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สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
ว 1.2  เข้ าใจสมบ้ ต้ 
ของส ้ งม้ ช้ ว้ ต หน้ วย
พ้ืนฐานของส ้ งม้ ช้ ว้ ต 
การล าเล้ ยงสารเข้ า
และออกจากเซลล์ 
ความส้ มพ้ นธ้์ของ
โครงสร้ างและหน้ าท ้ 
ของระบบต้ าง้ ๆ ้ 
ของส้ ตว้์และมน้ ษย้์ท ่
ส้ มพ้ นธ้์ก้ น
ความส้ มพ้ นธ้์ของ
โครงสร้ างและหน้ าท ้  
ของอว้ ยวะต้ าง ๆ  ของ
พ้ืชท ้ ท างานส้ มพ้ นธ้์ก้ น 
รวมท ้งน าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชน์ 

ว 1.2 ม.2/1  
ระบ อว ยวะและ
บรรยายหน าท ่ของ
อว ยวะท ่เก ่ยวข องใน
ระบบหายใจ 

ระบบหายใจม อว ยวะ
ต าง้ๆ้ท ่เก ่ยวข อง้
ได แก ้จมูก้ท อลม้
หลอดลม้ปอด้กะบ ง
ลม้และกระดูกซ ่โครง้
อว ยวะต าง้ๆ้เหล าน ้้
ท าหน าท ่ส มพ นธ์ก น 
ในการหายใจเข าและ
หายใจออก้รวมท ้ง
การแลกเปล ่ยนแก๊ส 
 

ระบ และบรรยายหน าท ่
ของอว ยวะในระบบ
หายใจ 
 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านการ
สร างสรรค์ 
5.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 

- ระบบหายใจม อว ยวะ
ต าง้ๆ้ท ่เก ่ยวข อง้ได แก  
จมูก้ท อลม้ปอด้กะบ ง
ลม้และกระดูกซ ่โครง 
 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

 ว 1.2 ม.2/2  
 อธ บายกลไกการหายใจ
เข าและออก้โดยใช 
แบบจ าลอง้รวมท ้ง
อธ บายกระบวนการ 

แลกเปล ่ยนแก๊ส 

มน ษย์หายใจเข า้เพื่อ
น าแก๊สออกซ เจนเข าสู 
ร างกายเพ่ือน าไปใช ใน
เซลล์้ และหายใจออก
เพ่ือก าจ ดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์
ออกจากร างกาย 
อากาศเคลื่อนท ่เข า
และออกจากปอดได ้
เนื่องจากการ
เปล ่ยนแปลงปร มาตร
และความด นของ

1. อธ บายกลไกการ
หายใจเข าและหายใจ
ออก 
2. อธ บายกระบวนการ
แลกเปล ่ยนแก๊ส 
 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านการ
สร างสรรค์ 
5.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- มน ษย์หายใจเข า้เพ่ือ
น าแก๊สออกซ เจนเข าสู  
ร างกายเพ่ือน าไปใช ใน
เซลล์้และหายใจออก
เพ่ือก าจ ดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออก
จากร างกาย 
- อากาศเคลื่อนท ่เข า
และออกจากปอดได 
เนื่องจากการ
เปล ่ยนแปลงปร มาตร
และความด นของอากาศ



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
อากาศภายในช องอก
ซึ่งเก ่ยวข องก บการ
ท างานของกะบ งลม้
และกระดูกซ ่โครง 
 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

ภายในช องอกซ่ึง
เก ่ยวข องก บการท างาน
ของกะบ งลม้และ
กระดูกซ ่โครง 
- การแลกเปล ่ยนแก๊ส
ออกซ เจนก บแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ใน
ร างกาย้เก ดขึ้นบร เวณ
ถ งลมในปอดก บหลอด
เลือดฝอยท ่ถ งลม้และ
ระหว างหลอดเลือดฝอย
ก บเนื้อเยื่อ 

 ว 1.2 ม.2/3    
ตระหน กถึงความส าค ญ
ของระบบหายใจโดย
การบอกแนวทางในการ
ดูแลร กษาอว ยวะใน
ระบบหายใจให ท างาน
เป็นปกต  

การดูแลร กษาระบบ
หายใจสามารถท าได 
ปกต โดยพยายามอยู 
ในท ่ท ่ม อากาศบร ส ทธ ์้
เพ่ือปอดจะได ร บ
ออกซ เจนเพ ยงพอ 
ไม สวมเสื้อผ าหรือเข็ม
ข ดท ่ร ดตึงจนเก นไป้
เพราะปอดจะขยายต ว
ไม สะดวกสวมเสื้อผ า
ให อบอ  นอยู เสมอใน
ขณะท ่อากาศเย็น 

ตระหน กถึงความส าค ญ
ของระบบหายใจโดย
การบอกแนวทางในการ
ดูแลร กษาอว ยวะใน
ระบบหายใจให ท างาน
เป็นปกต  

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านการ
สร างสรรค์ 
5.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

-้การสูบบ หร ่้การสูด
อากาศท ่ม สารปนเปื้อน้
และการเป็นโรคเก ่ยวก บ
ระบบหายใจบางโรค 
อาจท าให เก ดโรคถ งลม
โป่งพอง้ซึ่งม ผลให ความ
จ อากาศของปอดลดลง้
ด งน ้นจึงควรดูแลร กษา 
ระบบหายใจ้ให ท า
หน าท ่เป็นปกต  



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
ไม สูบบ หร ่้และไม คล ก
คล ก บผู ป่วยท ่เป็น
ไข หว ดหรือว ณโรค้
เพราะอาจจะต ดเชื้อได  
ยืนหรือน ่งต วตรง้
เพ่ือให ปอดท างานได 
สะดวก ควรออกก าล ง
กายอยู เสมอ 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

  ว 1.2 ม.2/4    
ระบ อว ยวะและบรรยาย
หน าท ่ของอว ยวะใน
ระบบข บถ ายในการ
ก าจ ดของเส ยทางไต 

ระบบข บถ ายม อว ยวะ
ท ่เก ่ยวข อง คือ ไต ท อ
ไต้กระเพาะปัสสาวะ 
และท อปัสสาวะ โดยม 
ไต ท าหน าท ่ก าจ ดของ
เส ย เช น ยูเร ย 
แอมโมเน ย กรดยูร ก 
รวมท ้งสารท ่ร างกาย
ไม ต องการออกจาก
เลือด และควบค มสาร
ท ่ม มากหรือน อย
เก นไป เช น น้ า โดย

ระบ อว ยวะและบรรยาย
หน าท ่ของอว ยวะใน
ระบบข บถ ายในการ
ก าจ ดของเส ยทางไต 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 

-้ระบบข บถ ายม อว ยวะ
ท ่เก ่ยวข อง้คือ้ไต้ท อไต 
กระเพาะปัสสาวะ้และ
ท อปัสสาวะ้โดยม ไต 
ท าหน าท ่ก าจ ดของเส ย้
เช น้ยูเร ย้แอมโมเน ย 
กรดยูร ก้รวมท ้งสารท ่
ร างกายไม ต องการออก
จากเลือด้และควบค ม
สารท ่ม มากหรือน อย
เก นไปเช น้น้ า้โดยข บ



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
ข บออกมาในรูปของ
ปัสสาวะ 
 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  

ออกมาในรูปของ
ปัสสาวะ 

 ว 1.2 ม.2/5    
ตระหน กถึงความส าค ญ
ของระบบข บถ ายใน
การก าจ ดของเส ยทาง
ไต้โดยการบอก 
แนวทางในการปฏ บ ต 
ตนท ่ช วยให ระบบ
ข บถ ายท าหน าท ่ได 
อย างปกต  

แนวทางในการปฏ บ ต 
ตนท ่ช วยให ระบบ
ข บถ ายท าหน าท ่ได 
อย างปกต  เช น 
ออกก าล งกายอย าง
สม่ าเสมอ ร บประทาน
อาหารอาหารท ่ม กาก
ใยสูง้เช น้ผ ก้ผลไม ้ 
ดื่มน้ ามากเพ่ือท าให 
กากอาหารอ อน้ 
และฝึกข บถ ายให เป็น
น ส ย 
 

ตระหน กถึงความส าค ญ
ของระบบข บถ ายในการ
ก าจ ดของเส ยทางไต้
โดยการบอก 
แนวทางในการปฏ บ ต 
ตนท ่ช วยให ระบบ
ข บถ ายท าหน าท ่ได อย าง
ปกต  

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 

-้การเลือกร บประทาน
อาหารท ่เหมาะสม้เช น 
ร บประทานอาหารท ่ไม ม 
รสเค็มจ ด้การดื่มน้ า 
สะอาดให เพ ยงพอ้เป็น
แนวทางหนึ่งท ่ช วยให  
ระบบข บถ ายท าหน าท ่
ได อย างปกต  



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

 ว 1.2 ม.2/6    
บรรยายโครงสร างและ
หน าท ่ของห วใจ หลอด
เลือด้และเลือด 

ระบบหม นเว ยนเลือด
ประกอบด วย ห วใจ 
หลอดเลือด และเลือด  
ห วใจของมน ษย์
แบ งเป็น ห วใจห องบน 
2 ห อง และห องล าง 2 
ห อง ระหว างห วใจ 
ห องบนและห วใจห อง
ล าง้ม ล ้นห วใจก ้น 
หลอดเลือด แบ งเป็น 
หลอดเลือดอาร์เตอร  
หลอดเลือดเวน หลอด

บรรยายโครงสร างและ
หน าท ่ของห วใจ หลอด
เลือด้และเลือด 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 

- ระบบหม นเว ยนเลือด
ประกอบด วย้ห วใจ 
หลอดเลือด้และเลือด 
-ห วใจของมน ษย์
แบ งเป็น้4้ห อง้ได แก ้
ห วใจห องบน้2้ห อง้
และห องล าง้2้ห อง้
ระหว างห วใจห องบน
และห วใจห องล างม ล ้น
ห วใจก ้น 
- หลอดเลือด้แบ งเป็น้
หลอดเลือดอาร์เตอร  



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
เลือดฝอย ซึ่งม 
โครงสร างต างก น 
เลือด ประกอบด วย 
เซลล์เม็ดเลือด เพลต
เลต และพลาสมา 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

หลอดเลือดเวน้หลอด
เลือดฝอย้ซึ่งม 
โครงสร างต างก น 
- เลือด้ประกอบด วย้
เซลล์เม็ดเลือด้เพลต
เลต และพลาสมา 

 ว 1.2 ม.2/7้ 
อธ บายการท างานของ
ระบบหม นเว ยนเลือด 

โดยใช แบบจ าลอง    

ห วใจห องล างซ ายสูบ
ฉ ดเลือดท ่ม แก๊ส
ออกซ เจนสูงจาก 
ห วใจไปย งเซลล์ท ่ว
ร างกาย ขณะเด ยว 
ก นจะร บแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์
และของเส ยจากเซลล์
กล บสู ห วใจห องบน
ขวา ห วใจห องล างขวา
จะสูบฉ ดเลือดไปย ง
ปอดเพ่ือแลกเปล ่ยน

อธ บายการท างานของ
ระบบหม นเว ยนเลือด 
โดยใช แบบจ าลอง    

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 

-การบ บและคลายต ว
ของห วใจท าให เลือด
หม นเว ยนและล าเล ยง
สารอาหาร้แก๊ส้ของ
เส ย้และสารอื่น้ๆ้ไปย ง
อว ยวะและเซลล์ต าง้ๆ้
ท ่วร างกาย 
-เลือดท ่ม ปร มาณแก๊ส
ออกซ เจนสูงจะออกจาก
ห วใจไปย งเซลล์ต าง้ๆ้
ท ่วร างกายขณะ้
เด ยวก นแก๊ส



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
แก๊ส เลือดท ่ม แก๊ส
ออกซ เจนสูงจากปอด
จะกล บเข าสู ห วใจห อง
บนซ าย 
 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

คาร์บอนไดออกไซด์จาก
เซลล์จะแพร เข าสู เลือด 
และล าเล ยงกล บเข าสู 
ห วใจและถูกส งไป 
แลกเปล ่ยนแก๊สท ่ปอด 
 

 ว 1.2 ม.2/8  
ออกแบบการทดลอง
และทดลอง้ในการ 

เปร ยบเท ยบอ ตราการ
เต นของห วใจ้ขณะปกต  
และหล งท าก จกรรม 
 
 
 
 
 

การบ บและคลายต ว
ของห วใจท าให เก ด
จ งหวะการเต นของ
ห วใจท ่เร ยกว า ช พจร 
การท าก จกรรม้ต าง ๆ 
ของร างกายม ผลต อ
อ ตราช พจร 
 

ออกแบบการทดลอง
และทดลอง้ในการ 

เปร ยบเท ยบอ ตราการ
เต นของห วใจ้ขณะปกต  
และหล งท าก จกรรม 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ใบ
ก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 

-ช พจรบอกถึงจ งหวะ
การเต นของห วใจ 
ซึ่งอ ตราการเต นของ
ห วใจในขณะปกต และ 
หล งจากท าก จกรรมต าง้
ๆ้จะแตกต างก น 
ส วนความด นเลือด้
ระบบหม นเว ยนเลือด
เก ดจากการท างานของ
ห วใจและหลอดเลือด 
-้อ ตราการเต นของ
ห วใจม ความแตกต างก น



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

ในแต ละบ คคล้คนท ่เป็น
โรคห วใจและหลอด
เลือดจะส งผลท าให ห วใจ
สูบฉ ดเลือดไม เป็นปกต  

 ว 1.2 ม.2/9  
ตระหน กถึงความส าค ญ
ของระบบหม นเว ยน
เลือด โดยการบอก
แนวทางในการดูแล
ร กษาอว ยวะ ในระบบ
หม นเว ยนเลือดให 
ท างานเป็นปกต ้ 

การดูแลร กษาระบบ
หม นเว ยนเลือด 
สามารถท าได โดย
เลือกร บประทาน
อาหารท ่ม ประโยชน์
ต อร างกาย้ไม ควร
ร บประทานอาหารท ่ม 
ปร มาณไขม นหรือ
คอเลสเตอร์รอลสูง 
ออกก าล งกายอย าง
สม่ าเสมอและให 
เหมาะสมก บว ย้ซึ่งจะ

ตระหน กถึงความส าค ญ
ของระบบหม นเว ยน
เลือด โดยการบอก
แนวทางในการดูแล
ร กษาอว ยวะ ในระบบ
หม นเว ยนเลือดให 
ท างานเป็นปกต  

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ใบ
ก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 

-้การออกก าล งกาย้การ
เลือกร บประทานอาหาร 
การพ กผ อน้และการ
ร กษาภาวะอารมณ์ให 
เป็นปกต ้จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการ
ดูแลร กษาระบบ 
หม นเว ยนเลือดให เป็น
ปกต  



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
ท าให การท างานของ
ห วใจด ขึ้น้และ
แข็งแรง พ กผ อนให 
เพ ยงพอก บว ยสภาพ
ร างกาย ท าจ ตใจให 
ร างเร งแจ มใสอยู เสมอ 
และหม ่นตรวจสอบ
ส ขภาพตนเอง้โดยไป
พบแพทย์เพ่ือตรวจ
ร างกายท กปี 
้ 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

  ว 1.2 ม.2/10    
ระบ อว ยวะและบรรยาย
หน าท ่ของอว ยวะใน 

ระบบประสาท
ส วนกลางในการควบค ม 

การท างานต าง้ๆ้ของ
ร างกาย 

ระบบประสาท
ส วนกลาง้คือระบบ
ศูนย์กลางการควบค ม
การท างานของ
ร างกาย้ท ้งด านกลไก
การเคลื่อนไหวของ
กล ามเนื้อโครงร างและ
กระดูก้รวมถึงการ
ตอบสนองทาง
ปฏ ก ร ยาเคม ภายใต 
อ านาจของจ ตใจ้
ประกอบด วย

ระบ อว ยวะและบรรยาย
หน าท ่ของอว ยวะใน 
ระบบประสาทส วนกลาง
ในการควบค ม การ
ท างานต าง้ๆ้ของ
ร างกาย 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ใบ
ก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 

-ระบบประสาท
ส วนกลาง้ประกอบด วย
สมองและไขส นหล ง้จะ
ท าหน าท ่ร วมก บ
เส นประสาทซึ่งเป็น
ระบบประสาทรอบนอก้
ในการควบค มการ
ท างานของอว ยวะต าง้ๆ้
รวมถึงการแสดง 
พฤต กรรม้เพ่ือการ
ตอบสนองต อส ่งเร า 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
เส นประสาทจ านวน
หลายล านเส น้ท า
หน าท ่จ ดส งข อมูลใน
รูปของกระแส
ประสาทจาก
ศูนย์กลางการควบค ม้
ซึ่งประกอบด วย
อว ยวะส าค ญ้2 ส วน้
คือ้สมองและไขส น
หล งท ่ท างานร วมก น
ผ านเซลล์ประสาท้ม 
หน าท ่ประสานงาน
การร บและส งข อมูล้
หรือกระแสประสาท้
จากท กส วนของ
ร างกาย 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

- เมื่อม ส ่งเร ามากระต  น
หน วยร บความรู สึก้จะ
เก ดกระแสประสาท
ส งไปตามเซลล์ประสาท
ร บความรู สึกไปย งระบบ
ประสาทส วนกลาง้แล ว
ส งกระแสประสาทมา
ตามเซลล์ประสาทส ่ง
การ้ไปย งหน วย
ปฏ บ ต งาน้เช น้
กล ามเนื้อ 

 ว 1.2 ม.2/11    
ตระหน กถึงความส าค ญ
ของระบบประสาท โดย
การบอกแนวทางในการ
ดูแลร กษา้รวมถึง การ
ป้องก นการ
กระทบกระเทือนและ
อ นตราย ต อสมองและ
ไขส นหล ง 

การป้องก นดูแลร กษา
ระบบประสาทควร
ระม ดระว งและป้องก น
การเก ดอ บ ต เหต   ท ่ม 
ผลกระทบกระเทือน
บร เวณศร ษะ้ต นคอ้
และไขส นหล งเพราะ
อาจท าให เป็นอ ม
พฤกษ์หรืออ มพาต 

ตระหน กถึงความส าค ญ
ของระบบประสาท โดย
การบอกแนวทางในการ
ดูแลร กษา้รวมถึง การ
ป้องก นการ
กระทบกระเทือนและ
อ นตราย ต อสมองและ
ไขส นหล ง 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ใบ
ก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
 

-้ระบบประสาทเป็น
ระบบท ่ม ความซ บซ อน
และม ความส มพ นธ์ก บ
ท กระบบในร างกาย้
ด งน ้นจึงควรป้องก นการ
เก ดอ บ ต เหต ท ่
กระทบกระเทือน 
ต อสมอง้หล กเล ่ยงการ
ใช สารเสพต ด้หล กเล ่ยง 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หล กเล ่ยงการใช สาร
เสพต ดท กชน ด้ 
งดดื่มเคร่ืองดื่มท ่ม 
แอลกอฮอล์้เพราะ 
แอลกอฮอล์เป็นสาร
เสพต ดท ่ม ฤทธ ์กด
ประสาท้เมื่อดื่มใน
ปร มาณมาก้ใน
ระยะเวลาต อเนื่อง 
ก นจะท าให ระบบ
ประสาทถูกท าลาย 
หล กเล ่ยงพฤต กรรมท ่
ท าลายการท างานของ
สมอง้เช น ไม 
ร บประทานอาหารเช า้
ท าให ระด บน้ าตาลใน
เลือดต่ า้ม ผลต อการ
ท างานของสมอง 
พ กผ อนให เพ ยงพอ้
โดยม การจ ดการก บ
ความเคร ยดและผ อน
คลายความเคร ยด 
ดูแลและถนอมการใช 
สายตา  เช น้ไม ควรใช 
สายตาก บเคร่ือง

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

ภาวะเคร ยด้และ
ร บประทานอาหารท ่ม 
ประโยชน์เพ่ือดูแลร กษา
ระบบประสาทให ท างาน
เป็นปกต  



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
คอมพ วเตอร์เป็น
เวลานาน้ไม ควรอ าน
หน งสือในท ่มืด 
ถ าม ความผ ดปกต 
เก ่ยวก บระบบ
ประสาท  เช น้ปวด
ศร ษะมาก  อาเจ ยน
โดยไม ทราบสาเหต ้
หรือชาตามแขนขา้
ควรร บพบแพทย์เพ่ือ
ท าการตรวจร กษา
ท นท  
 

 ว 1.2 ม.2/12    
ระบ อว ยวะและบรรยาย
หน าท ่ของอว ยวะใน 

ระบบสืบพ นธ ์ของเพศ
ชายและเพศหญ ง โดย
ใช แบบจ าลอง 

การสืบพ นธ ์ของคน้
เพศหญ งและเพศชาย้
ม การสร างเซลล์
สืบพ นธ ์จากอว ยวะ
สืบพ นธ ์  ได แก ้ไข และ
สเปิร์ม้ไข ท ่ได ร บการ
ปฏ สนธ จะเจร ญเป็นไซ
โกตแล วเจร ญเป็น
เอ็มบร โอและฝังต วใน
มดลูกเพ่ือร บอาหาร
จากแม ้ ไข ท ่ไม ได ร บ
การปฏ สนธ ก็สลายไป้

ระบ อว ยวะและบรรยาย
หน าท ่ของอว ยวะใน 
ระบบสืบพ นธ ์ของเพศ
ชายและเพศหญ ง โดยใช 
แบบจ าลอง 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ใบ
ก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 

-้มน ษย์ม ระบบสืบพ นธ ์
ท ่ประกอบด วยอว ยวะ 
ต าง้ๆ้ท ่ท าหน าท ่เฉพาะ้
โดยร งไข ในเพศหญ ง 
จะท าหน าท ่ผล ตเซลล์ไข ้
ส วนอ ณฑะในเพศชาย 
จะท าหน าท ่สร างเซลล์
อส จ  



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
เนื้อเยื่อของผน งมดลูก
ก็สลายต วกลายเป็น
ประจ าเดือน้ส าหร บคู 
สาม ภรรยาท ่ม ความ
บกพร องทางระบบ
สืบพ นธ ์ม บ ตรยาก้ซึ่ง
สามารถแก ปัญหาโดย
ใช เทคโนโลย ท ่ท นสม ย 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

 ว 1.2 ม.2/13  
อธ บายผลของฮอร์โมน
เพศชายและเพศหญ งท ่ 
ควบค มการ
เปล ่ยนแปลงของ
ร างกาย้เมื่อเข าสู  ว ย
หน  มสาว้ 
 

ฮอร์โมนท ้งเพศชาย
และเพศหญ งท ่ม อยู ใน
ต วเราน ้นม ส วนส าค ญ
ต อการใช ช ว ตของแต 
ละคนเป็นอย างย ่ง
หลากหลายก จกรรม
ในช ว ตประจ าว นล วน
แล วแต ม อ ทธ พลมา
จากฮอร์โมนเพศ  

หญ งและชายถูก
ก าหนดให ม ความ
แตกต างก นทางสร ระ้

อธ บายผลของฮอร์โมน
เพศชายและเพศหญ งท ่ 
ควบค มการเปล ่ยนแปลง
ของร างกาย้เมื่อเข าสู ว ย
หน  มสาว 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ใบ
ก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 

-้ฮอร์โมนเพศท าหน าท ่
ควบค มการแสดงออก
ของล กษณะทางเพศท ่
แตกต างก น้ 
 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ท างานของต อมใน
สมองท ่เร ยกว า้พ ทูอ 
ทาร ้ท ่กระต  นให เก ด
การสร างฮอร์โมนใน
การก าหนดความ
แตกต างของ
กระบวนการท างาน 

ในร างกายของท ้งหญ ง
และชาย้นอกจากน ้
ฮอร์โมนเพศย งม ผลต อ
การก าหนดภาวะ
อารมณ์ของผู หญ งและ
ผู ชายให แตกต างก น
อ กด วย 

3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  

 ว 1.2 ม.2/14  
ตระหน กถึงการ
เปล ่ยนแปลงของ
ร างกายเมื่อ เข าสู ว ย
หน  มสาวโดยการดูแล
ร กษาร างกาย และจ ตใจ
ของตนในช วงท ่ม   
การเปล ่ยนแปลง 

การเปล ่ยนแปลงด าน
ร างกายในช วงว ยร  น
เด็กหญ ง้เด็กชาย้จะ
เก ดการเปล ่ยนแปลง้
ด านร างกายท ้งรูปร าง้
เส ยง้ความสูง้และ
น้ าหน ก้กล าวคือ้ท ้ง
สองเพศจะม ความสูง
และน้ าหน กเพ ่มขึ้น
อย างรวดเร็ว้อย าง

ตระหน กถึงการ
เปล ่ยนแปลงของ
ร างกายเมื่อ เข าสู ว ย
หน  มสาวโดยการดูแล
ร กษาร างกาย และจ ตใจ
ของตนในช วงท ่ม  การ
เปล ่ยนแปลง 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ใบ
ก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
 
 
 
 

-้เมื่อเข าสู ว ยหน  มสาว
จะม การสร างเซลล์ไข 
และเซลล์อส จ ้การตกไข  
การม รอบเดือน้และถ า
ม การปฏ สนธ ของเซลล์
ไข  และเซลล์อส จ จะท า
ให เก ดการต ้งครรภ์ 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
เห็นได ช ด้เด็กหญ งจะ
เร ่มม ประจ าเดือน้
สะโพกขยายออก้เอว
คอด้หน าอกโตขึ้น้
เส ยงหวานแหลม้ม ขน
ขึ้นท ่อว ยวะเพศ 

ส วนเด็กชายจะเร ่มม 
น้ าอส จ ้ม การส าเร็จ
ความใคร ด วยตนเอง้ 
ม หนวดเครา้ม ขนขึ้น
ท ่อว ยวะเพศ้ร กแร ้
เส ยงแตกพร า้
กล ามเนื้อแข็งแรง้
หน าอกและไหล กว าง
ขึ้น้ว ยร  นชาย้จะต ว
สูงขึ้นและน้ าหน ก
เพ ่มข้ึนอย างรวดเร็ว้
กล ามเนื้อแข็งแรง้
หน าอกและไหล กว าง
ขึ้น้ม หนวดเครา้ม ขน
ขึ้นท ่อว ยวะเพศและ
ร กแร ้ว ยร  นหญ ง้จะ
ต วสูงขึ้นและ้น้ าหน ก
เพ ่มข้ึนอย างรวดเร็ว้

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สะโพกขยาย้เอวคอด้
และ้หน าอกโตขึ้น 

  ว 1.2 ม.2/15 
อธ บายการตกไข  
การม ประจ าเดือน  

การปฏ สนธ และการ
พ ฒนาของไซโกต  

จนคลอดเป็นทารก    

ประจ าเดือน คือภาวะ
ท ่เนื้อเยื่อภายในมดลูก
หล ดลอกออกมาพร อม
ก บเลือดบางส วน้โดย
เป็นผลมาจากการ
เตร ยมพร อมส าหร บ
การต ้งครรภ์ในท ก้ๆ้
รอบเดือนของร างกาย้
เมื่อไม ม การต ้งครรภ์
เก ดข้ึน้ร างกายจึง
ปร บสภาพกล บเข าสู 
ภาวะปกต ้ส งผลให 
เยื่อบ มดลูกท ่สร างมา
รองร บต วอ อนหล ด
ออกมาเร ยกว า
ประจ าเดือน้รอบ
เดือนของผู หญ งปกต 
จะเร ่มน บต ้งแต 
ประจ าเดือนมาว นแรก้
และไปส ้นส ดว น
ส ดท ายของการม 
ประจ าเดือนในเดือน
ถ ดไป้โดยปกต รอบ

อธ บายการตกไข  
การม ประจ าเดือน  
การปฏ สนธ และการ
พ ฒนาของไซโกต  
จนคลอดเป็นทารก    

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

- การม ประจ าเดือน้ม 
ความส มพ นธ์ก บการตก
ไข  โดยเป็นผลจากการ
เปล ่ยนแปลงของระด บ
ฮอร์โมนเพศหญ ง 
- เมื่อเพศหญ งม การตก
ไข และเซลล์ไข ได ร บ 
การปฏ สนธ ก บเซลล์อส จ 
จะท าให ได ไซโกต 
ไซโกตจะเจร ญเป็น
เอ็มบร โอและฟีต ส 
จนกระท ่งคลอดเป็น
ทารก้แต ถ าไม ม การ
ปฏ สนธ เซลล์ไข จะ
สลายต ว้ผน งด านใน
มดลูกรวมท ้งหลอดเลือด
จะสลายต วและหล ด
ลอกออก้เร ยกว า 
ประจ าเดือน 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
เดือนของผู หญ งจะ
ประมาณ้28-32 ว น
แต ก็ม ส ้นหรือนานกว า
น ้ก็ได ้ว นไข ตกจะ
ประมาณว นท ่12-16
น บต ้งแต ว นแรกของ
รอบเดือน้แต ส วน
ใหญ ไข จะตกว นท ่11
ถึงว นท ่้21 ซึ่งหากม 
เพศส มพ นธ์ในช วงน ้
โดยท ่ไม ได ป้องก นก็จะ
ท าให เก ดการต ้งครรภ์ 
การปฏ สนธ  จะเก ด 
ขึ้นเมื่อสเปิร์มต วท ่
แข็งแรงท ่ส ดว ายไปย ง
ท อน าไข และเจาะ
เปลือกไข ได ้หล งจาก
การปฏ สนธ  ไข จะแปร
สภาพและท าให 
สเปิร์มต วอ่ืน้ๆ้ไม 
สามารถเข าไปได อ ก้
ซึ่งเพศของเด็กน ้น
ขึ้นอยู ก บโครโมโซม
ของสเปิร์มด วย้หาก
สเปิร์มม โครโมโซมวาย้



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
(Y) เด็กจะเป็นเพศ
ชาย้และหากสเปิร์มม 
โครโมโซมเอ็กซ์้(X) 
เด็กจะเป็นเพศหญ ง 

 ว 1.2 ม.2/16 
เลือกว ธ การค มก าเน ดท ่
เหมาะสมก บ 

สถานการณ์ท ่ก าหนด    

การค มก าเน ด้แบ ง
ออกได เป็น้2้กล  ม
ใหญ ้ๆ้คือ้การ
ค มก าเน ดแบบถาวร้
เป็นการท าหม นชาย
และหม นหญ ง 
และการค มก าเน ด
ช ่วคราว้ได แก ้การก น
ยาค มก าเน ด้ฉ ดยา
ค มก าเน ด้ใส ห วง
ค มก าเน ด้ฝังยา
ค มก าเน ด้แปะแผ นยา
ค มก าเน ด้ใส ถ งยาง
อนาม ย้การน บว น้
การหล ่งภายนอก 
 
 
 
 
 

เลือกว ธ การค มก าเน ดท ่
เหมาะสมก บ 
สถานการณ์ท ่ก าหนด    

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ใบ
ก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 
 
 

-้การค มก าเน ดเป็นว ธ 
ป้องก นไม ให เก ดการ
ต ้งครรภ์โดยป้องก น
ไม ให เก ดการปฏ สนธ 
หรือไม ให ม การฝังต ว
ของเอ็มบร โอ้ซึ่งม หลาย
ว ธ ้เช น้การใช ถ งยาง
อนาม ย้การก นยา
ค มก าเน ด 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
 ว 1.2 ม.2/17 

ตระหน กถึงผลกระทบ
ของการต ้งครรภ์ ก อน
ว ยอ นควร้โดยการ
ประพฤต ตนให 
เหมาะสม   

การต ้งครรภ์ท ่ไม พึง
ประสงค์ของว ยร  น้
เก ดจากการม 
เพศส มพ นธ์ก อนว ยอ น
ควร้เป็นการต ้งครรภ์
ในขณะท ่ท ้งสองฝ่าย
ย งไม ม ความพร อมใน
ท ก้ๆ้ด าน้จึง
ก อให เก ดปัญหา
ตามมาอย างมากท ้ง
ทางด านครอบคร ว้
เศรษฐก จ้และส งคม้
และปัญหาการ
ต ้งครรภ์ท ่ไม พึง
ประสงค์น ้ส งผล
กระทบต ออนาคตของ
ว ยร  นอย างมาก 
 
 
 
 

ตระหน กถึงผลกระทบ
ของการต ้งครรภ์ ก อน
ว ยอ นควร้โดยการ
ประพฤต ตนให เหมาะสม   

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรงเวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 
 
 
 
 
 

- การค มก าเน ดเป็นว ธ 
ป้องก นไม ให เก ดการ
ต ้งครรภ์โดยป้องก น
ไม ให เก ดการปฏ สนธ 
หรือไม ให ม การฝังต ว
ของเอ็มบร โอ 



สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน ว 2.1 
เข าใจสมบ ต ของ
สสาร้องค์ประกอบ
ของสสาร้ความ 
ส มพ นธ์ระหว าง
สมบ ต  ของสสารก บ
โครงสร างและแรงยึด
เหน ่ยวระหว าง
อน ภาค้หล กและ
ธรรมชาต  ของการ
เปล ่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร้การเก ด
สารละลาย้และการ
เก ดปฏ ก ร ยาเคม  
 

ว 2.1 ม.2/1  

อธ บายการแยกสาร
ผสมโดยการระเหยแห ง 

การตกผลึก้การกล ่น
อย างง าย โครมาโท 

กราฟีแบบกระดาษ้
การสก ดด วยต วท า
ละลาย้โดยใช หล กฐาน
เช งประจ กษ์ 

การแยกสารผสมให เป็น
สารบร ส ทธ ์ท าได หลายว ธ 
ขึ้นอยู ก บสมบ ต ของสาร 
น ้น้ๆ้การระเหยแห งใช  
แยกสารละลายซึ่ง
ประกอบด วยต วละลาย 
ท ่เป็นของแข็งในต วท า
ละลายท ่เป็นของเหลว้ 
การตกผลึกใช แยก
สารละลายท ่ประกอบด วย
ต วละลายท ่เป็นของแข็ง 
ในต วท าละลายท ่เป็น
ของเหลว้โดยท าให 
สารละลายอ ่มต ว 
แล วปล อยให ต วท าละลาย
ระเหยออกไปบางส วนต ว
ละลายจะตกผลึกแยก
ออกมา้การกล ่นอย างง าย 
ใช แยกสารละลายท ่
ประกอบด วยต วละลาย
และต วท าละลายท ่เป็น
ของเหลวท ่ม จ ดเดือด
ต างก นมาก้โครมาโท 
กราฟีแบบกระดาษเป็น
ว ธ การแยกสารผสมท ่ม 

อธ บายการแยกสาร
ผสมโดยการระเหย
แห ง การตกผลึก้การ
กล ่นอย างง าย โคร
มาโทกราฟีแบบ
กระดาษ้การสก ดด วย 
ต วท าละลาย้โดยใช 
หล กฐานเช งประจ กษ์ 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟัง
ขณะท ่ครูสอนและ
สามารถตอบค าถามได 
ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้
ใบก จกรรม้
แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครู
ก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

- การแยกสารผสมให เป็น
สารบร ส ทธ ์ท าได หลายว ธ 
ขึ้นอยู ก บสมบ ต ของสาร 
น ้น้ๆ้การระเหยแห งใช  
แยกสารละลายซึ่ง
ประกอบด วยต วละลายท ่
เป็นของแข็งในต วท าละลาย
ท ่เป็นของเหลว้โดยใช  
ความร อนระเหยต วท า
ละลายออกไปจนหมด 
เหลือแต ต วละลาย้การตก
ผลึกใช แยกสารละลายท ่
ประกอบด วยต วละลายท ่
เป็นของแข็งในต วท าละลาย
ท ่เป็นของเหลว้โดยท าให 
สารละลายอ ่มต ว 
แล วปล อยให ต วท าละลาย
ระเหยออกไปบางส วนต ว
ละลายจะตกผลึกแยก
ออกมา้การกล ่นอย างง าย 
ใช แยกสารละลายท ่
ประกอบด วยต วละลายและ
ต วท าละลายท ่เป็นของเหลว
ท ่ม จ ดเดือดต างก นมาก้ว ธ น ้
จะแยกของเหลวบร ส ทธ ์ 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ปร มาณน อยโดยใช แยก
สารท ่ม สมบ ต การละลาย
ในต วท าละลายและการถูก
ดูดซ บด วยต วดูดซ บ
แตกต างก น้การสก ดด วย
ต วท าละลายเป็นว ธ การ
แยกสารผสมท ่ม สมบ ต การ
ละลายในต วท าละลายท ่
ต างก น้ 
 

ออกจากสารละลายโดยให 
ความร อนก บสารละลาย
ของเหลวจะเดือดและ
กลายเป็นไอแยกจาก
สารละลายแล วควบแน น
กล บเป็นของเหลวอ กคร ้ง้
ขณะท ่ของเหลวเดือด้
อ ณหภูม ของไอจะ 
คงท ่้โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษเป็นว ธ การแยกสาร
ผสมท ่ม ปร มาณน อยโดยใช 
แยกสารท ่ม สมบ ต การ
ละลายในต วท าละลายและ
การถูกดูดซ บด วยต วดูดซ บ
แตกต างก น้ท าให สารแต ละ
ชน ดเคลื่อนท ่ไปบนต วดูด
ซ บได ต างก น้สารจึงแยก
ออกจากก นได ้อ ตราส วน
ระหว างระยะทางท ่สาร
องค์ประกอบแต ละชน ด
เคลื่อนท ่ได บนต วดูดซ บก บ
ระยะทางท ่ต วท าละลาย
เคลื่อนท ่ได ้เป็นค า
เฉพาะต วของสารแต ละ
ชน ดในต วท าละลายและต ว
ดูดซ บหนึ่ง้ๆ้การสก ดด วย



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต วท าละลายเป็นว ธ การแยก
สารผสมท ่ม สมบ ต การ
ละลายในต วท าละลายท ่
ต างก น้โดยชน ดของต วท า
ละลายม ผลต อชน ดและ
ปร มาณของสารท ่สก ดได 
การสก ดโดยการกล ่นด วยไอ
น้ า้ใช แยกสารท ่ระเหยง าย้
ไม ละลายน้ า้และไม ท า
ปฏ ก ร ยาก บน้ าออกจากสาร
ท ่ระเหยยาก้โดยใช ไอน้ า
เป็นต วพา 

 ว 2.1 ม.2/2  
แยกสารโดยการระเหย
แห ง้การตกผลึก การ
กล ่นอย างง าย้โคร
มาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสก ดด วย
ต วท าละลาย 

การแยกสารผสมอาจใช 
ว ธ การต าง้ๆ้ได แก ้้้้้
การระเหยแห ง้การตก
ผลึก การกล ่นอย างง าย้
โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสก ดด วยต ว
ท าละลาย การเลือกใช ว ธ 
ใดในการแยกสาร้ขึ้นอยู 
ก บล กษณะเนื้อสาร้และ
ส วนประกอบของสารผสม
น ้นเพื่อให สารท ่แยกได ม 
ความบร ส ทธ ์ 
 

แยกสารโดยการ
ระเหยแห ง้การตก
ผลึก การกล ่นอย าง
ง าย้โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ การ
สก ดด วยต วท าละลาย 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟัง
ขณะท ่ครูสอนและ
สามารถตอบค าถามได 
ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้
ใบก จกรรม้
แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครู
ก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
 
3.้ความสามารถในการ 

การระเหยแห งใช  
แยกสารละลายซึ่ง
ประกอบด วยต วละลายท ่
เป็นของแข็งในต วท าละลาย
ท ่เป็นของเหลว้โดยใช  
ความร อนระเหยต วท า
ละลายออกไปจนหมด 
เหลือแต ต วละลาย้การตก
ผลึกใช แยกสารละลายท ่
ประกอบด วยต วละลายท ่
เป็นของแข็งในต วท าละลาย
ท ่เป็นของเหลว้โดยท าให 
สารละลายอ ่มต ว 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

แล วปล อยให ต วท าละลาย
ระเหยออกไปบางส วนต ว
ละลายจะตกผลึกแยก
ออกมา้การกล ่นอย างง าย 
ใช แยกสารละลายท ่
ประกอบด วยต วละลายและ
ต วท าละลายท ่เป็นของเหลว
ท ่ม จ ดเดือดต างก นมาก้ว ธ น ้
จะแยกของเหลวบร ส ทธ ์ 
ออกจากสารละลายโดยให 
ความร อนก บสารละลาย
ของเหลวจะเดือดและ
กลายเป็นไอแยกจาก
สารละลายแล วควบแน น
กล บเป็นของเหลวอ กคร ้ง้
ขณะท ่ของเหลวเดือด้
อ ณหภูม ของไอจะ 
คงท ่้โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษเป็นว ธ การแยกสาร
ผสมท ่ม ปร มาณน อยโดยใช 
แยกสารท ่ม สมบ ต  
การละลายในต วท าละลาย
และการถูกดูดซ บด วยต วดูด
ซ บแตกต างก น้ท าให สารแต 
ละชน ดเคลื่อนท ่ไปบนต วดูด
ซ บได ต างก น้สารจึงแยก



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ออกจากก นได ้อ ตราส วน
ระหว างระยะทางท ่สาร
องค์ประกอบแต ละชน ด
เคลื่อนท ่ได บนต วดูดซ บก บ
ระยะทางท ่ต วท าละลาย
เคลื่อนท ่ได ้เป็นค า
เฉพาะต วของสารแต ละ
ชน ดในต วท าละลายและต ว
ดูดซ บหนึ่ง้ๆ้การสก ดด วย
ต วท าละลายเป็นว ธ การแยก
สารผสมท ่ม สมบ ต การ
ละลายในต วท าละลายท ่
ต างก น้โดยชน ดของต วท า
ละลายม ผลต อชน ดและ
ปร มาณของสารท ่สก ดได 
การสก ดโดยการกล ่นด วยไอ
น้ า้ใช แยกสารท ่ระเหยง าย้
ไม ละลายน้ า้และไม ท า
ปฏ ก ร ยาก บน้ าออกจากสาร
ท ่ระเหยยาก้โดยใช ไอน้ า
เป็นต วพา 
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 ว 2.1 ม.2/3  

น าว ธ การแยกสาร 

ไปใช แก ปัญหาใน
ช ว ตประจ าว น โดย
บูรณาการว ทยาศาสตร์
คณ ตศาสตร์ เทคโนโลย 
และว ศวกรรมศาสตร ์

ความรู ด านว ทยาศาสตร์
เก ่ยวก บการแยกสาร 
บูรณาการก บคณ ตศาสตร์้
เทคโนโลย ้โดยใช  
กระบวนการทางว ศวกรรม้
สามารถน าไปใช แก ปัญหา
ในช ว ตประจ าว นได ้
การศึกษาเร่ืองการน า
ว ธ การแยกสารไปใช ใน
ช ว ตประจ าว น้ท าให เก ด
ความรู ความเข าใจเก ่ยวก บ
การแก ปัญหาเร่ืองการแยก
สารในช ว ตประจ าว นอย าง
เป็นข ้นตอน 
 

น าว ธ การแยกสารไป
ใช แก ปัญหาใน
ช ว ตประจ าว น โดย
บูรณาการ
ว ทยาศาสตร์
คณ ตศาสตร์ 
เทคโนโลย และ
ว ศวกรรมศาสตร์ 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟัง
ขณะท ่ครูสอนและ
สามารถตอบค าถามได 
ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้
ใบก จกรรม้
แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครู
ก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านการ
สร างสรรค์ 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

-้ความรู ด านว ทยาศาสตร์
เก ่ยวก บการแยกสารบูรณา
การก บคณ ตศาสตร์้
เทคโนโลย ้โดยใช  
กระบวนการทางว ศวกรรม้
สามารถน าไปใช แก ปัญหา
ในช ว ตประจ าว นหรือปัญหา
ท ่พบในช มชนหรือสร าง
นว ตกรรม้โดยม ข ้นตอน้
ด งน ้ 
-้ระบ ปัญหาใน
ช ว ตประจ าว นท ่เก ่ยวก บ
การแยกสารโดยใช สมบ ต 
ทางกายภาพ้หรือ
นว ตกรรมท ่ต องการพ ฒนา้
โดยใช หล กการด งกล าว 
-้รวบรวมข อมูลและแนวค ด
เก ่ยวก บการแยกสารโดยใช 
สมบ ต ทางกายภาพท ่
สอดคล องก บปัญหา 
ท ่ระบ ้หรือน าไปสู การ
พ ฒนานว ตกรรมน ้น 
-้ออกแบบว ธ การแก ปัญหา้
หรือพ ฒนานว ตกรรมท ่
เก ่ยวก บการแยกสารในสาร
ผสม้โดยใช สมบ ต  
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ทางกายภาพ้โดยเชื่อมโยง
ความรู ด าน 
ว ทยาศาสตร์้คณ ตศาสตร์้
เทคโนโลย ้และ 
กระบวนการทางว ศวกรรม้
รวมท ้งก าหนดและ 
ควบค มต วแปรอย าง
เหมาะสม้ครอบคล ม 
-้วางแผนและด าเน นการ
แก ปัญหา้หรือพ ฒนา
นว ตกรรม้รวบรวมข อมูล้
จ ดกระท าข อมูล 
และเลือกว ธ การสื่อ
ความหมายท ่เหมาะสม 
ในการน าเสนอผล 
-้ทดสอบ้ประเม นผล้
ปร บปร งว ธ การแก ปัญหา
หรือนว ตกรรมท ่พ ฒนาขึ้น้
โดยใช หล กฐาน 
เช งประจ กษ์ท ่รวบรวมได  
-้น าเสนอว ธ การแก ปัญหา้
หรือผลของนว ตกรรมท ่
พ ฒนาขึ้น้และผลท ่ได ้โดย
ใช ว ธ การสื่อสารท ่เหมาะสม
และน าสนใจ 
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 ว 2.1 ม.2/4  

ออกแบบการทดลอง
และทดลองในการ
อธ บาย ผลของชน ดต ว
ละลาย้ชน ดต วท า
ละลาย อ ณหภูม ท ่ม ต อ
สภาพละลายได ของ
สาร้รวมท ้ง อธ บายผล
ของความด นท ่ม ต อ
สภาพละลายได  ของ
สาร้โดยใช สารสนเทศ 
 

สารละลายประกอบด วย
ต วท าละลายและต ว
ละลาย สารละลายม ท ้ง
สถานะของแข็ง้ของเหลว้
และแก๊ส สารละลายท ่เก ด
จากสารท ่ม สถานะเด ยวก น้
สารท ่ม ปร มาณมากท ่ส ด
จ ดเป็นต วท าละลาย้กรณ 
สารละลายเก ดจากสารท ่ม  
สถานะต างก น้สารท ่ม 
สถานะเด ยวก นก บ
สารละลายและม ปร มาณ
มากท ่ส ดจ ดเป็นต วท า
ละลาย้สารละลายท ่ต ว
ละลายไม สามารถละลาย
ในต วท าละลายปร มาณ
หนึ่ง้ๆ้ได อ กท ่อ ณหภูม 
และความด นหนึ่ง้ๆ้
เร ยกว า้สารละลายอ ่มต ว 
สภาพละลายได ของสารใน
ต วท าละลายเป็นค าท ่บอก
ปร มาณของสารเป็นกร มท ่
ละลายได ในต วท าละลาย้
100 กร ม้จนได สารละลาย
อ ่มต ว้ณ้อ ณหภูม และ
ความด นหนึ่ง้ๆ้สภาพ

1. อธ บายผลของชน ด
ต วท าละลาย้อ ณหภูม 
ท ่ม ต อสภาพละลายได 
ของสาร 
2. อธ บายผลของ
ความด นท ่ม ต อสภาพ
ละลายได ของสาร้โดย
ใช สารสนเทศ 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟัง
ขณะท ่ครูสอนและ
สามารถตอบค าถามได 
ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้
ใบก จกรรม้
แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครู
ก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

- สารละลายอาจม สถานะ
เป็นของแข็ง้ของเหลวและ
แก๊ส้สารละลาย
ประกอบด วยต วท าละลาย
และต วละลาย้กรณ 
สารละลายเก ดจากสารท ่ม 
สถานะเด ยวก น้สารท ่ม 
ปร มาณมากท ่ส ดจ ดเป็นต ว
ท าละลาย้กรณ สารละลาย
เก ดจากสารท ่ม สถานะ
ต างก น้สารท ่ม สถานะ
เด ยวก นก บสารละลาย
จ ดเป็นต วท าละลาย 
- สารละลายท ่ต วละลายไม 
สามารถละลายในต วท า
ละลายได อ กท ่อ ณหภูม หนึ่ง้
ๆ้เร ยกว าสารละลายอ ่มต ว 
- สภาพละลายได ของสารใน
ต วท าละลาย้เป็นค าท ่บอก
ปร มาณของสารท ่ละลายได 
ในต วท าละลาย 
100้กร ม้จนได สารละลาย
อ ่มต ว้ณ้อ ณหภูม และ
ความด นหนึ่ง้ๆ้สภาพ
ละลายได ของสารบ งบอก
ความสามารถในการละลาย



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ละลายได ของสารบ งบอก
ความสามารถในการ
ละลายของต วละลายในต ว
ท าละลาย้ขึ้นอยู ก บชน ด
ของต วท าละลายและต ว
ละลาย้อ ณหภูม ้และ
ความด น้สารชน ดหนึ่ง้ๆ้
ม สภาพละลายได แตกต าง
ก นในต วท าละลายท ่
แตกต างก น้ส วนสารต าง
ชน ดก นม สภาพละลายได 
ในต วท าละลายหนึ่ง้ๆ  
ไม เท าก นเมื่ออ ณหภูม คงท ่้
แต เมื่ออ ณหภูม สูงขึ้น้
สภาพละลายได ของสาร
ส วนมากจะเพ ่มข้ึน้ยกเว น
แก๊สเมื่ออ ณหภูม สูงขึ้น
สภาพการละลายได จะ
ลดลง ส วนความด นม ผล
ต อสภาพละลายได ของ
แก๊ส้โดยเมื่อความด น
เพ ่มข้ึน้สภาพละลาย 
ได ของแก๊สจะเพ ่มข้ึน้
ความรู เก ่ยวก บสภาพ
ละลายได ของสารเมื่อ
เปล ่ยนแปลงชน ดต ว

ได ของต วละลายในต วท า
ละลาย้ซึ่งความสามารถใน
การละลายของสารขึ้นอยู 
ก บชน ดของต วท าละลาย
และต วละลาย้อ ณหภูม ้
และความด น 
- สารชน ดหนึ่ง้ๆ้ม สภาพ
ละลายได แตกต างก นใน 
ต วท าละลายท ่แตกต างก น้
และสารต างชน ดก นม สภาพ
ละลายได ในต วท าละลาย
หนึ่ง้ๆ้ไม เท าก น 
- เมื่ออ ณหภูม สูงขึ้น้สาร
ส วนมาก้สภาพละลายได 
ของสารจะเพ ่มข้ึน้ยกเว น
แก๊สเมื่ออ ณหภูม สูงขึ้น
สภาพการละลายได จะ
ลดลง้ส วนความด นม ผลต อ
แก๊ส้โดยเมื่อความด น
เพ ่มข้ึน้สภาพละลายได จะ
สูงขึ้น 
- ความรู เก ่ยวก บสภาพ
ละลายได ของสาร้เมื่อ 
เปล ่ยนแปลงชน ดต วละลาย้
ต วท าละลาย้และอ ณหภูม ้
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ละลายและต วท าละลาย้
อ ณหภูม และความด น้
สามารถน าไปใช ประโยชน์
ในช ว ตประจ าว น 

สามารถน าไปใช ประโยชน์
ในช ว ตประจ าว น 
เช น้การท าน้ าเชื่อมเข มข น้
การสก ดสารออกจาก
สม นไพรให ได ปร มาณมาก
ท ่ส ด 

 ว 2.1 ม.2/5  
ระบ ปร มาณต วละลาย
ในสารละลาย้ในหน วย 
ความเข มข นเป็นร อย
ละ้ปร มาตรต อ
ปร มาตร มวลต อมวล้
และมวลต อปร มาตร 

ความเข มข นของ
สารละลาย้เป็นปร มาณต ว
ละลายในสารละลายหรือ
ในต วท าละลาย้หน วย
ความเข มข นม หลาย 
หน วย้หน วยท ่น ยมใช ใน
ช ว ตประจ าว นคือหน วย
เป็นร อยละโดยปร มาตรต อ
ปร มาตร้โดยมวลต อมวล้
และโดยมวลต อปร มาตร้
ร อยละโดยปร มาตรต อ
ปร มาตรเป็นการระบ 
ปร มาตรต วละลายใน
สารละลาย้100 หน วย
ปร มาตรเด ยวก น  
ร อยละโดยมวลต อมวลเป็น
การระบ มวลต วละลายใน
สารละลาย้100 หน วย
มวลเด ยวก น้ร อยละโดย
มวลต อปร มาตรเป็น 

1. ระบ ปร มาณต ว
ละลาย้ในสารละลาย 
2. หาความเข มข นเป็น
ร อยละ้ปร มาตรต อ
ปร มาตร มวลต อมวล้
และมวลต อปร มาตร 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟัง
ขณะท ่ครูสอนและ
สามารถตอบค าถามได 
ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้
ใบก จกรรม้
แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครู
ก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 

- ความเข มข นของ
สารละลาย้เป็นการระบ 
ปร มาณต วละลายใน
สารละลาย้หน วยความ
เข มข นม หลายหน วย้ท ่น ยม
ระบ เป็นหน วยเป็นร อยละ 
ปร มาตรต อปร มาตร้มวล
ต อมวล้และมวล 
ต อปร มาตร 
- ร อยละโดยปร มาตรต อ
ปร มาตร้เป็นการระบ 
ปร มาตรต วละลายใน
สารละลาย้100้หน วย 
ปร มาตรเด ยวก น้น ยมใช ก บ
สารละลายท ่เป็น 
ของเหลวหรือแก๊ส 
- ร อยละโดยมวลต อมวล้
เป็นการระบ มวล 
ต วละลายในสารละลาย้
100 หน วยมวลเด ยวก น



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
การระบ มวลต วละลายใน
สารละลาย้100 หน วย
ปร มาตร้การใช สารละลาย
ในช ว ตประจ าว นควร
พ จารณาจากความเข มข น 
ของสารละลาย้ขึ้นอยู ก บ
จ ดประสงค์ของการใช งาน
และผลกระทบต อส ่งม ช ว ต
และส ่งแวดล อม 

4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

น ยมใช ก บสารละลายท ่ม 
สถานะเป็นของแข็ง 
-ร อยละโดยมวลต อปร มาตร้
เป็นการระบ มวลต วละลาย
ในสารละลาย้100 หน วย
ปร มาตร น ยมใช ก บ
สารละลายท ่ม ต วละลาย
เป็นของแข็ง 
ในต วท าละลายท ่เป็น
ของเหลว 

 ว 2.1 ม.2/6  
ตระหน กถึงความส าค ญ
ของการน าความรู เร่ือง 
ความเข มข นของสารไป
ใช โดยยกต วอย างการ
ใช  สารละลายใน
ช ว ตประจ าว นอย าง
ถูกต อง และปลอดภ ย 

ในช ว ตประจ าว น
จ าเป็นต องใช ผล ตภ ณฑ์
ต างๆ้้ท ่ม สารเคม เป็น
ส วนประกอบ้ซึ่งได แก ้
ผล ตภ ณฑ์ท าความสะอาด
ห องน้ า้ผล ตภ ณฑ์ท ่ใช ใน
ห องคร ว้ผล ตภ ณฑ์ท ่ใช 
ส วนบ คคล้หรือแม แต ยา
ฆ าแมลง้เป็นต น้
ผล ตภ ณฑ์ต างๆท ่ใช ภายใน
บ านเหล าน ้ประกอบด วย
สารเคม บางชน ดท ่เป็น
อ นตรายต อสมาช กใน
ครอบคร ว้โดยถ าน าไปใช ้
เก็บ้หรือท าลายท ้ง้อย าง
ไม ถูกว ธ ้อาจเป็นอ นตราย

น าความรู เร่ือง ความ
เข มข นของสารไปใช 
โดยยกต วอย างการใช  
สารละลายใน
ช ว ตประจ าว น 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟัง
ขณะท ่ครูสอนและ
สามารถตอบค าถามได 
ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้
ใบก จกรรม้
แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครู
ก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 

- การใช สารละลาย้ใน
ช ว ตประจ าว น้ควร
พ จารณาจากความเข มข น
ของสารละลาย้ขึ้นอยู ก บ
จ ดประสงค์ของการใช งาน้
และผลกระทบต อส ่งม ช ว ต
และส ่งแวดล อม 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต อส ขภาพ้และ
ส ่งแวดล อม้ถ าเรารู จ กใช ้
เก็บ้และท ้งผล ตภ ณฑ์ 
อย างถูกว ธ ้จะสามารถ
ป้องก นอ นตรายท ่อาจ
เก ดขึ้นได และใช ผล ตภ ณฑ์
ได อย างปลอดภ ย 

2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
มาตรฐาน ว 2.2 
เข าใจธรรมชาต ของ
แรงในช ว ตประจ าว น้
ผลของแรงท ่กระท าต อ
ว ตถ  ล กษณะการ
เคลื่อนท ่แบบต าง้ๆ้
ของว ตถ ้รวมท ้งน า
ความรู ไปใช ประโยชน์ 
 

 ว 2.2 ม.2/1  

พยากรณ์การเคลื่อนท ่
ของว ตถ ท ่เป็นผลของ 

แรงล พธ์ท ่เก ดจากแรง
หลายแรงท ่กระท าต อ
ว ตถ  ในแนวเด ยวก นจาก
หล กฐานเช งประจ กษ์ 

แรง้เป็นปร มาณ
เวกเตอร์ท ่สามารถ
บอกขนาดและท ศทาง้
เมื่อม แรงกระท าต อ
ว ตถ ้จะท าให ว ตถ เก ด
การเปล ่ยนแปลงใน
ล กษณะต างๆ 
 

อธ บายผลของแรงล พธ์
ท ่ม ต อการเปล ่ยนแปลง
การเคลื่อนท ่ของว ตถ  

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  
 
 
 

-้แรงเป็นปร มาณ
เวกเตอร์้เมื่อม แรง
หลาย้ๆ้แรงกระท าต อ
ว ตถ ้แล วแรงล พธ์ท ่
กระท าต อว ตถ ม ค า 
เป็นศูนย์้ว ตถ จะไม 
เปล ่ยนแปลงการ
เคลื่อนท ่แต ถ าแรงล พธ์
ท ่กระท าต อว ตถ ม ค าไม 
เป็นศูนย์ว ตถ จะ
เปล ่ยนแปลงการ
เคลื่อนท ่ 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
 ว 2.2 ม.2/2  

เข ยนแผนภาพแรงและ
แรงล พธ์ท ่เก ดจาก แรง
หลายแรงท ่กระท าต อ
ว ตถ ในแนวเด ยวก น 

การหาแรงล พธ์ของ
แรงท ่กระท าต อว ตถ ใน
ท ศทางเด ยวก น้
สามารถหาแรงล พธ์ได 
โดยใช หล กการรวม
เวกเตอร์ 
 

อธ บายว ธ การเข ยน
แผนภาพของแรงและ
ว ธ การหา 

ขนาดของแรงล พธ์ท ่
เก ดจากแรงหลายแรงท ่
กระท า 

ต อว ตถ ในระนาบ
เด ยวก น 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  
 
 
 
 
 

-้แรงเป็นปร มาณ
เวกเตอร์้เมื่อม แรง
หลาย้ๆ้แรงกระท าต อ
ว ตถ ้แล วแรงล พธ์ท ่
กระท าต อว ตถ ม ค า 
เป็นศูนย์้ว ตถ จะไม 
เปล ่ยนแปลงการ
เคลื่อนท ่แต ถ าแรงล พธ์
ท ่กระท าต อว ตถ ม ค าไม 
เป็นศูนย์ว ตถ จะ
เปล ่ยนแปลงการ
เคลื่อนท ่ 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
  ว 2.2 ม.2/3  

ออกแบบการทดลอง
และทดลองด วยว ธ  ท ่
เหมาะสมในการอธ บาย
ปัจจ ยท ่ม ผลต อความด น 

ของของเหลว   

ความด นของของเหลว
ม ล กษณะคล ายก บ
ความด นอากาศ้คือ้
เก ดจากน้ าหน กของ
ของเหลวท ่ม อยู เหนือ
ต าแหน งน ้น้ๆ้กดท บ
ลงมา้ย ่งในระด บท ่ลึก
มากขึ้น้ของเหลวท ่อยู 
เหนือต าแหน งน ้นก็จะ
ม มากขึ้น้ท าให 
น้ าหน กของของเหลว 

ม มากขึ้น 

ออกแบบการทดลอง
และทดลองด วยว ธ  ท ่
เหมาะสมในการ
อธ บายปัจจ ยท ่ม ผลต อ
ความด น ของของเหลว   

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  
 
 

-้เมื่อว ตถ อยู ใน
ของเหลวจะม แรงท ่
ของเหลวกระท าต อว ตถ 
ในท กท ศทาง้โดยแรงท ่
ของเหลวกระท าต ้งฉาก
ก บผ วว ตถ ต อหนึ่งหน วย
พ้ืนท ่เร ยกว าความด น
ของของเหลว 
-้ความด นของ
ของเหลวม 
ความส มพ นธ์ก บความ
ลึกจากระด บผ วหน า
ของของเหลว้โดย
บร เวณท ่ลึกลงไปจาก
ระด บผ วหน าของ
ของเหลวมากข้ึน 
ความด นของของเหลว
จะเพ ่มข้ึน้เนื่องจาก 
ของเหลวท ่อยู ลึกกว า้
จะม น้ าหน กของ
ของเหลวด านบน
กระท ามากกว า 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
 ว 2.2 ม.2/4   

ว เคราะห์แรงพย งและ
การจม้การลอยของว ตถ  
ในของเหลวจาก
หล กฐานเช งประจ กษ์ 

แรงพย ง้เป็นแรงท ่
ของเหลวกระท าต อ
ว ตถ ้ว ตถ ท ่ลอยได ใน
ของเหลวจะม ความ
หนาแน นน อยกว า
ความหนาแน นของ
ของเหลว 

1. อธ บายแรงพย งของ
ของเหลวท ่กระท าต อ
ว ตถ  
2.้ระบ การจมหรือการ
ลอยของว ตถ ใน
สถานการณ์ต างๆ 
โดยพ จารณาจาก
น้ าหน กของว ตถ และ
แรงพย ง 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  
 
 
 
 
 

- เมื่อว ตถ อยู ใน
ของเหลว้จะม แรงพย ง
เนื่องจากของเหลว
กระท าต อว ตถ ้โดยม 
ท ศขึ้นในแนวด ่ง 
การจมหรือการลอย
ของว ตถ ขึ้นก บน้ าหน ก
ของว ตถ และแรงพย ง้
ถ าน้ าหน กของว ตถ และ
แรงพย งของของเหลวม 
ค าเท าก น้ว ตถ จะลอย
น ่งอยู ในของเหลว้แต 
ถ าน้ าหน กของว ตถ ม ค า
มากกว าแรงพย งของ
ของเหลวว ตถ จะจม 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
 ว 2.2 ม.2/5  

เข ยนแผนภาพแสดงแรง
ท ่กระท าต อว ตถ  ใน
ของเหลว   

เมื่อว ตถ อยู ใน
ของเหลว้จะม แรง
พย งเนื่องจาก
ของเหลวกระท าต อ
ว ตถ ้โดยม ท ศข้ึนใน
แนวด ่ง การจมหรือ
การลอยของว ตถ 
ขึ้นก บน้ าหน กของว ตถ 
และแรงพย ง้ถ า
น้ าหน กของว ตถ และ
แรงพย งของของเหลว
ม ค าเท าก น้ว ตถ จะ
ลอยน ่งอยู ในของเหลว้
แต ถ าน้ าหน กของว ตถ 
ม ค ามากกว าแรงพย ง
ของของเหลวว ตถ จะ
จม 

เข ยนแผนภาพแสดง
แรงพย งของของเหลว
และน้ าหน กของว ตถ ท ่
ท าให ว ตถ จมหรือลอย 

 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  
 
 
 
 
 

- เมื่อว ตถ อยู ใน
ของเหลว้จะม แรงพย ง
เนื่องจากของเหลว
กระท าต อว ตถ ้โดยม 
ท ศขึ้นในแนวด ่ง 
การจมหรือการลอย
ของว ตถ ขึ้นก บน้ าหน ก
ของว ตถ และแรงพย ง้
ถ าน้ าหน กของว ตถ และ
แรงพย งของของเหลวม 
ค าเท าก น้ว ตถ จะลอย
น ่งอยู ในของเหลว้แต 
ถ าน้ าหน กของว ตถ ม ค า
มากกว าแรงพย งของ
ของเหลวว ตถ จะจม 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
 ว 2.2 ม.2/6้ 

อธ บายแรงเส ยดทาน
สถ ตและแรงเส ยดทาน
จลน์ จากหล กฐานเช ง
ประจ กษ ์ 

แรงเส ยดทานสถ ตเป็น
แรงเส ยดทานท ่กระท า
ต อว ตถ ขณะหย ดน ่ง้
แรงเส ยดทานจลน์้
เป็นแรงเส ยดทานท ่
กระท าต อว ตถ ขณะ
เคลื่อนท ่ 
 

1.้อธ บายแรงเส ยด
ทานสถ ตและแรงเส ยด
ทานจลน์ 
2.้เปร ยบเท ยบแรง
เส ยดทานสถ ตและแรง
เส ยดทานจลน์ 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  
 
 
 
 
 

- แรงเส ยดทานเป็นแรง
ท ่เก ดขึ้นระหว าง
ผ วส มผ สของว ตถ ้เพ่ือ
ต านการเคลื่อนท ่ของ
ว ตถ น ้นโดยถ าออกแรง
กระท าต อว ตถ ท ่อยู น ่ง
บนพื้นผ วให เคลื่อนท ่้
แรงเส ยดทานก็จะต าน
การเคลื่อนท ่ของว ตถ ้
แรงเส ยดทานท ่เก ดข้ึน
ในขณะท ่ว ตถ ย ง 
ไม เคลื่อนท ่เร ยก้แรง
เส ยดทานสถ ต้แต ถ า
ว ตถ ก าล งเคลื่อนท ่้แรง
เส ยดทานก็จะท าให 
ว ตถ น ้นเคลื่อนท ่ช าลง
หรือหย ดน ่ง้เร ยก้แรง
เส ยดทานจลน์ 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
 ว 2.2 ม.2/7 

ออกแบบการทดลอง
และทดลองด วยว ธ ท ่ 
เหมาะสมในการอธ บาย
ปัจจ ยท ่ม ผลต อขนาด 

ของแรงเส ยดทาน  

น้ าหน กหรือแรงกด
ของว ตถ ท ่กดลงบนพ้ืน้
ถ าน้ าหน กหรือแรงกด
ของว ตถ มาก้จะเก ด
แรงเส ยดทานมาก้ถ า
น้ าหน กหรือแรงกด
ของว ตถ น อยจะเก ด
แรงเส ยดทานน อย้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
ล กษณะของพ้ืน
ผ วส มผ ส้้ถ าพ้ืนผ ว้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
เร ยบ้เช น้กระเบื้อง้
กระจก้พลาสต ก้เป็น
ต น้จะเก ดแรงเส ยด
ทานน อย้เนื่องจาก
พ้ืนผ วเร ยบ้้ม การ
เส ยดส ระหว างก นน อย 

อธ บายปัจจ ยท ่ม ผลต อ
ขนาด ของแรงเส ยด
ทาน 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านการ
สร างสรรค์ 
5.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  

- ขนาดของแรงเส ยด
ทานระหว างผ วส มผ ส
ของว ตถ ขึ้นก บล กษณะ
ผ วส มผ สและขนาดของ 
แรงปฏ ก ร ยาต ้งฉาก
ระหว างผ วส มผ ส 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
 ว 2.2 ม.2/8  

เข ยนแผนภาพแสดงแรง
เส ยดทานและแรงอ่ืน้ๆ 

ท ่กระท าต อว ตถ  

ท กแรงก ร ยาจะม แรง
ปฏ ก ร ยาโต ตอบด วย
ขนาดของแรงเท าก น้
แต ม ท ศทางตรงข าม้
ซึ่งการเร ยนรู เก ่ยวก บ
แรงก ร ยาและแรง
ปฏ ก ร ยาน ้นเพ่ือ
น าไปใช อธ บาย
ก จกรรมต างๆ้ท ่
เก ่ยวข อง 
 

เข ยนแผนภาพแสดง
แรงเส ยดทานและแรง
อ่ืน้ๆ ท ่กระท าต อว ตถ  

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านการ
สร างสรรค์ 
5.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  

- ขนาดของแรงเส ยด
ทานระหว างผ วส มผ ส
ของว ตถ ขึ้นก บล กษณะ
ผ วส มผ สและขนาดของ 
แรงปฏ ก ร ยาต ้งฉาก
ระหว างผ วส มผ ส 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
 ว 2.2 ม.2/9  

ตระหน กถึงประโยชน์
ของความรู เร่ืองแรง
เส ยดทาน โดยว เคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและ
เสนอแนะ ว ธ การลดหรือ
เพ ่มแรงเส ยดทานท ่เป็น
ประโยชน์ ต อการท า
ก จกรรมใน
ช ว ตประจ าว น 

 

เราสามารถใช 
ประโยชน์จากแรง
เส ยดทาน้ในการท า
ก จกรรมต าง้ๆ้ใน
ช ว ตประจ าว นได 
มากมาย้เช น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
ท าให ว ตถ หย ดน ่งไม 
เคลื่อนท ่้เช น้ช วย
หย ดรถยนต์ท ่ก าล ง
เคลื่อนท ่้ยางรถท ่ม 
ดอกยางช วยให รถ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
เกาะถนนได ด ้เป็นต น้ 
การสร างพ้ืนถนนต อง
ท าให พ้ืนถนนเก ดแรง
เส ยดทานพอสมควร้
รถจึงจะเคลื่อนท ่บน
ถนนโดยท ่ล อรถ 
ไม หม นอยู ก บท ่ได  
 
ช วยในการหย บจ บ
ส ่งของโดยไม ลื่นไหล
ไปมา ้ช วยในการเด น
ไม ให ลื่นไหล 

ยกต วอย างก จกรรมท ่
ต องการเพ ่มหรือลด 

แรงเส ยดทานใน
ช ว ตประจ าว น  

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านการ
สร างสรรค์ 
5.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  

- ก จกรรมใน
ช ว ตประจ าว นบาง
ก จกรรมต องการ 
แรงเส ยดทาน้เช น้การ
เปิดฝาเกล ยวขวดน้ า 
การใช แผ นก นลื่นใน
ห องน้ า้บางก จกรรม 
ไม ต องการแรงเส ยด
ทาน้เช น้การลากว ตถ 
บนพื้นการใช 
น้ าม นหล อลื่นใน
เคร่ืองยนต์ 
- ความรู เร่ืองแรงเส ยด
ทานสามารถน าไปใช  
ประโยชน์ใน
ช ว ตประจ าว นได  



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
 ว 2.2 ม.2/10   

ออกแบบการทดลอง
และทดลองด วยว ธ  ท ่
เหมาะสมในการอธ บาย
โมเมนต์ ของแรง้เมื่อ
ว ตถ อยู ในสภาพสมด ล
ต อ การหม น้และ
ค านวณโดยใช สมการ M 
= Fl 
 

เมื่อแรงกระท าต อว ตถ ้
แล วท าให เก ดโมเมนต์
ของแรงรอบจ ดหม น้
ว ตถ จะเปล ่ยนสภาพ
การหม น 
 

1.้อธ บายโมเมนต์ของ
แรงเมื่อม แรงกระท าต อ
ว ตถ โดยแนวแรงไม 
ผ านจ ดหม น 
2. อธ บายว ธ การ
ค านวณโมเมนต์ของ
แรงเมื่อว ตถ อยู ใน
สภาพสมด ลต อการ
หม น 
3. ยกต วอย างของเล น
ของใช ้ใน
ช ว ตประจ าว นท ่ม  
การประย กต์ใช 
หล กการโมเมนต์ของ
แรง 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  

- เมื่อม แรงท ่กระท าต อ
ว ตถ โดยไม ผ าน
ศูนย์กลางมวลของว ตถ ้
จะเก ดโมเมนต์ของแรง้
ท าให ว ตถ หม นรอบ
ศูนย์กลางมวลของว ตถ 
น ้น 
- โมเมนต์ของแรงเป็น
ผลคูณของแรงท ่กระท า
ต อว ตถ ก บระยะทาง
จากจ ดหม นไปต ้งฉาก
ก บแนวแรง้เมื่อผลรวม
ของโมเมนต์ของแรงม 
ค าเป็นศูนย์ว ตถ จะอยู 
ในสภาพสมด ลต อการ
หม น้โดยโมเมนต์ของ
แรงในท ศทวนเข็ม
นาฬ กาจะม ขนาด 
เท าก บโมเมนต์ของแรง
ในท ศตามเข็มนาฬ กา 
- ของเล นหลายชน ด
ประกอบด วยอ ปกรณ์
หลายส วนท ่ใช หล กการ
โมเมนต์ของแรง้ความรู 
เร่ืองโมเมนต์ของแรง



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สามารถน าไปใช 
ออกแบบและประด ษฐ์
ของเล นได  

 ว 2.2 ม.2/11  
เปร ยบเท ยบแหล งของ
สนามแม เหล็ก 

สนามไฟฟ้า้และสนาม
โน มถ วง้และท ศทาง 

ของแรงท ่กระท าต อว ตถ 
ท ่อยู ในแต ละสนาม จาก
ข อมูลท ่รวบรวมได  

การเคลื่อนท ่ของ
อน ภาคในสนามโน ม
ถ วง้สนามแม เหล็ก้
และสนามไฟฟ้า้จะม 
การเคลื่อนท ่เปล ่ยนไป
น ้น้เนื่องจากผลของ
แรงของสนามเหล าน ้น
กระท าต ออน ภาค้
และย งข้ึนอยู ก บชน ด
ของอน ภาคว าม ประจ 
ไฟฟ้าหรือไม ้พร อมท ้ง
ท ศการเคลื่อนของ
อน ภาคน ้นด วย 

ระบ แหล งของนาม
แม เหล็ก้สนามไฟฟ้า้
และสนามโน มถ วง 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ใบ
ก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 

-้ว ตถ ท ่ม มวลจะม 
สนามโน มถ วงอยู 
โดยรอบแรงโน มถ วงท ่
กระท าต อว ตถ ท ่อยู ใน
สนามโน มถ วงจะม ท ศ
พ  งเข าหาว ตถ ท ่เป็น
แหล งของสนามโน ม
ถ วง 
-้ว ตถ ท ่ม ประจ ไฟฟ้าจะ
ม สนามไฟฟ้าอยู 
โดยรอบแรงไฟฟ้าท ่
กระท าต อว ตถ ท ่ม ประจ 
จะม ท ศพ  งเข าหาหรือ
ออกจากว ตถ ท ่ม ประจ ท ่
เป็นแหล งของ
สนามไฟฟ้า 
-้ว ตถ ท ่เป็นแม เหล็กจะ
ม สนามแม เหล็กอยู 
โดยรอบแรงแม เหล็กท ่
กระท าต อข ้วแม เหล็ก
จะม ท ศพ  งเข าหาหรือ



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  
 

ออกจากข ้วแม เหล็กท ่
เป็นแหล งของ
สนามแม เหล็ก 

 ว 2.2 ม.2/12้ 
เข ยนแผนภาพแสดงแรง
แม เหล็ก้แรงไฟฟ้า และ
แรงโน มถ วงท ่กระท าต อ
ว ตถ  
 
 

แรงแม เหล็ก้เป็นแรง
ท ่เก ดขึ้นเองตาม
ธรรมชาต จากแท ง
แม เหล็ก้แม เหล็ก
สามารถดูดว ตถ บาง
ชน ดได ้ว ตถ ท ่แม เหล็ก
ดูดน ้น้ต องเป็นว ตถ ท ่
เป็นแม เหล็ก้หรือว ตถ 
ท ่ม สมบ ต คล าย
แม เหล็ก้หรือท ่
เร ยกว า้สื่อ้หรือว ตถ ท ่
เป็นสื่อแม เหล็ก้ได แก ้
ว ตถ จ าพวกโลหะ้
เหล็ก้น กเก ล้และว ตถ 
ท ่ไม ได เป็นสื่อของ
แม เหล็ก้เช น้ไม ้บาง้
แก ว้พลาสต ก้เป็นต น 
แรงไฟฟ้าเก ดจากการ
ข ดถูของว ตถ ้2 ชน ด้
ส วนใหญ ว ตถ ท ่เก ด้จะ
เป็นว ตถ จ าพวก้

เปร ยบเท ยบท ศทาง
ของแรงท ่กระท าต อ
ว ตถ ท ่อยู ใน 
แต ละสนามโดยใช 
แผนภาพแสดงแรง  

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 

-้ว ตถ ท ่ม มวลจะม 
สนามโน มถ วงอยู 
โดยรอบแรงโน มถ วงท ่
กระท าต อว ตถ ท ่อยู ใน
สนามโน มถ วงจะม ท ศ
พ  งเข าหาว ตถ ท ่เป็น
แหล งของสนามโน ม
ถ วง 
-้ว ตถ ท ่ม ประจ ไฟฟ้าจะ
ม สนามไฟฟ้าอยู 
โดยรอบแรงไฟฟ้าท ่
กระท าต อว ตถ ท ่ม ประจ 
จะม ท ศพ  งเข าหาหรือ
ออกจากว ตถ ท ่ม ประจ ท ่
เป็นแหล งของ
สนามไฟฟ้า 
-้ว ตถ ท ่เป็นแม เหล็กจะ
ม สนามแม เหล็กอยู 
โดยรอบแรงแม เหล็กท ่
กระท าต อข ้วแม เหล็ก
จะม ท ศพ  งเข าหาหรือ



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
พลาสต ก้หรือยาง้
และเก ดก บว ตถ ท ่แห ง
และน้ าหน กเบา 
ว ตถ ต างๆ้ท ่ปล อยจาก
ท ่สูง้จะตกลงสู ผ วโลก
เสมอ้เพราะโลกและ
ว ตถ ต างๆ้น ้น้จะออก
แรงดึงดูดซึ่งก นและ
ก น้จึงเร ยกแรงจึงดูด 
ท ่โลกดึงดูดว ตถ น ้ว า้
แรงโน มถ วงของโลก 

5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  
 

ออกจากข ้วแม เหล็กท ่
เป็นแหล งของ
สนามแม เหล็ก 

 ว 2.2 ม.2/13  
ว เคราะห์ความส มพ นธ์
ระหว างขนาดของแรง 

แม เหล็ก้แรงไฟฟ้า้และ
แรงโน มถ วงท ่กระท า ต อ
ว ตถ ท ่อยู ในสนามน ้น้ๆ้
ก บระยะห างจาก แหล ง
ของสนามถึงว ตถ จาก
ข อมูลท ่รวบรวมได  
 
 

ความส มพ นธ์ระหว าง
แรงและการเคลื่อนท ่
ของอน ภาคใน
สนามแม เหล็ก้ การ
เคลื่อนท ่ของอน ภาค
ใดๆ้ในสนามแม เหล็ก
น ้น้อน ภาคท ่ไม ม 
ประจ ไฟฟ้า้จะไม ม 
แรงเนื่องจาก
สนามแม เหล็กกระท า
ต ออน ภาคน ้นๆ  ส วน
อน ภาคท ่ม ประจ ไฟฟ้า
จะม ผลของแรง
เนื่องจาก

อธ บายความส มพ นธ์
ระหว างขนาดของแรง
แม เหล็กแรงไฟฟ้าและ
แรงโน มถ วงท ่กระท า
ต อว ตถ ท ่อยู ในสนาม
น ้นๆ้ก บระยะห างจาก
แหล งของสนามถึงว ตถ  

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ใบ
ก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 

-้ขนาดของแรงโน มถ วง้
แรงไฟฟ้า้และแรง
แม เหล็กท ่กระท าต อ
ว ตถ ท ่อยู ในสนามน ้น้ๆ้
จะม ค าลดลงเมื่อว ตถ 
อยู ห างจากแหล งของ
สนามน ้น้ๆ้มากข้ึน 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สนามแม เหล็ก
กระท า  ผลท ่เก ดข้ึน
จะท าให การเคลื่อนท ่
เป็นแนวโค งแบบ
วงกลม ความ 
ส มพ นธ์ระหว างแรง
และการเคลื่อนท ่ของ
อน ภาคในสนามไฟฟ้า้
การเคลื่อนท ่ของ
อน ภาคใดๆ้ใน
สนามไฟฟ้าน ้น้
อน ภาคท ่ไม ม ประจ 
ไฟฟ้า้จะไม ม แรง
เนื่องจากสนามไฟฟ้า
กระท าต ออน ภาค
น ้นๆ  ส วนอน ภาคท ่ม 
ประจ ไฟฟ้าจะม ผล
ของแรงเนื่องจาก
สนามไฟฟ้ากระท า   
ผลท ่เก ดขึ้นจะท าให 
การเคลื่อนท ่เป็นแนว
เส นตรง้หรือแนวโค ง
แบบโพรเจคไทล์ ้ 
ความส มพ นธ์ระหว าง
แรงและการเคลื่อนท ่

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  
 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
ของอน ภาคในสนาม
โน มถ วง้การเคลื่อนท ่
ของอน ภาคใดๆ้ใน
สนามโน มถ วง้ผลท ่
เก ดข้ึนจะท าให การ
เคลื่อนท ่เป็นแนว
เส นตรง้หรือแนวโค ง
แบบโพรเจคไทล์ 
 

 ว 2.2 ม.2/14  
อธ บายและค านวณ
อ ตราเร็วและความเร็ว
ของการเคลื่อนท ่ของ
ว ตถ โดยใช สมการ 
v = s/t และ้v =  s / t 

การเคลื่อนท ่ของว ตถ ม 
ปร มาณต าง้ๆ้ท ่
เก ่ยวข องหลาย
ปร มาณ้เช น้
ระยะทาง้การกระจ ด้
เวลา้อ ตราเร็ว  
ความเร็ว้โดยเมื่อว ตถ 
เคลื่อนท ่้ต าแหน งของ
ว ตถ จะเปล ่ยนไป้การ
ระบ ว าว ตถ อยู ท ่
ต าแหน งใดต องม การ
เท ยบก บต าแหน ง 
อ างอ ง้โดยต าแหน ง
อ างอ งต องเป็น
ต าแหน งท ่ส งเกตได 
ง ายและอยู ก บท ่้ใน

1.้อธ บายว ธ การ
ค านวณระยะทางและ
การกระจ ด้และ 
2.้เปร ยบเท ยบความ
แตกต างระหว าง
ระยะทางและการ
กระจ ด 
3.้อธ บายว ธ การ
ค านวณอ ตราเร็วและ
ความเร็ว 
4.เปร ยบเท ยบความ
แตกต างระหว าง
อ ตราเร็วและความเร็ว 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
 

- การเคลื่อนท ่ของว ตถ 
เป็นการเปล ่ยนต าแหน ง 
ของว ตถ เท ยบก บ
ต าแหน งอ างอ ง้โดยม 
ปร มาณท ่เก ่ยวข องก บ
การเคลื่อนท ่ซึ่งม ท ้ง
ปร มาณสเกลาร์และ
ปร มาณเวกเตอร์้เช น้
ระยะทาง อ ตราเร็ว้
การกระจ ด้ความเร็ว้
ปร มาณสเกลาร์ 
เป็นปร มาณท ่ม ขนาด้
เช น้ระยะทาง้
อ ตราเร็ว ปร มาณ
เวกเตอร์เป็นปร มาณท ่ 
ม ท ้งขนาด 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
การเคลื่อนท ่จาก
ต าแหน งหนึ่งไปย งอ ก 
ต าแหน งหนึ่ง้ความ
ยาวตามเส นทางท ่
เคลื่อนท ่จร ง้เร ยกว า้
ระยะทาง้ส วน
ระยะทางท ่ว ดในแนว
ตรงจากต าแหน ง
เร ่มต น 
ไปย งต าแหน งส ดท าย้
โดยม ท ศช ้ไปย ง
ต าแหน งส ดท าย้
เร ยกว า้การกระจ ด้ 
 

3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  
 

และท ศทาง้เช น้การ
กระจ ด้ความเร็ว 
-้เข ยนแผนภาพแทน
ปร มาณเวกเตอร์ได ด วย
ลูกศรโดยความยาวของ
ลูกศรแสดงขนาดและ
ห วลูกศรแสดงท ศทาง
ของเวกเตอร์น ้น้ๆ 
-้ระยะทางเป็น
ปร มาณสเกลาร์้โดย
ระยะทางเป็นความยาว
ของเส นทางท ่เคลื่อนท ่
ได  
-้การกระจ ดเป็น
ปร มาณเวกเตอร์้โดย
การกระจ ดม ท ศช ้จาก
ต าแหน งเร ่มต นไปย ง
ต าแหน งส ดท าย 
และม ขนาดเท าก บ
ระยะท ่ส ้นท ่ส ดระหว าง
สองต าแหน งน ้น 
-้อ ตราเร็วเป็น
ปร มาณสเกลาร์้โดย
อ ตราเร็วเป็นอ ตราส วน
ของระยะทางต อเวลา 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
-้ความเร็วปร มาณ
เวกเตอร์ม ท ศเด ยวก บ
ท ศของการกระจ ด้โดย
ความเร็วเป็นอ ตราส วน
ของการกระจ ดต อเวลา 

 ว 2.2 ม.2/15   
เข ยนแผนภาพแสดงการ
กระจ ดและความเร็ว 

การกระจ ดเป็น
ปร มาณท ่ต องระบ ท ้ง
ขนาดและท ศทาง้
ปร มาณท ่ต องระบ ท ้ง
ขนาดและท ศทาง้
เร ยกว า้ปร มาณ
เวกเตอร์้เข ยนแทน
ด วยลูกศร้ความยาว
ของลูกศรแทนขนาด้
และห วลูกศรแทน
ท ศทาง้ส วนปร มาณท ่
ระบ เฉพาะขนาดอย าง
เด ยว้เร ยกว า้
ปร มาณสเกลาร์ 
การเคลื่อนท ่ของว ตถ 
จะเคลื่อนท ่เร็วหรือช า
พ จารณาจากระยะทาง
ท ่ได หรือการกระจ ดท ่
ได เท ยบก บเวลาท ่ใช ใน 
การเคลื่อนท ่้โดย 

1.้ว ธ เข ยนแผนภาพ
แสดงการกระจ ด 
2.้ว ธ เข ยนแผนภาพ
แสดงความเร็ว 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการ
ใช ท กษะช ว ต 

- การกระจ ดเป็น
ปร มาณเวกเตอร์้โดย
การกระจ ดม ท ศช ้จาก
ต าแหน งเร ่มต นไปย ง
ต าแหน งส ดท าย 
และม ขนาดเท าก บ
ระยะท ่ส ้นท ่ส ดระหว าง
สองต าแหน งน ้น 
-้ความเร็วปร มาณ
เวกเตอร์ม ท ศเด ยวก บ
ท ศของการกระจ ด้โดย
ความเร็วเป็นอ ตราส วน
ของการกระจ ดต อเวลา 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
ระยะทางท ่ได ในหนึ่ง
หน วยเวลา้เร ยกว า้
อ ตราเร็ว้เป็น
ปร มาณสเกลาร์้ 
ม หน วยในระบบ้SI 
เป็นเมตรต อว นาท ้
ส วนการกระจ ดท ่ได ใน
หนึ่งหน วยเวลาหรือ
การเปล ่ยนต าแหน งใน
หนึ่งหน วยเวลา้
เร ยกว า้ความเร็ว 
เป็นปร มาณเวกเตอร์้
ม หน วยในระบบ้SI 
เป็นเมตรต อว นาท  

5.้ความสามารถในการ
ใช เทคโนโลย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
มาตรฐาน ว 2.3้
เข าใจความหมาย 
ของพล งงาน้การ
เปล ่ยนแปลงและการ
ถ ายโอนพล งงาน 
ปฏ ส มพ นธ์ระหว าง
สสารและพล งงาน้
พล งงานใน
ช ว ตประจ าว น้
ธรรมชาต  ของคลื่น้
ปรากฏการณ์ท ่
เก ่ยวข องก บเส ยง้แสง้
และคลื่น
แม เหล็กไฟฟ้า  
รวมท ้งน าความรู ไปใช 
ประโยชน์ 
 

ว 2.3 ม.2/1 

 ว เคราะห์สถานการณ์
และค านวณเก ่ยวก บงาน 
และก าล งท ่เก ดจากแรงท ่
กระท าต อว ตถ  โดยใช 
สมการ้W = F/s และ้
P= w/t จากข อมูลท ่
รวบรวมได  

งานเป็นผลของแรงท ่
กระท าต อว ตถ ้แล ว
ว ตถ เก ดการเคลื่อนท ่
ไปในท ศทางเด ยวก น
ก บแรง้ส วนก าล งเป็น
ความสามารถในการ
ท างานได ต อหนึ่ง
หน วยเวลา 
 

 

1.้อธ บายงานและว ธ การ
ค านวณงาน 
2. อธ บายก าล งและ
ว ธ การค านวณก าล ง 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟัง
ขณะท ่ครูสอนและ
สามารถตอบค าถามได 
ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้
แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครู
ก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  

-้เมื่อออกแรงกระท าต อ
ว ตถ ้แล วท าให ว ตถ  
เคลื่อนท ่้โดยแรงอยู ใน
แนวเด ยวก บการ
เคลื่อนท ่จะเก ดงาน้งาน
จะม ค ามากหรือน อย
ขึ้นก บขนาดของแรงและ
ระยะทางในแนว
เด ยวก บแรง 
-้งานท ่ท าในหนึ่งหน วย
เวลาเร ยกว า้ก าล ง้
หล กการของงานน าไป
อธ บายการท างานของ 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
  ว 2.3 ม.2/2  

ว เคราะห์หล กการท างาน
ของเคร่ืองกลอย างง าย 

จากข อมูลท ่รวบรวมได  

เคร่ืองกลอย างาย หรือ
เคร่ืองผ อนแรง้ในทาง
ฟิส กส์ เป็นอ ปกรณ์ท ่
ใช แรงเพ ยงอย างเด ยว
ในการท างาน้เมื่อแรง
หนึ่งมากระท าก บว ตถ 
ท าให เก ดการ
เคลื่อนย ายท ่ของว ตถ ้
โดยแรงท ่กระท าผ าน
ทางระบบจะใช แรง
น อยกว าแรงท ่กระท า
โดยตรง้โดยอ ตราส วน
ระหว างแรงท ้งสองน ้
ถือว าเป็นข อได เปร ยบ
เช งกล 

อธ บายหล กการท างาน
ของเคร่ืองกลอย างง าย  

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟัง
ขณะท ่ครูสอนและ
สามารถตอบค าถามได 
ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้
แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครู
ก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 
 

-้เมื่อออกแรงกระท าต อ
ว ตถ ้แล วท าให ว ตถ  
เคลื่อนท ่้โดยแรงอยู ใน
แนวเด ยวก บการ
เคลื่อนท ่จะเก ดงาน้งาน
จะม ค ามากหรือน อย
ขึ้นก บขนาดของแรงและ
ระยะทางในแนว
เด ยวก บแรง 
-้งานท ่ท าในหนึ่งหน วย
เวลาเร ยกว า้ก าล ง้
หล กการของงานน าไป
อธ บายการท างานของ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87


มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
 ว 2.3 ม.2/3  

ตระหน กถึงประโยชน์
ของความรู ของ เคร่ืองกล
อย างง าย้โดยบอก
ประโยชน์ และการ
ประย กต์ใช ใน
ช ว ตประจ าว น  

เคร่ืองกลอย าง้้เป็น
เคร่ืองมือท ่ช วยให 
ท างานสะดวกขึ้น้โดย
อาจจะช วยผ อนแรง้
หรือ้ไม ช วยผ อนแรงก็
ได ้ซึ่งเราสามารถพบ
เห็นเคร่ืองกลได ท ่วไป
ในช ว ตประจ าว น 
โดยประโยชน์หล กของ
เคร่ืองกล้คือ ช วย
ผ อนแรงได   ท าให 
สามารถท างาน
เด ยวก นโดยใช แรง
น อยกว าได   ช วย
อ านวยความสะดวกใน
การเปล ่ยนท ศทางการ
เคลื่อนท ่้ โดยเฉพาะ
การยกว ตถ ขึ้นท ่สูง 
 

บอกความรู และ
ประโยชน์ของเคร่ืองกล
อย างง าย 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟัง
ขณะท ่ครูสอนและ
สามารถตอบค าถามได 
ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้
แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครู
ก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 
 

-้เคร่ืองกลอย างง าย้
ได แก ้คาน้พ้ืนเอ ยง้
รอกเด ่ยว้ล ่ม สกรู้ล อ
และเพลา้ซ ่งน าไปใช 
ประโยชน์ด านต าง้ๆ 
ในช ว ตประจ าว น 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
 ว 2.3 ม.2/4  

ออกแบบและทดลองด วย
ว ธ ท ่เหมาะสม ในการ
อธ บายปัจจ ยท ่ม ผลต อ
พล งงานจลน์ และ
พล งงานศ กย์โน มถ วง 

มวลของว ตถ ้ว ตถ ท ่ม 
ค าของมวลมาก้จะม 
พล งงานจลน์มาก้้
ความเร็วในการ
เคลื่อนท ่ของว ตถ ้ 
ว ตถ ท ่เคลื่อนท ่ด วย
ความเร็วสูงจะ้ม 
พล งงานจลน์มาก 
มวลของว ตถ ้้ว ตถ ท ่ม 
มวลมาก้แรงโน มถ วง
ของโลกท ่กระท าต อ
ว ตถ น ้นจะมาก้ท าให 
ค าของพล งงานศ กย์
โน มถ วงมาก ต าแหน ง
ท ่อยู ของว ตถ ้ว ตถ ท ่
อยู ห างจากผ วโลกมาก
จะสะสมค าพล งงาน
ศ กย์โน มถ วงไว มาก้้ 

อธ บายความหมาย
พล งงานจลน์ พล งงาน
ศ กย์โน มถ วง้และปัจจ ย
ท ่ม ผลต อ 
พล งงานจลน์และ
พล งงานศ กย์โน มถ วง 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟัง
ขณะท ่ครูสอนและ
สามารถตอบค าถามได 
ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้
แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครู
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 
 
 
 
 

- พล งงานจลน์เป็น
พล งงานของว ตถ ท ่
เคลื่อนท ่พล งงานจลน์จะ
ม ค ามากหรือน อยขึ้นก บ
มวลและอ ตราเร็ว้ส วน
พล งงานศ กย์โน มถ วง
เก ่ยวข องก บต าแหน ง
ของว ตถ ้จะม ค ามาก
หรือน อยขึ้น 
ก บมวลและต าแหน งของ
ว ตถ ้เมื่อว ตถ อยู ใน 
สนามโน มถ วง้ว ตถ จะม 
พล งงานศ กย์โน มถ วง 
พล งงานจลน์และ
พล งงานศ กย์โน มถ วง
เป็นพล งงานกล 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
 ว 2.3 ม.2/5  

แปลความหมายข อมูล
และอธ บายการเปล ่ยน 

พล งงานระหว างพล งงาน
ศ กย์โน มถ วงและ 

พล งงานจลน์ของว ตถ  
โดยพล งงานกลของว ตถ  
ม ค าคงต วจากข อมูลท ่
รวบรวมได  

การปล อยว ตถ จากท ่
สูงระด บหนึ่งให ตก
แบบอ สระ้ณ้
ต าแหน งความสูง 
ต าง้ๆ้ของการ
เคลื่อนท ่้ความเร็วของ
ว ตถ จะเปล ่ยน้ท าให 
ขณะท ่ตกท ้งพล งงาน
จลน์และพล งงานศ กย์
โน มถ วงเปล ่ยนแปลง
ตลอดเวลา้แต ผลบวก
ของพล งงานศ กย์และ
พล งงานจลน์ของว ตถ ้
ซึ่งจะเร ยกว า้พล งงาน
กลของว ตถ ้จะม ค าคง
ต วท กขณะ  
 
 
 
 
 
 

1.้อธ บายความส มพ นธ์
ของการเปล ่ยนพล งงาน
ระหว าง 
พล งงานศ กย์โน มถ วงและ
พล งงานจลน์ของว ตถ  
2.อธ บายผลรวมของ
พล งงานศ กย์โน มถ วงและ
พล งงานจลน์ซึ่งเป็น
พล งงานกล้โดยพล งงาน
กลของว ตถ ในแต ละ
ต าแหน งม ค าคงต ว 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟัง
ขณะท ่ครูสอนและ
สามารถตอบค าถามได 
ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้
แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครู
ก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 
 
 
 
 
 
 

- ผลรวมของพล งงาน
ศ กย์โน มถ วงและ
พล งงานจลน์เป็น
พล งงานกล้พล งงาน
ศ กย์โน มถ วงและ 
พล งงานจลน์ของว ตถ 
หนึ่ง้ๆ้สามารถเปล ่ยน 
กล บไปมาได ้โดยผลรวม
ของพล งงานศ กย์โน ม
ถ วง และพล งงานจลน์ม 
ค าคงต ว้น ่นคือพล งงาน
กลของว ตถ ม ค าคงต ว 
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 ว 2.3 ม.2/6 

ว เคราะห์สถานการณ์และ
อธ บายการเปล ่ยน และ
การถ ายโอนพล งงานโดย
ใช  กฎการอน ร กษ์
พล งงาน 

พล งงานเป็นส ่งท ่ไม 
สามารถสร างข้ึนใหม 
และไม สามารถท าให 
สูญหายหรือท าลายได ้
แต จะเก ดการเปล ่ยน
รูปพล งงานจากรูป
หนึ่งไปเป็นอ กรูปหนึ่ง
เร ยกว า้กฎการ
อน ร กษ์พล งงาน้ซึ่งใน
ช ว ตประจ าว นเรา
สามารถน าความรู 
เก ่ยวก บกฎการ
อน ร กษ์พล งงานไปใช 
ประโยชน์มากมาย 

อธ บายการเปล ่ยนและ
การถ ายโอนพล งงานตาม 
กฎการอน ร กษ์พล งงาน
จากสถานการณ์ท ่
ก าหนดให  

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟัง
ขณะท ่ครูสอนและ
สามารถตอบค าถามได 
ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้
แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครู
ก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

- พล งงานรวมของระบบ
ม ค าคงต วซึ่งอาจเปล ่ยน 
จากพล งงานหนึ่งเป็นอ ก
พล งงานหนึ่ง้เช น 
พล งงานกลเปล ่ยนเป็น
พล งงานไฟฟ้า 
พล งงานจลน์เปล ่ยนเป็น
พล งงานความร อน 
พล งงานเส ยง้พล งงาน
แสง้เนื่องมาจาก 
แรงเส ยดทาน้พล งงาน
เคม ในอาหารเปล ่ยนเป็น 
พล งงานท ่ไปใช ในการ
ท างานของส ่งม ช ว ต 
- นอกจากน ้พล งงานย ง
สามารถถ ายโอนไปย งอ ก 
ระบบหนึ่งหรือได ร บ
พล งงานจากระบบอ่ืนได  
เช น้การถ ายโอนความ
ร อนระหว างสสาร 
การถ ายโอนพล งงานของ
การส ่นของแหล งก าเน ด
เส ยงไปย งผู ฟัง้ท ้งการ
เปล ่ยนพล งงานและการ
ถ ายโอนพล งงาน้
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สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
พล งงานรวมท ้งหมดม ค า
เท าเด มตามกฎการ
อน ร กษ์พล งงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
มาตรฐาน ว 3.2้
เข าใจองค์ประกอบ
และความส มพ นธ์ของ
ระบบโลกระบวนการ
เปล ่ยนแปลง ภายใน
โลกและบนผ วโลก้
ธรณ พ บ ต ภ ย
กระบวนการ
เปล ่ยนแปลง ลมฟ้า
อากาศและภูม อากาศ
โลก้รวมท ้งผลต อ
ส ่งม ช ว ตและ
ส ่งแวดล อม 
 

 ว 3.2 ม.2/1 

เปร ยบเท ยบกระบวนการ
เก ด้สมบ ต และการใช  
ประโยชน์รวมท ้งอธ บาย
ผลกระทบจากการใช  
เชื้อเพล งซากดึกด าบรรพ์
จากข อมูลท ่รวบรวมได   

ปิโตรเล ยม้ถ านห น้
และห นน้ าม น้เป็น
เชื้อเพล งธรรมชาต ท ่
เก ดจากกระบวนการ
เปล ่ยนแปลงทาง
ธรณ ว ทยา้ซึ่งแต ละ
ชน ดม ล กษณะ้สมบ ต ้
และการน าไปใช 
ประโยชน์ท ่แตกต างก น 
 

1.้เปร ยบเท ยบ
กระบวนการเก ด้สมบ ต ้
และการใช  
ประโยชน์ของเชื้อเพล ง
ซากดึกด าบรรพ์แต ละ
ประเภท 
2. อธ บายผลกระทบจาก
การใช เชื้อเพล งซากดึก
ด าบรรพ์ 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  

- เชื้อเพล งซากดึกด า
บรรพ์้เก ดจากการ
เปล ่ยนแปลงสภาพของ
ซากส ่งม ช ว ตในอด ต้โดย
กระบวนการทางเคม 
และธรณ ว ทยา้เชื้อเพล ง
ซากดึกด าบรรพ์ ได แก ้
ถ านห น้ห นน้ าม น้และ
ปิโตรเล ยม้ซึ่งเก ดจาก
ว ตถ ต นก าเน ด้และ
สภาพแวดล อมการเก ดท ่
แตกต างก น้ท าให ได 
ชน ดของเชื้อเพล ง 
ซากดึกด าบรรพ์ท ่ม 
ล กษณะ้สมบ ต ้และการ
น าไปใช ประโยชน์
แตกต างก น้ส าหร บ
ปิโตรเล ยมจะต องม การ
ผ านการกล ่นล าด บส วน
ก อนการใช งาน 
เพ่ือให ได ผล ตภ ณฑ์ท ่
เหมาะสมต อการใช 
ประโยชน์เชื้อเพล งซาก
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 ดึกด าบรรพ์เป็น

ทร พยากรท ่ใช แล ว 
หมดไป้เนื่องจากต องใช 
เวลานานหลายล านปี 
จึงจะเก ดขึ้นใหม ได  

 ว 3.2 ม.2/2  
แสดงความตระหน กถึง
ผลจากการใช เชื้อเพล ง 

ซากดึกด าบรรพ์โดย
น าเสนอแนวทางการใช  
เชื้อเพล งซากดึกด าบรรพ์ 

ผล ตภ ณฑ์ต างๆ้จาก
ปิโตรเล ยม้เช น  แก๊ส
ธรรมชาต ้ แก๊สห งต ม้
น้ าม นเบนซ น้ด เซล้
พลาสต ก้โฟม้และ
อ่ืนๆ้เป็นผล ตภ ณฑ์ท ่
เก ดจากการปิโตรเล ยม้
ม ประโยชน์และม 
บทบาทในการด าเน น
ช ว ตประจ าว นของ
มน ษย์  ต อการใช 
ประโยชน์จาก
ผล ตภ ณฑ์ปิโตรเล ยม
เหล าน ้้ส งผลกระทบ
ต อส ่งม ช ว ตและ
ส ่งแวดล อมในด าน
ต างๆ้ได ้ ผลกระทบ
ส วนใหญ ท ่เก ดข้ึนก็คือ
การเก ดมลภาวะทาง
อากาศซึ่งเป็น

แสดงความตระหน กถึง
ผลจากการใช เชื้อเพล ง 

ซากดึกด าบรรพ์โดย
น าเสนอแนวทางการใช  
เชื้อเพล งซากดึกด าบรรพ์ 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 

- การเผาไหม เชื้อเพล ง
ซากดึกด าบรรพ์ใน
ก จกรรมต าง้ๆ้ของ
มน ษย์จะท าให เก ด
มลพ ษทางอากาศ 
ซึ่งส งผลกระทบต อ
ส ่งม ช ว ตและส ่งแวดล อม 
นอกจากน ้แก๊สบางชน ด
ท ่เก ดจากการเผาไหม  
เชื้อเพล งซากดึกด า
บรรพ์้เช น้แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ 
และไนตร สออกไซด์้ย ง
เป็นแก๊สเรือนกระจก 
ซึ่งส งผลให เก ดการ
เปล ่ยนแปลงภูม อากาศ 
ของโลกร นแรงขึ้น้ด งน ้น
จึงควรใช เชื้อเพล ง 
ซากดึกด าบรรพ์้โดย
ค านึงถึงผลท ่เก ดข้ึนต อ 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
ผลกระทบท ่เก ดจาก
การใช น้ าม นเชื้อเพล ง
ต างๆ้เนื่องจากการเผา
ไหม ของน้ าม น
เชื้อเพล งจะท าให สาร
ต างๆ้ท ่ปนอยู ในน้ าม น
ระเหยออกมาได ้ และ
หากเคร่ืองยนต์ม การ
เผาไหม ไม สมบูรณ์ก็จะ
ก อให เก ดเขม า
คว น้ และแก๊สท ่เป็น
อ นตราย 

4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

ส ่งม ช ว ตและส ่งแวดล อม้
เช น้เลือกใช พล งงาน 
ทดแทน้หรือเลือกใช 
เทคโนโลย ท ่ลดการใช  
เชื้อเพล งซากดึกด า
บรรพ์ 

 ว 3.2 ม.2/3   
เปร ยบเท ยบข อด และ
ข อจ าก ดของพล งงาน 

ทดแทนแต ละประเภท
จากการรวบรวมข อมูล 

และน าเสนอแนวทางการ
ใช พล งงานทดแทน ท ่
เหมาะสมในท องถ ่น 

การน าพล งงาน
ทดแทนมาใช ม ท ้งข อด 
และข อเส ย้ข อด คือ 
เป็นพล งงานท ่สะอาด 
ไม ก อให เก ดมลพ ษ 
และเป็นม ตรก บ
ส ่งแวดล อม 
ข อเส ย คือ ราคาแพง 
เทคโนโลย การแปรรูป
พล งงานทดแทนบาง
ชน ดม กาพ ฒนาน อย 
ศ กยภาพของพล งงานม 

1.้เปร ยบเท ยบข อด และ
ข อจ าก ดของพล งงาน
ทดแทนแต ละประเภท 
2.้น าเสนอแนวทางการ
ใช พล งงานทดแทนท ่
เหมาะ 
สมในท องถ ่น 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 

-้เชื้อเพล งซากดึกด า
บรรพ์เป็นแหล งพล งงาน 
ท ่ส าค ญในก จกรรมต าง้
ๆ้ของมน ษย์้เนื่องจาก 
เชื้อเพล งซากดึกด า
บรรพ์ม ปร มาณจ าก ด
และม กเพ ่มมลภาวะใน
บรรยากาศมากข้ึน้จึงม 
การใช พล งงานทดแทน
มากขึ้น้เช น้พล งงาน
แสงอาท ตย์ พล งงานลม้
พล งงานน้ า้พล งงานช ว
มวล พล งงานคลื่น้



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
เฉพาะแหล งและม 
ข ดจ าก ด   

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

พล งงานความร อนใต 
พ ภพ พล งงานไฮโดรเจน้
ซึ่งพล งงานทดแทนแต 
ละชน ดจะม ข อด และ
ข อจ าก ดท ่แตกต างก น 

  ว 3.2 ม.2/4  
สร างแบบจ าลองท ่
อธ บายโครงสร างภายใน
โลก ตามองค์ประกอบ
ทางเคม จากข อมูลท ่
รวบรวมได ้ 
 
 
 
 

โครงสร างของโลก้
ประกอบด วย้ช ้น
เปลือกโลก้ช ้นเนื้อโลก้
และช ้นแก นโลก้
โครงสร างแต ละช ้นจะ
ม ล กษณะและ
ส วนประกอบแตกต าง
ก น 

อธ บายโครงสร างภายใน
โลกตามองค์ประกอบ
ทางเคม  

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

- โครงสร างภายในโลก
แบ งออกเป็นช ้นตาม 
องค์ประกอบทางเคม ้
ได แก ้เปลือกโลก้ซึ่งอยู  
นอกส ด้ประกอบด วย
สารประกอบของ
ซ ล กอน และอะลูม เน ยม
เป็นหล ก้เนื้อโลกคือ
ส วนท ่อยู ใต เปลือกโลก
ลงไปจนถึงแก นโลก้ม 
องค์ประกอบ 
 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

หล กเป็นสารประกอบ
ของซ ล กอน้แมกน เซ ยม 
และเหล็ก้และแก นโลก
คือส วนท ่อยู ใจกลางของ 
โลก้ม องค์ประกอบหล ก
เป็นเหล็กและน กเก ล 
ซ่ึงแต ละช น้ม ล กษณะ
แตกต างก น 

 ว 3.2 ม.2/5  
อธ บายกระบวนการผ พ ง
อยู ก บท ่การกร อน และ
การสะสมต วของตะกอน
จากแบบจ าลอง รวมท ้ง
ยกต วอย างผลของ
กระบวนการด งกล าว ท ่
ท าให ผ วโลกเก ดการ
เปล ่ยนแปลง 

การผ พ งอยู ก บท ่้การ
กร อน้การพ ดพา้การ
ท บถม้และการตกผลึก้
เป็นกระบวนการส าค ญ
ท ่ท าให ผ วโลกเก ดการ
เปล ่ยนแปลงเป็นภูม 
ล กษณ์ต างๆ้โดยม ลม้
น้ า้ธารน้ าแข็ง้คลื่น้
และแรงโน มถ วงของ
โลก้เป็นต วการส าค ญ 
 

1.้อธ บายกระบวนการผ 
พ งอยู ก บท ่ 
2.้ยกต วอย างผลของ
กระบวนการผ พ งอยู ก บท ่
ท ่ท าให ผ วโลกเก ดการ
เปล ่ยนแปลง 
3.้อธ บายการกร อนและ
การสะสมต วของตะกอน 
4.้ยกต วอย างผลของการ
กร อนและการสะสมต ว
ของ 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 

- การผ พ งอยู ก บท ่้การ
กร อน้และการสะสมต ว 
ของตะกอน้เป็น
กระบวนการ
เปล ่ยนแปลงทาง 
ธรณ ว ทยา้ท ่ท าให ผ ว
โลกเก ดการเปล ่ยนแปลง 
เป็นภูม ล กษณ์แบบต าง้
ๆ้โดยม ปัจจ ยส าค ญ้คือ 
น้ า้ลม้ธารน้ าแข็ง้แรง
โน มถ วงของโลกส ่งม ช ว ต 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
ตะกอนท ่ท าให ผ วโลก
เก ดการเปล ่ยนแปลง 
 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช  
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช  
เทคโนโลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพอากาศ้และ
ปฏ ก ร ยาเคม  
- การผ พ งอยู ก บท ่้คือ้
การท ่ห นผ พ งท าลายลง 
ด วยกระบวนการต าง้ๆ้
ได แก ้ลมฟ้าอากาศก บ 
น้ าฝน้และรวมท ้งการ
กระท าของต นไม ก บ 
แบคท เร ย้ตลอดจนการ
แตกต วทางกลศาสตร์ 
ซึ่งม การเพ ่มและลด
อ ณหภูม สล บก น้เป็นต น 
- การกร อน้คือ้
กระบวนการหนึ่งหรือ
หลายกระบวนการท ่ท า
ให สารเปลือกโลกหล ด
ไปละลายไปหรือกร อน
ไปโดยม ต วน าพา
ธรรมชาต  คือ้ลม้น้ า้
และธารน้ าแข็ง้ร วมก บ
ปัจจ ยอ่ืน้ๆ ได แก ้ลมฟ้า
อากาศ้สารละลาย้การ
ครูดถู การน าพา้ท ้งน ้ไม 
รวมถึงการพ งทลายเป็น 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
กล  มก อน้เช น้แผ นด น
ถล ม้ภูเขาไฟระเบ ด 
-้การสะสมต วของ
ตะกอน้คือ้การสะสม
ต วของว ตถ จากการ
น าพาของน้ า้ลม้หรือ
ธารน้ าแข็ง 

 ว 3.2 ม.2/6  
อธ บายล กษณะของช ้น
หน าต ดด นและ
กระบวนการ เก ดด น้
จากแบบจ าลอง้รวมท ้ง
ระบ ปัจจ ย ท ่ท าให ด นม 
ล กษณะและสมบ ต 
แตกต างก น 

กระบวนการเก ดด น้
เก ดจากห น้แร ้ท ่
สลายต ว้ผ พ ง้แล วท บ
ถมก นเก ดเป็นว ตถ ต น
ก าเน ดด น  ช ้นหน าต ด
ด น้เป็นช ้นด นท ่ม 
ล กษณะปรากฏให  
เห็นเร ยงล าด บเป็นช ้น
จากช ้นบนส ดถึงช ้น
ล างส ด ปัจจ ยท ่ท าให 
ด นแต ละท องถ ่นม 
ล กษณะและสมบ ต 
แตกต างก น้ได แก ้ว ตถ 
ต นก าเน ดด น้
ภูม อากาศ ส ่งม ช ว ตใน
ด น้สภาพภูม ประเทศ้
และระยะเวลาในการ
เก ดด น 

1. อธ บายล กษณะของ
ช ้นหน าต ดด นและ
กระบวนการ เก ดด น 
2. ระบ ปัจจ ย ท ่ท าให ด น
ม ล กษณะและสมบ ต 
แตกต างก น 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 

- ด นเก ดจากห นท ่ผ พ ง
ตามธรรมชาต ผสม
คล กเคล าก บอ นทร ยว ตถ 
ท ่ได จากการเน าเปื่อย
ของซากพืช ซากส ตว์ท บ
ถมเป็นช ้น้ๆ้บนผ วโลก้
ช ้นด นแบ งออกเป็น
หลายช ้น้ขนานหรือ
เกือบขนานไปก บผ วหน า
ด น้แต ละช ้นม ล กษณะ
แตกต างก น เนื่องจาก
สมบ ต ทางกายภาพ้เคม ้
ช วภาพ้และล กษณะอ่ืน้
ๆ้เช น้ส ้โครงสร าง้เนื้อ
ด น้การยึดต ว ความเป็น
กรด-เบส้สามารถส งเกต
ได จากการส ารวจ
ภาคสนาม้การเร ยกชื่อ
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4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

ช ้นด นหล กจะใช อ กษร
ภาษาอ งกฤษต วใหญ ้
ได แก ้O, A, E, B, C, R 
- ช ้นหน าต ดด น้เป็นช ้น
ด นท ่ม ล กษณะปรากฏให  
เห็นเร ยงล าด บเป็นช ้น
จากช ้นบนส ดถึงช ้น
ล างส ด 
- ปัจจ ยท ่ท าให ด นแต ละ
ท องถ ่นม ล กษณะและ
สมบ ต แตกต างก น้ได แก ้
ว ตถ ต นก าเน ดด น้
ภูม อากาศ ส ่งม ช ว ตใน
ด น้สภาพภูม ประเทศ้
และระยะเวลา 
ในการเก ดด น 
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 ว 3.2 ม.2/7  

ตรวจว ดสมบ ต บาง
ประการของด น้โดยใช 
เคร่ืองมือ ท ่เหมาะสม
และน าเสนอแนวทางการ
ใช  ประโยชน์ด นจาก
ข อมูลสมบ ต ของด น 

สมบ ต บางประการของ
ด น้เช น้เนื้อด น้
ความชื้นด น ค าความ
เป็นกรด-เบส้ธาต 
อาหารในด น้สามารถ 
น าไปใช ในการต ดส นใจ
ถึงแนวทางการใช 
ประโยชน์ท ่ด น้โดย
อาจน าไปใช ประโยชน์
ทางการเกษตรหรือ 
อ่ืน้ๆ้ด นในแต ละ
ท องถ ่นจะม ล กษณะ
และสมบ ต ต างก น้จึง
น ามาใช ประโยชน์ได 
ต างก น้และต องม การ
ปร บปร งค ณภาพของ
ด น้เพ่ือให ม ความ
เหมาะสมต อการใช 
ประโยชน์้้ 
 

1.้การตรวจว ดสมบ ต 
บางประการของด น 
2.้น าเสนอแนวทางการ
ใช ประโยชน์ด นจาก
ข อมูลสมบ ต บางประการ
ของด น 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 
 

- สมบ ต บางประการของ
ด น้เช น้เนื้อด น้
ความชื้นด น ค าความ
เป็นกรด-เบส้ธาต 
อาหารในด น้สามารถ 
น าไปใช ในการต ดส นใจ
ถึงแนวทางการใช  
ประโยชน์ท ่ด น้โดยอาจ
น าไปใช ประโยชน์ 
ทางการเกษตรหรืออ่ืน้
ๆ้ซึ่งด นท ่ไม เหมาะสม 
ต อการท าการเกษตร้
เช น้ด นจืด้ด นเปร ้ยว้
ด นเค็ม และด นดาน้
อาจเก ดจากสภาพด น
ตามธรรมชาต  หรือการ
ใช ประโยชน์จะต อง
ปร บปร งให ม สภาพ
เหมาะสม้เพื่อน าไปใช 
ประโยชน์ 
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 ว 3.2 ม.2/8 

อธ บายปัจจ ยและ
กระบวนการเก ดแหล งน้ า
ผ วด น และแหล งน้ าใต ด น้
จากแบบจ าลอง 

แหล งน้ า้ได แก น้ าผ ว
ด นซึ่งม ท ้งน้ าจืดและ
น้ าเค็ม  ปัจจ ยส าค ญท ่
ท าให แหล งน้ าแต ละ
แหล งม ขนาดและ
รูปร างแตกต างก น้
ได แก ้ความทนทานใน
การก ดเซาะของ
ด น้ ห น  แร ้ ความเร็ว
และปร มาณกระแสน้ า
ในแต ละฤดูกาล้
ระยะเวลาในการก ด
เซาะของน้ า  ล กษณะ
ภูม ประเทศและ
ล กษณะโครงสร างทาง
ธรณ ว ทยาของพ้ืนท ่ 
น้ าบาดาล้เป็นแหล ง
น้ าจืดท ่ม ปร มาณมาก
ท ่ส ดบนโลก้ถูกก กเก็บ
อยู ตามช องว างระหว าง
ตะกอนหรือตามรอย
แตกรอยแยกท ่อยู 
ต อเนื่องก นของ
ห น  ช ้นห นหรือช ้น
ตะกอน 

อธ บายปัจจ ยและ
กระบวนการเก ดแหล งน้ า
ผ วด น และแหล งน้ าใต 
ด น้จากแบบจ าลอง 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านการ
สร างสรรค์ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  
 

- แหล งน้ าผ วด นเก ดจาก
น้ าฝนท ่ตกลงบนพ้ืนโลก 
ไหลจากท ่สูงลงสู ท ่ต่ า
ด วยแรงโน มถ วง้การ
ไหลของน้ าท าให พ้ืนโลก
เก ดการก ดเซาะเป็นร อง
น้ า เช น้ล าธาร้คลอง้
และแม น้ า้ซึ่งร องน้ าจะ
ม ขนาด และรูปร าง
แตกต างก น้ขึ้นอยู ก บ
ปร มาณน้ าฝนระยะเวลา
ในการก ดเซาะ้ชน ดด น
และห น้และล กษณะภูม 
ประเทศ้เช น้ความลาด
ช น้ความสูงต่ าของพื้นท ่้
เมื่อน้ าไหลไปย งบร เวณ
ท ่เป็นแอ ง จะเก ดการ
สะสมต วเป็นแหล งน้ า้
เช น้บึง้ทะเลสาบ 
ทะเล้และมหาสม ทร 
- แหล งน้ าใต ด นเก ดจาก
การซึมของน้ าผ วด นลง
ไปสะสมต วใต พ้ืนโลก้ซึ่ง
แบ งเป็นน้ าในด นและ 
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 น้ าบาดาล้น้ าในด นเป็น

น้ าท ่อยู ร วมก บอากาศ 
ตามช องว างระหว างเม็ด
ด น้ส วนน้ าบาดาล 
เป็นน้ าท ่ไหลซึมลึกลงไป
และถูกก กเก็บไว ในช ้น
ห นหรือช ้นด น้จนอ ่มต ว
ไปด วยน้ า 

 ว 3.2 ม.2/9 

สร างแบบจ าลองท ่
อธ บายการใช น้ า้และ
น าเสนอ แนวทางการใช 
น้ าอย างย ่งยืนในท องถ ่น
ของ ตนเอง 
 
 
 

 โลกม น้ าสะอาด
จ านวนจ าก ด  น้ าจืด
ส าหร บดื่มม ปร มาณ
น อยมากเมื่อเท ยบก บ
น้ าเค็ม  เราท กคนต อง
ใช น้ าอย างประหย ด   
ค  มค า้และเก ด
ประโยชน์สูงส ด  และ
ดูแลร กษาแหล งน้ า
ต างๆ้โดยไม ท ้งของ
เส ยลงแหล งน้ า 
 

1.อธ บายการใช น้ าจาก
แหล งต างๆ 
2.น าเสนอแนวทางการ
ใช น้ าอย างย ่งยืนใน
ท องถ ่นของ 
ตนเอง 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 
เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะการค ดอย างม 
ว จารณญาณ 
4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 

- แหล งน้ าผ วด นและ
แหล งน้ าใต ด นถูก
น ามาใช ในก จกรรมต าง้
ๆ้ของมน ษย์้ส งผลต อ
การจ ดการการใช 
ประโยชน์น้ าและ
ค ณภาพของแหล งน้ า 
เนื่องจากการเพ ่มขึ้นของ
จ านวนประชากร การใช 
ประโยชน์พื้นท ่ในด าน
ต าง้ๆ้เช น ภาค
เกษตรกรรม้
ภาคอ ตสาหกรรม้และ 
การเปล ่ยนแปลง
ภูม อากาศ้ท าให เก ด 
การเปล ่ยนแปลงปร มาณ
น้ าฝนในพ้ืนท ่ล  มน้ า 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  

และแหล งน้ าผ วด นไม 
เพ ยงพอส าหร บก จกรรม 
ของมน ษย์้น้ าจากแหล ง
น้ าใต ด นจึงถูกน ามาใช  
มากขึ้น้ส งผลให ปร มาณ
น้ าใต ด นลดลงมากจึง
ต องม การจ ดการใช น้ า
อย างเหมาะสมและ
ย ่งยืน ซึ่งอาจท าได โดย
การจ ดหาแหล งน้ า
เพ่ือให ม แหล งน้ า
เพ ยงพอส าหร บการ
ด ารงช ว ต้การจ ดสรร 
และการใช น้ าอย างม 
ประส ทธ ภาพ้การ
อน ร กษ์และฟ้ืนฟูแหล ง
น้ า้การป้องก นและ
แก ไขปัญหาค ณภาพน้ า 

 ว 3.2 ม.2/10 
สร างแบบจ าลองท ่
อธ บายกระบวนการเก ด 

และผลกระทบของน้ า
ท วม้การก ดเซาะชายฝั่ง 

ด นถล ม้หล มย บ้แผ นด น
ทร ด 

ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต 
ส งผลกระทบต อมน ษย์
และสภาพแวดล อมใน
ท องถ ่น้แต ละท องถ ่นม 
โอกาสเก ดภ ยพ บ ต ทาง
ธรรมชาต แตกต างก น
ไป้น้ าท วม้การก ด

1.้อธ บายกระบวนการ
เก ดและผลกระทบจาก
น้ าท วม 
การก ดเซาะชายฝั่ง้ด น
ถล ม้หล มย บ้แผ นด น
ทร ด 

1.้น กเร ยนมาเร ยนตรง
เวลา 
2.้น กเร ยนต ้งใจฟังขณะท ่
ครูสอนและสามารถตอบ
ค าถามได ถูกต อง 
3.้น กเร ยนท าใบงาน้ 
ใบก จกรรม้แบบทดสอบ้ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.้ท กษะด านความ
ร วมมือและการท างาน
เป็นท ม 
2.้ท กษะด านการสื่อสาร 
3.้ท กษะด านการ
สร างสรรค์ 

-้น้ าท วม้การก ดเซาะ
ชายฝั่ง้ด นถล ม้หล มย บ 
แผ นด นทร ด้ม 
กระบวนการเก ดและ
ผลกระทบท ่แตกต างก น้
ซึ่งอาจสร างความ
เส ยหายร ายแรง 
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เซาะชายฝั่ง ด นถล ม้
หล มย บ้แผ นด นทร ด้
เป็นภ ยพ บ ต ทาง
ธรรมชาต ท ่ม ความ
ร นแรง้มน ษย์ควร
เร ยนรู ว ธ ปฏ บ ต ตนให 
ปลอดภ ย 
 

2.้ยกต วอย างแนวทางใน
การเฝ้าระว งและการ
ปฏ บ ต  
ตนให ปลอดภ ยจากภ ย
พ บ ต ทางธรรมชาต  

เสร็จตามเวลาท ่ครูก าหนด 
 

4.้ท กษะด านเทคโนโลย 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1.้ความสามารถในการ
สื่อสาร 
2.้ความสามารถในการ
ค ด 
3.้ความสามารถในการ 
แก ปัญหา 
4.้ความสามารถในการใช 
ท กษะช ว ต 
5.้ความสามารถในการใช 
เทคโนโลย  

แก ช ว ต้และทร พย์ส น 
-้น้ าท วม้เก ดจากพ้ืนท ่
หนึ่งได ร บปร มาณน้ าเก น
กว าท ่จะก กเก็บได ้ท าให 
แผ นด นจมอยู ใต น้ า้โดย
ขึ้นอยู ก บปร มาณน้ าและ
สภาพทางธรณ ว ทยาของ
พ้ืนท ่ 
-้การก ดเซาะชายฝั่ง้
เป็นกระบวนการ
เปล ่ยนแปลงของชายฝั่ง
ทะเลท ่เก ดข้ึน
ตลอดเวลาจากการ 
ก ดเซาะของคลื่นหรือลม้
ท าให ตะกอนจากท ่หนึ่ง 
ไปตกท บถมในอ ก
บร เวณหนึ่ง้แนวของ
ชายฝั่งเด มจึงเปล ่ยน 
แปลงไป้บร เวณท ่ม 
ตะกอนเคลื่อนเข ามา
น อยกว าปร มาณท ่
ตะกอนเคลื่อนออกไป 
ถือว าเป็นบร เวณท ่ม  
การก ดเซาะชายฝั่ง 
 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
-้ด นถล ม้เป็นการ
เคลื่อนท ่ของมวลด นหรือ
ห นจ านวนมากลงตาม
ลาดเขา้เนื่องจากแรง
โน มถ วงของโลกเป็น
หล ก้ซึ่งเก ดจากปัจจ ย
ส าค ญ้ได แก  ความลาด
ช นของพ้ืนท ่้สภาพ
ธรณ ว ทยา้ปร มาณ 
น้ าฝน้พืชปกคล มด น้
และการใช ประโยชน์
พ้ืนท ่ 
-้หล มย บ้คือ้แอ งหรือ
หล มบนแผ นด นขนาด
ต าง้ๆ ท ่อาจเก ดจาก
การถล มของโพรงถ้ า
ห นปูน เกลือห นใต ด น้
หรือเก ดจากน้ าพ ดพา
ตะกอนลงไปในโพรงถ้ า
หรือธารน้ าใต ด น 
-้แผ นด นทร ดเก ดจาก
การย บต วของช ้นด น้
หรือห นร วน้เมื่อมวล
ของแข็งหรือของเหลว
ปร มาณมาก 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
ท ่รองร บอยู ใต ช ้นด น
บร เวณน ้นถูกเคลื่อนย าย
ออกไปโดยธรรมชาต 
หรือโดยการกระท าของ
มน ษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


