
ประมวลรายวิชา  (Course  Syllabus) 

1. รหัสวิชา   ว 32242 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 1.5 
3.ชื่อวิชา   ชีววิทยา  
4. ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ชื่อผู้สอน  นายสมชาย  วงษ์พานิช  
8. เงื่อนไขรายวิชา  -  
9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม  
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 3คาบ : สัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในร่างกายของ
สัตว์และมนุษย์ ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบน้ าเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน การน าประโยชน์มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกาย 
ศึกษาโครงสร้างและอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ ศึกษา
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การรับรู้และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และ
มนุษย์ เซลล์ประสาทและการท างานของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลังที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบ
ประสาท การท างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและการท างาน
ของอวัยวะรับความรู้สึกที่เก่ียวกับนัยน์ตากับการมองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับการดมกลิ่น ลิ้นกับ
การรับรส และผิวหนังกับการรับความรู้สึก ศึกษาระบบต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่
ส าคัญ การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนและฟีโรโมนในสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของ
สัตว์ พฤติกรรมเป็นมาแต่ก าเนิดและ พฤติกรรมเป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการพัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์โดยการ
ใช้เสียง ท่าทาง และสารเคมี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลภาพของร่างกายสัตว์และ
มนุษย์โดยการท างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลือง และ
ระบบภูมิคุ้มก้ัน 



2. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 
3. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการท างานของระบบประสาทและอวัยวะ

รับความรู้สึก 
4.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการท างานของระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย 
5.สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ 
 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1.นักเรียนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกัน  
 2. นักเรียนเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 3. นักเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน 
 4.นักเรียนเรียนการสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป  
 5.นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง 
 6.  นักเรียนเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน 
7.  นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวนคาบ 

1-8 1.การรักษาดุลย
ภาพในร่างกาย 

- ระบบหายใจ 
- ระบบขับถ่าย 
- ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบน้ าเหลือง
และระบบภูมิคุ้มก้ัน 

-ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
-กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 
-ฟังค าบรรยาย 
-การทดลอง อภิปราย การ
อธิบาย และสรุป  

8 
6 
12 
 
 

 

9-10 2.การเคลื่อนที่
ของสิ่งมีชีวิต 

-การเคลื่อนที่ของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
-การเคลื่อนที่ของสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง 
-การเคลื่อนที่ของสัตว์
มีกระดูกสันหลัง 

-ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
-กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 
-ฟังค าบรรยาย 
-การทดลอง อภิปราย การ
อธิบาย และสรุป  

0.5 
 

1.5 
 
4 
 

 
11-14 3.ระบบประสาท 

 
-การรับรู้และการ
ตอบสนอง 

-ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

0.5 
 



-เซลล์ประสาท 
-การท างานของเซลล์
ประสาท 
-ศูนย์ควบคุมระบบ
ประสาท 
-การท างานของระบบ
ประสาท 
-อวัยวะรับความรู้สึก 

-กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 
-ฟังค าบรรยาย 
-การทดลอง อภิปราย การ
อธิบาย และสรุป  
 

0.5 
2 
 
3 
 
2 
 
4 

15-18 4.ระบบต่อมไร้ท่อ -ต่อมไร้ท่อ 
-ฮอร์โมนจากต่อมไร้
ท่อและอวัยวะที่ส าคัญ 
-การรักษาดุลยภาพ
ของร่างกายด้วย
ฮอร์โมน 
-ฟีโรโมน 

-ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
-กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 
-ฟังค าบรรยาย 
-การทดลอง อภิปราย การ
อธิบาย และสรุป  

0.5 
8.5 

 
0.5 

 
 

0.5 
19-20 5.พฤติกรรมของ

สัตว์ 
-กลไกการเกิด
พฤติกรรมชองสัตว์ 
-ประเภทพฤติกรรม
ของสัตว์ 
-ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมกับ
พัฒนาการของระบบ
ประสาท 
-การสื่อสารระหว่าง
สัตว์ 

-ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
-กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 
-ฟังค าบรรยาย 
-การทดลอง อภิปราย การ
อธิบาย และสรุป  
 

0.5 
 
4 
 

0.5 
 
 

 
1 

15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
 1. ก่อนกลางภาค (2 5 คะแนน) 
 1.1 ทดสอบประจ าหน่วย (15 คะแนน)  
 1.2 แบบฝึกหัด  ประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม  การน าเสนอผลงาน (10 
คะแนน) 
 2. กลางภาค ( 20 คะแนน) 
 3. หลังกลางภาค (2 5 คะแนน) 
 3.1 ทดสอบประจ าหน่วย (15 คะแนน)  
 3.2 แบบฝึกหัดประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม  การน าเสนอผลงาน (10 คะแนน)  



 4. สอบปลายภาค (30 คะแนน)  
16. แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ห้องสมุด  
 2. เว็บไซด์  
 3. ห้องสมุดประชาชน 
 
      ลงชื่อ ......................................................  
       (นายสมชาย  วงษ์พานิช)  
        ผูจ้ัดท า  
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
   ลงชื่อ ......................................................  
    (นางสุภรรณี ดีเจริญ)  

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 
   ลงชื่อ ......................................................  
    (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย)  

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 
   ลงชื่อ ......................................................  
    (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว)  


