
โครงการสอนรายวิชา  เปิดโลกวิทยาศาสตร ์รหัสวิชา ว๒๐๒๒๕ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
1 ปฐมนิเทศ Unit 1 Nature Of Science  

Unit 2 Solution 
1.1 Definition and Composition of 
Solution 
1.2 Dissolution Property of Substance 
1.3 Concentration of Solution 
 
Unit 2 Animal Body System 
2.1 Circilatory System 
2.2 Respiratory System 
2.3 Excretory System 
2.4 Reproductive System 
2.5 Nervours System and Behaviours 
2.6 Coordination of body system in 
humans 

เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ความ สัมพั น ธ์ระหว่างส่ิงไม่มี ชี วิตกับ
ส่ิงมี ชี วิต  และความ สัมพั น ธ์ระห ว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 
การถ่ายทอด พลังงาน การเปล่ียนแปลง
แทนที่ ในระบบนิ เวศ ความหมายของ
ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
ส่ิ งแ วด ล้ อ ม รวม ทั้ งน ำค วาม รู้ ไป ใช้
ประโยชน์  

 

ใช้ส่ือการสอน
ออนไลน์ ผ่าน 
Google Meet 
ใน Classroom   
 
 
 

-บันทึกข้อตกลง
ในการเรียน กฎ 
กติกา เกณฑ์ใน
การเก็บคะแนน
ลงสมุด 

การตอบคำถาม 
การนำเสนอ
แนวคิด 
 

1 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
Unit 3 Separation Of Mixtures 
3.1 Separation of Heterogeneous and 
Homogeneous Mixtures 

๒ ธรรมชาติ
ของ
วิทยาศาส
ตร์ 
 

ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร ์
จิตวิทยาศาสตร ์
• วิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่าง

จากศาสตร์แขนงอื่น ๆ  
• องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาศัยข้อมูล

หลักฐานรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สร้างคำอธิบายที่น่าเช่ือถือและสอดคล้อง
กับหลักฐานนั้นมีการเปล่ียนแปลงได้เมื่อมี
หลักฐานเพิ่มเติมหรือหลักฐานใหม่ที่
สามารถล้มล้างแนวคิดหรือข้อสรุปเชิง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีลักษณะ
เฉพาะตัวเช่นองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยข้อมูล
หลักฐานที่น่าเช่ือถือมาประกอบการสร้าง
คำอธิบาย 

• เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วย
พื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การลาเลียงสาร
ผ่านเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง 
ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงาน
สัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง 
ๆ ของพืชทีท่ำงานสัมพันธ์กัน 

• เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

• ตระหนักถึงลักษณะสำคัญของ
วิทยาศาสตร์และลักษณะนิสัยของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด
ทางวิทยาศาสตร์ 

อธิบายผ่าน 
google Meet  
(Lecture 
Method) 

ใบงานที่ 1 
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
พัฒนาได้
อย่างไร 
 
ใบงานที่ ๒ วัตถุ
อะไรอยู่ในกล่อง 

คำถามท้าย
กิจกรรม 
 
แผนผังมโนทัศน์
หน่วยที่ ๑ 
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ 

 

๓-๔ หน่วยที่ ๒ 
สารละลาย 

บทที่ ๑ องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัย
ที่มีผลต่อสภาพละลายได ้

ออกแบบการทดลองและทดลองในการ
อธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำ

- การสอน แบบ
สืบ เสาะหา 

ใบงานกิจกรรม
ที่ 1 ระบุตัว

- การสังเกต 
- ตรวจใบงาน 
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แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
 สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็งของเหลว

และแก๊สสารละลายประกอบด้วยตัวทำละลาย
และตัวละลายก็รณีสารละลายเกิดจากสารที่มี
สถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากที่สุดจะเอา
เป็นตัวทำละลายก็รณีสารละลายเกิดจากสารที่มี 

ละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้
ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มี
ต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยใช้
สารสนเทศ 

ความรู้ 5E  
- Interactive 
Learning 

ละลายและตัว
ทำละลายได้
อย่างไร  
 
 

- ตรวจกิจกรรม 
- การนาเสนอ 
ผลงาน  

  • สภาพละลายได้ของสารในตัวทำละลาย
เป็นค่าที่บอกปริมาณของสารที่ละลายได้ใน
ตัวทำละลาย 100 กรัม จนได้สารละลาย
อิ่มตัว ณ อุณหภูมิและความดัน หนึ่งๆ 
สภาพละลายได้ของสารบ่งบอก
ความสามารถในการละลายได้ของตัว
ละลายในตัวทำละลาย ซึ่งความสามารถใน
การละลายของศาลขึ้นอยู่กับชนิดตัว
ละลายและตัวทำละลายอุณหภูมิและความ
ดัน 

• สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได้แตกต่าง
กันไปในตัวทำละลายที่แตกต่างกัน และ
สารต่างชนิดกันมีสภาพละลายได้ในตัวทำ
ละลายหนึ่ง ๆ ไม่เท่ากัน 

ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ใน
หน่วยความเข้มข้นเป็น 
ร้อยละ ปริมาตรต่อปรมิาตร มวลต่อมวล 
และมวลต่อปริมาตร 
 
 

กระบวนการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
บรรยาย 
(Lecture 
Method) 

ใบงานกิจกรรม
ที่ ๒ สารละลาย
อิ่มตัวคืออะไร 
 
ใบงานที่ ๓ 
ชนิดของตัว
ละลายและตัว
ทำละลายมีผล
ต่อสภาพละลาย
ได้ของสาร
อย่างไร 
 
ใบงานที่ ๔ 
อุณหภูมิมีผลต่อ

การสังเกต  
ตรวจใบงาน 
ตรวจกิจกรรม  
การนำเสนอ 
ผลงาน 

 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
• เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก สภาพ

ละลายได้ของสารจะเพิ่มขึ้น ยกเว้นแก๊ส
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สภาพละลายได้จะ
ลดลง ส่วนความดันมีผลต่อแก๊ส โดยเมื่อ
ความดันเพิ่มขึ้นสภาพละลายได้จะสูงขึ้น 

สภาพละลายได้
ของสารอย่างไร 
 

 

5 หน่วยที่ ๒ 
สารละลาย 

 

บทที่ ๒ ความเข้มข้นของสารละลาย 
เรื่องที่ ๑ ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย
ร้อยละ 
• ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นการระบุ

ปริมาณตัวละลายในสารละลาย หน่วยความ
เข้มข้นมีหลายหน่วย ที่นิยมระบุเป็นหน่วย
ร้อยละปริมาตรต่อปรมิาตร มวลต่อมวล 
และมวลต่อปริมาตร 

• ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร เป็นการระบุ
มวลตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยมวล
เดียวกัน นิยมใช้กับสารละลายที่มีสถานะ
เป็นของแข็ง 

• ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุมวล
ตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร 

ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้
เรื่อง ความเข้มข้นของสารไปใช้ โดย
ยกตัวอย่างการใช้สารละลาย 
ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

จัดการสอน
แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5E โดย
ใช้ส่ือการสอน
ออนไลน์ ผ่าน 
Google Meet 
ใน Classroom   
 
 

ใบงานที่ 5 การ
ระบุความ
เข้มข้นของ
สารละลายใน
หน่วยร้อยละได้
อย่างไร  

การสังเกต  
 
ตรวจใบงาน 
 
ตรวจกิจกรรม  
 
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๑ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
เป็นการระบุมวลตัวละลายในสารละลาย 
100 หน่วยปริมาตร นิยมใช้กับสารละลายที่
มีตัวละลายเป็นของแข็ง ในตัวทำละลายที่
เป็นของเหลว 

๖ หน่วยที่ ๓ 
ร่างกาย
มนุษย ์

 
 

บทที่ ๑ ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา 
เรื่องที่ ๑ ระบบหมุนเวียนเลือด 
• ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจ

หลอดเลือดและเลือด 
• หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็นส่ีห้องได้แก่หัวใจ

ห้องบนสองห้องและห้องล่างสองห้อง
ระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างมีล้ิน
หัวใจกัน 

หลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดอาเทอร์รี่หลอด
เลือดเวนหลอดเลือดฝอยซึ่งมีคงสร้างต่างกัน 

ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ
ที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
 

- การสอน แบบ
สืบ เสาะหา 
ความรู้ 5E  
 
กระบวนวิธีการ
คิดโดยใช้  
Mind 
Mapping 

ใบงานที่ ๑ 
เซลล์เม็ดเลือด
แดงมีลักษณะ
อย่างไร 
 
ใบงานที่ ๒ 
หัวใจทำงาน
อย่างไร 

การสังเกต  
 
ตรวจใบงาน 
 
ตรวจกิจกรรม  
 
 

๒ 

๗ หน่วยที่ ๓ 
ร่างกาย
มนุษย ์
 

เรื่องที่ ๑ ระบบหมุนเวียนเลือด 
• เลือกประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือด เพลตเลต 

และพลาสมา 
• การบีบและขายตัวของหัวใจทำให้เลือด

หมุนเวียนและลำเลียงสารอาหารแก๊สของ

อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดย
ใช้แบบจำลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการ
แลกเปล่ียนแก๊ส 
 

จัดการสอน
แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5E โดย
ใช้ส่ือการสอน
ออนไลน์ ผ่าน 

ใบงานที่ ๔ การ
หายใจเข้าและ
หายใจออก
เกิดข้ึนได้
อย่างไร  

การสังเกต  
ตรวจใบงาน 
ตรวจกิจกรรม  
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๑ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
เสียและสารอื่น ๆ ไปยังอวัยวะและเซลล์
ต่าง ๆทั่วร่างกาย 

• เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออก
จากหัวใจไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
ขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จาก
เซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือดและลำเลียงกลับเข้า
สู่หัวใจและถูกส่งไปแลกเปล่ียนแก๊สที่ปอด 

Google Meet 
ใน Classroom  
 
ใช้ส่ือออนไลน์
การทดลองจาก 
Youtube 
พร้อมวิเคาะห์
กลไกการหายใจ
โดยใช้
แบบจำลอง  

 
 

๘ หน่วยที่ ๓ 
ร่างกาย
มนุษย ์
 

เรื่องที่ ๒ ระบบหายใจ 
ระบบหายใจมีอวัยยะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
จมูก ท่อลม ปอด กระบังลม และกระดูกซี่โครง 

ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ 
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ 

- การสอน แบบ
สืบ เสาะหา 
ความรู้ 5E  

ใบงานที่ ๕ 
ปอดจุอากาศได้
เท่าใด  

การสังเกต  
ตรวจใบงาน 
ตรวจกิจกรรม  

๒ 

๙ หน่วยที่ ๓ 
ร่างกาย
มนุษย ์

 

เรื่องที่ ๒ ระบบหายใจ 
มนุษย์หายใจเข้าเพื่อนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่
ร่างกายเพื่อนำไปใช้ในเซลล์และหายใจออกเพื่อ
กำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกาย
อากาศเคล่ือนที่เข้าและออกจากปอดได้เนื่องจาก

ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ 
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ 

จัดการสอน
แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5E โดย
ใช้ส่ือการสอน
ออนไลน์ ผ่าน 

ใบงานที่ ๖  
ทำอย่างไร
เพื่อให้ระบบ
หายใจทำงาน
อย่างเป็นปกติ  

การสังเกต  
ตรวจใบงาน 
ตรวจกิจกรรม  
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๑ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
การเป็นแปลงปริมาตรและความดันของอากาศ
ภายในช่องอกซึ่งเกี่ยวกับการทำงานของกระบัง
ลมและกระดูกซี่โครง 

Google Meet 
ใน Classroom 

๑๐ หน่วยที่ ๓ 
ร่างกาย
มนุษย ์
 

เรื่องที่ ๒ ระบบหายใจ 
การสูบบุหรี่การสูดอากาศที่มีสารปนเป้ือนและ
การเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรคอาจทำ
ให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองซึ่งมีผลให้ความจุอากาศ
ของปอดลดลงดังนั้นจึงควรดูแลรักษาระบบ
หายใจให้ทำหน้าที่ปกติ 

ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ 
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ 

- การสอน แบบ
สืบ เสาะหา 
ความรู้ 5E  

สรุปผังมโนทัศน์ ตรวจกิจกรรม  
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๒ 

๑๑ หน่วยที่ ๓ 
ร่างกาย
มนุษย ์

 

• ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นหัวใจซึ่งอัตรา
การเต้นของหัวใจในขณะปกติและหลังการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ จะแตกต่างกันส่วนความ
ดันเลือดระบบหมุนเวียนเลือดเกิดจากการ
ทำงานของหัวใจและหลอดเลือด 

• อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละบุคคลที่เป็นโรคหัวใจและหลอด
เลือดจะส่งผลทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไม่เป็น
ปกติ 

• การออกกำลังกายการเลือกรับประทาน

บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด 
อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียน 

 

จัดการสอน
แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5E โดย
ใช้ส่ือการสอน
ออนไลน์ ผ่าน 
Google Meet 
ใน Classroom   
 
 

การนำเสนอการ
หมุนเวียนเลือด
ของหัวใจ  

การสังเกต  
ตรวจใบงาน 
ตรวจกิจกรรม  
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๑ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
อาหารการพักผ่อนและการรกัษาอารมณ์ให้
เป็นปกติจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแล
รักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ 

๑๒ หน่วยที่ ๓ 
ร่างกาย
มนุษย ์

 

เรื่องที่ ๓ ระบบขับถ่าย 
• ระบบอวัยวะขับถ่ายมีอวัยวะเกี่ยวข้องคือไต 

ท่อไต กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ
โดยมีไตทำหน้าที่กำจัดของเสีย เช่น ยูเรีย
แอมโมเนีย กรดยูริก รวมทัง้สารที่ร่างกาย
ไม่ต้องการออกจากเลือดการควบคุมสารที่มี
มากหรือน้อยเกนิไปเช่นน้ำ โดยขับออกมา
ในรูปของปัสสาวะ  

• การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเช่น
อาหารที่ไมม่ีรสเค็มจัด การดื่มน้ำสะอาดให้
ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ 

ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทาง
ไต 
ตระหนักถึงความสำคัญของระบบขับถ่าย
ในการกำจัดของเสียทางไต โดยการบอก
แนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ 

- การสอน แบบ
สืบ เสาะหา 
ความรู้ 5E  

 

ใบงานที่ ๑ ดูแล
รักษาไตอย่างไร 

การสังเกต  
ตรวจใบงาน 
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๒ 

๑๓ หน่วยที่ ๓ 
ร่างกาย
มนุษย ์
 

เรื่องที่ ๔ ระบบประสาท 
• ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมอง

และไขสันหลังจะทำหน้าที่ร่วมกับ
เส้นประสาทส่งเป็นระบบประสาทรอบนอก
ในการควบคุมการทำงานอวัยวะต่าง ๆ 

ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุม
การทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย 

จัดการสอน
แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5E โดย
ใช้ส่ือการสอน
ออนไลน์ ผ่าน 

ใบงานที่ ๑ 
ร่างกายจะมี
ปฏิกิริยาอย่างไร
เมื่อถูกเคาะ
บริเวณหัวเข่า 

การสังเกต  
ตรวจใบงาน 
ตรวจกิจกรรม  
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๑ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
รวมถึงการแสดงพฤติกรรมเพื่อการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

• เมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึกจะ
เกิดกระแสประสาทส่งไปตามเซลล์ประสาท
รับความรู้สึกไปยังระบบประสาทส่วนกลาง
แล้วส่งกระแสประสาทมาตามเซลล์ประสาท
ส่ังการไปยังหน่วยปฏิบัติการเช่นกัน
กล้ามเนื้อ 

Google Meet 
ใน Classroom   

๑๔ หน่วยที่ ๓ 
ร่างกาย
มนุษย ์
 

เรื่องที่ ๔ ระบบประสาท 
• ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อน

และมีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย
เท่านั้นฉันควรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่
กระทบกระเทือนต่อสมองหลีกเล่ียงการใช้
สารเสพติดติดเล้ียงภาวะเครียดและการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพือ่ดูแล
รักษาระบบประสาทให้เป็นปกติ 

ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
ประสาทโดยการบอกแนวทางในการดูแล
รักษารวมถึงการป้องกันการ
กระทบกระเทือนและอันตรายต่อสมอง
และไขสันหลัง 

- การสอน แบบ
สืบ เสาะหา 
ความรู้ 5E  

 

นำเสนอโรคและ
พฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดโรค
ประสาท 
 
 
 
 
 

การสังเกต  
ตรวจใบงาน 
ตรวจกิจกรรม  
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๒ 

๑๕ หน่วยที่ ๓ 
ร่างกาย

เรื่องที่ ๕ ระบบสืบพันธ์ุ 
• มนุษย์มีระบบสืบพันธ์ุที่ประกอบด้วยอวัยวะ

ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบสืบพันธ์ุของเพศชายและเพศหญิง 

จัดการสอน
แบบสืบเสาะหา 

ใบงานที่ ๑ การ
เปล่ียนแปลง

การสังเกต  
 

๑ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
มนุษย ์
 

ต่าง ๆ ทีท่ำหน้าที่เฉพาะโดยลังไข่ในเพศ
หญิงจะทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ส่วนอัณฑะใน
เพศชายจะทำหน้าที่สร้างเซลล์อสุจิ 

• ฮอร์โมนเพศทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออก
ของลักษณะทางเพศที่แตกต่างกันเมื่อเข้าสู่
วัยหนุ่มสาวจะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์
อสุจิการตกไข่การมรีอบเดือนและถ้ามีการ
ปฏิสนธิของเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิจะทำให้
เกิดการตั้งครรภ์ 

โดยใช้แบบจำลอง 
อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศ
หญิงที่ควบคุมการเปล่ียนแปลงของ
ร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของร่างกาย
เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการดูแลรักษา
ร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มี 
การเปล่ียนแปลง 

ความรู้ 5E โดย
ใช้ส่ือการสอน
ออนไลน์ ผ่าน 
Google Meet 
ใน Classroom   

ของร่างกายเมื่อ
เข้าสู่วัยหนุ่ม
สาวเป็นอย่างไร 

ตรวจใบงาน 
 
ตรวจกิจกรรม  
 
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๑๖ หน่วยที่ ๔ 
การ
เคลื่อนที่
และแรง 

บทที่ ๑ การเคลื่อนที่ 
เรื่องที่ ๑ ตำแหน่งของวัตถุระยะทางและการ
กระจัด 
 
 

พยากรณ์การเคล่ือนที่ของวัตถุที่เป็นผล
ของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่
กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
 

- การสอน แบบ
สืบ เสาะหา 
ความรู้ 5E  
 

ใบงานที่ ๑ระบุ
ตำแหน่งของ
วัตถุในห้องเรียน
ได้อย่างไร 
ใบงานที่ ๒ 
ระยะทางและ
ระยะห่าง
ระหว่างสอง
ตำแหน่ง 

 ๒ 

๑๗ หน่วยที่ ๔ บทที่ ๑ การเคลื่อนที่ เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่ จัดการสอน ใบงานที่ 3 การสังเกต  ๑ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
การ
เคลื่อนที่
และแรง 

เรื่องที่ ๒ อัตราเร็วและความเร็ว 
การเคล่ือนที่ของวัตถุเป็นการเปล่ียนตำแหน่ง
ของวัตถุเทียบกับตำแหน่งอ้างอิง โดยมีปริมาณที่
เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนที่ ซึง่มีทัง้ปริมาณสเกลาร์
และปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์เป็น
ปริมาณที่มีขนาด เช่นระยะทาง อัตราเร็ว 
ปริมาณเวกเตอร์ได้ปรมิาณทีม่ีทั้งขนาดและ
ทิศทางเช่น การกระจัดและความเร็ว 

เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุใน
แนวเดียวกัน 
อธิบายและคำนวณอัตราเร็วและความเร็ว
ของการเคล่ือนที่ของวัตถุโดยใช้สมการ 

V= 
𝑠

𝑡
 และ = �⃑�  = �⃑⃑� 

𝑡
  

เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและ
ความเร็ว 

แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5E โดย
ใช้ส่ือการสอน
ออนไลน์ ผ่าน 
Google Meet 
ใน Classroom   

อัตราเร็วและ
ความเร็ว
แตกต่างกัน
อย่างไร 

 
ตรวจใบงาน 
 
ตรวจกิจกรรม  
 
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๑๘ หน่วยที่ ๔ 
การ
เคลื่อนที่
และแรง 

บทที่ ๒ แรงในชีวิตประจำวัน 
เรื่องที่ ๑ แรงลัพธ์ 
แรงเป็นปริมาณวเวกเตอร์ว่ามีอะไรหลายแรง
กระทำต่อวัตถุแล้วแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีค่า
เป็นศูนย์วัตถุจะไม่เปล่ียนแปลงกันพื้นที ่

ว 2.2 ม.2/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงและ
แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 

- การสอน แบบ
สืบ เสาะหา 
ความรู้ 5E  

 

ใบงานที่ ๔ 
การรวบรวมใน
ระนาบเดียวกัน
ทำได้อย่างไร 

การสังเกต  
 
ตรวจใบงาน 
 
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๒ 

๑๙ หน่วยที่ ๔ 
การ
เคลื่อนที่
และแรง 

บทที่ ๒ แรงในชีวิตประจำวัน 
เรื่องที่ ๒ แรงเสียดทาน 

• แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดข้ึนระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อต้านการเคล่ือนที่
ของวัตถุนั้นโดยถ้าออกแรงกระทำต่อ

อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียด
ทานจนจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
ขนาดของแรงเสียดทาน 

จัดการสอน
แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5E โดย
ใช้ส่ือการสอน
ออนไลน์ ผ่าน 

ใบงานที่ ๕  
แรงเสียดทาน
เมื่อวัตถุไม่เขื่อน
ที่และวัตถุ
เคล่ือนที่

การสังเกต  
 
ตรวจใบงาน 
 
ตรวจกิจกรรม  

๑ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
วัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวให้เคล่ือนที่แรง
เสียดทานก็จะตามการเคล่ือนที่ของวัตถุ
แรงเสียดทานที่เกิดข้ึนในขณะที่วัตถุยัง
ไม่เคล่ือนที่เรียบแรงเสียดทานสถิตแต่
ถ้าวัตถุกำลังเคล่ือนที่แรงเสียดทานก็จะ
ทำให้วัตถุนั้นเคล่ือนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง
เรียกแรงเสียดทานนี้ว่า แรงเสียดทาน
จลน์ 

• ขนาดของแรงเสียดทานระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุขึ้นกับลักษณะ
ผิวสัมผัสและขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้ง
ฉากระหว่างผิวสัมผัส 

• กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางกิจกรรม
ต้องการแรงเสียดทานเช่นการเปิดฝา
เขียวขวดน้ำการใช้แผ่นกันล่ืนในห้องน้ำ
ตั้งกิจกรรมไม่ต้องการแรงเสียดทาน
เช่นกันรักวัตถุบนพื้นการใช้
น้ำมันหล่อล่ืนในรถยนต์ 

เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรง
อื่น ๆ ที่กระทำต่อวัตถุ 
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องแรง
เสียดทานโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มในสถานะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน 

Google Meet 
ใน Classroom   

 

แตกต่างกัน
อย่างไร 
 
ใบงานที่ ๖
ปัจจัยได้บ้างที่มี
ผลต่อขนาดของ
แรงเสียดทาน 

 
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๒๐ หน่วยที่ ๔ บทที่ ๒ แรงในชีวิตประจำวัน ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ - การสอน แบบ ใบงานที่ ๗ การสังเกต  ๒ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
การ
เคลื่อนที่
และแรง 

เรื่องที่ ๓ แรงและความดันของของเหลว 
• เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลว

กระทำต่อวัตถุในทุกทิศทางโดยแรงที่
ของเหลวกระทำตั้งฉากกับผิวของวัตถุต่อ
หนึ่งหน่วยพื้นที่เรียกว่าความดันของ
ของเหลว 

• ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์กับ
ความลึกจากระดับผิวหน้าของของเหลว
หรือบริเวณที่ลึกลงไปจากระดับผิวหน้าของ
ของเหลวมากขึ้นความดันของของเหลวจะ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากของเหลวที่อยู่ลึกกว่าจะมี
น้ำหนักของของเหลวด้านบนกระทำ
มากกว่า  

เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
ความดันของของเหลว 

 

สืบ เสาะหา 
ความรู้ 5E  
 

ปัจจัยใดบ้างที่มี
ผลต่อความดัน
ของของเหลว 

 
ตรวจใบงาน 
 
ตรวจกิจกรรม  
 
การนำเสนอ 
ผลงาน 

๒๑ หน่วยที่ ๔ 
การ
เคลื่อนที่
และแรง 

บทที่ ๒ แรงในชีวิตประจำวัน 
เรื่องที่ ๔ แรงพยุงของของเหลว 
• เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงพยุง

เนื่องจากของเหลวกระทำต่อวัตถุโดยมีทิศ
ขึ้นในแนวดิงการชมหรือการลอยของวัตถุ
ขึ้นกับน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุงถ้า

วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของ
วัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

สอนแบบสืบ
เสาะหา ความรู้ 
5E โดยใช้ส่ือ
การสอน
ออนไลน์ ผ่าน 
Google Meet 

ใบงานที่ ๘ แรง
พยุงของ

ของเหลวเป็น
อย่างไร 

 
ใบงานที่ ๙

ตรวจใบงานที่ 
๘ แรงพยุงของ
ของเหลวเป็น
อย่างไรและใบ
งานที่ ๙ ปัจจัย
ได้บ้างที่มีผลต่อ

๑ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลว
มีค่าเท่ากันวัตถุจะลอยนิ่งอยู่ในของเหลว
แต่ถ้าน้ำหนักของวัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุง
ของของเหลววัตถุจะจม 

ใน Classroom   ปัจจัยได้บ้างที่มี
ผลต่อขนาดของ

แรงพยุงของ
ของเหลว 

ขนาดของแรง
พยุงของ
ของเหลว 

๒๒ หน่วยที่ ๔ 
การ
เคลื่อนที่
และแรง 

บทที่ ๒ แรงในชีวิตประจำวัน 
เรื่องที่ ๕ โมเมนต์ของแรง 
• เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่าน

ศูนย์กลางมวลของวัตถุจะเกิดโมเมนต์ของ
แรงทำให้วัตถุรอบศูนย์กลางมวลของวัตถุ
นั้น 

• โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่
กระทำต่อวัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไป
ตั้งฉากกับแนวแรง  

ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของแรง 
เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน 
และคำนวณโดยใช้สมการM = Fl 

- การสอน แบบ
สืบ เสาะหา 
ความรู้ 5E  
 

ใบงานที่ ๑๐ 
โมเมนต์ของแรง

คืออะไรทำ
อย่างไรให้ไม้

เมตรอยู่ในแนว
ระดับ 

การมีส่วนร่วม
เปิดไมค์ตอบ
คำถาม 
 
ตรวจใบงานที่ 
๑๐ โมเมนต์
ของแรงคืออะไร
ทำอย่างไรให้ไม้
เมตรอยู่ในแนว
ระดับ 

๒ 

๒๓-๒๔ หน่วยที่ ๔ 
การ
เคลื่อนที่
และแรง 

บทที่ ๒ แรงในชีวิตประจำวัน 
เรื่องที่ ๖ แรงและสนามของแรง 
• วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบ

แรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสนาม
บอลถั่วจะมีทิศพุ่งเข้าหาวัตถุที่เป็นแหล่ง

เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก
สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง และ
ทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแต่
ละสนามจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรง

 Google Meet 
ใน Classroom   

ใบงานที่ ๑๑ 
สนามแม่เหล็ก
เป็นอย่างไร
ขนาดของไม่ลิ
ขึ้นอยู่กับอะไร 

ตรวจใบงานที่ 
๑๑ 
สนามแม่เหล็ก
เป็นอย่างไร
ขนาดของไม่ลิ

๑ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

เรื่อง/สาระการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 
ของสนามโน้มถ่วง 

• วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าจะมีสลามไฟฟ้าอยู่
โดยรอบเล่นไฟฟ้าทีก่ระทำต่อวัตถุที่มีประจุ
จะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือออกจากวัตถุที่มี
ประจุที่เป็นแหล่งของสนามไฟฟ้า 

ไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงทีก่ระทำต่อวัตถุ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโนม้ถ่วงที่
กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ กับ
ระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได ้

ขึ้นอยู่กับอะไร 
 

 
 
 


