
๒

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ใช้กระบวนการ

BBL & PBL
เน้นการทำางานของสมอง 
GPAS

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้วย 

NT
O-NET
PISA

๒๑มาตรฐานสากล
ศตวรรษที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

5BBL Steps

คู่มือครูเพื่อใช้คู่กับหนังสือเรียน

โครงงานบูรณาการ

สู่อาเซียน
และโลก

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
Backward
Design

เฉลย
คำาตอบ
ละเอียดทุกข้อ



ตัวอย่างตัวอย่าง

ประเมินครบตัวชี้วัด 

มาตรฐานระดับชาติ

วัดผลแม่นยำ�ทุกระดับก�รเรียนรู้

พร้อมเฉลยและต�ร�งวิเคร�ะห์

สถ�บันฯ มอบสิทธิพิเศษให้ท่�น

ส�ม�รถพรินต์ ใช้ ได้เลย

หรือสั่งซื้อในร�ค�พิเศษจ�กสถ�บัน 

ทุกภ�คเรียน

ขอสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1

ขอสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2

ข้อสอบปลายภาคข้อสอบปลายภาค

	 กลไกการหายใจเข้าเกิดจากการทำางานของอวัยวะข้อใด

	 ก.		 กระดูกซี่โครงเลื่อนตำ่าลง		กะบังลมเลื่อนตำ่าลง	 	 	

	 ข.		 กระดูกซี่โครงเลื่อนตำ่าลง	กะบังลมเลื่อนสูงขึ้น

	 ค.	 กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น	กะบังลมเลื่อนตำ่าลง

	 ง.		 กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น	กะบังลมเลื่อนสูงขึ้น

	 ก.		 A	→	B	→	C	→	D	→	E	

	 ข.		 A	→	E	→	C	→	D	→	B

	 ค.		 B	→	D	→	C	→	E	→	A

	 ง.		 E	→	A	→	D	→	B	→	C

	 ขณะหายใจออกอากาศผ่านทางเดินหายใจเรียงตามข้อใด

A		ถุงลมในปอด						B		โพรงจมูก							C		ขั้วปอด							D			ท่อลม							E			แขนงขั้วปอด



คํานําคํานํา

คําอธิบาย

รายวิชา

โครงสร้าง

รายวิชา

พื้นฐาน

โครงสร้าง

เนื้อหา

ตัวอย่าง

คู่มือครู

หนังสือเรียน

ตัวอย่างแผน

การจัดการเรียนรู้

	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 	

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และสาระภูมิศาสตร์	ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2560)	ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ซึ่งปีการศึกษา	2562	นี้	

จะครอบคลุมระดับชั้น	ป.1	ป.2	ป.4	ป.5	ม.1	ม.2	ม.4	ม.5	เพื่อให้สอดคล้องกับ	

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	สภาพแวดล้อม	และความรู้ทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่จรญิกา้วหนา้อยา่งรวดเรว็	เพือ่พฒันาและเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพของคนในชาตใิหส้ามารถเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ	

โดยการยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรยีนรูใ้หม้คีณุภาพและมาตรฐานระดบั

สากล	 สอดคล้องกับประเทศไทย	 4.0	 และโลกในศตวรรษที่	 21	 โดยจัดทำาขึ้น	

เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้	

ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ	

ตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 (พว.)	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการ	

มีส่วนร่วมในการจัดทำาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องตาม

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับ	

ครูผู้สอน	 ด้วยคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 	

ตามแนวทาง	Backward	Design	โดยใช้กระบวนการ	GPAS	5	Steps	ซึ่งสามารถ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมาย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)



คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

ว	221 	 		วิทยาศาสตร์			 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	 เวลาเรียน	120	ชั่วโมง	จำานวน	3	หน่วยกิต

	 ศึกษาระบบในร่างกายของมนุษย์	ระบบหายใจ	ระบบขับถ่าย	ระบบหมุนเวียนเลือด	ระบบประสาท	ระบบสืบพันธุ์	

การแยกสารผสมเนื้อเดียว	 การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 องค์ประกอบของสารละลาย	 การละลายในตัวทำาลาย	

ความเข้มข้นของสารละลาย	พลังงานกับการละลายของสาร	 แรงและการเคลื่อนที่	 แรงเสียดทาน	 โมเมนต์ของแรง		

ความดันของของเหลวและแรงพยุง	สนามแม่เหล็ก	สนามไฟฟ้า	และสนามโน้มถ่วง	งานและพลังงาน	เครื่องกลอย่างง่าย	

พลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน	โลกและการเปลี่ยนแปลง	ส่วนประกอบและโครงสร้างภายในโลก	กระบวนการผุพัง

อยูก่บัที	่การกรอ่น	การสะสมตวัของตะกอน	ความสำาคญัของดนิและนำา้	การอนรุกัษด์นิและนำา้	และเชือ้เพลงิซากดกึดำาบรรพ์

	 โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วยวิธีการสอนแบบสืบสอบ	แนวการสอน	 5	 ขั้นตอน	GPAS		

5	ขั้นตอน	รูปแบบวงจรการเรียนรู้	5	ขั้นตอน	การเรียนรู้ผ่านการใช้กิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อสืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์

รวมทั้งการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน	บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง	 และสะเต็ม	 เพื่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์	

สร้างความรู้ใหม่และสิ่งใหม่ได้นวัตกรรม	รวมทั้งการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุน	รวมทั้งการใช้และสร้างโมเดล

เพื่ออภิปรายสู่การเป็นผู้มีสมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์

	 เพื่อการเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์	มีความสนใจ	ความตระหนัก	ความใฝ่รู้	เป็นผู้ทำางานเป็นทีมและทำางานแบบรวมพลัง	

รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง	ชุมชน	สังคม	และระดับโลก

รหัสตัวชี้วัด

ว	1.2		ม.2/1,	ม.2/2,	ม.2/3,	ม.2/4,	ม.2/5,	ม.2/6,	ม.2/7,	ม.2/8,	ม.2/9,	ม.2/10,	ม.2/11,	ม.2/12,	ม.2/13,	ม.2/14,	

	 ม.2/15,	ม.2/16,	ม.2/17

ว	2.1	 ม.2/1,	ม.2/2,	ม.2/3,	ม.2/4,	ม.2/5,	ม.2/6

ว	2.2	 ม.2/1,	ม.2/2,	ม.2/3,	ม.2/4,	ม.2/5,	ม.2/6,	ม.2/7,	ม.2/8,	ม.2/9,	ม.2/10,	ม.2/11,	ม.2/12,	ม.2/13,	ม.2/14,	

	 ม.2/15

ว	2.3	 ม.2/1,	ม.2/2,	ม.2/3,	ม.2/4,	ม.2/5,	ม.2/6

ว	3.2	 ม.2/1,	ม.2/2,	ม.2/3,	ม.2/4,	ม.2/5,	ม.2/6,	ม.2/7,	ม.2/8,	ม.2/9,	ม.2/10

รวมทั้งหมด	54	ตัวชี้วัด



3สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โครงสร้�งร�ยวิช�พื้นฐ�น วิทย�ศ�สตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน 120 ชั่วโมง จำานวน 3 หน่วยกิต

ลำาดับที่
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

1 ระบบ
ในร่างกาย
ของมนุษย์

ว	1.2	ม.2/1,	ม.2/2,	
ม.2/3,	ม.2/4,	ม.2/5,	
ม.2/6,	ม.2/7,	ม.2/8,	
ม.2/9,	ม.2/10,	
ม.2/11,	ม.2/12,	
ม.2/13,	ม.2/14,	
ม.2/15,	ม.2/16,	
ม.2/17

•	 ระบบหายใจมีอวัยวะต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 จมูก	
ท่อลม	ปอด	กะบังลม	และกระดูกซี่โครง

•	 มนุษย์หายใจเข้า	 เพื่อนำาแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย
เพื่ อนำ า ไปใช้ ในเซลล์ 	 และหายใจออกเพื่ อกำ าจัด	
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย

•	 อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของอากาศภายใน	
ช่องอกซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำางานของกะบังลม	 และ	
กระดูกซี่โครง

•	 การแลกเปลีย่นแกส๊ออกซเิจนกบัแกส๊คารบ์อนไดออกไซด	์
ในร่างกาย	 เกิดขึ้นบริเวณถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอย	
ที่ถุงลม	และระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ

•	 การสูบบุหรี่	 การสูดอากาศที่มีสารปนเปื้อน	และการเป็น
โรคเกีย่วกบัระบบหายใจบางโรคอาจทำาใหเ้กดิโรคถงุลม-
โป่งพอง	ซึ่งมีผลให้ความจุอากาศของปอดลดลง	ดังนั้น	
จึงควรดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำาหน้าที่เป็นปกติ

•	 ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 ตับ	 ไต	 ท่อไต	
กระเพาะปสัสาวะ	และทอ่ปสัสาวะ	โดยมไีตทำาหนา้ทีก่ำาจดั
ของเสีย	 เช่น	 ยูเรีย	 แอมโมเนีย	 กรดยูริก	 รวมทั้งสารที่
รา่งกายไมต่อ้งการออกจากเลอืด	และควบคมุสารทีม่มีาก
หรือน้อยเกินไป	 เช่น	 นำ้า	 โดยขับออกมาในรูปแบบของ
ปัสสาวะ

•	 การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม	 เช่น	 รับประทาน
อาหารที่ไม่มีรสเค็มจัด	การดื่มนำ้าสะอาดให้เพียงพอ	เป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำาหน้าที่ได้อย่างปกติ

•	 ระบบหมนุเวยีนเลอืดประกอบดว้ย	หวัใจ	หลอดเลอืด	และ
เลือด

•	 หัวใจของมนุษย์	 แบ่งเป็น	 4	 ห้อง	 ได้แก่	 หัวใจห้องบน	
2	หอ้ง	และหอ้งลา่ง	2	หอ้ง	ระหวา่งหวัใจหอ้งบนและหวัใจ
ห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้น

•	 หลอดเลือด	แบ่งเป็น	หลอดเลือดอาร์เตอรี	หลอดเลือดเวน	
หลอดเลือดฝอย	ซึ่งมีโครงสร้างต่างกัน

•	 เลือด	 ประกอบด้วย	 เซลล์เม็ดเลือด	 เพลตเลต	 และ
พลาสมา

28



4 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 การบีบและคลายตัวของหัวใจทำาให้เลือดหมุนเวียนและ

ลำาเลียงสารอาหาร	 แก๊ส	 ของเสีย	 และสารอื่น	 ๆ	 ไปยัง

อวัยวะและเซลล์ต่าง	ๆ	ทั่วร่างกาย

•	 เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจไปยัง

เซลลต์า่ง	ๆ 	ทัว่รา่งกาย	ขณะเดยีวกนัแกส๊คารบ์อนไดออกไซด	์

จากเซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือดและลำาเลียงกลับเข้าสู่หัวใจ	

และถูกส่งไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด

•	 ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจซึ่งอัตราการเต้น

ของหัวใจในขณะปกติและหลังจากทำากิจกรรมต่าง	ๆ	จะ

แตกต่างกัน	 ส่วนความดันเลือด	 ระบบหมุนเวียนเลือด	

เกิดจากการทำางานของหัวใจและหลอดเลือด

•	 อตัราการเตน้ของหวัใจมคีวามแตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคล	

คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจะส่งผลทำาให้หัวใจ	

สูบฉีดเลือดไม่เป็นปกติ

•	 การออกกำาลังกาย	 การเลือกรับประทานอาหาร	 การ

พักผ่อน	และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ	 จึงเป็น

ทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือด	

ให้เป็นปกติ

•	 ระบบประสาทส่วนกลาง	 ประกอบด้วยสมองและ

ไขสันหลัง	 จะทำาหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาทซึ่งเป็น	

ระบบประสาทรอบนอก	 ในการควบคุมการทำางานของ

อวัยวะต่าง	 ๆ	 รวมถึงการแสดงพฤติกรรม	 เพื่อการ	

ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

•	 เมื่อมีสิ่ ง เร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก	 จะเกิด

กระแสประสาทสง่ไปตามเซลลป์ระสาทรบัความรูส้กึไปยงั

ระบบประสาทส่วนกลาง	 แล้วส่งกระแสประสาทมา	

ตามเซลล์ประสาทสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติงาน	 เช่น		

กล้ามเนื้อ

•	 ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและมีความ

สัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย	ดังนั้น	จึงควรป้องกันการ

เกดิอบุตัเิหตทุีก่ระทบกระเทอืนตอ่สมอง	หลกีเลีย่งการใช้

สารเสพตดิ	หลกีเลีย่งภาวะเครยีด	และรบัประทานอาหาร

ที่มีประโยชน์	 เพื่อดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำางานเป็น

ปกติ

•	 มนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่าง	 ๆ	

ที่ทำาหน้าที่เฉพาะ	 โดยรังไข่ในเพศหญิงจะทำาหน้าที่ผลิต

เซลลไ์ข	่สว่นอณัฑะในเพศชายจะทำาหนา้ทีส่รา้งเซลลอ์สจุิ



5สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 ฮอร์โมนเพศทำาหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะ

ทางเพศที่แตกต่างกัน	 เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวจะมีการ	

สร้างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ	 การตกไข่	 การมีรอบเดือน		

และถ้ามีการปฏิสนธิของเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิจะทำาให้

เกิดการตั้งครรภ์

•	 การมีประจำาเดือน	มีความสัมพันธ์กับการตกไข่โดยเป็น

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิง

•	 เมือ่เพศหญงิมกีารตกไขแ่ละเซลลไ์ขไ่ดร้บัการปฏสินธกิบั

เซลล์อสุจิจะทำาให้ได้ไซโกต	ไซโกตจะเจริญเป็นเอ็มบริโอ

และฟีตัส	 จนกระทั่งคลอดเป็นเด็กทารก	แต่ถ้าไม่มีการ

ปฏิสนธิเซลล์ไข่จะสลายตัว	 ผนังด้านในมดลูกรวมทั้ง	

หลอดเลอืดจะสลายตวัและหลดุออก		เรยีกวา่	ประจำาเดอืน

•	 การคุมกำาเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์โดย

ป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิหรือไม่ให้มีการฝังตัวของ

เอ็มบริโอ	 ซึ่งมีหลายวิธี 	 เช่น	 การใช้ถุงยางอนามัย		

การกินยาคุมกำาเนิด	

2 การแยกสาร ว	2.1	ม.2/1,	ม.2/2,	

ม.2/3

•	 การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ทำาได้หลายวิธีขึ้นอยู่

กับสมบัติของสารนั้น	ๆ 	การระเหยแห้งใช้แยกสารละลาย

ซึง่ประกอบดว้ยตวัละลายทีเ่ปน็ของแขง็ในตวัทำาละลายที่

เปน็ของเหลว	โดยใชค้วามรอ้นระเหยตวัทำาละลายออกไป

จนหมดเหลอืแตต่วัละลาย	การตกผลกึใชแ้ยกสารละลาย

ที่ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งในตัวทำาละลายที่

เป็นของเหลว	 โดยทำาให้สารละลายอิ่มตัวแล้วปล่อยให้	

ตัวทำาละลายระเหยออกไปบางส่วน	ตัวละลายจะตกผลึก

แยกออกมา		การกลัน่อยา่งงา่ยใชแ้ยกสารละลายทีป่ระกอบดว้ย	

ตัวละลายและตัวทำาละลายที่เป็นของเหลวที่มีจุดเดือด	

ต่างกันมาก	 วิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์ออกจาก

สารละลายโดยให้ความร้อนกับสารละลายของเหลวจะ

เดือดและกลายเป็นไอแยกจากสารละลายแล้วควบแน่น

กลบัเปน็ของเหลวอกีครัง้	ขณะทีข่องเหลวเดอืด	อณุหภมูิ

ของไอจะคงที่	 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษเป็นวิธีการ	

แยกสารผสมที่มีปริมาณน้อยโดยใช้แยกสารที่มีสมบัติ	

การละลาย

16



6 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

			 ในตวัทำาละลายและการถกูดดูซบัดว้ยตวัดดูซบัแตกตา่งกนั

ทำาให้สารแต่ละชนิดเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกัน	

สารจึงแยกออกจากกันได้	 อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่

สารองค์ประกอบแต่ละชนิดเคลื่อนที่ได้บนตัวดูดซับกับ

ระยะทางที่ตัวทำาละลายเคลื่อนที่ได้	 เป็นค่าเฉพาะตัว	

ของสารแต่ละชนิดในตัวทำาละลาย	และตัวดูดซับหนึ่ง	 ๆ	

การสกัดด้วยตัวทำาละลายเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มี

สมบัติการละลายในตัวทำาละลายที่ต่างกัน	 โดยชนิดของ

ตัวทำาละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณของสารที่สกัดได้	

การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอนำ้า	 ใช้แยกสารที่ระเหยง่าย		

ไม่ละลายนำ้า	 และไม่ทำาปฏิกิริยากับนำ้าออกจากสารที่	

ระเหยยาก	โดยใช้ไอนำ้าเป็นตัวพา

•	 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยกสารบูรณาการ

กับคณิตศาสตร์	 เทคโนโลยี	 โดยใช้กระบวนการทาง

วศิวกรรม	สามารถนำาไปใชแ้กป้ญัหาในชวีติประจำาวนัหรอื

ปัญหาที่พบในชุมชนหรือสร้างนวัตกรรม	 โดยมีขั้นตอน	

ดังนี้

	 -	 ระบุปัญหาในชีวิตประจำาวันที่เกี่ยวกับการแยกสาร

โดยใช้สมบัติทางกายภาพ	 หรือนวัตกรรมที่ต้องการ

พัฒนา	โดยใช้หลักการดังกล่าว

	 -	 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแยกสาร	

โดยใช้สมบัติทางกายภาพที่สอดคล้องกับปัญหาที่ระบ	ุ

หรือนำาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้น

	 -	 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา	 หรือพัฒนานวัตกรรม	

ที่เกี่ยวกับการแยกสารในสารผสม	 โดยใช้สมบัติทาง	

กายภาพ	 โดยเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	

คณติศาสตร	์เทคโนโลย	ีและกระบวนการทางวศิวกรรม	

รวมทั้งกำาหนดและควบคุมตัวแปรอย่างเหมาะสม	

ครอบคลุม

	 -	 วางแผนและดำาเนนิการแกป้ญัหา	หรอืพฒันานวตักรรม				

รวบรวมข้อมูล	 จัดกระทำาข้อมูล	 และเลือกวิธีการ	

สื่อความหมายที่เหมาะสมในการนำาเสนอผล

	 -	 ทดสอบ	 ประเมินผล	 ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาหรือ

นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น	 โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	

ที่รวบรวมได้

	 -	 นำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา	หรือผลของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น	

และผลทีไ่ด	้	โดยใชว้ธิกีารสือ่สารทีเ่หมาะสมและนา่สนใจ



7สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

3 สารละลาย	 ว	2.1	ม.2/4,	ม.2/5,	

ม.2/6

•	 สารละลายอาจจะมสีถานะเปน็ของแขง็	ของเหลว	และแกส๊	

สารละลายประกอบดว้ยตวัทำาละลายและตวัละลาย	กรณี

สารละลายเกดิจากสารทีม่สีถานะเดยีวกนั	สารทีม่ปีรมิาณ

มากทีส่ดุจดัเปน็ตวัทำาละลาย	กรณสีารละลายเกดิจากสาร

ที่มีสถานะต่างกัน	 สารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลาย

จัดเป็นตัวทำาละลาย

•	 สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายในตัวทำาละลาย

ได้อีกที่อุณหภูมิหนึ่ง	ๆ	เรียกว่า	สารละลายอิ่มตัว

•	 สภาพละลายได้ของสารในตัวทำาละลาย	 เป็นค่าที่บอก

ปริมาณของสารที่ละลายได้ในตัวทำาละลาย	 100	 กรัม		

จนได้สารละลายอิ่มตัว	ณ	อุณหภูมิและความดันหนึ่ง	 ๆ	

สภาพละลายได้ของสารบ่งบอกความสามารถใน	

การละลายได้ของตัวละลายในตัวทำาละลาย	 ซึ่งความ

สามารถในการละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิดของ	

ตัวทำาละลายและตัวละลาย	อุณหภูมิ	และความดัน

•	 สารชนิดหนึ่ง 	 ๆ	 มีสภาพละลายได้แตกต่างกันใน

ตัวทำาละลายที่แตกต่างกัน	และสารต่างชนิดกัน	มีสภาพ

ละลายได้ในตัวทำาละลายหนึ่ง	ๆ	ไม่เท่ากัน

•	 เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น	สารส่วนมาก	สภาพละลายได้ของสาร

จะเพิม่ขึน้	ยกเวน้แกส๊เมือ่อณุหภมูสิงูขึน้สภาพการละลาย

ได้จะลดลง	ส่วนความดันมีผลต่อแก๊ส	โดยเมื่อความดัน

เพิ่มขึ้น	สภาพละลายได้จะสูงขึ้น

•	 ความรูเ้กีย่วกบัสภาพละลายไดข้องสาร	เมือ่เปลีย่นแปลง

ชนิดตัวละลาย	ตัวทำาละลาย	และอุณหภูมิ	สามารถนำาไป

ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน	 เช่น	การทำานำ้าเชื่อมเข้มข้น	

การสกัดสารออกจากสมุนไพรให้ได้ปริมาณมากที่สุด

•	 ความเขม้ขน้ของสารละลาย	เปน็การระบปุรมิาณตวัละลาย

ในสารละลาย	หนว่ยความเขม้ขน้มหีลายหนว่ย	ทีน่ยิมระบุ

เป็นหน่วยเป็นร้อยละปริมาตรต่อปริมาตร	มวลต่อมวล	

และมวลต่อปริมาตร

•	 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร	เป็นการระบุปริมาตร

	 ตัวละลายในสารละลาย	100	หน่วยปริมาตรเดียวกัน	

	 นิยมใช้กับสารละลายที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส

•	 ร้อยละโดยมวลต่อมวล	 เป็นการระบุมวลตัวละลายใน

สารละลาย	100	หนว่ยมวลเดยีวกนั	นยิมใชก้บัสารละลาย

ที่มีสถานะเป็นของแข็ง
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8 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 รอ้ยละโดยมวลตอ่ปรมิาตร	เปน็การระบมุวลตวัละลายใน

สารละลาย	100	หน่วยปริมาตร	นิยมใช้กับสารละลายที่มี

ตัวละลายเป็นของแข็งในตัวทำาละลายที่เป็นของเหลว

•	 การใชส้ารละลายในชวีติประจำาวนั	ควรพจิารณาจากความ

เขม้ขน้ของสารละลาย	ขึน้อยูก่บัจดุประสงคข์องการใชง้าน	

และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4 แรงและ

การเคลื่อนที่	

ว	2.2	ม.2/1,	ม.2/2,	

ม.2/3,	ม.2/4,	ม.2/5,	

ม.2/6,	ม.2/7,	ม.2/8,

ม.2/9,	ม.2/10,	

ม.2/11,	ม.2/12,	

ม.2/13,	ม.2/14,	

ม.2/15

•	 แรงเปน็ปรมิาณเวกเตอร	์เมือ่มแีรงหลาย	ๆ 	แรงกระทำาตอ่

วัตถุ	แล้วแรงลัพธ์ที่กระทำาต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์	วัตถุจะ	

ไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่	 แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำาต่อ

วัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่	

•	 เมือ่วตัถอุยูใ่นของเหลวจะมแีรงทีข่องเหลวกระทำาตอ่วตัถุ

ในทกุทศิทาง	โดยแรงทีข่องเหลวกระทำาตัง้ฉากกบัผวิวตัถุ

ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่	เรียกว่า	ความดันของของเหลว

•	 ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์กับความลึกจาก

ระดับผิวหน้าของของเหลว	 โดยบริเวณที่ลึกลงไปจาก

ระดบัผวิหนา้ของของเหลวมากขึน้ความดนัของของเหลว

จะเพิม่ขึน้	เนือ่งจากของเหลวทีอ่ยูล่กึกวา่	จะมนีำา้หนกัของ

ของเหลวด้านบนกระทำามากกว่า

•	 เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว	จะมีแรงพยุงเนื่องจากของเหลว

กระทำาต่อวัตถุ	โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง	การจมหรือการลอย

ของวัตถุขึ้นกับนำ้าหนักของวัตถุและแรงพยุง	 ถ้านำ้าหนัก

ของวัตถุและแรงพยุงของของเหลวมีค่าเท่ากัน	 วัตถุจะ

ลอยนิง่อยูใ่นของเหลว	แตถ่า้นำา้หนกัของวตัถมุคีา่มากกวา่

แรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม

•	 แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ	

เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น	 โดยถ้าออกแรงกระทำา

ต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวให้เคลื่อนที่	 แรงเสียดทานก็จะ

ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ	แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะ

ที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เรียก	แรงเสียดทานสถิต	แต่ถ้าวัตถุ

กำาลังเคลื่อนที่	 แรงเสียดทานก็จะทำาให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่	

ช้าลงหรือหยุดนิ่ง	เรียก	แรงเสียดทานจลน์

•	 ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุขึ้นกับ

ลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก

ระหว่างผิวสัมผัส
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9สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 กจิกรรมในชวีติประจำาวนับางกจิกรรมตอ้งการแรงเสยีดทาน	

เชน่	การเปดิฝาเกลยีวขวดนำา้	การใชแ้ผน่กนัลืน่ในหอ้งนำา้	

บางกิจกรรมไม่ต้องการแรงเสียดทาน	 เช่น	การลากวัตถุ

บนพื้น	การใช้นำ้ามันหล่อลื่นในเครื่องยนต์

•	 ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนำาไปใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจำาวันได้

•	 	เมื่อมีแรงที่กระทำาต่อวัตถุโดยไม่ผ่านศูนย์กลางมวลของ

วตัถ	ุจะเกดิโมเมนตข์องแรง	ทำาใหว้ตัถหุมนุรอบศนูยก์ลาง

มวลของวัตถุนั้น

•	 โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทำาต่อวัตถุกับ

ระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง	 เมื่อผลรวม

ของโมเมนต์ของแรงมีค่าเป็นศูนย์วัตถุจะอยู่ในสภาพ

สมดุลต่อการหมุน	 โดยโมเมนต์ของแรงในทิศทวน	

เข็มนาฬิกาจะมีขนาดเท่ากับโมเมนต์ของแรงในทิศตาม

เข็มนาฬิกา

•	 ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลายส่วนที่ใช้

หลักการโมเมนต์ของแรง	 ความรู้เรื่องโมเมนต์ของแรง

สามารถนำาไปใช้ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นได้

•	 วตัถทุีม่มีวลจะมสีนามโนม้ถว่งอยูโ่ดยรอบแรงโนม้ถว่งที่

กระทำาตอ่วตัถทุีอ่ยูใ่นสนามโนม้ถว่งจะมทีศิพุง่เขา้หาวตัถุ

ที่เป็นแหล่งของสนามโน้มถ่วง

•	 วตัถทุีม่ปีระจไุฟฟา้จะมสีนามไฟฟา้อยูโ่ดยรอบ	แรงไฟฟา้

ที่กระทำาต่อวัตถุที่มีประจุจะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือออกจาก

วัตถุที่มีประจุเป็นแหล่งของสนามไฟฟ้า

•	 วัตถุที่ เป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่ โดยรอบ

แรงแมเ่หลก็ทีก่ระทำาตอ่ขัว้แมเ่หลก็จะมทีศิพุง่เขา้หาหรอื

ออกจากขั้วแม่เหล็กที่เป็นแหล่งของสนามแม่เหล็ก

•	 ขนาดของแรงโนม้ถว่ง	แรงไฟฟา้	และแรงแมเ่หลก็ทีก่ระทำา

ต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น	ๆ	จะมีค่าลดลงเมื่อวัตถุอยู่ห่าง

จากแหล่งของสนามนั้น	ๆ	มากขึ้น

•	 การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำาแหน่งของวัตถุ

เทียบกับตำาแหน่งอ้างอิง	โดยมีปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการ

เคลื่อนที่ซึ่งมีทั้งปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์		

เช่น	 ระยะทาง	อัตราเร็ว	การกระจัด	ความเร็ว	ปริมาณ-	

สเกลาร์เป็นปริมาณที่มีขนาด	 เช่น	 ระยะทาง	 อัตราเร็ว	

ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีขนาดและทิศทาง	 เช่น	

การกระจัด	ความเร็ว



10 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยลูกศรโดย

ความยาวของลกูศรแสดงขนาดและหวัลกูศรแสดงทศิทาง	

ของเวกเตอร์นั้น	ๆ

•	 ระยะทางเปน็ปรมิาณสเกลาร์	โดยระยะทางเปน็ความยาว

ของเส้นทางที่เคลื่อนที่ได้

•	 การกระจดัเปน็ปรมิาณเวกเตอร	์โดยการกระจดัมทีศิชีจ้าก

ตำาแหน่งเริ่มต้นไปยังตำาแหน่งสุดท้ายและมีขนาดเท่ากับ

ระยะที่สั้นที่สุดระหว่างสองตำาแหน่งนั้น

•	 อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์	โดยอัตราเร็วเป็นอัตราส่วน

ของระยะทางต่อเวลา

•	 ความเรว็ปรมิาณเวกเตอรม์ทีศิเดยีวกบัทศิของการกระจดั	

โดยความเร็วเป็นอัตราส่วนของการกระจัดต่อเวลา

5 งานและ

พลังงาน

ว	2.3	ม.2/1,	ม.2/2,	

ม.2/3,	ม.2/4,	ม.2/5,	

ม.2/6

•	 เมื่อออกแรงกระทำาต่อวัตถ	ุ แล้วทำาให้วัตถุเคลื่อนที	่ โดย

แรงอยูใ่นแนวเดยีวกบัการเคลือ่นทีจ่ะเกดิงาน	งานจะมคีา่

มากหรือน้อยขึ้นกับขนาดของแรงและระยะทางใน	

แนวเดียวกับแรง

•	 งานทีท่ำาในหนึง่หนว่ยเวลาเรยีกวา่	กำาลงั	หลกัการของงาน

นำาไปอธบิายการทำางานของเครือ่งกลอยา่งงา่ย	ไดแ้ก	่คาน		

พื้นเอียง	 รอกเดี่ยว	 ลิ่ม	 สกรู	 ล้อและเพลา	 ซึ่งนำาไปใช้

ประโยชน์ด้านต่าง	ๆ	ในชีวิตประจำาวัน

•	 พลงังานจลนเ์ปน็พลงังานของวตัถทุีเ่คลือ่นที	่	พลงังานจลน์

จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลและอัตราเร็ว	 ส่วน

พลังงานศักย์โน้มถ่วงเกี่ยวข้องกับตำาแหน่งของวัตถุ		

จะมคีา่มากหรอืนอ้ยขึน้กบัมวลและตำาแหนง่ของวตัถ	ุ	เมือ่

วัตถุอยู่ในสนามโน้มถ่วง	 วัตถุจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง

พลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานกล

•	 ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์เป็น

พลังงานกล	พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของ

วัตถุหนึ่ง	ๆ 	สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้	โดยผลรวมของ

พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์มีค่าคงตัว	นั่นคือ

พลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัว

•	 พลังงานรวมของระบบมีค่าคงตัวซึ่งอาจเปลี่ยนจาก

พลงังานหนึง่เปน็อกีพลงังานหนึง่	เชน่	พลงังานกลเปลีย่น

เป็นพลังงานไฟฟ้า	 พลังงานจลน์เปลี่ยนเป็นพลังงาน	

ความร้อน	 พลังงานเสียง	 พลังงานแสง	 เนื่องมาจาก	

แรงเสียดทาน	พลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงาน

ที่ไปใช้ในการทำางานของสิ่งมีชีวิต

18



11สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 นอกจากนีพ้ลงังานยงัสามารถถา่ยโอนไปยงัอกีระบบหนึง่

หรือได้รับพลังงานจากระบบอื่นได้	 เช่น	 การถ่ายโอน	

ความร้อนระหว่างสสาร	การถ่ายโอนพลังงานของการสั่น

ของแหล่งกำาเนิดเสียงไปยังผู้ฟัง	 ทั้งการเปลี่ยนพลังงาน

และการถา่ยโอนพลงังาน	พลงังานรวมทัง้หมดมคีา่เทา่เดมิ

ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

6 โลกและการ

เปลี่ยนแปลง

ว	3.2	ม.2/1,	ม.2/2,	

ม.2/3,	ม.2/4,	ม.2/5,	

ม.2/6,	ม.2/7,	ม.2/8,	

ม.2/9,	ม.2/10

•	 เชือ้เพลงิซากดกึดำาบรรพ	์เกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ของซากสิ่งมีชีวิตในอดีต	 โดยกระบวนการทางเคมีและ

ธรณีวิทยา	 เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์	 ได้แก่	 ถ่านหิน		

หินนำ้ามัน	และปิโตรเลียม	ซึ่งเกิดจากวัตถุต้นกำาเนิด	และ

สภาพแวดล้อมการเกิดที่แตกต่างกัน	 ทำาให้ได้ชนิดของ	

เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์ที่มีลักษณะ	สมบัติ	 และการนำา

ไปใชป้ระโยชนแ์ตกตา่งกนั	สำาหรบัปโิตรเลยีมจะตอ้งมกีาร

ผ่านการกลั่นลำาดับส่วนก่อนการใช้งาน	 เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์	 เชื้อเพลิง-

ซากดึกดำาบรรพ์เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป	เนื่องจาก

ต้องใช้เวลานานหลายล้านปีจึงจะเกิดขึ้นใหม่ได้
•	 การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์ในกิจกรรมต่าง	 ๆ	
ของมนุษย์จะทำาให้เกิดมลพิษทางอากาศ	ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้แก๊สบางชนิดที่	
เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์	 เช่น		
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไนตรัสออกไซด์	 ยังเป็น	
แก๊สเรือนกระจกซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	
ภูมิอากาศของโลกรุนแรงขึ้น	 ดังนั้นจึงควรใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกดำาบรรพ์	 โดยคำานึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิต	
และสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 เลือกใช้พลังงานทดแทน	 หรือ	
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์

•	 เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์เป็นแหล่งพลังงานที่สำาคัญใน
กจิกรรมตา่ง	ๆ 	ของมนษุย	์เนือ่งจากเชือ้เพลงิซากดกึดำาบรรพ	์
มปีรมิาณจำากดัและมกัเพิม่มลภาวะในบรรยากาศมากขึน้	
จึงมีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น	 เช่น	 พลังงาน-	
แสงอาทิตย์	 พลังงานลม	พลังงานนำ้า	 พลังงานชีวมวล		
พลังงานคลื่น	 พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 พลังงาน-
ไฮโดรเจน	 ซึ่งพลังงานทดแทนแต่ละชนิดจะมีข้อดีและ	
ข้อจำากัดที่แตกต่างกัน

20



12 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 โครงสร้างภายในโลก	แบ่งออกเป็นชั้นตามองค์ประกอบ
ทางเคมี	 ได้แก่	 เปลือกโลก	ซึ่งอยู่นอกสุด	ประกอบด้วย
สารประกอบของซิลิกอนและอะลูมิ เนียมเป็นหลัก		
เนื้อโลกคือส่วนที่อยู่ใต้เปลือกโลกลงไปจนถึงแก่นโลก		
มีองค์ประกอบหลักเป็นสารประกอบของซิลิกอน	
แมกนีเซียม	และเหล็ก	และแก่นโลกคือส่วนที่อยู่ใจกลาง
ของโลก	 มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและนิกเกิล	 ซึ่ง
แต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน

•	 การผุพังอยู่กับที่	การกร่อน	และการสะสมตัวของตะกอน	
เปน็กระบวนการเปลีย่นแปลงทางธรณวีทิยา		ทีท่ำาใหผ้วิโลก	
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภูมิลักษณ์แบบต่าง	 ๆ	 โดยมี
ปัจจัยสำาคัญ	คือ	นำ้า	ลม	ธารนำ้าแข็ง	แรงโน้มถ่วงของโลก	
สิ่งมีชีวิต	สภาพอากาศ	และปฏิกิริยาเคมี

•	 การผุพังอยู่กับที่ 	 คือ	 การที่หินผุพังทำาลายลงด้วย
กระบวนการต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ลมฟ้าอากาศกับนำ้าฝน	 และ	
รวมทั้งการกระทำาของต้นไม้กับแบคทีเรีย	 ตลอดจน	
การแตกตัวทางกลศาสตร์	 ซึ่งมีการเพิ่มและลดอุณหภูมิ
สลับกัน	เป็นต้น

•	 การกร่อน	คือ	กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่
ทำาให้สารเปลือกโลกหลุดไป	ละลายไป	หรือกร่อนไปโดย
มีตัวนำาพาธรรมชาติ	คือ	ลม	นำ้า	และธารนำ้าแข็ง	ร่วมกับ
ปัจจัยอื่น	ๆ	 ได้แก่	 ลมฟ้าอากาศ	สารละลาย	การครูดถู	
การนำาพา	ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน	 เช่น	
แผ่นดินถล่ม	ภูเขาไฟระเบิด

•	 การสะสมตัวของตะกอน	คือ	 การสะสมตััวของวัตถุจาก

การนำาพาของนำ้า	ลม	หรือธารนำ้าแข็ง

•	 ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติผสมคลุกเคล้ากับ

อินทรียวัตถุที่ได้จากการเน่าเปื่อยของซากพืช	 ซากสัตว์

ทับถมเป็นชั้น	ๆ	บนผิวโลก	ชั้นดิน	แบ่งออกเป็นหลายชั้น	

ขนานหรือเกือบขนานไปกับผิวหน้าดิน	แต่ละชั้นมีลักษณะ

แตกตา่งกนัเนือ่งจากสมบตัทิางกายภาพ	เคม	ีชวีภาพ	และ

ลักษณะอื่น	ๆ	เช่น	สี	โครงสร้าง	เนื้อดิน	การยึดตัว	ความ

เป็นกรด-เบส	สามารถสังเกตได้จากการสำารวจภาคสนาม	

การเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่	

ได้แก่	O,	A,	E,	B,	C,	R



13สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่
ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

•	 ชั้นหน้าตัดดิน	 เป็นชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็น

เรียงลำาดับเป็นชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด

•	 ปัจจัยที่ทำาให้ดินแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติ

แตกตา่งกนั	ได้แก	่วตัถุตน้กำาเนิดดิน	ภูมอิากาศ	สิ่งมีชวีติ

ในดิน	สภาพภูมิประเทศ	และระยะเวลาในการเกิดดิน

•	 สมบัติบางประการของดิน	 เช่น	 เนื้อดิน	 ความชื้นดิน	

ค่าความเป็นกรด-เบส	ธาตุอาหารในดิน	สามารถนำาไปใช้

ในการตดัสนิใจถงึแนวทางการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ		โดยอาจจะ	

นำาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรืออื่น	 ๆ	 ซึ่งดินที่	

ไม่เหมาะสมต่อการทำาการเกษตร	 เช่น	ดินจืด	ดินเปรี้ยว		

ดินเค็ม	และดินดาน	อาจเกิดจากสภาพดินตามธรรมชาติ	

หรือการใช้ประโยชน์จะต้องปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสม	

เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์

•	 แหล่งนำ้าผิวดินเกิดจากนำ้าฝนที่ตกลงบนพื้นโลกไหลจาก

ที่สูงลงสู่ที่ตำ่าด้วยแรงโน้มถ่วง	การไหลของนำ้าทำาให้พื้นโลก

เกิดการกัดเซาะเป็นร่องนำ้า	 เช่น	ลำาธาร	คลอง	และแม่นำ้า	

ซึ่งร่องนำ้าจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับ	

ปริมาณนำ้าฝน	 ระยะเวลาในการกัดเซาะ	 ชนิดดินและหิน	

และลกัษณะภมูปิระเทศ	เชน่	ความลาดชนั	ความสงูตำา่ของ

พื้นที่	 เมื่อนำ้าไหลไปยังบริเวณที่เป็นแอ่งจะเกิดการสะสมตัว	

เป็นแหล่งนำ้า	เช่น	บึง	ทะเลสาบ	ทะเล	และมหาสมุทร

•	 แหลง่นำา้ใตด้นิเกดิจากการซมึของนำา้ผวิดนิลงไปสะสมตวั

ใตพ้ืน้โลก	ซึง่แบง่เปน็นำา้ในดนิและนำา้บาดาล	นำา้ในดนิเปน็

นำ้าที่อยู่ร่วมกับอากาศตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน	 ส่วน	

นำ้าบาดาลเป็นนำ้าที่ไหลซึมลึกลงไปและถูกกักเก็บไว้ใน	

ชั้นหินหรือชั้นดิน	จนอิ่มตัวไปด้วยนำ้า

•	 แหล่งนำ้าผิวดินและแหล่งนำ้าใต้ดินถูกนำามาใช้ในกิจกรรม

ตา่ง	ๆ 	ของมนษุย์	สง่ผลตอ่การจดัการการใชป้ระโยชนน์ำา้

และคณุภาพของแหลง่นำา้เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของจำานวน

ประชากร	การใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	ภาค

เกษตรกรรม	 ภาคอุตสาหกรรม	 และการเปลี่ยนแปลง	

ภูมิอากาศ	 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณนำ้าฝนใน	

พืน้ทีลุ่ม่นำา้และแหลง่นำา้ผวิดนิไมเ่พยีงพอสำาหรบักจิกรรม

ของมนุษย์	 นำ้าจากแหล่งนำ้าใต้ดินลดลงมากจึงต้องมีการ

จดัการใชน้ำา้อยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื		ซึง่อาจทำาไดโ้ดยการ



14 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

	 	 	จัดหาแหล่งนำ้าเพื่อให้มีแหล่งนำ้าเพียงพอสำาหรับการดำารง

ชีวิต	 การจัดสรรและการใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ		

การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนำ้า	 การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาคุณภาพนำ้า

•	 นำา้ทว่ม	การกดัเซาะชายฝัง่	ดนิถลม่	หลมุยบุ	แผน่ดนิทรดุ	

มีกระบวนการเกิดและผลกระทบที่แตกต่างกัน	 ซึ่งอาจ

สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ชีวิต	และทรัพย์สิน

•	 นำ้าท่วม	 เกิดจากพื้นที่หนึ่งได้รับปริมาณนำ้าเกินกว่าที่จะ

กักเก็บได้	 ทำาให้แผ่นดินจมอยู่ใต้นำ้า	 โดยขึ้นอยู่กับ	

ปริมาณนำ้าและสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่

•	 การกัดเซาะชายฝั่ง	 เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

ชายฝัง่ทะเลทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลาจากการกดัเซาะของคลืน่

หรอืลม	ทำาใหต้ะกอนจากทีห่นึง่ไปตกทบัถมในอกีบรเิวณ

หนึ่ง	 แนวของชายฝั่งเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป	 บริเวณ	

ที่มีตะกอนเคลื่อนเข้ามาน้อยกว่าปริมาณที่ตะกอน	

เคลื่อนออกไปถือว่าเป็นบริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง

•	 ดนิถลม่	เปน็การเคลือ่นทีข่องมวลดนิหรอืหนิจำานวนมาก

ลงตามลาดเขา	 เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นหลัก		

ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำาคัญ	 ได้แก่	 ความลาดชันของพื้นที่	

สภาพธรณีวิทยา	 ปริมาณนำ้าฝน	 พืชปกคลุมดิน	 และ	

การใช้ประโยชน์พื้นที่

•	 หลุมยุบ	คือ	แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่าง	ๆ	ที่อาจ

เกิดจากการถล่มของโพรงถำ้าหินปูน	 เกลือหินใต้ดิน	หรือ

เกดิจากนำา้พดัพาตะกอนลงไปในโพรงถำา้หรอืธารนำา้ใตด้นิ

•	 แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน	 หรือหินร่วน	

เมื่อมวลของแข็งหรือของเหลวปริมาณมากที่รองรับอยู่	

ใต้ชั้นดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออกไปโดยธรรมชาติ

หรือโดยการกระทำาของมนุษย์

	

รวม 120
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โครงสร้�งเนื้อห�ของหนังสือเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่		1	 ระบบในร่างกายของมนุษย์	 		

	 	 1.	 ระบบหายใจ	 		
	 	 	 1.1	อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ	 		
				 	 	 1.2	กระบวนการหายใจ	 		
			 	 	 	 1.3	โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ	 		
		 	 	 1.4	แนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ	 			
	 	 2.	 ระบบขับถ่าย	 	
	 	 	 2.1	อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย	 	
	 	 	 2.2	แนวทางการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำาหน้าที่ปกติ	 	
	 	 3.	 ระบบหมุนเวียนเลือด	 	
	 	 	 3.1	อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด	
	 	 	 3.2	การหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจ
	 	 	 3.3	ความดันเลือด	
	 	 	 3.4	ชีพจร	
	 	 	 3.5	แนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด	
	 	 4.	 ระบบประสาท	
	 	 	 4.1	อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาท	
	 	 	 4.2	การส่งกระแสประสาท	
	 	 	 4.3	แนวทางการดูแลรักษาระบบประสาท	
	 	 5.	 ระบบสืบพันธุ์	
	 	 	 5.1	อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์	
	 	 	 5.2	ฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิง	
	 	 	 5.3	แนวทางการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์	
	 	 	 5.4	การคุมกำาเนิด	
	 	 	 5.5	ผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	
	 	 คำาถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่	1	ระบบในร่างกายของมนุษย์	

หน่วยการเรียนรู้ที่		2	 การแยกสาร	

	 	 1.	 การแยกสารผสมเนื้อเดียว
	 	 	 1.1	การระเหยแห้ง		 			
	 	 	 1.2	โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ	 	
	 	 	 1.3	การกลั่น	 	
	 	 	 1.4	การกลั่นด้วยไอนำ้า	 	
	 	 	 1.5	การสกัดด้วยตัวทำาละลาย	 	
	 	 	 1.6	การตกผลึก	 	
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	 	 2.	 การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 	

	 	 	 2.1	การผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์	 	

	 	 	 2.2	การสกัดนำ้ามันหอมระเหยจากพืช	 	

	 	 คำาถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่		2		การแยกสาร	 	

หน่วยการเรียนรู้ที่		3	 สารละลาย	 	

	 	 1.	 ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย	

	 	 	 1.1	ความหมายของสารละลาย	

	 	 	 1.2	องค์ประกอบของสารละลาย	

	 	 2.	 การละลายของสารในตัวทำาละลาย	

	 	 	 2.1	สมบัติในการละลายของสาร	

	 	 	 2.2	ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร	

	 	 3.	 ความเข้มข้นของสารละลาย	

	 	 4.	 พลังงานกับการละลายของสาร	

	 	 คำาถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่		3		สารละลาย	

หน่วยการเรียนรู้ที่		4	 แรงและการเคลื่อนที่	

	 							 1.	 แรง	

	 	 	 1.1	ความหมายของแรง	

	 	 	 1.2	ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์	

	 	 	 1.3	การหาแรงลัพธ์โดยใช้หลักการรวมเวกเตอร์	

	 	 	 1.4	ผลของแรงลัพธ์	

	 	 2.	 แรงเสียดทาน	

	 	 3.	 โมเมนต์ของแรง	

	 	 4.	 ความดันของของเหลวและแรงพยุง	

	 	 	 4.1	ความดันของของเหลว	

	 	 	 4.2	แรงพยุง	

	 	 5.	 สนามแม่เหล็ก	สนามไฟฟ้า	และสนามโน้มถ่วง

	 	 	 5.1	สนามแม่เหล็ก	

	 	 	 5.2	สนามไฟฟ้า	

	 	 	 5.3	สนามโน้มถ่วง	

	 	 คำาถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่		4		แรงและการเคลื่อนที่	
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หน่วยการเรียนรู้ที่		5	 งานและพลังงาน	 	

	 	 1.	 งานและกำาลังงาน	

	 	 2.	 เครื่องกลอย่างง่าย	

	 	 	 2.1	คาน	

	 	 	 2.2	พื้นเอียง	

	 	 	 2.3	รอก	

	 	 	 2.4	ลิ่ม	

	 	 	 2.5	สกรู	

	 	 	 2.6	ล้อและเพลา	

	 	 3.	 พลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน	

	 	 	 3.1	พลังงาน	

	 	 	 3.2	การเปลี่ยนรูปพลังงาน	

	 	 คำาถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่		5		งานและพลังงาน	

หน่วยการเรียนรู้ที่		6	 โลกและการเปลี่ยนแปลง	

	 							 1.	 โลกของเรา	

	 	 	 1.1	ส่วนประกอบของโลก	

	 	 	 1.2	โครงสร้างภายในโลก	

	 	 2.	 กระบวนการผุพังอยู่กับที่	การกร่อน	การสะสมตัวของตะกอน

	 	 	 และผลของกระบวนการดังกล่าว	

	 	 3.	 ดิน	นำ้า	และการอนุรักษ์	

	 	 	 3.1	ความสำาคัญของดิน	

	 	 	 3.2	การกำาเนิดดินและสมบัติของดิน	

	 	 	 3.3	ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน	

	 	 	 3.4	การอนุรักษ์และพัฒนาที่ดิน	

	 	 	 3.5	ความสำาคัญของนำ้า	

	 	 	 3.6	แหล่งนำ้าและการอนุรักษ์	

	 	 4.	 เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์	

	 	 คำาถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่		6		โลกและการเปลี่ยนแปลง	



บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NET/PISA

18 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

1

หน่
วยการเรียนรูท้ี่

ระบบในร่างกายของมนุษย์

1.	 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
	 ในระบบหายใจ	(ว	1.2	ม.2/1)
2.	 อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก	 โดยใช้แบบจำาลอง	
	 รวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส	(ว	1.2	ม.2/2)	
3.	 ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบหายใจ	โดยการ
	 บอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ
	 ให้ทำางานเป็นปกติ	(ว	1.2	ม.2/3)
4.	 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย	
	 ในการกำาจัดของเสียทางไต	(ว	1.2	ม.2/4)
5.	 ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบขับถ่ายในการกำาจัด
	 ของเสียทางไต	โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตน
	 ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำาหน้าที่ได้อย่างปกติ	
	 (ว	1.2	ม.2/5)	

6.	 บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ	หลอดเลือด
	 และเลือด	(ว	1.2	ม.2/6)
7.	 อธิบายการทำางานของระบบหมุนเวียนเลือด	โดยใช้
	 แบบจำาลอง	(ว	1.2	ม.2/7)
8.	 ออกแบบการทดลองและทดลอง	ในการเปรียบเทียบ
	 อัตราการเต้นของหัวใจ	ขณะปกติและหลังทำากิจกรรม
	 (ว	1.2	ม.2/8)	
9.	 ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบหมุนเวียนเลือด
	 โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะใน
	 ระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำางานเป็นปกติ	(ว	1.2	ม.2/9)
10.	 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะใน
	 ระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทำางาน
	 ต่าง	ๆ	ของร่างกาย	(ว	1.2	ม.2/10)

11.	 ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบประสาท	โดยการ
	 บอกแนวทางในการดูแลรักษา	รวมถึงการป้องกัน
	 การกระทบกระเทอืนและอนัตรายตอ่สมองและไขสนัหลงั	
	 (ว	1.2	ม.2/11)
12.	 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะใน
	 ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง
	 โดยใช้แบบจำาลอง	(ว	1.2	ม.2/12)
13.	 อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุม	
	 การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย	เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
	 (ว	1.2	ม.2/13)
14.	 ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่
	 วัยหนุ่มสาว	โดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจ
	 ของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง	(ว	1.2	ม.2/14)

15.	 อธิบายการตกไข่	การมีประจำาเดือน	การปฏิสนธิ
	 และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก		
	 (ว	1.2	ม.2/15)
16.	 เลอืกวธิกีารคมุกำาเนดิทีเ่หมาะสมกบัสถานการณท์ีก่ำาหนด	
	 (ว	1.2	ม.2/16)
17.	 ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
	 โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม	(ว	1.2	ม.2/17)

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ	
ในระบบขับถ่าย

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์

ฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิง

แนวทางการปฏิบัติตน
ที่ช่วยให้ระบบขับถ่าย
ทำาหน้าที่ปกติ

การหมุนเวียนเลือด
ผ่านหัวใจ

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบหมุนเวียนเลือด

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบประสาท

การส่งกระแสประสาท

ความดันเลือด

แนวทางการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือด	

แนวทางการดูแลรักษาระบบประสาท

ชีพจร
การคุมกำาเนิด

ผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

แนวทางการดูแลรักษาระบบสืบพันธ์ุ

ระบบสืบพันธ์ุ

ระบบขับถ่่าย

ระบบหมุนเวียนเลือด

ระบบประสาท

ระบบ
ในร่างกาย
ของมนุษย์

ตัวชี้วัด

แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบหายใจ กระบวนการหายใจ

โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ
แนวทางการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบหายใจ

ระบบหายใจ

ระบบในร่างกาย
ของมนุษย์

ระบบประสาท

ระบบหมุนเวียนเลือด

ระบบหายใจ

ระบบขับถ่าย

ระบบสืบพันธุ์

  เป้าหมายการเรียนรู้

  มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2

เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐาน

ของสิ่งมีชีวิต การลำาเลียงสารเข้าและ 

ออกจากเซลล ์ความสมัพนัธข์องโครงสรา้ง

และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และ

มนุษย์ที่ทำางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์

ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ 

ของพืชที่ทำ างานสัมพันธ์กัน  รวมทั้ ง 

นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวอย่างตัวอย่าง



รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean
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1

หน่
วยการเรียนรูท้ี่

ระบบในร่างกายของมนุษย์

1.	 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
	 ในระบบหายใจ	(ว	1.2	ม.2/1)
2.	 อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก	 โดยใช้แบบจำาลอง	
	 รวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส	(ว	1.2	ม.2/2)	
3.	 ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบหายใจ	โดยการ
	 บอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ
	 ให้ทำางานเป็นปกติ	(ว	1.2	ม.2/3)
4.	 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย	
	 ในการกำาจัดของเสียทางไต	(ว	1.2	ม.2/4)
5.	 ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบขับถ่ายในการกำาจัด
	 ของเสียทางไต	โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตน
	 ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำาหน้าที่ได้อย่างปกติ	
	 (ว	1.2	ม.2/5)	

6.	 บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ	หลอดเลือด
	 และเลือด	(ว	1.2	ม.2/6)
7.	 อธิบายการทำางานของระบบหมุนเวียนเลือด	โดยใช้
	 แบบจำาลอง	(ว	1.2	ม.2/7)
8.	 ออกแบบการทดลองและทดลอง	ในการเปรียบเทียบ
	 อัตราการเต้นของหัวใจ	ขณะปกติและหลังทำากิจกรรม
	 (ว	1.2	ม.2/8)	
9.	 ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบหมุนเวียนเลือด
	 โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะใน
	 ระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำางานเป็นปกติ	(ว	1.2	ม.2/9)
10.	 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะใน
	 ระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทำางาน
	 ต่าง	ๆ	ของร่างกาย	(ว	1.2	ม.2/10)

11.	 ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบประสาท	โดยการ
	 บอกแนวทางในการดูแลรักษา	รวมถึงการป้องกัน
	 การกระทบกระเทอืนและอนัตรายตอ่สมองและไขสนัหลงั	
	 (ว	1.2	ม.2/11)
12.	 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะใน
	 ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง
	 โดยใช้แบบจำาลอง	(ว	1.2	ม.2/12)
13.	 อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุม	
	 การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย	เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
	 (ว	1.2	ม.2/13)
14.	 ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่
	 วัยหนุ่มสาว	โดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจ
	 ของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง	(ว	1.2	ม.2/14)

15.	 อธิบายการตกไข่	การมีประจำาเดือน	การปฏิสนธิ
	 และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก		
	 (ว	1.2	ม.2/15)
16.	 เลอืกวธิกีารคมุกำาเนดิทีเ่หมาะสมกบัสถานการณท์ีก่ำาหนด	
	 (ว	1.2	ม.2/16)
17.	 ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
	 โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม	(ว	1.2	ม.2/17)

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ	
ในระบบขับถ่าย

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์

ฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิง

แนวทางการปฏิบัติตน
ที่ช่วยให้ระบบขับถ่าย
ทำาหน้าที่ปกติ

การหมุนเวียนเลือด
ผ่านหัวใจ

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบหมุนเวียนเลือด

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบประสาท

การส่งกระแสประสาท

ความดันเลือด

แนวทางการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือด	

แนวทางการดูแลรักษาระบบประสาท

ชีพจร
การคุมกำาเนิด

ผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

แนวทางการดูแลรักษาระบบสืบพันธ์ุ

ระบบสืบพันธ์ุ

ระบบขับถ่่าย

ระบบหมุนเวียนเลือด

ระบบประสาท

ระบบ
ในร่างกาย
ของมนุษย์

ตัวชี้วัด

แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบหายใจ กระบวนการหายใจ

โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ
แนวทางการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบหายใจ

ระบบหายใจ

ระบบในร่างกาย
ของมนุษย์

ระบบประสาท

ระบบหมุนเวียนเลือด

ระบบหายใจ

ระบบขับถ่าย

ระบบสืบพันธุ์
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 นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลังออกแบบโครงงาน 

สิ่งประดิษฐ์แบบจำาลอง ระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ที่สนใจ แล้ววางแผน

ประดิษฐ์ ลงมือปฏิบัติ บันทึกผล นำาเสนอผล และสรุปผล แล้วจัดแสดงใน 

แบบแผงโครงงาน

  สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ใฝ่เรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้ ง ใ จ  เ พี ย ร พ ย า ย า ม

ในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

โรง เรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ ออย่ าง 

เหมาะสม บันทึกความรู้  วิ เคราะห์   

สรุปเป็นองค์ความรู้  สามารถนำาไปใช้ 

ในชีวิตประจำาวันได้

อยู่อย่างพอเพียง

ตวัชีว้ดัที ่5.1 ดำาเนนิชวีติอยา่งพอประมาณ 

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

มุ่งมั่นในการทำางาน

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่การงาน

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ทำางานด้วยความเพียร-

พยายามและอดทนเพื่อให้งานสำาเร็จ 

ตามเป้าหมาย

จุดประกายโครง
งา

น

คู่มือครูหนังสือเรียนคู่มือครูหนังสือเรียน
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NET/PISA
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ทำ�หน้�ที่เป็นท�งผ่�นของอ�ก�ศ
และช่วยกรองฝุ่นละออง
บ�งส่วนก่อนที่อ�ก�ศจะผ่�น
ไปสู่อวัยวะส่วนอื่น ๆ

เป็นท�งผ่�น
ของอ�ก�ศ เพื่อนำ�อ�ก�ศ
เข้�สู่ปอด

จมูก ปอด

ท่อลมฝอย

ถุงลมในปอด

กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครง

กะบังลม

ท่อลม

กระดูกซี่โครง

อวัยวะใน
ระบบหายใจ

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 210

	 1.	ระบบหายใจ	

	 1.1	 อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ
	 	 อวัยวะสําคัญที่ เกี่ยวข้องในระบบหายใจ	 ได้แก่ 	 จมูก	 ท่อลม	 ปอด	 กระดูกซี่ โครง		
กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครง	และกะบังลม

	 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการพลังงานเพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของการดํารงชีวิต	 พลังงาน	

เหล่านี้ได้มาจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างอาหารกับแก๊สออกซิเจน	 ปฏิกิริยาเคมีนี้ เป็นกระบวนการ	

สลายสารอาหารเพื่อให้เกิดพลังงานในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต	เรียกว่า	การหายใจ

 ระบบหายใจ (respiratory	 system)	 ทําหน้าที่นําแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อนําไปใช้

ในเซลล์	และกําจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย

แผนภาพ ความสำาคัญของระบบหายใจ

ความสำาคัญของ

ระบบหายใจ

นําแก๊สออกซิเจนจากอากาศภายนอกร่างกายเข้าสู่ร่างกาย

เพื่อขนส่งไปยังเซลล์ต่าง	ๆ	ทั่วร่างกาย

นาํแกส๊คารบ์อนไดออกไซดจ์ากเซลลก์าํจดัออกนอกรา่งกาย

ให้พลังงานที่สิ่งมีชีวิตต้องใช้เพื่อการเคลื่อนที่

การเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

2.

1.

3.

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/1

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ภาพวาดและระบายสีโครงสร้างที่ใช้
ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์

1.  นักเรียนร่วมกันสังเกต โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
ของมนุษย์ แล้วร่วมกันตอบคำาถามเกี่ยวกับระบบหายใจ ดังนี้

 1.1 ระบบหายใจคืออะไร มีความสำาคัญอย่างไร (ระบบหายใจ คือ 
ระบบที่ทำาหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สเข้า-ออกจากร่างกาย โดยจะหายใจเข้า
เพื่อรับแก๊สออกซิเจน และหายใจออกเพื่อขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ออกจากร่างกาย และให้พลังงานที่สิ่งมีชีวิตต้องใช้เพื่อการเคลื่อนที่ 
เจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ)

 1.2  ระบบหายใจมีอวัยวะใดบ้าง แต่ละอวัยวะทำาหน้าที่อย่างไร 
(จมูก เป็นอวัยวะส่วนแรกของระบบหายใจ ทำาหน้าที่เป็นทางผ่านของ
อากาศ  ช่วยกรองฝุ่นละอองบางส่วนก่อนที่อากาศจะผ่านไปยังท่อลม

 ท่อลม มีลักษณะเป็นท่อกลวงเชื่อมต่อกับปอดทั้ง 2 ข้าง ทำาหน้าที่เป็น
ทางผ่านของอากาศสู่ปอด

 ปอด เป็นอวัยวะที่สำาคัญที่สุดมี 2 ข้าง ซ้ายและขวาอยู่ภายในทรวงอก 
มีขั้วปอดยื่นออกมาจากปอดทั้ง 2 ข้าง และมาเชื่อมต่อกับหลอดลม  
ซึ่งเรียกว่า แขนงขั้วปอด ที่ปลายแขนงขั้วปอดจะมีถุงลมเล็ก ๆ  จำานวนมาก
สำาหรับเก็บอากาศ ถุงเหล่านี้เรียกว่า ถุงลมปอด

 กะบังลม เป็นแผ่นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะโค้งนูนคล้ายรูปโดมคั่นระหว่าง
ชอ่งอกกบัชอ่งทอ้ง มสีว่นชว่ยในการเปลีย่นแปลงปรมิาตรและความดนั
ของอากาศภายใน

 กระดูกซี่โครง ช่วยในการเคลื่อนที่เข้าและออกของอากาศ)
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละความสามารถ แต่ละกลุ่ม

ร่วมกันอย่างรวมพลังศึกษา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสำาคัญ
ของระบบหายใจ อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ  
จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย แล้วร่วมกันออกแบบ 
วิธีนำาเสนอผลการสืบค้นให้น่าสนใจ

3. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอผลการสืบค้นหน้าชั้นเรียน

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน ออกแบบ และวาดภาพและ
ระบายสี โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ พร้อม
ระบุรายละเอียดของหน้าที่อวัยวะ จัดทำาเป็นชิ้นงาน

7. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
   •  ระบบหายใจทำาหน้าที่นำาแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย และ

กำาจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย อวัยวะสำาคัญที่
เกี่ยวข้องในระบบหายใจ ได้แก่ จมูก ท่อลม ปอด กระดูกซี่โครง 
และกะบังลม

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์  อภิปรายเกี่ยวกับผลการ
สบืคน้ความสำาคญัของระบบหายใจ อวยัวะและหนา้ทีข่องอวยัวะ
ในระบบหายใจ

5.  นกัเรยีนรว่มกนัสรปุผลการสบืคน้และสรปุสิง่ทีเ่ขา้ใจเปน็ความรู้
ร่วมกันเกี่ยวกับความสำาคัญของระบบหายใจ อวัยวะและหน้าที่
ของอวัยวะในระบบหายใจ

8. ผูแ้ทนนกัเรยีนแตล่ะกลุม่ นำาเสนอภาพวาดและระบายสปีระกอบ
การอธิบายหน้าชั้นเรียน เพื่อน ๆ ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไข 
ให้ถูกต้อง

9. นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายสรปุเกีย่วกบัวธิกีารทำางานใหเ้หน็การคดิ
เชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

10. นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นจัดทำาเป็นป้ายนิเทศ
หรือจัดแสดงผลงาน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียน 
ชั้นอื่น ๆ

11. นักเรียนนำาเสนอผลการศึกษาพร้อมสะท้อนความคิดร่วมกัน



รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean
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ระบบในร่างกายของมนุษย์ 11

	 1.2	 กระบวนการหายใจ
	 	 กระบวนการหายใจมี	3	ขั้นตอน	ดังนี้

1.	 			กระบวนการเกี่ยวข้องกับการสูดลมหายใจ

2.	 			กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างพื้นที่ผิวของปอดกับเลือด

3.	 			กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเลือดกับเซลล์ในร่างกาย

	 	 1)	 การสูดลมหายใจ

	 	 	 การสูดลมหายใจเกิดขึ้นเมื่ออากาศผ่านจมูก	 เข้าสู่โพรงจมูก	ท่อลม	 ขั้วปอด	และเข้าสู่

ปอด	เมื่อมีการแลกเปลี่ยนแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากปอดสู่บรรยากาศ

คําถามสําคัญ

เราจะทราบได้อย่างไรว่า  อากาศเข้าและออกจากปอด

	 เมื่อดึงจุกแผ่นยางลง	และดันจุกแผ่นยางขึ้น	ปริมาตรภายในกล่องเปลี่ยนแปลงอย่างไร

		แผ่นยางของปอดจําลองเปรียบเหมือนอะไรในร่างกายของเรา

	หลอดแก้วรูปตัว	Y	เปรียบเหมือนอวัยวะใดในปอดมนุษย์

	สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร

	การทํางานของกะบังลมสามารถควบคุมได้หรือไม่	เพราะเหตุใด

กิจกรรมท ี ่ 1.1 อากาศเข้าและออกจากปอดได้อย่างไร

วัสดุอุปกรณ์ วิธีทำา

ยางวงแหวน

หลอดแก้วรูปตัว Y

ลูกโป่ง

ครอบพลาสติก

แผ่นยาง

ภาพที่ 1.3 ปอดจำาลอง

1.	 แบ่งกลุ่ม	แต่ละกลุ่มร่วมกันจัดอุปกรณ์

					ปอดจําลอง

2.	 ดึงจุกแผ่นยางลงช้า	ๆ	แล้วปล่อยสู่สภาพเดิม				

					สังเกต	บันทึกผลลงในสมุด

3.	 ดันแผ่นยางขึ้น	แล้วปล่อยสู่สภาพเดิม	สังเกต	

	 บันทึกผลลงในสมุด	

 

1.  นักเรียนร่วมกันสังเกตแบบจำาลอง ระบบหายใจ 

แล้วร่วมกันตอบคำาถามสำาคัญ ดังนี้

 1.1 การหายใจคืออะไร (การหายใจ คือ กระบวนการ
สลายสารอาหาร เพื่อให้เกิดพลังงานในเซลล์ของ 
สิ่งมีชีวิต)

 1.2 ขั้นตอนของกระบวนการหายใจมีอะไรบ้าง

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/2

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

1.  แผนภาพความคดิแบบเปรยีบเทยีบ 

 การหายใจเข้ากับการหายใจออก

2.  ปอดจำาลอง

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

เฉลยกิจกรรมการทดลอง

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ตาราง การเปลี่ยนแปลงปริมาตรภายในกล่อง

 เมื่อดึงจุกแผ่นยางลงและดันจุกแผ่นยางขึ้น

สรุปผลการท�ากิจกรรม

อากาศเขา้และออกจากปอดไดโ้ดยการเปลีย่นแปลงปรมิาตร
ภายในปอด ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของกะบังลม

แนวค�าตอบ

1. ตอบ	 เม่ือดึงจุกแผ่นยางลง ปริมาตรภายในกล่องเพ่ิมข้ึน 
เม่ือดันจุกแผ่นยางข้ึน ปริมาตรภายในกล่องลดลง

2. ตอบ  กะบังลม
3. ตอบ  ข้ัวปอด
4. ตอบ อากาศเข้าและออกจากปอดได้โดยการเปล่ียนแปลง

ปริมาตรภายในปอด ซ่ึงเกิดจากการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงของ
กะบังลม

5. ตอบ  ไม่ได้ เพราะการทำางานของกะบังลมถูกควบคุม
 โดยระบบประสาทอัตโนวัติ

ขั้นแรก การสูดลมหายใจ

แผนภาพ  ขั้นตอนของกระบวนการหายใจ)
 1.3 อากาศเข้าและออกจากปอดได้อย่างไร (อากาศ

เข้าและออกจากปอดได้โดยการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
ภายในปอด  ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของกะบังลม
และกระดูกซี่โครง)

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละความสามารถ

แตล่ะกลุม่รว่มกนัอยา่งรวมพลงัศกึษาวธิทีำา อภปิราย

ก่อนทำากิจกรรม ทำากิจกรรม และบันทึกผล

3. ผูแ้ทนนกัเรยีนแตล่ะกลุม่นำาเสนอผลการทำากจิกรรม

หน้าชั้นเรียน

(

 ขั้นที่สอง การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่าง
พื้นที่ผิวของปอดกับเลือด

ขั้นที่สาม การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่าง
เลือดกับเซลล์ในร่างกาย

4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำากิจกรรม โดยตอบคำาถาม

หลังทำากิจกรรม และสรุปผลการทำากิจกรรม

การเปลี่ยนแปลง
ของแผ่นยาง

การเปลี่ยนแปลงปริมาตร
ภายในกล่อง

1.   ดึงจุกแผ่นยางลง
2. ดันจุกแผ่นยางขึ้น

ปริมาตรภายในกล่องเพิ่มขึ้น
ปริมาตรภายในกล่องลดลง



บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NET/PISA
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วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 212

	 	 	 การสูดลมหายใจเข้าปอดและออกจากปอดเปรียบเหมือนกับการดึงแผ่นยางลงมา
อย่างช้า	 ๆ	 ปริมาตรของอากาศในกล่องจะเพิ่มขึ้น	 มีผลทําให้ความดันของอากาศภายในลดลง	 และ	
น้อยกว่าความดันของอากาศภายนอก	อากาศจากภายนอกจะเคลื่อนเข้าทางหลอดแก้วผ่านไปยังลูกโป่ง	
ซึ่งเปรียบเหมือนกับปอด	 ทําให้ลูกโป่งพองออก	 ในทางกลับกันเมื่อดันแผ่นยางขึ้น	 ทําให้ปริมาตร	
ของอากาศภายในกล่องลดลง	 ความดันอากาศภายในเพิ่มขึ้น	 ดันให้อากาศภายในลูกโป่งออกจาก	
ลูกโป่งผ่านหลอดแก้วออกสู่ภายนอก

	การดึงจุกแผ่นยางลงและการดันจุกแผ่นยางขึ้น	เปรียบเหมือนกับการทํางานของอวัยวะใด

	 ในร่างกาย

	นอกจากกะบังลมแล้วมีสิ่งอื่นช่วยในการเคลื่อนที่เข้าออกของอากาศบ้างหรือไม่	ทราบได้อย่างไร

	ขณะหายใจนําอากาศเข้าและออก	ปอด	กะบังลม	และกระดูกซี่โครงมีการทํางานอย่างไร

	ถ้ากล้ามเนื้อกะบังลมหยุดทํางาน	จะสูดลมหายใจได้หรือไม่		เพราะเหตุใด

	 	 	 กลไกการหายใจเข้าและออก	 เกิดจากการทํางานร่วมกันของกะบังลมและกล้ามเนื้อ
ยึดกระดูกซี่โครงขณะที่กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น	 กะบังลมลดตํ่าลง	ทําให้ปริมาตรของช่องอกมีมากขึ้น	
ความดันอากาศลดลง	อากาศภายนอกจึงผ่านเข้าสู่ปอดเป็นจังหวะหายใจเข้า	 และขณะที่กระดูกซี่โครง
เลื่อนตํ่าลง	กะบังลมเลื่อนสูงขึ้น	 ทําให้ปริมาตรของช่องอกน้อยลง	ความดันอากาศภายในช่องอกสูงขึ้น	
อากาศภายในจึงออกจากปอดสู่บรรยากาศภายนอกร่างกายเป็นการหายใจออก

หายใจเข้า หายใจออก

ปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึ้น

กระดูกซี่โครง

กะบังลม

กะบังลมลดตำ่าลง

ปริมาตรของ
ช่องอก
น้อยลง

ปอด

กะบังลมเลื่อนสูงขึ้น

ภาพที่ 1.4 กลไกการหายใจเข้าและออก

กะบังลม เป็นแผ่นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะโค้งนูนคล้ายรูปโดมคั่นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง 

มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของอากาศภายในช่องอก

5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้  

เกี่ยวกับการหายใจเข้า-ออก โดยวางแผน 

ออกแบบ และเขียนแผนภาพความคิด 

แบบเปรียบเทียบ การหายใจเข้ากับการ

หายใจออก จัดทำาเป็นชิ้นงาน

 (ตวัอยา่งแผนภาพความคดิแบบเปรยีบเทยีบ)

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

6.	 นักเรียนเชื่อมโยงความรู้กับหลักปรัชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนแต่ละ

กลุม่รว่มกนัวางแผน ออกแบบ และประดษิฐ์

แบบจำาลอง ปอดจำาลอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้

ในท้องถิ่นจัดทำาเป็นชิ้นงาน

7.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้

ร่วมกัน ดังนี้

  • ขั้นตอนของกระบวนการหายใจ

    - ขั้นแรก การสูดลมหายใจ

    - ขั้นที่สอง การแลกเปลี่ยนแก๊ส

ระหว่างพื้นที่ผิวของปอดกับเลือด

    - ขั้นที่สาม การแลกเปลี่ยนแก๊ส

ระหว่างเลือดกับเซลล์ในร่างกาย

  • การสูดอากาศเข้าและออกจากปอด 

อากาศเข้าและออกจากปอดได้ โดยการ

เปลี่ยนแปลงปริมาตรภายในปอด ซึ่งเกิด

จากการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของกะบังลม และ

กระดูกซี่โครง 

  • การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นระหว่าง

พืน้ทีผ่วิของปอดกบัเลอืด และระหวา่งเลอืด

กับเซลล์

หายใจเข้า หายใจออก

ระบบ

หายใจ

1. กล้ามเนื้อกะบังลม

 หดตัวตำ่าลง

2. กระดูกซี่โครง

 ยกตัวสูงขึ้น

 3. ช่องอกขยายตัว

1. กล้ามเนื้อกะบังลม

 ยกตัวสูงขึ้น

2. กระดูกซี่โครง

 ลดตำ่าลง

3. ช่องอกแคบลง

แนวค�าตอบ

1. ตอบ	 การดึงจุกแผ่นยางลง เปรียบเหมือนการลดตำา่ของกะบังลม การดันจุกแผ่นยางข้ึนเปรียบเหมือน

การยกสูงของกะบังลม

2. ตอบ  มีกระดูกซ่ีโครงช่วยในการเคล่ือนท่ีเข้าและออกของอากาศ ทราบได้โดยสังเกตขณะท่ีหายใจเข้า

และออก พบว่าขณะหายใจเข้ากระดูกซ่ีโครงยกข้ึน และกระดูกซ่ีโครงลดตำา่ลงขณะท่ีหายใจออก

3. ตอบ ขณะหายใจเข้า กะบังลมลดตำา่ลง กระดูกซ่ีโครงยกสูงข้ึน

4. ตอบ  ไม่ได้  เพราะการหายใจเกิดจากปริมาตรในช่องอกเปล่ียนแปลง  ถ้ากล้ามเน้ือกะบังลมไม่ทำางาน 

ปริมาตรในช่องอกจะไม่เปล่ียนแปลง อากาศจะไม่เคล่ือนท่ีเข้าไปในปอด



รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean
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ระบบในร่างกายของมนุษย์ 13

	 	 2)	 การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างพื้นที่ผิวของปอดกับเลือด
ถุงลมในปอด

CO
2

CO
2

อากาศ

ภาพที่ 1.5 การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างหลอดเลือดกับถุงลม

	 	 3)	 กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเลือดกับเซลล์	

	 	 	 หัวใจทําหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย	 แก๊สออกซิเจน	

จะแพร่เข้าสู่เซลล์ในเนื้อเยื่อต่าง	ๆ	ทําให้เซลล์ได้รับแก๊สออกซิเจน	หลังจากนั้นเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วได้	

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แพร่เข้าสู่หลอดเลือด	 ไหลเข้าสู่หัวใจ	 แล้วสูบฉีดไปยังหลอดเลือดฝอยรอบ	

ถุงลมในปอด

	กระบวนการหายใจเกิดขึ้นกับเซลล์ทุกเซลล์หรือไม่	อย่างไร

	การลําเลียงแก๊สออกซิเจนจากปอดไปยังหัวใจ	มีสารใดเป็นตัวช่วยลําเลียง

	บริเวณใดของร่างกายมีปริมาณแก๊สออกซิเจนหนาแน่นที่สุด

	แก๊สออกซิเจนที่เข้าปอดจะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดได้ทั้งหมดหรือไม่	อย่างไร

	 	 	 เมือ่เราหายใจเขา้	อากาศจะผา่นเขา้

จมูก	 ท่อลม	 และเข้าสู่ปอด	 ทีี่ปอดมีถุงลมเล็ก	 ๆ	

ห้อมล้อมด้วยหลอดเลือดฝอย	 การแลกเปลี่ยน	

แก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใน

ร่างกายของมนุษย์เกิดขึ้นที่บริเวณถุงลมในปอด	

กับหลอดเลือดฝอยรอบ	 ๆ	 ถุงลม	 และระหว่าง	

หลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ	โดยแก๊สออกซิเจนจาก

ถุงลมในปอดแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยที่ห้อมล้อม

รอบถุงลมเพื่อส่งไปยังหัวใจต่อไป	

	 	 	 ภายในปอดประกอบด้วยถุงลม	 ซึ่งเป็นบริเวณแลกเปลี่ยนแก๊สเป็นจํานวนมาก		

ถงุลมในปอดมผีนงับางมาก	และมหีลอดเลอืดฝอยหอ่หุม้อยูด่า้นนอก	การแลกเปลีย่นแกส๊เปน็ดงัแผนผงั

แผนผัง การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของแก๊สต่าง ๆ ขณะหายใจ

แก๊สออกซิเจน	
ในถุงลม

ผ่านผนัง
หลอดเลือดฝอย

จับกับเฮโมโกลบิน
ในเซลล์เม็ดเลือดแดง

หัวใจ
เซลล์ต่าง	ๆ	ทั่วร่างกาย	เกิดกระบวนการหายใจระดับเซลล์	

ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และพลังงาน	ดังสมการ

อาหาร	+	แก๊สออกซิเจน นํ้า	+	แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	+	พลังงาน

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แพร่ผ่าน

ผนังหลอดเลือดฝอยเข้าสู่เลือด	
หัวใจห้องบนขวา หัวใจห้องล่างขวา หายใจออก	ปอด	แล้วแพร่ผ่านผนังบาง	ๆ	ของถุงลมในปอด

  8. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอ

แผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบ 

การหายใจเข้ากับการหายใจออก  

และแบบจำาลอง ปอดจำาลอง ประกอบ 

การอธิบายหน้าชั้นเรียน เพื่อน ๆ  

รว่มกนัตรวจสอบและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง

  9. นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายสรปุเกีย่วกบั

วิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบ

และวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

แนวค�าตอบ

1. ตอบ		ทุกเซลล์ท่ีมีชีวิต เพราะเซลล์ท่ีมีชีวิตทุกเซลล์ต้องการพลังงาน

2. ตอบ  เฮโมโกลบิน

3. ตอบ แก๊สออกซิเจนจากบรรยากาศเข้าปอด และแลกเปล่ียนท่ีถุงลม 

 ดังน้ัน  บริเวณน้ีจึงมีแก๊สออกซิเจนมากท่ีสุด

4. ตอบ  ไม่ได้ท้ังหมด เพราะอากาศท่ีมีแก๊สออกซิเจนส่วนใหญ่อยู่บริเวณข้ัวปอด หลอดลม 

จนถึงจมูก เม่ือหายใจออกอากาศส่วนน้ีจะปล่อยออกมาสู่บรรยากาศด้วย ทำาให้แก๊สออกซิเจน 

ท่ีค้างอยู่ถูกปล่อยออกไปด้วย

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

10. นักเรียนร่วมกันคัดเลือกแผนภาพ

ความคิดที่ดีเด่นจัดทำาเป็นป้ายนิเทศ

หน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

ให้นักเรียนชั้นอื่น ๆ

11. นั ก เ รี ย น ร่ ว ม กั น จั ด ป ร ะ ก ว ด 

แบบจำาลอง ปอดจำาลอง ในแบบ 

เดินชมนิทรรศการ ประเมินผล 

และประกาศผลการประกวด แล้ว 

นำ า แ บ บ จำ า ล อ ง ไ ป ม อ บ ใ ห้  

ห้ อ งวิ ทยาศาสตร์ ของ โรง เ รี ยน  

เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้นักเรียนชั้น 

อื่น ๆ

12. นั ก เ รี ย น นำ า เ ส น อ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  

พร้อมสะท้อนความคิดร่วมกัน

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ
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  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 

 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.2       เขา้ใจสมบติัของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ การล าเลียงสารเขา้และออก 

จากเซลล ์ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตวแ์ละ
มนุษยท่ี์ท างานสัมพนัธ์กนั ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ีของอวยัวะต่าง ๆ 
ของพืชท่ีท างานสัมพนัธ์กนั รวมทั้งน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 ตัวช้ีวดั 
 ว 1.2 ม.2/2    อธิบายกลไกการหายใจเขา้และออก โดยใชแ้บบจ าลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการ 
   แลกเปล่ียนแก๊ส  
 

 
 
 1. อธิบายกลไกการหายใจเขา้และออก โดยใชแ้บบจ าลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปล่ียนแก๊ส
  ได ้(K) 
 2. ปฏิบติักิจกรรม อากาศเขา้และออกจากปอดไดอ้ยา่งไรอยา่งรวมพลงั ดว้ยความใฝ่รู้ 
  และมุ่งมัน่ในการท างานได ้(P) 
 3. เปรียบเทียบส่วนประกอบและหลกัการท างานของปอดจ าลองและปอดจริงได ้(P) 
 4. เป็นผูมี้ความใฝ่รู้และมุ่งมัน่ในการท างาน (A) 
 
 
 
 
 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ระบบในร่างกายของมนุษย์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

เร่ือง  อากาศเข้าและออกจากปอด 
 

ตัวอย่างตัวอย่าง
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  ขั้นตอนของกระบวนการหายใจ 
       ขั้นแรก       การสูดลมหายใจ 
       ขั้นท่ีสอง    การแลกเปล่ียนแก๊สระหวา่งพื้นท่ีผวิของปอดกบัเลือด 
       ขั้นท่ีสาม    การแลกเปล่ียนแก๊สระหวา่งเลือดกบัเซลลใ์นร่างกาย 
  การสูดอากาศเขา้และออกจากปอด อากาศเขา้และออกจากปอดได ้โดยการเปล่ียนแปลงปริมาตร 
 ภายในปอด ซ่ึงเกิดจากการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงของกะบงัลมและกระดูกซ่ีโครง 
  การแลกเปล่ียนแก๊สเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีผวิของปอดกบัเลือด และระหวา่งเลือดกบัเซลล ์
 

 

 
 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  - การอธิบาย การเขียน การพูดหนา้ชั้นเรียน 
 2. ความสามารถในการคิด  
  - การสังเกต การคิดวเิคราะห์ การเปรียบเทียบ การจดัระบบความคิดเป็นแผนภาพ  
   การสร้างค าอธิบาย การอภิปราย การส่ือความหมาย การปฏิบติักิจกรรม 
   โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
  - การแกปั้ญหาขณะปฏิบติักิจกรรม 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
  - กระบวนการกลุ่ม 
 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
  - การสืบสอบขอ้มูลจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  
 
 
 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

 สาระการเรียนรู้ 

    สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 
 
  ขั้นตอนของกระบวนการหายใจ 
       ขั้นแรก       การสูดลมหายใจ 
       ขั้นท่ีสอง    การแลกเปล่ียนแก๊สระหวา่งพื้นท่ีผวิของปอดกบัเลือด 
       ขั้นท่ีสาม    การแลกเปล่ียนแก๊สระหวา่งเลือดกบัเซลลใ์นร่างกาย 
  การสูดอากาศเขา้และออกจากปอด อากาศเขา้และออกจากปอดได ้โดยการเปล่ียนแปลงปริมาตร 
 ภายในปอด ซ่ึงเกิดจากการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงของกะบงัลมและกระดูกซ่ีโครง 
  การแลกเปล่ียนแก๊สเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีผวิของปอดกบัเลือด และระหวา่งเลือดกบัเซลล ์
 

 

 
 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  - การอธิบาย การเขียน การพูดหนา้ชั้นเรียน 
 2. ความสามารถในการคิด  
  - การสังเกต การคิดวเิคราะห์ การเปรียบเทียบ การจดัระบบความคิดเป็นแผนภาพ  
   การสร้างค าอธิบาย การอภิปราย การส่ือความหมาย การปฏิบติักิจกรรม 
   โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
  - การแกปั้ญหาขณะปฏิบติักิจกรรม 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
  - กระบวนการกลุ่ม 
 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
  - การสืบสอบขอ้มูลจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  
 
 
 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

 สาระการเรียนรู้ 

    สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้
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 อากาศเขา้และออกจากปอดไดอ้ยา่งไร 
 
 
 

 
 
  
 
 1.  นกัเรียนร่วมกนัสังเกตแบบจ าลอง ระบบหายใจ แลว้ร่วมกนัตอบค าถามส าคญั ดงัน้ี 
  1.1  การหายใจคืออะไร 
  (การหายใจ คือ กระบวนการสลายสารอาหาร เพื่อใหเ้กิดพลงังานในเซลลข์องส่ิงมีชีวติ) 
  1.2  ขั้นตอนของกระบวนการหายใจมีอะไรบา้ง 
 

  (                ข ั้นแรก  การสูดลมหายใจ 
 
 

ขั้นท่ีสอง การแลกเปล่ียนแก๊สระหวา่งพื้นท่ีผวิของปอดกบัเลือด 
 
 

ขั้นท่ีสาม การแลกเปล่ียนแก๊สระหวา่งเลือดกบัเซลลใ์นร่างกาย 
 

แผนภาพ ขั้นตอนของกระบวนการหายใจ) 
 

  1.3  อากาศเขา้และออกจากปอดไดอ้ยา่งไร 
  (อากาศเขา้และออกจากปอดไดโ้ดยการเปล่ียนแปลงปริมาตรภายในปอด ซ่ึงเกิดจาก 
การเคล่ือนท่ีข้ึนลงของกะบงัลมและกระดูกซ่ีโครง) 
 2. นกัเรียนร่วมกนัคาดคะเนค าตอบของค าถามขา้งตน้ 
 
 
 
 

ข้ันสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

     การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

    ค าถามส าคญั   
St

ep 1
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 3. นกัเรียนจบัคู่และศึกษาวดิีทศัน์ เร่ือง ระบบหายใจ จากนั้นนกัเรียนเขียนช่ืออวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบหายใจลงในช่องวา่งให้ถูกตอ้ง พร้อมทั้งวาดภาพอวยัวะท่ีขาดหายลงในแผนภาพ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ ระบบหายใจ   
 4. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
(หรือจะแบ่งกลุ่มดว้ยวธีิการต่าง ๆ เพิ่มเติมได)้  โดยแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาวธีิท าและปฏิบติักิจกรรมท่ี 1.1 
เร่ือง อากาศเขา้และออกจากปอดไดอ้ยา่งไร ในใบงานท่ี 1 ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  4.1  ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่มวา่ตอ้งท าหนา้ท่ีอยา่งไรบา้งในการด าเนินการ
ดว้ยกระบวนการท างานกลุ่ม  เช่น หวัหนา้กลุ่ม มีหนา้ท่ี.................. ผูจ้ดบนัทึก มีหนา้ท่ี.......................... 
ผูเ้สนอรายงาน มีหนา้ท่ี............. อ่ืน ๆ ............................. 
 
 
 

  4.2  ตรวจสอบความพร้อมของส่ือ วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบติักิจกรรมวา่ครบถว้น 
เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมเพียงใด 
 5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็นก่อนท ากิจกรรม โดยร่วมกนัตอบค าถาม 
ก่อนท ากิจกรรม ดงัน้ี 
  5.1  ปัญหาของการทดลองน้ีคืออะไร 
  (อากาศเขา้และออกจากปอดไดอ้ยา่งไร) 
  5.2  นกัเรียนคิดวา่ปริมาตรภายในกล่องเปล่ียนแปลงอยา่งไร เม่ือดึงจุกแผน่ยางลง 
และดนัจุกแผน่ยางข้ึน 
  (เม่ือดึงจุกแผน่ยางลง ปริมาตรภายในกล่องเพิ่มข้ึน และปริมาตรภายในกล่องลดลง  
เม่ือดนัจุกแผน่ยางข้ึน) 
  5.3  นกัเรียนคิดวา่หลอดแกว้รูปตวั Y ลูกโป่ง และแผน่ยางของปอดจ าลองเปรียบเหมือน 
อวยัวะใดในร่างกายของมนุษย ์
  (หลอดแกว้รูปตวั Y เปรียบเหมือนขั้วปอด ลูกโป่งเปรียบเหมือนปอด แผน่ยางเปรียบเหมือน 
กะบงัลม) 

a              (รูจมูก)  

c            (กะบงัลม)  

b            (หลอดลม)  

d                (ปอด)  

กิจกรรมกลุ่ม และการปฏิบติักิจกรรมการทดลอง เป็นการสร้างเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21  
ดา้นการร่วมมือท างานเป็นทีม การคิดแกปั้ญหา และรับผิดชอบต่อผลงานร่วมกนั 
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 6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอยา่งรวมพลงัท ากิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง อากาศเขา้และออกจากปอด 
ไดอ้ยา่งไร ในใบงานท่ี 1 ตามขั้นตอน 
 7. หลงัจากนกัเรียนท ากิจกรรม และบนัทึกผลการท ากิจกรรมในใบงานท่ี 1 แลว้ ผูแ้ทนนกัเรียน 
แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการท ากิจกรรม หนา้ชั้นเรียน 
 
 

 
 
 

 8.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์ และอภิปรายเก่ียวกบัผลการท ากิจกรรม โดยร่วมกนั 
ตอบค าถามหลงัท ากิจกรรม ดงัน้ี 
  8.1  เม่ือดึงจุกแผน่ยางลง ปริมาตรภายในกล่องเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
  (ปริมาตรภายในกล่องเพิ่มข้ึน) 
  8.2 เม่ือดนัจุกแผน่ยางข้ึน ปริมาตรภายในกล่องเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
  (ปริมาตรภายในกล่องลดลง) 
  8.3 แผน่ยางของปอดจ าลองเปรียบเหมือนอะไรในร่างกายของเรา 
  (กะบงัลม) 
  8.4 หลอดแกว้รูปตวั Y เปรียบเหมือนอวยัวะใดในปอดมนุษย ์
  (ขั้วปอด) 
  8.5 สรุปผลการทดลองน้ีไดอ้ยา่งไร 
  (อากาศเขา้และออกจากปอดได ้โดยการเปล่ียนแปลงปริมาตรภายในปอด ซ่ึงเกิดจากการ
เคล่ือนท่ีข้ึนลงของกะบงัลม) 
  8.6 การท างานของกะบงัลมสามารถควบคุมไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
  (ไม่ได ้เพราะการท างานของกะบงัลมถูกควบคุมโดยระบบประสาทอตัโนวติั) 
 9. นักเรียนคิดประเมินเพ่ือเพิม่คุณค่าเกีย่วกบัสมรรถนะการคิด โดยร่วมกนัตอบค าถาม ดงัน้ี 
  9.1  กระบวนการหายใจเกิดข้ึนกบัเซลลทุ์กเซลลห์รือไม่ อยา่งไร 
  (ทุกเซลลท่ี์มีชีวติ เพราะเซลลท่ี์มีชีวติทุกเซลลต์อ้งการพลงังาน) 
  9.2 การล าเลียงแก๊สออกซิเจนจากปอดไปยงัหวัใจ มีสารใดเป็นตวัช่วยล าเลียง 
  (เฮโมโกลบิน) 
  9.3 บริเวณใดของร่างกายมีปริมาณแก๊สออกซิเจนหนาแน่นท่ีสุด 
  (แก๊สออกซิเจนจากบรรยากาศเขา้ปอด และแลกเปล่ียนท่ีถุงลม  
ดงันั้น บริเวณน้ีจึงมีแก๊สออกซิเจนมากท่ีสุด) 
 

ข้ันคิดวเิคราะห์และสรุปความรู้  (Processing)  
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •   
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  10. แก๊สออกซิเจนท่ีเขา้ปอดจะแพร่เขา้สู่หลอดเลือดไดท้ั้งหมดหรือไม่ อยา่งไร 
  (ไม่ไดท้ั้งหมด เพราะอากาศท่ีมีแก๊สออกซิเจนส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณขั้วปอด หลอดลมจนถึงจมูก 
เม่ือหายใจออกอากาศส่วนน้ีจะปล่อยออกสู่บรรยากาศดว้ย ท าใหแ้ก๊สออกซิเจนท่ีคา้งอยูถู่กปล่อยออกไปดว้ย) 
  11. นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการท ากิจกรรมและสรุปส่ิงท่ีเขา้ใจเป็นความรู้ร่วมกนัวา่ การสูดลมหายใจ
เขา้-ออกจากปอด เปรียบเหมือนการดึงจุกแผน่ยางลงชา้ ๆ ปริมาตรของอากาศในกล่องจะเพิ่มข้ึน ท าให้ 
ความดนัของอากาศภายในลดลง และนอ้ยกวา่ความดนัของอากาศภายนอก อากาศจากภายนอกจะเคล่ือนท่ี 
เขา้ทางหลอดแกว้ผา่นไปยงัลูกโป่ง ซ่ึงเปรียบเหมือนปอดท าใหลู้กโป่งพองออก ในทางกลบักนั เม่ือดนั 
จุกยางข้ึนท าใหป้ริมาตรของอากาศภายในกล่องลดลง ความดนัอากาศภายในเพิ่มข้ึน ดนัใหอ้ากาศภายใน
ลูกโป่งออกจากลูกโป่งผา่นหลอดแกว้ออกสู่ภายนอก 
 
 
 
  12. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัการหายใจเขา้-ออก โดยวางแผน ออกแบบ 
และเขียนแผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบ การหายใจเขา้กบัการหายใจออก จดัท าเป็นช้ินงาน 
 
 
 

  (ตวัอยา่งแผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบ การหายใจเขา้กบัการหายใจออก 
 
 
 

ข้ันปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   
 

การวางแผน ออกแบบ และสรุปเป็นแผนภาพความคิด สร้างเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21    
ดา้นการคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และการส่ือสาร 

หายใจเข้า 

   1.  กลา้มเน้ือกะบงัลมหดตวั       
        ต ่าลง 

   2.  กระดูกซ่ีโครงยกตวัสูงข้ึน 
         3.  ช่องอกขยายตวั 

  1.  กลา้มเน้ือกะบงัลมยกตวั 
       สูงข้ึน 
  2.  กระดูกซ่ีโครงลดต ่าลง 
  3.  ช่องอกแคบลง 

ระบบหายใจ 

หายใจออก 
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  13. นักเรียนเช่ือมโยงความรู้กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
ร่วมกนัวางแผน ออกแบบ และประดิษฐแ์บบจ าลอง ปอดจ าลอง โดยใชว้สัดุเหลือใชใ้นทอ้งถ่ิน 
จดัท าเป็นช้ินงาน 
 
 
 
 
  14. นกัเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีเขา้ใจเป็นความรู้ร่วมกนั ดงัน้ี 
  • ขั้นตอนของกระบวนการหายใจ 
     ขั้นแรก      การสูดลมหายใจ 
     ขั้นท่ีสอง   การแลกเปล่ียนแก๊สระหวา่งพื้นท่ีผวิของปอดกบัเลือด 
     ขั้นท่ีสาม   การแลกเปล่ียนแก๊สระหวา่งเลือดกบัเซลลใ์นร่างกาย 
   • การสูดอากาศเขา้และออกจากปอด อากาศเขา้และออกจากปอดได ้โดยการเปล่ียนแปลง
ปริมาตรภายในปอด ซ่ึงเกิดจากการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงของกะบงัลมและกระดูกซ่ีโครง 
   • การแลกเปล่ียนแก๊สเกิดข้ึนระหวา่งพื้นท่ีผวิของปอดกบัเลือด และระหวา่งเลือดกบัเซลล ์
 

 
 
 

  15. ผูแ้ทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบ การหายใจเขา้กบั 
การหายใจออก และแบบจ าลอง ปอดจ าลอง ตามท่ีเตรียมไว ้โดยวธีิจดักิจกรรมแบบ Team Game Tournament: 
TGT โดยจดัแยกใหส้มาชิกกลุ่มของตนกระจายไปทุกกลุ่มไปรับฟังการน าเสนอ และตอบขอ้ซกัถาม 
ของกลุ่มอ่ืน 
  16. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบัวธีิการท างานใหเ้ห็นการคิดเชิงระบบและวธีิการท างาน 
ท่ีมีแบบแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นส่ือสารและน าเสนอ (Applying the Communication Skill) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •   • 

 

การประดิษฐ์แบบจ าลองจากวสัดุเหลือใชใ้นทอ้งถ่ิน เป็นการบูรณาการ STEM 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมค่านิยมหลกั 12 ประการ ดา้นด ารงตน 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  17. นกัเรียนร่วมกนัจดัประกวดแบบจ าลอง ปอดจ าลอง โดยมีการน าเสนอแบบชมนิทรรศการ 
ประเมินผล และประกาศผลการประกวด แลว้น าแบบจ าลองมอบให้หอ้งวทิยาศาสตร์ของโรงเรียน 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหก้บันกัเรียนชั้นอ่ืน ๆ 
  18. นกัเรียนตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเรียนมาในวนัน้ีมีจุดเด่น จุดบกพร่องอะไรบา้ง 
มีความสงสัย ความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองใดใหร้ะบุ 
  19.  นกัเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลงัการเรียน ในประเด็นต่อไปน้ี 
  • ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ในวนัน้ีคืออะไร 

• นกัเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
• เพื่อนนกัเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
• นกัเรียนพึงพอใจกบัการเรียนในวนัน้ีหรือไม่ เพียงใด 
• นกัเรียนจะน าความรู้ท่ีไดน้ี้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทัว่ไป 

ไดอ้ยา่งไร 
จากนั้นแลกเปล่ียนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอนวา่จะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม  

เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากข้ึนกวา่เดิมในขั้นตอนใดบา้ง ส าหรับการท างานในคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันประเมินเพ่ือเพิม่คุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •     
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 1. หนงัสือเรียน รายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
  ของสถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พฒันาการคิด วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เล่ม 1  
  ของสถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
 3. วดิีทศัน์ระบบหายใจ 
 4. แผนภาพ ระบบหายใจ 
 5. ปอดจ าลอง 
 6. ใบงานท่ี 1 เร่ือง อากาศเขา้และออกจากปอดไดอ้ยา่งไร 
 7. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 

       
 1. ประเมินความรู้ เร่ือง กลไกการหายใจเขา้และออก และกระบวนการแลกเปล่ียนแก๊ส (K) 
   ดว้ยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินการปฏิบติัการท ากิจกรรมการทดลอง (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 3. ประเมินช้ินงาน แผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบ การหายใจเขา้กบัการหายใจออก (P)  
   ดว้ยแบบประเมิน 
 4. ประเมินช้ินงาน แบบจ าลอง ปอดจ าลอง (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 5. ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน (A)  
   ดว้ยแบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิการเรียนรู้ 

      ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
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 แบบประเมินการปฏิบัติการท ากจิกรรมการทดลอง 

 
 
 
 
 

รายการการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. การท ากิจกรรม 
    การทดลอง 
    ตามแผนท่ีก าหนด 

ท ากิจกรรมการทดลอง
ตามวธีิการและขั้นตอน 

ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้ง
ดว้ยตนเอง มีการปรับปรุง
แกไ้ขเป็นระยะ  

ท ากิจกรรมการทดลอง
ตามวธีิการและขั้นตอน 

ท่ีก าหนดไวด้ว้ยตนเอง 

 มีการปรับปรุงแกไ้ขบา้ง 
 

ท ากิจกรรมการทดลอง
ตามวธีิการและขั้นตอน 

ท่ีก าหนดไว ้โดยมีครู
หรือผูอ่ื้นเป็นผูแ้นะน า 

ท ากิจกรรมการทดลอง
ไม่ถูกตอ้งตามวธีิการ 

และขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
ไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข  

2. การใชอุ้ปกรณ์ 
    และ/หรือเคร่ืองมือ 

ใชอุ้ปกรณ์และ/หรือ 

เคร่ืองมือในการท า 

กิจกรรมการทดลอง 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ตามหลกัการปฏิบติั 

และคล่องแคล่ว 

ใชอุ้ปกรณ์และ/หรือ 

เคร่ืองมือในการท า 

กิจกรรมการทดลอง 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ตามหลกัการปฏิบติั 

แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ใชอุ้ปกรณ์และ/หรือ 

เคร่ืองมือในการท า 

กิจกรรมการทดลอง 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีครู 

หรือผูอ่ื้นเป็นผูแ้นะน า 

ใชอุ้ปกรณ์และ/หรือ 

เคร่ืองมือในการท า 

กิจกรรมการทดลอง 

ไม่ถูกตอ้ง และไม่มี 

ความคล่องแคล่ว 

ในการใช ้
3. การบนัทึกผล 
    การท ากิจกรรม 
    การทดลอง 

บนัทึกผลเป็นระยะ 
อยา่งถูกตอ้ง มีระเบียบ 
มีการระบุหน่วย มีการ 
อธิบายขอ้มูลใหเ้ห็น 
ความเช่ือมโยง  
เป็นภาพรวม เป็นเหต ุ
เป็นผล และเป็นไปตาม 
การท ากิจกรรมการทดลอง 

บนัทึกผลเป็นระยะ 
อยา่งถูกตอ้ง มีระเบียบ 
มีการระบุหน่วย มีการ
อธิบายขอ้มูลใหเ้ห็นถึง
ความสมัพนัธ์เป็นไป 
ตามการท ากิจกรรม 
การทดลอง 

บนัทึกผลเป็นระยะ 
แต่ไม่เป็นระเบียบ 
ไม่มีการระบุหน่วย 
และไม่มีการอธิบายขอ้มูล 
ใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ 
ของการท ากิจกรรม 
การทดลอง 

บนัทึกผลไม่ครบ 
ไม่มีการระบุหน่วย 
และไม่เป็นไปตาม 
การท ากิจกรรม 
การทดลอง 

4. การจดักระท าขอ้มูล 
    และการน าเสนอ 

จดักระท าขอ้มูล 
อยา่งเป็นระบบ 
มีการเช่ือมโยงใหเ้ห็น 
เป็นภาพรวม และน าเสนอ 
ดว้ยแบบต่าง ๆ  อยา่งชดัเจน
ถูกตอ้ง 

จดักระท าขอ้มูล 
อยา่งเป็นระบบ มีการ 
จ าแนกขอ้มูลใหเ้ห็น 
ความสมัพนัธ์ น าเสนอ 
ดว้ยแบบต่าง ๆ ได ้
แต่ยงัไม่ชดัเจน 

จดักระท าขอ้มูล 
อยา่งเป็นระบบ 
มีการยกตวัอยา่งเพ่ิมเติม 
ใหเ้ขา้ใจง่าย และน าเสนอ 
ดว้ยแบบต่าง ๆ   
แต่ยงัไม่ชดัเจน 
และไม่ถูกตอ้ง 

จดักระท าขอ้มูลอยา่ง 
ไม่เป็นระบบ และมีการ 
น าเสนอไม่ส่ือความหมาย 
และไม่ชดัเจน 
 

   แบบประเมนิตามสภาพจริง (Rubrics) 
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 แบบประเมินช้ินงาน  การจัดกระท าและน าเสนอแผนภาพความคิด 

 
 
 
 
 
 

รายการการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
5. การสรุปผล 
    การท ากิจกรรม 
    การทดลอง 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
การทดลอง 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กระชบั 
ชดัเจน และครอบคลุม 
ขอ้มูลจากการวเิคราะห์ 
ทั้งหมด 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
การทดลองไดถู้กตอ้ง  
แต่ยงัไม่ครอบคลุมขอ้มูล 
จากการวเิคราะห์ทั้งหมด 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
การทดลองได ้โดยมีครู
หรือผูอ่ื้นแนะน าบา้ง  
จึงสามารถสรุปได ้
ถูกตอ้ง 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
การทดลองตามความรู้ 
ท่ีพอมีอยู ่โดยไม่ใช้
ขอ้มูลจากการท ากิจกรรม 
การทดลอง 

6. การดูแลและการเก็บ 
    อุปกรณ์และ/หรือ 
    เคร่ืองมือ 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ 

เคร่ืองมือในการท า
กิจกรรมการทดลอง 

และมีการท าความสะอาด 

และเก็บอยา่งถูกตอ้ง 

ตามหลกัการ และแนะน า 

ใหผู้อ่ื้นดูแลและ 

เก็บรักษาไดถู้กตอ้ง 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ 

เคร่ืองมือในการท า
กิจกรรมการทดลอง 

และมีการท าความสะอาด 

อยา่งถูกตอ้ง แต่เก็บ 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ 

เคร่ืองมือในการท า
กิจกรรมการทดลอง 

มีการท าความสะอาด 

แต่เก็บไม่ถูกตอ้ง 

ตอ้งใหค้รูหรือผูอ่ื้น 

แนะน า 
 

ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/ 
หรือเคร่ืองมือในการท า 

กิจกรรมการทดลอง 

และไม่สนใจท าความ 

สะอาด รวมทั้งเก็บ 

ไม่ถูกตอ้ง 

รายการการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
การจดักระท าและ 
น าเสนอแผนภาพ 
ความคิด 

จดักระท าแผนภาพ 
ความคิดอยา่งเป็นระบบ 
และน าเสนอดว้ยแบบ 
ท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง 
ครอบคลมุ และมีการ
เช่ือมโยงใหเ้ห็นเป็น 
ภาพรวม 

จดักระท าแผนภาพ 
ความคิดอยา่งเป็นระบบ 
มีการจ าแนกขอ้มูล 
ใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ 
และน าเสนอดว้ยแบบ 
ท่ีครอบคลุม 

จดักระท าแผนภาพ 
ความคิดได ้มีการ 
ยกตวัอยา่งเพ่ิมเติม 
และน าเสนอดว้ยแบบ 
ต่าง ๆ  แต่ยงัไม่ครอบคลุม 

จดักระท าแผนภาพ 
ความคิดอยา่งไม่เป็น 
ระบบ และน าเสนอ 
ไม่ส่ือความหมาย 
และไม่ชดัเจน 
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 แบบประเมินช้ินงาน การออกแบบแบบจ าลองด้วยวสัดุในท้องถิ่นหรือวสัดุเหลือใช้ในบ้าน 

 
 

รายการการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. การวางแผนใน 
    การออกแบบ 

วางแผนในการออกแบบ 
อยา่งคิดสร้างสรรค ์
เหมาะสม มีความละเอียด 
และมีการเช่ือมโยงใหเ้ห็น
เป็นภาพรวม แสดงใหเ้ห็น 
ถึงความสมัพนัธ์ของวธีิการ
ทั้งหมด 

วางแผนท่ีจะออกแบบ 
อยา่งคิดริเร่ิม และเหมาะสม 

มีความละเอียด แต่ไม่มีการ 

เช่ือมโยงใหเ้ห็น 

เป็นภาพรวม และไม่แสดง 

ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ 

ของวธีิการ 

วางแผนท่ีจะออกแบบ 
อยา่งเหมาะสม แต่ไม่มี 

ความคิดสร้างสรรค ์

ไม่มีความละเอียด และ 

ไม่มีการเช่ือมโยงใหเ้ห็น 

เป็นภาพรวม 

วางแผนท่ีจะออกแบบ 

ตามแบบอยา่ง โดยไม่มี 

ความคิดสร้างสรรค ์หรือ 

ออกแบบตามท่ีครูแนะน า 

 

2. การเลือกใชว้สัดุ 
    ในทอ้งถ่ิน/วสัดุ   
     เหลือใช ้

เลือกใชว้สัดุในทอ้งถ่ินได ้
อยา่งสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง 
ราคาถูก และสามารถใชง้าน
ไดอ้ยา่งทนทาน 

เลือกใชว้สัดุในทอ้งถ่ินได ้
อยา่งคิดริเร่ิม ราคาถูก 
และสามารถใชง้านได ้

เลือกใชว้สัดุในทอ้งถ่ินได ้
ราคาถูก และสามารถ 
ใชง้านได ้

ไม่ใชว้สัดุในทอ้งถ่ิน 

แต่ใชว้สัดุท่ีมีราคาแพง 

 

3. การประดิษฐต์าม 
    แผนท่ีออกแบบ 

ประดิษฐต์ามแผนท่ี 
ออกแบบอยา่งเป็นขั้นตอน 
ดว้ยความคล่องแคล่ว 
มีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ  

ประดิษฐต์ามแผนท่ี 
ออกแบบอยา่งเป็นขั้นตอน 
ดว้ยความคล่องแคล่ว 
มีการปรับปรุงบา้ง 

ประดิษฐต์ามแผนท่ี 
ออกแบบอยา่งเป็นขั้นตอน 
แต่มีการแกไ้ขปรับปรุง 
เป็นระยะบา้ง 

ประดิษฐข์า้มขั้นตอน 
และไม่มีการปรับปรุง 

4. การน าเสนอ   
    แบบจ าลอง 

น าเสนอแบบจ าลอง 
โดยน าไปใชไ้ดจ้ริง 
ถูกตอ้ง น่าสนใจ และ 
ชดัเจน มีการเช่ือมโยง 
ใหเ้ห็นเป็นภาพรวม 

น าเสนอแบบจ าลอง 
โดยน าไปใชไ้ดจ้ริง 
ถูกตอ้ง น่าสนใจ และ 
ชดัเจน แต่ไม่มีการ
เช่ือมโยงใหเ้ห็น 
เป็นภาพรวม 

น าเสนอแบบจ าลองได ้
แต่ไม่ชดัเจน ตอ้งมีการ 
ยกตวัอยา่งเพ่ิมเติม 
ใหเ้ขา้ใจง่าย 

น าเสนอแบบจ าลอง 
ท่ีไม่สามารถน าไปใชไ้ด ้
ไม่ส่ือความหมาย 
ไม่ชดัเจน 

5. การดูแลและการเก็บ 
    อุปกรณ์และ/ 
    หรือเคร่ืองมือ 

ดูแล เก็บ และท าความ
สะอาดอุปกรณ์และ/หรือ
เคร่ืองมือในการออกแบบ 
และประดิษฐอ์ยา่งถูกตอ้ง 
ตามหลกัการและแนะน า 
ใหผู้อ่ื้นดูแลและเก็บรักษา 
ไดถู้กตอ้ง 
 

ดูแล และท าความสะอาด 
อุปกรณ์และ/หรือ 
เคร่ืองมือในการออกแบบ 
และประดิษฐอ์ยา่งถูกตอ้ง 
แต่เก็บไม่ถูกตอ้ง 

ดูแล เก็บ และ 
ท าความสะอาด 
อุปกรณ์และ/หรือ
เคร่ืองมือในการออกแบบ 
และประดิษฐ ์
แต่ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ 
เคร่ืองมือในการออกแบบ 
และประดิษฐ ์และไม่สนใจ
ท าความสะอาด และเก็บ
ไม่ถูกตอ้ง 
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                                                                                                    ลงช่ือ  
  (   ) 
  ต  าแหน่ง  
 

 
 

 
 
ผลการจดัการเรียนการสอน 
  
  
  
ปัญหา/อุปสรรค 
  
  
  
แนวทางแกไ้ข 
  
  
  
 

  ครูผูส้อน  
        (   ) 
 วนัท่ีบนัทึก  

บันทกึหลงัการสอน 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
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          เฉลยใบงานที ่1 เร่ือง อากาศเข้าและออกจากปอดได้อย่างไร  
   
  วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
 ช่ือ_____________________________เลขท่ี______ชั้น__________ 
 
 ค าช้ีแจง นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติั ดงัน้ี 
  1.  อ่านวธีิท ากิจกรรมการทดลองใหเ้ขา้ใจ  2.  ตอบค าถามก่อนท ากิจกรรม 
  3.  ท ากิจกรรมและบนัทึกผล   4.  ตอบค าถามหลงัท ากิจกรรม 
 
 กจิกรรมที ่1.1 อากาศเข้าและออกจากปอดได้อย่างไร 
 

 วสัดุอุปกรณ์ 
 

 ปอดจ าลอง 
 
 
 
 
 
 
 

   วธีิท า 
 
 

 1.  แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัจดัอุปกรณ์ปอดจ าลอง 
 2. ดึงจุกแผน่ยางลงชา้ ๆ แลว้ปล่อยสู่สภาพเดิม สังเกต บนัทึกผล 
 3. ดนัจุกแผน่ยางข้ึน แลว้ปล่อยสู่สภาพเดิม สังเกต บนัทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได_้_________คะแนน 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 



38 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 
 

 ปัญหา 
 1. ปัญหาของการทดลองน้ีคืออะไร 
  (อากาศเขา้และออกจากปอดไดอ้ยา่งไร)  
  สมมุติฐาน 
 2. นกัเรียนคิดวา่ปริมาตรภายในกล่องเปล่ียนแปลงอยา่งไร เม่ือดึงจุกแผน่ยางลง 
  และดนัจุกแผน่ยางข้ึน 
  (เม่ือดึงจุกแผน่ยางลง ปริมาตรภายในกล่องเพิ่มข้ึน และปริมาตรภายในกล่องลดลง   
  เม่ือดนัจุกแผน่ยางข้ึน)  
 3. นกัเรียนคิดวา่หลอดแกว้รูปตวั Y ลูกโป่ง และแผน่ยางของปอดจ าลองเปรียบเหมือน 
  อวยัวะใดในร่างกายของมนุษย ์
  (หลอดแกว้รูปตวั Y เปรียบเหมือนขั้วปอด ลูกโป่งเปรียบเหมือนปอด แผน่ยางเปรียบเหมือน  
  กะบงัลม)  
 
 
 
 

 ตาราง การเปล่ียนแปลงปริมาตรภายในกล่อง เม่ือดึงจุกแผน่ยางลงและดนัจุกแผน่ยางข้ึน 
 
 

การเปลีย่นแปลงของแผ่นยาง การเปลีย่นแปลงปริมาตรภายในกล่อง 
1.  ดึงจุกแผน่ยางลง ปริมาตรภายในกล่องเพิ่มข้ึน 
2.  ดนัจุกแผน่ยางข้ึน ปริมาตรภายในกล่องลดลง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าถามก่อนท ากจิกรรม 

บันทกึผลการท ากจิกรรม 
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 แปลความหมายและสรุปผล 
 1. เม่ือดึงจุกแผน่ยางลง ปริมาตรภายในกล่องเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
  (ปริมาตรภายในกล่องเพิ่มข้ึน)  
     
 2. เม่ือดนัจุกแผน่ยางข้ึน ปริมาตรภายในกล่องเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
  (ปริมาตรภายในกล่องลดลง)  
     
 3. แผน่ยางของปอดจ าลองเปรียบเหมือนอะไรในร่างกายของเรา 
  (กะบงัลม)  
     
 4. หลอดแกว้รูปตวั Y เปรียบเหมือนอวยัวะใดในปอดมนุษย ์
  (ขั้วปอด)  
     
 5. สรุปผลการทดลองน้ีไดอ้ยา่งไร 
  (อากาศเขา้และออกจากปอดได ้โดยการเปล่ียนแปลงปริมาตรภายในปอด ซ่ึงเกิดจากการ  
  เคล่ือนท่ีข้ึน-ลงของกะบงัลม)  
 

 การน าไปใช้ 
 

   6. การท างานของกะบงัลมสามารถควบคุมไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
   (ไม่ได ้เพราะการท างานของกะบงัลมถูกควบคุมโดยระบบประสาทอตัโนวติั)  
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค าถามหลงัท ากจิกรรม 



40 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

          เฉลยช้ินงาน เร่ือง การหายใจเข้าและออก 
   
  วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
 ช่ือ_____________________________เลขท่ี______ชั้น__________ 
 
 ค าส่ัง นกัเรียนเขียนแผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบ การหายใจเขา้กบัการหายใจออก 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได_้_________คะแนน 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

แผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบ การหายใจเขา้กบัการหายใจออก 

หายใจเข้า 

   (1.  กลา้มเน้ือกะบงัลมหดตวั       
        ต ่าลง  

   2.  กระดูกซ่ีโครงยกตวัสูงข้ึน 
         3.  ช่องอกขยายตวั)  

  (1. กลา้มเน้ือกะบงัลมยกตวั 
       สูงข้ึน   
  2.  กระดูกซ่ีโครงลดต ่าลง   
  3.  ช่องอกแคบลง)  

ระบบหายใจ 

หายใจออก 

(ตวัอยา่งแผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบ) 



สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด
๑๒๕๖/๙ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๔๓-๘๐๐๐ (อัตโนมัติ ๑๕ สาย), ๐-๒๒๔๑-๘๙๙๙
แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : ๐-๒๒๔๑-๔๑๓๑, ๐-๒๒๔๓-๗๖๖๖

สงวนลิขสิทธิ์ หนังสือเล่มนี้ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
website : 

www.iadth.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์

• จัดกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ใหม่
• ปรับโครงสร้างรายวิชาใหม่
• เพิ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความจำาเป็น
• เลื่อนไหลเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
• ตัดเนื้อหาที่มีความซ้ำาซ้อนกับเนื้อหา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

หลักสูตรใหม่
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

8 8 5 4 5 1 5 6 1 8 8 6 9

• การเรียนรู้ภูมิศาสตร์  (Geo-literacy) 
 โดยมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ความสามารถ
 ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์
 และทักษะทางภูมิศาสตร์
• ปรับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
 แกนกลางสาระภูมิศาสตร์

• จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
• เปลี่ยนชื่อสาระการเรียนรู้ใหม่
• เพิ่มเติมเนื้อหาด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัย 
 สอดคล้องต่อการดำารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
• เลื่อนไหลบางเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
• เพิ่มเติมสาระที่ ๔ เทคโนโลยี


	ปกหน้า คู่มือครู หนังสือเรียน วิทยาสตร์ ม 2.pdf
	00
	1
	02
	ปกหลัง คู่มือครู หนังสือเรียน วิทยาสตร์ ม 2

