
ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                  โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) 
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****************************************************************************** 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาเก่ียวกับดุลยภาพของชีวิตและการด ารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในร่างกายของสัตว์และมนุษย์ ศึกษา
โครงสร้างและการท างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน 
การน าความรู้ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกาย ศึกษาโครงสร้างและอวัยวะที่ใช้ในการ
เคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ ศึกษาระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การรับรู้และ
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ เซลล์ประสาทและการท างานของเซลล์ประสาท สมองและไข
สันหลังที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบประสาทการท างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ 
โครงสร้างและการท างานของอวัยวะรับความรู้สึกที่เก่ียวกับนัยน์ตากับการมองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับการดม
กลิ่น ลิ้นกับการรับรส และผิวหนังกับการรับความรู้สึก ศึกษาระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างและการท างานของต่อมไร้
ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่ส าคัญ การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนและฟีโรโมนในสัตว์ 
ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรมเป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์โดยการใช้เสียงท่าทาง 
และสารเคม ี
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 

2. ผลการเรียนรู้ 
 

1. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว์และมนุษย์โดยการ
ท างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน 

2. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 
3. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการท างานของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 
4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการท างานของระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย 
5. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
หมายเหตุ ในการจัดการเรียนรู้ให้ด าเนินกิจกรรมให้บรรลุถึงมาตรฐาน ว 8.1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วย 
 



โครงสร้างรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                   โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) 
รายวิชา ชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 31242                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา 3 คาบ/สัปดาห์                     จ านวน 1.5 หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2                  
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา

เรียน 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 บทที่ 6 การ
รักษาดุลย
ภาพใน
ร่างกาย 
 

1. สืบค้นข้อมูล ทดลอง 
อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ
การรักษาดุลยภาพของ
ร่างกายสัตว์และมนุษย์
โดยการท างานของระบบ
หายใจ ระบบขับถ่าย 
ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบน้ าเหลือง และระบบ
ภูมิคุ้มกัน 

6.1 ระบบหายใจ 
6.2 ระบบขับถ่าย 
6.3 ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบน้ าเหลือง และระบบ
ภูมิคุ้มกัน 
 

24 20 

2 บทที่ 7 การ
เคลื่อนที่ของ
สิ่งมีชีวิต 

2. สืบค้นข้อมูลทดลอง 
อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 

7.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียว 
7.2 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง 
7.3 การเคลื่อนที่ของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง 

6 10 

สอบกลางภาค 20 
3 บทที่ 8 ระบบ

ประสาทและ
อวัยวะรับ
ความรู้สึก 

3. สืบค้นข้อมูล ทดลอง 
อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ
การท างานของระบบ
ประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สึก 

8.1 การรับรู้และการ
ตอบสนอง 
8.2 เซลล์ประสาท 
8.3 การท างานของเซลล์
ประสาท 
8.4 ศูนย์ควบคุมระบบ
ประสาท 
8.5 การท างานของระบบ
ประสาท 
8.6 อวัยวะรับความรู้สึก 

12 20 

 



 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา

เรียน 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 บทที่ 9 ระบบ
ต่อมไร้ท่อ 

4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย 
และสรุปเกี่ยวกับการ
ท างานของระบบต่อมไร้
ท่อในร่างกาย 

9.1 ต่อมไร้ท่อ 
9.2 ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ
และอวัยวะที่ส าคัญ 
9.3 การรักษาดุลยภาพของ
ร่างกายด้วยฮอร์โมน 
9.4 ฟีโรโมน 

10 15 
(สอบ
ปลาย
ภาค) 

5 บทที่ 10 
พฤติกรรมของ
สัตว์ 

5. สืบค้นข้อมูล ทดลอง 
อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของสัตว์ 

10.1 กลไกการเกิดพฤติกรรม
ของสัตว์ 
10.2 ประเภทพฤติกรรมของ
สัตว์ 
10.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมกับพัฒนาการของ
ระบบประสาท 
10.4 การสื่อสารระหว่างสัตว์ 

6 5 
(สอบ
ปลาย
ภาค) 

สอบปลายภาค(บทที่ 9=15 คะแนน + บทที่ 10 = 5 คะแนน) 20 
สมุดงาน และงานค้นคว้ารายงาน 10 

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ชีววิทยา 2 ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้  
ดังนี้    
 4.1 ประเมินจากสมุดงาน และรายงานค้นคว้า      10   คะแนน  
 4. 2 ประเมินจากการสอบย่อย 3 ครั้ง        50   คะแนน  
 4. 3 ประเมินจากการสอบกลางภาค       20   คะแนน  
 4. 4 ประเมินจากการสอบปลายภาค       20   คะแนน  
        รวม   100 คะแนน  
 รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้  
 4.1 การประเมินจากแบบฝึกหัด และรายงาน ( 10 คะแนน) 

การประเมินจากแบบฝึกหัด รายวิชาชีววิทยา 2 ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ก าหนดหัวข้อการ
ประเมิน ดังแสดงในตารางข้างล่าง  ดังนี้ 
 
รายการ รูปแบบของงาน วันที่มอบหมายงาน ก าหนดส่ง เวลาที่นักเรียนควรใช้ คะแนน 

1 งานเดี่ยว 
สรุปสาระส าคัญแต่ละ
บทเรียนในรูปแบบ 
โน้ตย่อ หรือmind mapping 
จ านวน 5 บท 

เริ่มเรียน เมื่อจบ
บทเรียนแต่ละ
บท 

ตามความเหมาะสม 10 

2 งานกลุ่ม 
แบ่งกลุ่มสืบค้น ท ารายงาน
โรคที่เก่ียวข้องกับระบบ
ทางเดินหายใจ 

สัปดาห์ที่3 สัปดาห์ที่ 4 1 สัปดาห์ 10 

3 งานกลุ่ม 
แบ่งกลุ่มสืบค้น ท ารายงาน
เรื่องความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
กระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ 

สัปดาห์ที่ 10 สัปดาห์ที่ 11 1 สัปดาห์ 10 

4 งานเดี่ยว 
สืบค้น ค้นคว้ารายงาน
เกี่ยวกับความผิดปกติที่
เกี่ยวข้องกับอวัยวะรับ
ความรู้สึก อาการ การป้องกัน
และการรักษา รวมทั้งการ
ดูแลให้อวัยวะรับความรู้สึก
ท างานได้อย่างปกติ 

สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 15 1 สัปดาห์ 10 

รวม 40 คะแนน  คิดเป็นคะแนนสุดท้าย = 10 คะแนน 
 



  
 
 4.3  การประเมินจากการสอบย่อย ( 50 คะแนน)  

รายวิชานี้มีการสอบย่อย 3 ครั้ง  ดังนี้ 
  4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1  สัปดาห์ที่  8   เวลาที่ใช้ในการสอบ 30  นาที  20  คะแนน 
  4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2  สัปดาห์ที่  10  เวลาที่ใช้ในการสอบ 20  นาที  10  คะแนน 
  4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3  สัปดาห์ที่  14  เวลาที่ใช้ในการสอบ 30  นาที  20  คะแนน 
   
 

เนื้อหาที่สอบ  ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังตาราง  
 

หัวข้อที่ใช้ในการสอบ ลักษณะแสดงจ านวนข้อสอบ คะแนน 
การสอบย่อยครั้งที่ 1 บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ปรนัย 40 ข้อ 20 
การสอบย่อยครั้งที่ 2 บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ปรนัย 20 ข้อ 10 
การสอบย่อยครั้งที่ 3 บทที่ 8 ระบบประสาทและอวัยวะรับ       
                                    ความรูส้ึก 

ปรนัย 40 ข้อ 20 

รวม 50 
 
 4.4  การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)   

      ก าหนดการสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ  50  นาที   คะแนน 20 คะแนน  
เนื้อหาที่สอบ  ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบกลางภาค  มีรายละเอียด ดังตาราง  
 

หัวข้อที่ใช้ในการสอบ ลักษณะแสดงจ านวนข้อสอบ คะแนน 
บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย 
บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 

ปรนัย  40 ข้อ 20 

 
 4. 5  การประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน)  

ก าหนดการสอบปลายภาค สัปดาห์ที่  20  เวลาที่ใช้ในการสอบ 50 นาที คะแนน  20  คะแนน  
เนื้อหาที่สอบ  ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบ  มีรายละเอียด ดังตาราง 
 

หัวข้อที่ใช้ในการสอบ ลักษณะแสดงจ านวนข้อสอบ คะแนน 
บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ ปรนัย  30 ข้อ 15 
บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์ ปรนัย  10 ข้อ 5 

รวม 20 
 
 
 
 



อนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

รายวิชา ชีววิทยา 2  รหัสวิชา ว 31242 
หน่วยกิต      1.5   จ านวน    3       คาบ/สัปดาห์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ ...................................................... ผู้สอน 
(นางฉวีวรรณ  งามวงศ์วาน) 

 
 
 

ลงช่ือ ................................................................   
( นางวัลลภา ปู่ชูประเสริฐ ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................................   
( นางสุรีย์พร  ศรีวัฒนะ ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................................   
( นายวัชระ  บุปผามาศ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 
 


