
 

ประมวลรายวิชาวิทยาศาสตร์        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    2 
 

1. ช่ือรายวิชา  ระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิต                                         รหัสวิชา  ว20243 
    จ านวน   2    คาบ/สัปดาห์                                           จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                                              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  
   ภาคเรียนที่  1                                          ปีการศึกษา  2558 
   ครูผู้สอน  นายจิรวิทย์  สิริโชคสิทธิชัย 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบการย่อยอาหารของคน กระบวนการจัดการอาหาร 
โครงสร้างปอด ระบบหายใจของคน ระบบการขับถ่าย และระบบหมุนเวียนโลหิตแบบเปิดและปิด ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด การไหลเวียนของเลือดและความดันเลือด องค์ประกอบของเลือด ก ารแลกเปลี่ยนสารที่เส้น
เลือดฝอย ระบบภูมิคุ้มกัน  

โดยการน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าเสนอผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ อย่างเป็นระบบ อีกทั้งเห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ไปใช้ในทักษะชีวิตประจ าวัน และมีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
3. ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบ ย่อยอาหาร  ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ 
              ขับถ่าย  ของมนุษย์และสัตว์รวมทั้งของมนุษย์ 
 2. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ มนุษย์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
          3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4. โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ว.1.1 

ข้อ 1 
- ระบบย่อยอาหาร 
ประกอบด้วยอวัยวะหลาย
ชนิดที่ท างานอย่าง เป็นระบบ 
 

-ระบบย่อย
อาหาร 

10 25 

2 ว.1.1 
ข้อ 1 

-ระบบหายใจ  ของสัตว์และ
ของมนุษย์ในแต่ละระบบมี
การท างานที่สัมพันธ์กันท าให้
มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปกติ ถ้าระบบใดระบบหนึ่ง
ท างานผิดปกติ 

 
ระบบหายใจ 
 

 
12 
 

 
30 
 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 ว.1.1 
ข้อ 1 

ระบบขับถ่าย ของสัตว์และ
มนุษย์ ในแต่ละระบบ มีการ
ท างานที่สัมพันธ์กันท าให้
มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปกติ ถ้าระบบใดระบบหนึ่ง
ท างานผิดปกติ 

ระบบขับถ่าย 8 20 

4 ว.1.1 
ข้อ 1 

ระบบหมุนเวียนเลือด  ของ
สัตว์และมนุษย์ในแต่ละระบบ
มีการท างานที่สัมพันธ์กันท า
ให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง

ระบบหมุนเวียน
เลือด 

10 25 



 

ปกติ ถ้าระบบใดระบบหนึ่ง
ท างานผิดปกติ 

 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             1.  ศึกษา  ส ารวจ ออกแบบและท าการทดลองเกี่ยวกับกระบวนการในระบบการย่อยอาหารของคน    
                 และสัตว ์

  2. ศึกษา  ส ารวจ ออกแบบและท าการทดลองเก่ียวกับกระบวนการในระบบการหายใจของคนและสัตว์ 
            3.  ศึกษา  ส ารวจ ออกแบบและท าการทดลองเกี่ยวกับกระบวนการในระบบการขับถ่ายของคนและสัตว์ 
                ของคนและสัตว์ 
            4.  ศึกษา  ส ารวจ ออกแบบและท าการทดลองเกี่ยวกับกระบวนการในระบบการไหลเวียนของโลหิต 
                 ของคนและสัตว์ 

  5.  จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      
คะแนนเต็ม       100    คะแนน 
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80  :  20 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 

 

1 ก่อนกลาง
ภาค 

-สอบย่อย 
-ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    -ท าการทดลองศึกษาระบบการย่อยอาหาร 
และระบบหายใจของคนและสัตว์ 
    - ใบงาน/ รายงานผลการศึกษาทดลอง 

      - สรุปผังมโนทัศน์ 

1-2 
1-2 

 
 
 

10 
10 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 1-2 20 
ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 

 

3 หลังกลาง
ภาค 

-สอบย่อย 
-ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    -ท าการทดลองศึกษาระบบการขับถ่ายและระบบ
หมุนเวียนเลือดของคนและสัตว์ 
    -  ผังมโนทัศน์ 
    -โครงงานวิทยาศาสตร์    

3-4 
3-4 

 
3-4 

 
4 

10 
5 

 
5 
 

10 
4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 3-4 

 
20 

 
6.2  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

  6.2.1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  6.2.2     ซื่อสัตย์สุจริต 
  6.2.3     มีวินัย 
  6.2.4     ใฝ่เรียนรู้ 
  6.2.5     อยู่อย่างพอเพียง 
  6.2.6      มุ่งม่ันในการท างาน 
  6.2.7     รักความเป็นไทย 
  6.2.8     มีจิตสาธารณะ 
6.3  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    
  6.3.1     สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถ
สร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
  6.3.2     สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 



 

  6.3.3     สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและ
ความเป็นไปของเรื่องที่อ่าน 
  6.3.4     สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดได้จากการอ่าน 
  6.3.5     สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดย
การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 
 

  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

 

6.4      สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 
  6.4.1   ความสามารถในการสื่อสาร 
  6.4.2   ความสามารถในการคิด 
  6.4.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  6.4.4   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  6.4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 -ใบงาน 
 -อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ 
 -สื่อพาวเวอร์พอยต์ 
 
8. รายช่ือแบบเรียน 

- หนังสือเรียนสาระการเรียนพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมชีววิทยาเล่ม 2 
 
9. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 
 -ชีววิทยา 1และเล่ม 2  :ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสอวน. 
 
10. แหล่งข้อมูล  Website 
 -htt:www.digitalfrog.com/resources/froggallery.html    มีภาพประกอบและanimation ของกบ
ทุกระบบครบ 
 --htt:www.kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK8/chapter6/t8-6-i1.htm  ประกอบด้วยหัวข้อ
นักวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญท่ีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเลือดมีใครบ้าง,ส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง,ส่วนประกอบของ
เม็ดเลือดขาว,เกล็ดเลือดและพลาสม่าต่างกันอย่างไร    
  
 
 

 


