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กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 1  : วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1   :  เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ การ

ถายทอดพลังงานการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.2   :  เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตางๆ ของสัตวและ

มนุษยท่ีทํางานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะตางๆ ของพืชท่ีทํางานสัมพันธกัน รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.3   :  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 

สาระท่ี 2  : วิทยาศาสตรกายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1   :  เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการเกิดสารละลายและเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2   :  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.3  :   เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น 

ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน   

 

สาระท่ี 3  : วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1   :  เขาใจองคประกอบ ลักษณะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษและระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอ

สิ่งมีชีวิตและการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 
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มาตรฐาน ว 3.2   :  เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ

และภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 

สาระท่ี 4  : เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.1   :  เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตร

อ่ืนๆ เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 4.2   :  เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน 

และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพรูเทาทัน และมีจริยธรรม 

 

หมายเหตุ 

การวัดพฤติกรรม 

1 หมายถึง ความรู ความจํา 

2 หมายถึง ความเขาใจ 

3 หมายถึง การนําไปใช 

4 หมายถึง การวิเคราะห 

5 หมายถึง การสังเคราะห 

6 หมายถึง การประเมินคา 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

1. ระบบรางกาย
มนุษย 

1. วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว 1.2 ม.2/1 ระบุอวัยวะและ
บรรยายหนาท่ีของ
อวัยวะท่ีเก่ียวของ

ในระบบหายใจ 
ม.2/2 อธิบายกลไกการ

หายใจเขาและออก 

โดยใชแบบจําลอง 
รวมท้ังอธิบาย
กระบวนการ

แลกเปลี่ยนแกส  
 

- ระบบหายใจมีอวัยวะตางๆ ท่ี
เก่ียวของ ไดแก จมูก ทอลม 
ปอด กะบังลม และกระดูก

ซ่ีโครง มนุษยหายใจเขาเพ่ือ
นําแกสออกซิเจนเขาสูรางกาย 
เพ่ือนําไปใชในเซลล และ

หายใจออกเพ่ือกําจัดแกส
คารบอนไดออกไซดออกจาก
รางกายอากาศเคลื่อนท่ีเขา

และออกจากปอดได เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลง ปริมาตรและ
ความดันของอากาศภายในชอง

อก ซ่ึงเก่ียวของกับการทํางาน
ของกะบังลม และกระดูก
ซ่ีโครง  

- การแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจน
กับแกสคารบอนไดออกไซดใน
รางกาย เกิดข้ึนบริเวณถุงลม

ในปอดกับหลอดเลือดฝอยท่ีถุง
ลม และเสนหลอดเลือดฝอย
กับเนื้อเยื่อ 

1. อธิบายโครงสรางและหนาท่ี
ของอวัยวะในระบบหายใจได 

2. อธิบายการเคลื่อนท่ีของ

อากาศเขาและออกจากปอด
ได 

3. อธิบายกลไกการหายใจเขา

และออกจากรางกายได 
4. อธิบายการแลกเปลี่ยนแกส

บริเวณปอดและบริเวณ

เซลลตางๆ ของรางกายได 
5. เปรียบเทียบการเปลี่ยน 

แปลงของกระดูกซ่ีโครงและ

กะบังลม เม่ือหายใจเขาและ
ออกจากรางกายได 

6. เปรียบเทียบสัดสวนของ

แกสตางๆ ของอากาศท่ีเขา
และออกจากรางกายได 

7. เขียนลําดับการเคลื่อนท่ีของ

อากาศเขาและออกจากปอด
ได 

 / 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 
กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

1. ระบบรางกาย
มนุษย 

1. วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว 1.2 ม.2/3 ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ระบบหายใจโดยการ
บอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบหายใจให
ทํางานเปนปกติ 

- การสูบบุหรี่ การสูดอากาศท่ีมี
สารปนเปอน และการเปนโรค
เก่ียวกับระบบหายใจบางโรค 
อาจทําให เกิดโรคถุงลมโปงพอง 
ซ่ึงมีผลใหความจุอากาศของ
ปอดลดลง ดังนั้นจึงควรดูแล
รักษาระบบหายใจใหทําหนาท่ี
เปนปกต ิ

8. ตระหนักถึงความสําคัญ
ของอวัยวะในระบบหายใจ 
และการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบหายใจ 

   /   2  

   ม.2/4 ระบุอวัยวะและ
บรรยายหนาท่ีของ
อวัยวะ ในระบบ
ขับถายในการกําจัด
ของเสียทางไต 

ม.2/5 ตระหนักถึงความ 
สําคัญของระบบ
ขับถายในการกําจัด
ของเสียทางไต โดย
การบอก แนวทางใน
การปฏิบัติตนท่ีชวย
ใหระบบขับถายทํา
หนาท่ีไดอยางปกติ 

 
 

- ระบบขับถายมีอวัยวะท่ีเก่ียว 
ของ คือ ไต ทอไตกระเพาะ 
ปสสาวะ และทอปสสาวะ โดยมี
ไตทําหนาท่ี กําจัดของเสีย เชน 
ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก รวม 
ท้ังสารท่ีรางกายไมตองการออก
จากเลือด และควบคุมสารท่ีมี
มาก หรือนอยเกินไป เชน น้ํา 
โดยขับออกมาในรูปของปสสาวะ  

- การเลือกรับประทานอาหารท่ี
เหมาะสม เชน รบัประทาน
อาหารท่ีไมมีรสเค็มจัด การดื่ม
น้ําสะอาด ใหเพียงพอ เปน
แนวทางหนึ่งท่ีชวยใหระบบ
ขับถายทําหนาท่ีไดอยางปกติ 

9. อธิบายโครงสรางและ
หนาท่ีของอวัยวะในระบบ
ขับถายได 

10.อธิบายการกําจัดของเสีย
ของหนวยไตได 

11.อธิบายวิธีการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบขับถายได 

12.เปรียบเทียบปริมาณสาร
ตางๆ ในน้ําเลือด และใน
น้ําปสสาวะได 

13.เขียนข้ันตอนการเคลื่อนท่ี
ของของเสียออกจาก
รางกายในรูปปสสาวะได 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 
กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

1. ระบบรางกาย
มนุษย 

1. วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว 1.2  - การเลือกรับประทานอาหารท่ี
เหมาะสม เชน รับประทาน
อาหารท่ีไมมรีสเคม็จัด การด่ืม
นํ้าสะอาด ใหเพียงพอ เปน
แนวทางหน่ึงท่ีชวยใหระบบ
ขับถายทําหนาท่ีไดอยางปกติ 

14.ตระหนักถึงความสําคัญของ
ไตและการดูแลรักษาไต 

   /   2  

   ม.2/6 บรรยายโครงสราง
และหนาท่ีของหัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด  

ม.2/7 อธิบายการทํางาน
ของระบบหมุนเวียน
เลือด โดยใชแบบ 
จําลอง 

- ระบบหมุนเวียนเลือด ประกอบ 
ดวย หัวใจ หลอดเลือดและเลือด  

- หัวใจของมนุษยแบงเปน 4 หอง 
ไดแกหัวใจหองบน 2 หอง และ
หองลาง 2 หอง ระหวางหัวใจ
หองบนและหัวใจหองลางมีล้ิน
หัวใจกั้น  

- หลอดเลือด แบงเปนหลอดเลือด
อารเตอรี หลอดเลือดเวน หลอด
เลือดฝอย ซึ่งมีโครงสรางตางกัน  

- เลือด ประกอบดวย เซลลเม็ด
เลือด เกล็ดเลือด และพลาสมา 

- การบีบและคลายตัวของหัวใจทํา
ใหเลือดหมุนเวียน และลําเสียง
สารอาหาร แกส ของเสีย และสาร
อื่น  ๆไปยังอวัยวะและเซลลตางๆ 
ท่ัวรางกาย 

15.อธิบายโครงสรางและ
หนาท่ีของอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดได 

16.อธิบายการหมุนเวียนเลือด
ผานหัวใจได 

17.เปรียบเทียบความแตกตาง
ของหลอดเลือดแดง หลอด
เลือดดํา และหลอดเลือด
ฝอยได 

 / 
 
 
/ 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 
กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
1. ระบบรางกาย
มนุษย 

1. วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว 1.2  - เลือดท่ีมีปริมาณแกสออกซิเจนสูง
จะออกจากหัวใจ ไปยังเซลลตาง  ๆ
ท่ัวรางกาย ขณะเดียวกันแกส
คารบอนไดออกไซดจากเซลลจะ
แพรเขาสูเลือดและลําเลียงกลับ
เขาสูหัวใจและถูกสงไปแลกเปล่ียน
แกสท่ีปอด 

         

   ม.2/8 ออกแบบการ
ทดลองและทดลอง
ในการเปรียบเทียบ
อัตราการเตนของ
หัวใจ ขณะปกติ
และหลังทํา
กิจกรรม  

ม.2/9 ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ระบบหมุนเวียน
เลือด โดยการบอก
แนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะใน
ระบบหมุนเวียน
เลือดใหทํางานเปน
ปกติ 

- ชีพจรบอกถึงจังหวะการเตนของ
หัวใจ ซึ่งอัตราการเตนของหัวใจ
ในขณะปกติและหลังจากทํา
กิจกรรมตาง  ๆจะแตกตางกัน สวน
ความดันเลือด เกิดจากการทํางาน
ของหัวใจและหลอดเลือด  

- อัตราการเตนของหัวใจมีความ
แตกตางกันในแตละ บุคคล คนท่ี
เปนโรคหัวใจและหลอดเลือดจะ
สงผลทําใหหัวใจสูบฉีดเลือดไม
เปนปกติ  

- การออกกําลังกายการเลือก
รับประทานอาหารการพักผอน 
และการรักษาภาวะอารมณใหเปน
ปกติ จึงเปนทางเลือกหน่ึงในการ
ดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให
เปนปกติ 

18.อธิบายการวัดชีพจรของ
รางกายได 

19.แปลความหมายคาความ
ดันเลือดจากคาท่ีอานได 

20.การทํางานของหัวใจ และ
วัดอัตราการเตนของหัวใจ 

21.สรางแบบจําลองการ
หมุนเวียนเลือดผานหัวใจ 

22.ตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบหมุนเวียนเลือดและ
การดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบหมุนเวียนเลือด 

  / 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

  1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

1. ระบบรางกาย
มนุษย 

1. วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว 1.2 ม.2/10 ระบุอวัยวะและ
บรรยายหนาท่ีของ
อวัยวะในระบบ
ประสาทสวนกลาง 
ในการควบคมุ การ
ทํางานตาง  ๆของ
รางกาย 

ม.2/11 ตระหนักถึง
ความสําคญัของ
ระบบประสาทโดย
การบอกแนวทางใน
การดูแลรักษา 
รวมถึง การปองกัน
การกระทบ 
กระเทือนและ
อันตรายตอสมองและ
ไขสันหลัง 

- ระบบประสาทสวนกลางประกอบ 
ดวยสมองและ ไขสันหลัง จะทํา
หนาท่ีรวมกับเสนประสาท ซึง่
เปน ระบบประสาทรอบนอก ใน
การควบคุมการทํางานของอวัยวะ
ตาง  ๆรวมถึงการแสดงพฤติกรรม
เพื่อการตอบสนองตอส่ิงเรา 

- เมือ่มีส่ิงเรามากระตุนหนวยรับ
ความรูสึก จะเกิดกระแสประสาท
สงไปตามเซลลประสาทรับ
ความรูสึก ไปยังระบบประสาท
สวนกลาง แลวสงกระแสประสาท
มาตามเซลลประสาทส่ังการ ไปยัง
หนวยปฏิบัติงาน เชน กลามเน้ือ  

- ระบบประสาทเปนระบบท่ีมี
ความซับซอนและมีความสัมพันธ
กับทุกระบบในรางกาย ดังน้ัน จึง
ควรปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ี
กระทบ กระเทือนตอสมอง 
หลีกเล่ียงการใชสารเสพติด
หลีกเล่ียงภาวะเครียด และ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน
เพื่อดูแลรกัษาระบบประสาทให
ทํางานเปนปกติ 

23.อธิบายโครงสรางและ
หนาท่ีของอวัยวะใน
ระบบประสาทได 

24.อธิบายการทํางานของ
ระบบประสาท 

25.เขียนลําดับข้ันการทํางาน
ของระบบประสาทอยาง
เปนข้ันตอนได 

26.ตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบประสาทและ
การดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบประสาท 

 

 / 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 
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1 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

1. ระบบรางกาย
มนุษย 

1. วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว 1.2 ม.2/12 ระบุอวัยวะและ
บรรยายหนาท่ีของ
อวัยวะในระบบ
สืบพันธุของเพศชาย
และเพศหญิง โดยใช
แบบจําลอง 

- มนุษยมีระบบสืบพันธุท่ี
ประกอบดวยอวัยวะตางๆ ท่ี
ทําหนาท่ีเฉพาะ โดยรังไขใน
เพศหญิงจะทําหนาท่ีผลิต
เซลลไข สวนอัณฑะในเพศ
ชายจะทําหนาท่ีสรางเซลล
อสุจิ 

27.อธิบายโครงสรางและ
อวัยวะในระบบสืบพันธุของ
เพศชายและเพศหญิงได 

28.อธิบายการสรางเซลล
สืบพันธุของเพศชายและ
เพศหญิงและการเกิด
ประจําเดือนในเพศหญิงได 

 / 
 
 
 
/ 

    2 
 
 
 
3 

 

   ม.2/13 อธิบายผลของ
ฮอรโมนเพศชายและ
เพศหญิงท่ีควบคุม
การเปลี่ยนแปลงของ
รางกายเม่ือเขาสูวัย
หนุมสาว 

ม.2/14 ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ
รางกาย เม่ือเขาสูวัย
หนุมสาวโดยการ
ดูแลรักษารางกาย 
และจิตใจของตนเอง
ในชวงท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 

- ฮอรโมนเพศทําหนาท่ีควบคุม
การแสดงออกของลักษณะ
ทางเพศท่ีแตกตางกัน เม่ือเขา
สูวัยหนุมสาวจะมีการสราง
เซลลไขและเซลลอสุจิ การ
ตกไขการมีรอบเดือน และถา
มีการปฏิสนธิของเซลลไข 
และเซลลอสุจจิะทําใหเกิด
การตั้งครรภ 

29.อธิบายเก่ียวกับฮอรโมน
เพศ และผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของฮอรโมน
เพศได 

30.ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของรางกายและจิตใจเม่ือ
เจริญเขาสูวัยหนุมสาว 

 /  
 
 
 
/ 

   2 
 
 
 
2 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

1. ระบบรางกาย
มนุษย 

1. วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว 1.2 ม.2/15 อธิบายการตกไข 
การมีประจําเดือน 
การปฏิสนธ ิและการ
พัฒนาของไซโกต 
จนคลอดเปนทารก  

ม.2/16 เลือกวิธีการ
คุมกําเนิดท่ี
เหมาะสมกับ
สถานการณท่ี
กําหนด  

ม.2/17 ตระหนักถึง
ผลกระทบของการ
ตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร โดยการ
ประพฤติตนให
เหมาะสม 

- การมีประจําเดือน มี
ความสัมพันธกับการตกไขโดย
เปนผลจากการเปลีย่นแปลง
ของระดับฮอรโมนเพศหญิง  

- เม่ือเพศหญิงมีการตกไขและ
เซลลไขไดรับการปฏิสนธิกับ
เซลลอสุจจิะทําใหไดไซโกต  
ไซโกตจะเจริญเปนเอ็มบรโิอ
และฟตัส จนกระท่ังคลอด
เปนทารก แตถาไมมีการ
ปฏิสนธิ เซลลไขจะสลายตัว 
ผนังดานในมดลูกรวมท้ัง
หลอดเลือดจะสลายตัวและ
หลุดลอกออก เรียกวา 
ประจําเดือน  

- การคุมกําเนิดเปนวิธีปองกัน
ไมใหเกิดการตั้งครรภโดย
ปองกันไมใหเกิดการปฏิสนธิ
หรือไมใหมีการฝงตัว ของ
เอ็มบริโอ ซ่ึงมีหลายวธิี เชน 
การใชถุงยางอนามัย การกิน
ยาคุมกําเนิด 

31.อธิบายการปฏิสนธิและการ
ตั้งครรภได 

32.อธิบายวิธีการคุมกําเนิด
แบบตางๆ ได 

33.เลือกวิธีการคุมกําเนิดท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ
ตางๆ ไดถูกตอง 

34.ตระหนักถึงการปองกันการ
มีเพศสัมพันธ และการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร 

 / 
 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
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2 
 
2 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 
กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการ
เรียนรู 

สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
2. การแยกสาร
ผสม 

2. วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว 2.1 ม.2/1 อธิบายการแยกสาร
ผสมโดยการระเหยแหง 
การตกผลึก การกล่ันอยาง
งาย โครมาโทกราฟ แบบ
กระดาษ การสกัดดวยตัว
ทําละลาย โดยใช 
หลักฐานเชิงประจักษ 

ม.2/2 แยกสารโดยการ
ระเหยแหง การตกผลึก 
การกล่ันอยางงาย โคร
มาโทกราฟแบบกระดาษ 
การสกัดดวยตัวทําละลาย 

- การแยกสารผสมใหเปนสาร
บริสุทธ์ิทําไดหลายวิธี ขึ้นอยู
กับสมบัติของสารน้ัน  ๆการ
ระเหยแหงใชแยก สารละลาย
ซึ่งประกอบดวยตัวละลายท่ี
เปนของแข็ง ในตัวทําละลายท่ี
เปนของเหลวโดยใชความรอน
ระเหย ตัวทําละลายออกไปจน
หมดเหลือแตตัวละลาย การตก
ผลึกใชแยกสารละลายท่ี
ประกอบดวยตัวละลายท่ีเปน
ของแขง็ในตัวทําละลายท่ีเปน
ของเหลว โดยทําใหสารละลาย
อิ่มตัว แลวปลอยใหตัวทํา
ละลายระเหย ออกไปบางสวน 
ตัวละลายจะตกผลึกแยกออก 
มาการกล่ันอยางงายใชแยกสาร
สารละลายท่ีประกอบ ดวย ตัว
ละลายและตัวทําละลายท่ีเปน
ของเหลวท่ีมีจุดเดือด ตางกัน
มาก วิธีน้ีจะแยกของเหลว 
บริสุทธ์ิออกจากสารละลายโดย
ใหความรอนกับสารละลายของ 
เหลวจะเดือดและกลายเปนไอ 

35.อธิบายหลักการแยกสาร 
โดยวิธีการกรอง การตกผลึก 
การสกัด การกล่ัน และโคร
มาโทกราฟได  

36.อธิบาย และยกตัวอยางการ
นําหลักการแยกสารไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

37.ทําการทดลองแยกสารโดย
การกล่ัน การกรอง การตก
ผลึก การสกัด และโครมา  
โทรกราฟได 

38.บอกประโยชนของการแยก
สารดวยวิธีการกล่ัน การ
กรอง การตกผลึก การสกัด
ดวยตัวทําละลายวิธีโครมา 
โทกราฟ และวิธีทางกายภาพ
อื่นๆ ได 

 

 / 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

    30 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการ

เรียนรู 
สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 

พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

     แยกจากสารละลายแลวควบแนน
กลับเปนของเหลว ขณะท่ีของเหลว
เดือด อุณหภูมิของไอจะคงท่ี โคร
มาโทกราฟแบบกระดาษเปนวิธีการ
แยกสารผสมท่ีมีปริมาณนอยโดยใช
แยกสารท่ีมีสมบัติการละลายในตัว
ทําละลาย และการถูกดูดซับดวยตัว
ดูดซับแตกตางกัน ทําให สารแตละ
ชนิดเคล่ือนท่ีไปบนตัวดูดซับไดตาง 
กันสารจึงแยกออกจากกันไดอัตรา 
สวนของระยะทางท่ีสารองคประกอบ
แตละชนิดเคล่ือนท่ีได บนตัวดูดซับ 
กับระยะทางท่ีตัวทําละ ลายเคล่ือนท่ี
ได ซึ่งเปนคาเฉพาะ ตัวของสารแตละ
ชนิดในตัวทําละลายและตัวดูดซับ
หน่ึง  ๆการสกัดดวยตัวทําละลาย 
เปนวิธีการแยกสารผสมท่ีมีสมบัติการ
ละลายใน ตัวทําละลายท่ีตางกัน โดย
ชนิดของตัวทําละลายมผีลตอชนิด
และปริมาณของสารท่ีสกัดได การ
สกัด โดยการกล่ันดวยไอนํ้า ใชแยก
สารท่ีระเหยงายไมละลายนํ้า และไม
ทําปฏิกิริยากับนํ้าออกจากสารท่ี
ระเหย โดยใชไอนํ้าเปนตัวพา 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

3. สารละลาย 2. วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว 2.1 ม.2/4 ออกแบบการ
ทดลองและทดลองใน
การอธิบายผลของชนิด
ตัวละลาย ชนิดตัวทํา
ละลายอุณหภูมิ ท่ีมีตอ
สภาพละลายไดของ
สาร รวมท้ังอธิบายผล
ของความดันท่ีมีตอ
สภาพละลายไดของ
สารโดยใชสารสนเทศ 

 
 

- สารละลายอาจมีสถานะเปน
ของแขง็ ของเหลว และแกส
สารละลายประกอบดวยตัวทํา
ละลาย และตัวละลาย กรณี
สารละลายเกิดจากสารท่ีมี
สถานะเดียวกัน สารท่ีมีปริมาณ
มากท่ีสุดจัดเปนตัวทําละลาย 
กรณีสารละลายเกิดจากสารท่ีมี
สถานะตางกัน สารท่ี มีสถานะ
เดียวกันกับสารละลายจัดเปนตัว
ทําละลาย 

- สารละลายท่ีตัวละลายไมสามารถ
ละลายในตัวทําละลายไดอีกท่ี
อุณหภูมิหน่ึง  ๆเรียกวา
สารละลายอิ่มตัว  

- สภาพละลายไดของสารในตัวทํา
ละลาย เปนคาท่ีบอกปริมาณของ
สารท่ีละลายไดในตัวทําละลายใน
ชีวิตประจําวัน ควรพิจารณาจาก
ความเขมขนของ สารละลาย 
ขึ้นอยูกับจุดประสงคของการใช
งาน และ ผลกระทบตอส่ิงชีวิต
และส่ิงแวดลอม 

39.ระบุตัวทําละลายและตัว
ละลายในสารละลายได 

40.อธิบายองคประกอบความ
เขมขน และคํานวณคา
ความเขมขนของ
สารละลายและเตรียม
สารละลายท่ีมีความเขมขน
ตามหนวยท่ีกําหนด 

41.ยกตัวอยางการใช
ประโยชนจากสารละลาย
และนําความรูเรื่อง
สารละลายไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันในดาน
ตางๆ 

/ / 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
/ 

   4 
 
7 
 
 
 
 
 
5 



 13 

หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

     ตอนท่ี 2 อัตนัย 

- อธิบายหลักการแยกสาร โดย

วิธีการกรอง การตกผลึก 

การสกัด การกลั่น และโคร

มาโทกราฟได (35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

       

2 

 

 

รวมจํานวนขอ 60 60+2 



 14 

หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 
กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

3. แรง 2. วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว 2.1 ม.2/1 พยากรณการเคล่ือน 
ท่ีของวัตถุท่ีเปนผลของ
แรงลัพธท่ีเกิดจากแรง
หลายแรงท่ีกระทําตอ 
วัตถุในแนวเดียวกันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 

ม.2/2 เขียนแผนภาพแสดง
แรงและแรงลัพธท่ีเกิด
จากแรงหลายแรงท่ี
กระทําตอวัตถุในแนว
เดียวกัน 

ม.2/3 ออกแบบการทดลอง
และทดลองดวยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบาย
ปจจัยท่ีมีผลตอความดัน
ของของเหลว 

ม.2/4 วิเคราะหแรงพยุงและ
การจม การลอยของวัตถุ
ในของเหลวจากหลักฐาน
เชิงประจักษ  

ม.2/5 เขียนแผนภาพแสดง
แรงท่ีกระทําตอวัตถุใน
ของเหลว 

- แรงเปนปรมิาณเวกเตอร เมื่อ
มีแรงหลายแรงในระนาบ
เดียวกัน กระทําตอวัตถุ
เดียวกัน สามารถหาแรงลัพธ
ไดโดยหลักการรวมเวกเตอร 

- เมือ่แรงลัพธมีคาเปนศูนย
กระทําตอวัตถุท่ีหยุดน่ิง วัตถุ
น้ันก็จะหยุดน่ิงตลอดไป แต
ถาวัตถุเคล่ือนท่ีดวยความเร็ว
คงตัวก็จะเคล่ือนท่ีดวย
ความเร็วคงตัวตลอดไป 

- แรงพยุง คือแรงท่ีของเหลว
กระทําตอวัตถมุีคาเทากับ
นํ้าหนักของของเหลวมี
ปริมาตรเทากับสวนท่ีจมของ
วัตถุ 

- แรงเสียดทานสถิตเปนแรง
เสียดทานท่ีกระทําตอวัตถุ
ขณะหยุดน่ิง สวนแรงเสียด
ทานจลนเปนแรงเสียดทาน
ท่ีกระทําตอวัตถุขณะ
เคล่ือนท่ี 

 

1. อธิบายความหมายของแรง 
เปนปริมาณเวกเตอร การ
วัดแรง 

2. อธิบายหาแรงลัพธของแรง
ท่ีกระทําตอวัตถุในทิศทาง
เดียวกัน ทิศทางตรงกัน
ขาม ทิศต้ังฉาก 

3. อธิบายแรงลัพธท่ีกระทําตอ
วัตถุท่ีหยุดน่ิงหรือวัตถุ
เคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงท่ี 

4. อธิบายความหมายของแรง
พยุงของของเหลว ท่ี
กระทําตอวัตถุ พรอมท้ัง
ยกตัวอยางการนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน
ได 

 

 / 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

   3 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
4 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 
กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

   ม.2/6 อธิบายแรงเสียดทาน

สถิตและแรงเสียดทาน
จลนจากหลักฐานเชิง
ประจักษ 

ม.2/7 ออกแบบการทดลอง
และทดลองดวยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบาย

ปจจัยท่ีมีผลตอขนาด
ของแรงเสยีดทาน 

ม.2/8 เขียนแผนภาพแสดง

แรงเสียดทานและแรง
อ่ืนๆ ท่ีกระทําตอวัตถุ 

ม.2/9 ตระหนักถึง

ประโยชนของความรู
เรื่องแรงเสียดทานโดย
วิเคราะหสถานการณ

ปญหา และเสนอแนะ
วิธีการลด หรือเพ่ิมแรง
เสียดทานท่ีเปน

ประโยชนตอการทํา
กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน 

- เม่ือมีแรงท่ีกระทําตอวัตถุ

แลวทําใหเกิดโมเมนตของ
แรงรอบจุดหมุน วัตถุจะ
เปลี่ยนสภาพการหมุน 

และการวิเคราะหโมเมนต
ของแรงในสถานการณ
ตางๆ 

- แรงจากสนามแมเหล็ก
เปนแรงท่ีเกิดกับวัตถุท่ีมี
ประจุไฟฟา ซ่ึงประจุไฟฟา

จะมีทิศพุงเขาหาหรือออก
จากวัตถุท่ีมีประจุเปน
แหลงของสนามไฟฟา 

และแรงจากสนามแม 
เหล็กเปนแรงท่ีเกิดจาก
วัตถุท่ีเปนแมเหล็ก 

 

5. อธิบายความหมายของแรง

เสียดทาน พรอมท้ังคํานวณ 

และระบุปจจัยท่ีสงผลตอ

แรงเสียดทานและนํา

ความรูไปใชประโยชน 
 

 / /    4 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 
กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

   ม.2/10 ออกแบบการทดลอง
และทดลองดวยวธิีท่ี
เหมาะสมในการอธิบาย
โมเมนตของแรงเม่ือวัตถุอยู
ในสภาพสมดุลตอการหมุน
และคํานวณโดยใชสมการ      
M = Fl 

ม.2/11 เปรียบเทียบแหลงของ
สนามแมเหล็ก สนามไฟฟา 
และสนามโนมถวง และ
ทิศทางของแรงท่ีกระทําตอ
วัตถุท่ีอยูในแตละสนามจาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได 

ม.2/12 เขียนแผนภาพแสดงแรง
แมเหล็กแรงไฟฟาและแรง
โนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุ 

ม.2/13 วิเคราะหความ สัมพันธ
ธาตุขนาดของแรงแมเหล็ก 
แรงไฟฟาและแรงโนมถวงท่ี
กระทําตอวัตถุท่ีอยูในสนาม
นั้นๆ กับระยะหางจาก 
แหลงของสนามถึงวัตถุจาก
ขอมูลท่ีรวบรวม 

- การเคลื่อนท่ีของวัตถุมี
ท้ังการเคลื่อนท่ีในแนว
ตรง เชน การตกแบบ
เสรี และการเคลื่อนท่ี
ในแนวโคง เชน การ
เคลื่อนท่ีแบบโพรเจก
ไทดของลูก
บาสเกตบอลในอวกาศ 
การเคลื่อนท่ีแบบ
วงกลมของวัตถุท่ีผูก
เชือกแลวแกวง 

6. อธิบายความหมายและ
หลักการของโมเมนต
พรอมท้ังยกตัวอยางการ
นําโมเมนตไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันและ
อธิบายหลักการของคาน
และโมเมนตท้ังคํานวณหา
คาโมเมนตในสถานการณ
ตางๆ ได 

7. เปรียบเทียบแหลงของ
สนามแมเหล็ก 
สนามไฟฟา สนามโนมถวง 
และทิศทางของแรงท่ี
กระทําตอวัตถุท่ีอยูในแต
ละสนามได 

 

 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 
กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

   ม.2/14 อธิบายและคํานวณ
อัตราเร็วและความเร็วของ
การเคลื่อนท่ีของวัตถุโดยใช
สมการจากหลักฐานเชิง
ประจกัษ 

ม.2/15 เขียนแผนภาพแสดงการ
กระจดัและความเร็ว 

 8. อธิบายและคํานวณ
อัตราเร็วและความเร็ว
ของการเคลื่อนท่ีของ
วัตถุ 

/ / /    4  

4. งานและ
พลังงาน 

2. วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว 2.3 ม.2/1 วิเคราะหสถานการณและ
คํานวณเก่ียวกับงานและ
กําลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทํา
ตอวัตถุโดยใชสมการจาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได 

ม.2/2 วิเคราะหหลักการทํางาน
ของเครื่องกลอยางงายจาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได 

ม.2/3 ตระหนักถึงประโยชนของ
ความรูของ เครื่องกลอยาง
งายโดยบอกประโยชนและ
การประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

- งานเปนการออกแรงท่ี
กระทําตอวัตถุ ทําใหเกิด
การเคลื่อนท่ีตามแนว
แรงและกําลัง เปนหลัก 
การของงานท่ีอธิบาย
การทํางานของเครื่องกล 

- การทํางานของเครื่องกล
เปนอุปกรณท่ีชวยให
ทํางานสะดวกข้ึน โดยมี
แรงพยายามหรือแรงท่ี
ใหกับเครื่องกลและแรง
ตานทาน โดยเครื่องกล
อยางงายมี 6 ประเภท 
ไดแก คาน รอก พ้ืน
เอียง สกรู ลิ่ม ลอ และ
เพลา 

9. อธิบายและคํานวณ
เก่ียวกับงานและกําลังท่ี
เกิดจากแรงท่ีกระทําตอ
วัตถุ 

10.อธิบายหลักการทํางาน
ของเครื่องกลอยางงาย  

11.นําความรูเรื่องเครื่องกล
มาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและบอก
ประโยชนของเครื่องกล
อยางงาย 

 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
 
 
/ 
 
/ 

   3 
 
 
 
3 
 
7 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

   ม.2/4 ออกแบบและทดลอง
ดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการ
อธิบายปจจยัท่ีมีผลตอ
พลังงานจลน และ
พลังงานศักยโนมถวง 

ม.2/5 แปลความหมายขอมูล
และอธิบายการเปลี่ยน
พลังงานธาตุพลังงานศักย
โนมถวงและพลังงานจลน
ของวัตถุโดยพลังงานกล
ของวัตถุมีคาคงตัวจาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได 

ม.2/6 วิเคราะหสถานการณ
และอธิบายการเปลี่ยน
และการถายโอนพลังงาน
โดยใชกฎการอนุรักษ
พลังงาน 

 
 
 
 
 
 

- พลังงานจลนเปน

พลังงานท่ีสะสมอยูใน

วัตถุท่ีเคลื่อนท่ีและ

พลังงานศักยโนมถวง

เปนพลังงานท่ีสะสมอยู

ในวัตถุท่ีอยูสูงจาก

พ้ืนผิวโลก 

- พลังงานเปนสิ่งท่ีไม

สามารถสรางข้ึนใหม

และไมสามารถทําใหสูญ

หายหรือทําลายไดแตจะ

เกิดการเปลี่ยนรูป

พลังงานซ่ึงเปนการนํา

ความรูกฎการอนุรักษ

พลังงานมาใช 

12.อธิบายและทดลองถึง

ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงาน

จลน และพลังงานศักย

โนมถวง 

13.อธิบายการเปลี่ยนแปลง

พลังงานระหวางพลังงาน

ศักยโนมถวงและพลังงาน

จลนของวัตถุ 

14.อธิบายการเปลี่ยนแปลง

การถายโอนพลังงานโดย

กฎการอนุรักษพลังงาน 

/ / 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

   7 

 

 

 

6 

 

 

 

4 
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หลกัสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 
กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

5. โลก และ

ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

3. วิทยาศาสตร 

โลกและอวกาศ 

ว 3.2 ม.2/6 อธิบายลักษณะของ

ชั้นหนาตัดดินและ
กระบวนการเกิดดิน จาก
แบบจําลอง รวมท้ังระบุ

ปจจัยท่ีทําใหดินมี
ลักษณะและสมบัติ
แตกตางกัน  

ม.2/7 ตรวจวัดสมบัติบาง
ประการของดิน โดยใช
เครื่องมือท่ีเหมาะสม

และนําเสนอแนว
ทางการใชประโยชนดิน
จากขอมูลสมบัติของดิน 

 

- ดินมีลักษณะและสมบัติ

แตกตางกันตามวัตถุตน
กําเนิดดิน ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิ

ประเทศ พืชพรรณ 
สิ่งมีชีวิต และระยะเวลา
ในการเกิดดิน และ

ตรวจสอบสมบัติบาง
ประการของดิน 

- ชั้นหนาตัดดินแตละชั้น

และแตละพ้ืนท่ีมีลักษณะ 
สมบัติ และองคประกอบ
แตกตางกัน 

-  ดินในแตละทองถ่ินมี
ลักษณะและสมบัติตางกัน
ตามสภาพของดิน จึง

นําไปใชประโยชนตางกัน 
-  การปรับปรุงคุณภาพดิน

ข้ึนอยูกับสภาพของดิน

เพ่ือทําใหดินมีความ
เหมาะสมตอการใช
ประโยชน 

15.อธิบายความหมายดิน 

กระบวนการเกิดดิน 
สมบัติของดิน ปจจัย
ควบคุมการเกิดของดินมี

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
เวลา สิ่งมีชีวิตในดิน วัตถุ
ตนกําเนิดดิน ทดสอบ

ความเปนกรด-เบสของ
ดิน 

16.อธิบายชั้นหนาตัดดิน แต

ละชั้นจะแตกตางกัน 
17.อธิบายลักษณะ และ

คุณสมบัติของดินท่ีเหมาะ

กับการนําไปใชประโยชน
ท่ีตางกัน 

18.อธิบายวิธีการปรบัปรุง

คุณภาพของดินใหเหมาะ
กับการใชประโยชนได 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
/ 
 

 
 
/ 

/ 

 
 
 

 
 
 

 
 
/ 

 
 
 

 
 
/ 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 
กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

5. โลก และ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

3. วิทยาศาสตร 
โลกและอวกาศ 

ว 3.2 ม.2/3 เปรียบเทียบขอดี
และขอจํากัดของ
พลังงานทดแทนแตละ

ประเภทจากการ
รวบรวมขอมูล และ
นําเสนอแนวทางการ

ใชพลังงานทดแทนท่ี
เหมาะสมในทองถ่ิน 

- ปโตรเลียม ถานหิน หิน
น้ํามัน เปนเชื้อเพลิง
ธรรมชาติท่ีเกิดจาก

กระบวนการเปลี่ยน แปลง
ทางธรณีวิทยา ซ่ึงแตละ
ชนิดจะมีลักษณะ สมบัติ

และวิธีการนําไปใช
ประโยชนแตกตางกัน 

19.อธิบายกระบวนการเกิด
ปโตรเลียม ถานหิน หิน
น้ํามัน มีลักษณะ สมบัติ 

และการใชประโยชน
แตกตางกัน 

20.อธิบายพลังงานทดแทน

และนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

 / 
 
 

 
 
/ 

/ 
 
 

 
 
/ 

    7 
 
 

 
 
5 

   ม.2/8 อธิบายปจจัยและ

กระบวนการเกิดแหลง
น้ําผิวดินและแหลงน้ํา
ใตดินจากแบบจําลอง 

ม.2/9 สรางแบบจําลองท่ี
อธิบายการใชน้ํา และ
นําเสนอแนวทางการ

ใชน้ําอยางยั่งยืนใน
ทองถ่ินของตนเอง 

 

-  แหลงน้ําบนโลก มีท้ังน้ําจืด 

น้ําเค็ม โดยแหลงน้ําจืดมีอยู
ท้ังบนดิน ใตดิน และใน
บรรยากาศ 

-  การใชประโยชนของแหลง
น้ํา ตองมีการวางแผนการ
ใช การอนุรักษ การปองกัน 

การแกไข และผลกระทบ 
ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

-  แหลงน้ําบนดินมีหลาย

ลักษณะข้ึนอยูกับลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะทางน้ํา 
และความเร็วของกระแสน้ํา

ในแตละฤดูกาล 

21.อธิบายแหลงน้ําบนโลก มี

น้ําบนดิน น้ําใตดิน และ
น้ําในบรรยากาศ 

22.บอกประโยชนของแหลง

น้ําในทองถ่ินได 
23.อธิบายวิธีการอนุรักษ

ทรัพยากรน้ําในทองถ่ิน 

24.อธิบายแหลงน้ําบนดิน
ข้ึนอยูกับลักษณะภูมิ
ประเทศ 

 

 /  

 
 
/ 

 
/ 
 

/ 

    4 

 
 
3 

 
3 
 

3 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 
กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการ

เรียนรู 
สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 

พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

   ม.2/10 สรางแบบจําลอง

ท่ีอธิบาย
กระบวนการเกิดและ
ผลกระทบของน้ํา

ทวม การกัดเซาะ
ชายฝงดินถลม หลุม
ยุบ แผนดินทรุด 

- น้ําบนดินบางสวนจะไหลซึมสูใต

ผิวดิน ถูกกักเก็บไวในชั้นดิน
และหิน เกิดเปนน้ําใตดิน ซ่ึง
สวนหนึ่งจะซึมอยูตามชองวาง

ระหวางเม็ดตะกอน เรียกวาน้ํา
ในดิน อีกสวนหนึ่ง จะไหลซึม
ลึกลงไป จนถูกกักเก็บไวตาม

ชองวางระหวางเม็ดตะกอน 
ตามรูพรุน หรือตามรอยแตก
ของหิน หรือชั้นหินเรียกวา น้ํา

บาดาล 
- สมบัติของน้ําบาดาลข้ึนอยูกับ

ชนิดของดิน แหลง แร และหิน

ท่ีเปนแหลงกัก เก็บน้ําบาดาล 
และชั้นหินอุมน้ํา 

25.อธิบายการเกิดน้ําบนดิน 

และน้ําบาดาล 
26.อธิบายสมบัติของน้ํา

บาดาล ชั้นของน้ํา

บาดาล 
 

 / 

 
/ 
 

 

     3 

 
4 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

    - การผุพังอยูกับท่ี การกรอน การ

พัดพา การทับถม และการตก

ผลึกเปนกระบวนการสําคัญท่ีทํา

ใหพื้นผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง

เปนภูมิลักษณตาง  ๆโดยมีลม นํ้า 

ธารนํ้าแข็ง คล่ืน และแรงโนม

ถวงของโลกเปนตัวการสําคัญ 

27.อธิบายการเปล่ียน แปลง

ท่ีเกิดจากธรรมชาติ การ

ผุพังอยูกับท่ี การกรอน 

การพัดพา การทับถม 

และการตกผลึก 

 

 /      5 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว22102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการ

เรียนรู 
สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 

พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

    -  โครงสรางของโลก
ประกอบดวยชั้นเปลือกโลก 
ชั้นเนื้อโลก และชั้นแกน

โลก โครงสรางแตละชั้นจะ
มีลักษณะและสวนประกอบ
แตกตางกัน 

28.อธิบายโครงสรางของโลก 
ประกอบดวยเปลือกโลก 
เนื้อโลก แกนโลก มี

ลักษณะและองคประกอบ
แตกตางกัน แผนเปลือก
โลก 

 

 /      7 

     ตอนท่ี 2 อัตนัย 
- อธิบายชั้นของดิน 

ประกอบดวยชั้นตางๆ มี
ลักษณะและองคประกอบ
แตกตางกัน และวัฎจักร

การเกิดดิน (16) 
- อธิบายโครงสรางของโลก 

ประกอบดวยเปลือกโลก 

เนื้อโลก แกนโลก มี
ลักษณะและองคประกอบ
แตกตางกัน แผนเปลือก

โลก (28) 
 

  
/ 

 
 
 

 
/ 

      
1 

 
 
 

 
1 

รวมจํานวนขอ 60 60+2 
 


	สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

