่ งของ
ของอดี ตกับปั จจุ บนั ที่เป็ นรู ปธรรม
เครื่ องใช้ หรื อการดาเนิน
และใกล้ตวั เด็ก เช่นการใช้ควาย ไถนา
ชีวติ ของตนเองกับสมัยของ
รถไถนา เตารี ด ถนน เกวียน - รถอี
พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย
แต๋ น
 สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่ งต่างๆ ตามกาลเวลา

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
- รวบรวมข้อมูลวิถีชุมชน
(อดีต-ปัจจุบนั โดยการสอบถาม พ่อ
แม่ ปู่ ย่า ตา ยายเช่น การประกอบ
อาชีพ การแต่งกาย การสื่ อสาร
ประเพณี ในชุมชนจากอดีต ถึงปัจจุบนั
และสามารถเล่าเรื่ องได้ ) )

ป.๒ ๑. สื บค้นถึงการ
เปลี่ยนแปลง ในวิถี
ชีวติ ประจาวันของคนใน
ชุมชน ของตนจากอดีตถึง
ปัจจุบนั

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
- รวบรวมข้อมูลฐานชุมชน
- วิถีชุมชน
( การสอบถามพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ใน
เรื่ องวิถีชีวติ ของคนในชุมชน เช่น
การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การ
สื่ อสาร ประเพณี ในชุมชนจากอดีต ถึง
ปัจจุบนั และสามารถเล่าเรื่ องได้ )

 วิธีการสื บค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น
การสอบถามพ่อแม่ ผูร้ ู ้
 วิถีชีวติ ของคนในชุมชน เช่น
การประกอบอาชีพ
การแต่งกาย การสื่ อสาร ประเพณี ใน
ชุมชนจากอดีต ถึงปัจจุบนั
 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ
ของคนในชุมชน

๒. อธิบายผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวิถี
 การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวติ ของคนใน องค์ ประกอบที่ ๔
ชีวติ ของคนในชุมชน

ชั้ น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
- รายงานผลการรวบรวมวิถีชีวติ ใน
ชุมชนทางด้านต่าง ๆ
 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ ชุมชน
วิถีชีวติ ของคนในชุมชน
องค์ ประกอบที่ ๕
- การเผยแพร่ องค์ความรู ้
การบรรยาย
( นาข้อมูลวิถีชุมชน มาอภิปราย ถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ
วิถีชีวติ ของคนในชุมชน )
ป.๓ ๑. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
 ปั จจัยการตั้งถิ่นฐานของชุ มชนซึ่ ง
การตั้งถิ่นฐานและ
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ และ
พัฒนาการของชุมชน
- รวบรวมข้อมูลฐานชุมชน
ปั จจัยทางสังคม เช่น ความเจริ ญทาง
- ความเป็ นชุมชน
เทคโนโลยี การคมนาคม ความ
ปลอดภัย
 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการของ
ชุมชนทั้งปั จจัยทางภูมิศาสตร์ และปั จจัย
ทางสังคม
๒. สรุ ปลักษณะที่สาคัญ
ของขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน
๓. เปรี ยบเทียบความ
เหมือนและความต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอื่น ๆ

 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมชุมชนของตนที่เกิดจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทาง
สังคม
 ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน อื่น ๆ ที่มีความ
เหมือนและความต่างกับชุมชนของตนเอง

องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
(นาข้อมูลความเป็ นชุมชน มาอภิปราย
ความเหมือนและความต่างกับชุมชน
ของตนเอง)

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธารงความเป็ นไทย
ชั้น
ตัวชี้วดั
ป.๑ ๒. บอกสถานที่สาคัญซึ่ง
เป็ นแหล่งวัฒนธรรมใน
ชุมชน

ป.๒

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
ที่ใกล้ตวั นักเรี ยน เช่น วัด ตลาด
พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริ สต์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
 คุณค่าและความสาคัญของแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เป็ น
แหล่งท่องเที่ยว เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
- การเผยแพร่ องค์ความรู ้
(นาข้อมูลฐานชุมชน มาอภิปราย)
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
- เรี ยนรู ้ความเป็ นชุมชน วิถีชุมชน
ภูมิปัญญาชุมชน โดยรอบโรงเรี ยน
(รวบรวมข้อมูลฐานชุมชน เช่น วัด
ตลาด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริ สต์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ)

๓. ระบุสิ่งที่ตนรัก และ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น

 ตัวอย่างสิ่ งที่เป็ นความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น เช่น สิ่ งของ สถานที่ ภาษาถิ่น
ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เป็ น
สิ่ งที่ใกล้ตวั นักเรี ยน และเป็ นรู ปธรรม
ชัดเจน
 คุณค่าและประโยชน์ของสิ่ งต่างๆ
เหล่านั้น

องค์ ประกอบที่ ๒
พิจารณาคุณ และสุ นทรี ยภาพของ
พรรณไม้
องค์ ประกอบที่ ๕
- การเผยแพร่ องค์ความรู ้
(นาข้อมูลฐานชุมชน มาอภิปราย เช่น
ข้อมูล สิ่ งของ สถานที่ ภาษาถิ่น
ประเพณี และวัฒนธรรม ในท้องถิ่น)

๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว้

 ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณี ไทย
เช่น การทาความเคารพ อาหารไทย
ภาษาไทย ประเพณี สงกรานต์ ฯลฯ
 คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณี
ไทย ที่มีต่อสังคมไทย
 ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของ
นักเรี ยน

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
รวบรวมข้อมูลฐานชุมชน
- วิถีชุมชน
- ภูมิปัญญาชุมชน

ชั้น
ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
 สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ม.๔ ๕. วางแผนกาหนด
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
– ม.๖ แนวทางและการมีส่วนร่ วม
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
ไทย
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
และวัฒนธรรมไทย
 วิถีชีวติ ของคนไทยในสมัยต่างๆ
ปัญญาไทย
 การสื บทอดและเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย
 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์
 วิธีการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมี
ผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ชั้น
ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ป.๑ ๑. แยกแยะสิ่ งต่างๆ รอบตัว  สิ่ งต่าง ๆ รอบตัว ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เองตามธรรมชาติและที่มนุษย์
และที่มนุษย์สร้างขึ้น
สร้างขึ้น

๒. ระบุความสัมพันธ์ของ  ความสัมพันธ์ของตาแหน่ง
ตาแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่ ง ระยะ ทิศของสิ่ งต่างๆ รอบตัว
ต่างๆ รอบตัว
เช่น ที่อยูอ่ าศัย บ้าน เพื่อนบ้าน
ต้นไม้ ถนน ทุ่งนา ไร่ สวน
ที่ราบ ภูเขา แหล่งน้ า

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๑
- สารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา
(สารวจ จาแนกธรรมชาติและสิ่ งที่
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น พืช กับ สิ่ งที่
มนุษย์สร้างขึ้น พืชมีกี่ชนิด ในพื้นที่
ศึกษา )
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
องค์ ประกอบที่ ๑
- การทาผังพรรณไม้
(วิธีการหาตาแหน่งพรรณไม้
จัดทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
เฉพาะพื้นที่)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
(ครู ใช้พ้นื ที่โรงเรี ยนให้นกั เรี ยนใช้ใน
การเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ของตาแหน่ง
ระยะ ทิศของสิ่ งต่างๆ รอบตัว)

๓. ระบุทิศหลักและที่ต้ งั
ของสิ่ งต่างๆ

 ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก
ใต้ ตะวันตก) และ ที่ต้ งั ของสิ่ ง

องค์ ประกอบที่ ๑

ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ต่าง ๆ รอบตัว

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
- การทาผังแสดงตาแหน่ งพรรณไม้
(เลือกพื้นที่ศึกษาในบริ เวณโรงเรี ยน
ทาผังแสดงภาพพื้นที่ พร้อมกาหนด
ทิศ และตาแหน่งที่ต้ งั ของสิ่ งต่างๆ
เช่น พืช อาคารเรี ยน อย่างง่ายๆ)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
(ครู ใช้พ้นื ที่โรงเรี ยนให้นกั เรี ยนใช้ใน
การเรี ยนรู ้วธิ ี การทาผังแสดงภาพพื้นที่
พร้อมกาหนดทิศ และตาแหน่งที่ต้ งั
ของสิ่ งต่างๆ ทั้งชีวภาพ กายภาพ อย่าง
ง่ายๆ)

๔. ใช้แผนผังง่าย ๆ ใน
การแสดงตาแหน่งของสิ่ ง
ต่างๆในห้องเรี ยน

 แผนผังแสดงตาแหน่งสิ่ งต่างๆ
ในห้องเรี ยน

องค์ ประกอบที่ ๑
- การทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
(๑.เลือกพื้นที่ศึกษาในบริ เวณโรงเรี ยน
ทาผังแสดงภาพพื้นที่ พร้อมกาหนด
ทิศ และตาแหน่งต้นไม้ อย่างง่ายๆ
เปลี่ยนห้องเรี ยนเป็ นพื้นที่ส่วนใดส่ วน
หนึ่งของโรงเรี ยน)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
(ครู ใช้พ้นื ที่โรงเรี ยนให้นกั เรี ยนใช้ใน
การเรี ยนรู ้วธิ ี การทาผังแสดงตา แหน่ง
ที่ต้ งั ของสิ่ งต่างๆ ทั้งชีวภาพ กายภาพ
อย่างง่ายๆ)

ชั้น

ตัวชี้วดั
๕. สังเกตและบอกการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศในรอบวัน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ในรอบวัน เช่น กลางวัน กลางคืน
ความร้อนของอากาศ ฝน - เมฆ ลม

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๒
- สารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพ
พื้นที่
(วิเคราะห์สภาพพื้นที่ เช่น ทิศทางแสง
ลม อุณหภูมิ )
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน

ป.๒

ป.๓

๒. ระบุตาแหน่งอย่างง่ายและ
ลักษณะทางกายภาพของสิ่ ง
ต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผน
ที่ แผนผัง และภาพถ่าย

 ตาแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่ งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก
แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายเช่น
ภูเขา ที่ราบ แม่น้ า ต้นไม้ อากาศ
ทะเล

๑. ใช้แผนที่ แผนผัง และ  แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย
ภาพถ่ายในการหาข้อมูล
 ความสัมพันธ์ของตาแหน่ง ระยะ
ทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้ ทิศทาง
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. เขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อ
แสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของ
สถานที่สาคัญในบริ เวณ
โรงเรี ยนและชุมชน

 ตาแหน่งที่ต้ งั สัมพันธ์ของ
สถานที่สาคัญในบริ เวณโรงเรี ยน
และชุมชน เช่นสถานที่ราชการ
อาเภอ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณี ย ์
ฯลฯ

องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน

องค์ ประกอบที่ ๑
- การทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้ใน
โรงเรี ยน

องค์ ประกอบที่ ๑
- การทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้ใน
โรงเรี ยน
(ฝึ กเขียนผังแสดงพรรณไม้และ
ลักษณะทางกายภาพในพื้นที่ศึกษาที่
กาหนด)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
ชั้น
ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ป.๑ ๒. สังเกตและเปรี ยบ เทียบ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล้อมที่อยู่
การเปลี่ยน แปลง ของสภาพ
รอบตัว
แวดล้อมที่อยูร่ อบตัว

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๒
- ศึ ก ษาข้อ มู ล จากผัง พรรณไม้เดิ ม
และศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้
- การบันทึกพรรณไม้หลังการปลูก
๑. บันทึกการเปลี่ ยนแปลง พืชและ
พื้นที่
๒. บันทึกความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยต่างๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
องค์ ประกอบที่ ๕
- ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
- การเผยแพร่ องค์ความรู ้
๑. การบรรยาย
๒.การจัดแสดง
๓.การจัดแหล่งเรี ยนรู ้

 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ
 ประเภททรัพยากรธรรมชาติ
-ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่

องค์ ประกอบที่ ๕
- ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน

ป.๒

๒. แยกแยะและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้
แล้วไม่หมดไปและที่ใช้
แล้วหมดไปได้อย่างคุม้ ค่า

- ใช้แล้วไม่หมด เช่น บรรยากาศ น้ า
- ใช้แล้วมีการเกิดขึ้นมา ทดแทนหรื อ
รักษาไว้ได้ เช่น ดิน ป่ าไม้ สัตว์ป่า
- วิธีใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า

๓. อธิบายความสัมพันธ์
ของฤดูกาลกับการดาเนิ น

 ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการ
ดาเนินชีวติ ของมนุษย์

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
- รวบรวมวีถีชุมชน

ชั้น

ตัวชี้วดั
ชีวติ ของมนุษย์
๔. มีส่วนร่ วมในการฟื้ นฟู
ปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมใน
โรงเรี ยนและชุมชน

ป.๓

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

 การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
 การรักษาและฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม

๑. เปรี ยบเทียบการ
 สภาพแวดล้อมในชุมชนในอดีตและ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ปัจจุบนั
ในชุมชนจากอดีตถึง
ปัจจุบนั

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

องค์ ประกอบที่ ๕
- ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
- รวบรวมฐานข้อมูลชุมชน
(รวบรวมทรัพยากรธรรมชาติที่มีใน
ชุมชน อดีต-ปัจจุบนั )

๒. อธิบายการพึ่งพา
 การพึ่งพาสิ่ งแวดล้อม ในการดารงชีวติ องค์ ประกอบที่ ๕
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
ของมนุษย์ เช่น การคมนาคม
- ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนบูรณา
ธรรมชาติในการสนอง
บ้านเรื อน และการประกอบอาชีพใน การสู่ การเรี ยนการสอน
ความต้องการพื้นฐานของ
ชุมชน
มนุษย์ และการประกอบ
อาชีพ

ป.๔

๕. ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ
สิ่ งแวดล้อมในชุมชน

 การเพิ่มและสู ญเสี ยสิ่ งแวดล้อมทาให้
ชุมชนเปลี่ยนแปลง

องค์ ประกอบที่ ๕
- ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน
( อภิปรายการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวด
ล้อมในชุมชน)
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย
- รวบรวมฐานข้อมูลชุมชน
(รวบรวมข้อมูลสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

๓. มีส่วนร่ วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
จังหวัด

 การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด

องค์ ประกอบที่ ๕
- ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน

ชั้น

ตัวชี้วดั

ป.๕

๓. นาเสนอตัวอย่างที่
สะท้อนให้เห็นผลจากการ
รักษาและการทาลาย
สภาพแวดล้อม และเสนอ
แนวคิดในการรักษา
สภาพแวดล้อมในภูมิภาค

ป.๖

๓. จัดทาแผนการใช้
ทรัพยากรในชุมชน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

 แนวทางการอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อมในภูมิภาค

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
(การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติในโรงเรี ยน)
องค์ ประกอบที่ ๕
- ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนบูรณา
การสู่ การเรี ยนการสอน

 แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนใน
ชุมชนให้ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตสานึก องค์ ประกอบที่ ๕
รู ้คุณค่าของทรัพยากร
- ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนบูรณา
 แผนอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน หรื อ
การสู่ การเรี ยนการสอน
แผนอนุรักษ์
(อภิปราย แนวทางการใช้ทรัพยากร
ของ นักเรี ยนให้ใช้ได้นานขึ้น โดยมี
จิตสานึกรู ้คุณค่าของทรัพยากร)

