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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ฉบับย่อ 
รายวิชา ว30263   กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว SCI30263  Animal Anatomy and Physiology      จ านวนหน่วยกิต 1.5  หน่วยกิต 
เวลาเรียน  3 คาบ / สัปดาห์                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                                            ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา อภิปราย  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเรียงโครงสร้าง รูปร่างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์   ศึกษา ท า
ปฏิบัติการ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหาร  เปรียบเทียบโครงสร้างหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ย่อยอาหาร การท างานของระบบหมุนเวียน
โลหิตของสัตว์บางชนิดและมนุษย์  ระบบน้ าเหลืองและระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์  ระบบหายใจและกลไกการแลกเปลี่ยนแก๊ส  ระบบขับถ่ายและการรักษาดุลยภาพ ระบบ
ประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบโครงร่างและการเคลื่อนไหวของสัตว์ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ระบบสืบพันธุ์ การเจริญพัฒนาของสัตว์บางชนิดและ
มนุษย์  และสืบค้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสืบพันธุ์    ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบต่าง ๆของมนุษย์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย อธิบายและก ารสรุป 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้และความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
(จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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2. ตัวช้ีวัด 
1. อภิปราย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเรียงโครงสร้าง รูปร่างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์  
2. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล อภิปราย เปรียบเทียบและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการท างานของระบบการย่อยอาหาร   
3. ส ารวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการท างานของระบบหมุนเวียนโลหิตของสัตว์บางชนิดและมนุษย์   
4. ส ารวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับระบบน้ าเหลืองและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และน าความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ 
5. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย เปรียบเทียบ และสรุปโครงสร้างและกลไกที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์บางชนิดและมนุษย์   
6. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขับถ่ายและอวัยวะขับถ่ายของสัตว์บางชนิดและการท างานของไตกับการรักษาดุลยภาพของน้ าและแร่

ธาตุของร่างกายมนุษย ์
7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อ่ืน ๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
8. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของระบบโครงร่าง กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อและการเคลื่อนไหวของสัตว์ 
9. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบอภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญพัฒนาของสัตว์  และ

สืบค้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ 
10. ส ารวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และวิเคราะห์ เกี่ยวกับสรีรวิทยาของระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือวิเคราะห์อาการ

ผิดปกติทางร่างกาย  
11. สืบค้นข้อมูล อภิปราย น าความรู้เรื่องของการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและการท างานของระบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จ าลองหรือชีวิตประจ าวันได้

อย่างเหมาะสม 
12. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบต่าง ๆ  

 
 

3. ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ 
(จ านวน) 

เนื้อหา/หัวข้อ 
(ปฏิบัติการ) 

ตัวช้ีวัด รูปแบบการสอน สื่อการเรียนการสอน 

1 1 
(1คาบ) 

ปฐมนิเทศ       
-  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
-  ลักษณะเนื้อหาวิชา  
-  วิธีการเรียนการสอน 
-  การวัดผลและการประเมินผล 

 - บรรยาย 
 

- powerpoint 
- แผนการจัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้
ฉบับย่อ 

1 2-3 
(2 คาบ) 

บทที่ 1 เนื้อเยื่อสัตว์ 

 

1. อภิปราย และสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะส าคัญของสัตว์ 
และความสัมพันธ์การจัดเรียง
โครงสร้าง รูปร่างและหน้าที่ของ
เนื้อเยื่อสัตว์  

- บรรยาย 
- แผนผังจ าแนกชนิดของ

เนื้อเยื่อสัตว์ 
- กิจกรรม problem 

base learning/inquiry 
เนื้อเยื่อในร่างกายสัตว์   

- Powerpoint 
- เว็บไซต์ 
- กิจกรรม problem 

base learning/inquiry 

2-3 4-9  
(6 คาบ) 

บทที่ 2 ระบบย่อยอาหาร 

2.1 ประเภทของการย่อยอาหาร 
2.2 การย่อยอาหารของสัตว์ 
2.3 การย่อยอาหารของคน 

2.ส ารวจ สืบค้นข้อมูล อภิปราย 
เปรียบเทียบและสรุปเกี่ยวกับ
โครงสร้างและการท างานของ
ร ะ บ บ ย่ อ ย อ า ห า ร เ พ่ื อ ให้
ส ารอาห ารที่ จ า เป็ น ต่ อการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต   

- บรรยาย 
- ปฏิบัติการกายวิภาค

ทางเดินอาหารของ
ไส้เดือนดิน  

- กิจกรรมส ารวจกาย
วิภาคเปรียบเทียบ

- Powerpoint 
- บทปฏิบัติการ 
-  เว็บไซต์ 
- ตัวอย่างกระเพาะอาหาร

ของสัตว์ชนิดต่างๆ 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ 
(จ านวน) 

เนื้อหา/หัวข้อ 
(ปฏิบัติการ) 

ตัวช้ีวัด รูปแบบการสอน สื่อการเรียนการสอน 

12. สืบค้นข้อมูล และอภิปราย
เกี่ ย วกับ ความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ เพ่ือการ
รักษาดุลยภาพร่างกายของสัตว์
บางชนิดและมนุษย์ 

ตัวอย่างกระเพาะอาหาร
สัตว์ชนิดต่าง ๆ 

4-5 10-14  
(5 คาบ) 

บทที ่3 ระบบหมุนเวียนโลหิต 
3.1ประเภทของระบบหมุนเวียนของสัตว์ 
3.2 ระบบหมุนเวียนโลหิตของคน 
3.3  หมู่เลือดและการให้เลือด  

3.ส ารวจ ตรวจสอบ สืบค้น
ข้อมูล อภิปราย และอธิบาย
เกี่ยวกับการท างานของระบบ
หมุนเวียนโลหิตของสัตว์บาง
ชนิดและมนุษย์ระบบน้ าเหลือง
และระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ 
12.สืบค้นข้อมูล และอภิปราย
เกี่ ย วกับ ความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ เพ่ือการ
รักษาดุลยภาพร่างกายของสัตว์

- บรรยาย 
- กิจกรรม problem 

base learning/inquiry 
โรคที่เก่ียวกับระบบ
หมุนเวียนโลหิต  

- ปฏิบัติการกายวิภาคของ
หัวใจหมู  

- สาธิตการไหลเวียนเลือด
บริเวณหางปลา 

- Powerpoint 
- บทปฏิบัติการ 
- กิจกรรมproblem base 

learning/inquiry  
- เว็บไซต์ 
- ชุดสาธิตการไหลเวียน

เลือดบริเวณหางปลา 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ 
(จ านวน) 

เนื้อหา/หัวข้อ 
(ปฏิบัติการ) 

ตัวช้ีวัด รูปแบบการสอน สื่อการเรียนการสอน 

บางชนิดและมนุษย์ 

5-6 15-17 
(3 คาบ) 

บทที ่4  ระบบภูมิคุ้มกัน 
4.1 ระบบน้ าเหลือง  
4.2 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

4.อธิบายเกี่ยวกับระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายและน า
ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษา
สุขภาพ 
12.สืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ เพ่ือการ
รักษาดุลยภาพร่างกายของสัตว์
บางชนิดและมนุษย์ 

- บรรยาย 
- กิจกรรม problem 

base learning/inquiry
โรคที่เก่ียวกับระบบ
ภูมิคุ้มกัน 

- powerpoint 
- เว็บไซต์ 
- กิจกรรม problem 

base learning/inquiry 

6-7 18-21  
(4 คาบ)  

บทที ่5 ระบบหายใจ 
5.1  การแลกเปลี่ยนแก๊สในร่างกายสัตว์ 
5.2 การหายใจของคน 
 

5.สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ 
อภิปราย เปรียบเทียบ และสรุป
โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
แก๊สของสิ่งมีชีวิต และกลไกใน
การแลกเปลี่ยนแก๊ส 

- บรรยาย 
- ปฏิบัติการกายวิภาคของ

ปอดหม ู 
- สาธิตกลไกการหายใจ 

- Powerpoint 
- บทปฏิบัติการ 
- เว็บไซต์ 
- ชุดจ าลองกลไกการ

หายใจ 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ 
(จ านวน) 

เนื้อหา/หัวข้อ 
(ปฏิบัติการ) 

ตัวช้ีวัด รูปแบบการสอน สื่อการเรียนการสอน 

12. สืบค้นข้อมูล และอภิปราย
เกี่ ย วกับ ความก้ าวหน้ าขอ ง
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ เพ่ือการ
รักษาดุลยภาพร่างกายของสัตว์
บางชนิดและมนุษย์ 

8-9 22-27  
(6 คาบ) 

บทที ่6 การรักษาดุลยภาพกับระบบ
ขับถ่าย   
6.1 การรักษาสมดุลอุณหภูมิภายใน
ร่างกาย 
6.2 การรักษาสมดุลเกลือแร่และน้ าใน
ร่างกาย 
6.3 การก าจัดของเสียพวกไนโตรเจน 
6.4 การขับถ่ายของสัตว์ 
6.5 การขับถ่ายของคน 
 

6.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ
ขับถ่ายของสิ่ งมีชี วิต อวัยวะ
ขับถ่ายและการท างานของไตกับ
การรักษาดุลยภาพของน้ าและ
แร่ธาตุของร่างกาย 
7.สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไก
การควบคุมดุลยภาพของน้ า แร่
ธาตุ  และอุณหภูมิของมนุษย์
และสัตว์อ่ืน ๆ และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

- บรรยาย 
- ปฏิบัติการกายวิภาคของ

ไตหมู  
- กิจกรรม problem base 

learning/inquiry โรคไต 

- Powerpoint 
- บทปฏิบัติการ 
- เว็บไซต์ 
- กิจกรรม problem 

base learning/inquiry 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ 
(จ านวน) 

เนื้อหา/หัวข้อ 
(ปฏิบัติการ) 

ตัวช้ีวัด รูปแบบการสอน สื่อการเรียนการสอน 

12.สืบค้นข้อมูล และอภิปราย
เกี่ ย วกับ ความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ เพ่ือการ
รักษาดุลยภาพร่างกายของสัตว์
บางชนิดและมนุษย์ 

10 28-30 สอบกลางภาค 
 

   

11-12 31-34 
(4 คาบ) 

บทที ่7 ระบบต่อมไร้ท่อ 
7.1 ฮอร์โมน (Hormone)   
7.2 ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ และอวัยวะที่
ส าคัญของร่างกาย   

10. ส ารวจ ตรวจสอบ สืบค้น
ข้อมูล อภิปราย ทดลอง และ
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเกิดพฤติกรรม กับสรีรวิทยา
ของระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ 
และกล้ามเนื้อ รวมถึงการน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือวิเคราะห์อาการ
ผิดปกติทางร่างกาย  
11.สืบค้นข้อมูล อภิปราย น า

- บรรยาย 
- กิจกรรมเรื่องฮอร์โมน

และความผิดปกติ 

- powerpoint 
- เว็บไซต์ 
- ใบกิจกรรม 

12-13 35-41 
(7 คาบ) 

บทที ่8 ระบบประสาท 
8.1 การรับรู้และการตอบสนองของ
สิ่งมีชีวิตบางชนิด 
8.2 เซลล์ประสาทและการท างานของ
เซลล์ประสาท 

- บรรยาย 
- กิจกรรม problem 

base learning/inquiry
เทคโนโลยีการวิเคราะห์
และการรักษาโรคที่

- powerpoint 
- เว็บไซต์ 
- กิจกรรม problem 

base learning/inquiry 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ 
(จ านวน) 

เนื้อหา/หัวข้อ 
(ปฏิบัติการ) 

ตัวช้ีวัด รูปแบบการสอน สื่อการเรียนการสอน 

8.3  โครงสร้างและการท างานของระบบ
ประสาท 
8.4  อวัยวะรับความรู้สึก (Sensory 
organs) 
 

ความรู้เรื่องของการด ารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตและการท างานของ
ระบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง ห รื อ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
12.สืบค้นข้อมูล และอภิปราย
เกี่ ย วกับ ความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ เพ่ือการ
รักษาดุลยภาพร่างกายของสัตว์
บางชนิดและมนุษย์ 

เกี่ยวข้องกับระบบ
ประสาท  

14-16 42-47 
(6 คาบ) 

บทที ่9  ระบบโครงร่างและการ
เคลื่อนไหว 
9.1 การเคลื่อนทีข่องโพรโทซัวและสัตว์ 
9.2 โครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของ
มนุษย์ 
9.3 ระบบและกลไกการท างานของ 

8. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของโครง
ร่ า งค้ า จุ้ น ร่ า งก ายสิ่ งมี ชี วิ ต 
กระดูก  กล้ าม เนื้ อ  และการ
เคลื่อนไหวของสัตว์ 
12.สืบค้นข้อมูล และอภิปราย

- บรรยาย 
- ปฏิบัติการ กายวิภาค

กล้ามเนื้อ กระดูกและ
ข้อต่อ 
 

- Powerpoint 
- เว็บไซต์ 
- บทปฏิบัติการ  
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สัปดาห์ที่ คาบที่ 
(จ านวน) 

เนื้อหา/หัวข้อ 
(ปฏิบัติการ) 

ตัวช้ีวัด รูปแบบการสอน สื่อการเรียนการสอน 

กล้ามเนื้อ  เกี่ ย วกับ ความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ เพ่ือการ
รักษาดุลยภาพร่างกายของสัตว์
บางชนิดและมนุษย์ 

17-19 48-56 
(9 คาบ) 

บทที ่10 ระบบสืบพันธุ์และการ
เจริญเติบโต 
10.1 การสืบพันธุ์ของสัตว์และมนุษย์ 
10.2 เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ 
10.3 การเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์ 
 

9.สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ
อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและ
ไม่อาศัยเพศระบบสืบพันธุ์ของ
สัตว์ การเจริญพัฒนาของสัตว์  
และสืบค้นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ 
12.สืบค้นข้อมูล และอภิปราย
เกี่ ย วกับ ความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ เพ่ือการ
รักษาดุลยภาพร่างกายของสัตว์

- บรรยาย 
- กิจกรรมproblem base 

learning/inquiry
เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ 

- ปฏิบัติการกายวิภาคของ
กบ 

- Powerpoint 
- เว็บไซต์ 
- บทปฏิบัติการ 
- กิจกรรมproblem base 

learning/inquiry 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ 
(จ านวน) 

เนื้อหา/หัวข้อ 
(ปฏิบัติการ) 

ตัวช้ีวัด รูปแบบการสอน สื่อการเรียนการสอน 

บางชนิดและมนุษย์ 
20 57-60 สอบปลายภาค    

 
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนระหว่างภาค :  ปลายภาค  = 70 : 30  
 คะแนนระหว่างภาค  =   สอบก่อนกลางภาค    +   สอบกลางภาค   +  สอบหลังกลางภาค  + ปฏิบัติการและชิ้นงาน  +   พฤติกรรมการเรียน        
    =   10 + 20 +10 +20+ 10                                    
 มีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1 ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน      20  คะแนน 
 4.2 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  10  คะแนน 

4.3 ประเมินผลจากการสอบย่อยของนักเรียน    20  คะแนน    
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค        20  คะแนน 

 4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคและการสอบภาคปฏิบัติ   30  คะแนน 
 
                                              รวม                             100  คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
4.1. ประเมินผลจาก ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน  (20 คะแนน)   

รายการ รูปแบบของงาน วันที่ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง เวลาที่ควรใช้ (นาที) คะแนน 

1. เขียนแผนผังจ าแนกชนิดของเนื้อเยื่อสัตว์ งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 60 1 
2. เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคทางเดินอาหารของสัตว์

บางชนิด 
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 3 

 
สัปดาห์ที่ 4 

 
60 
 

2 

3. เขียนรายงานการไหลเวียนโลหิต  งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6 60 1 
4. เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคของหัวใจหมู งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 7 60 2 
5. เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคของปอดหมู งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 8 60 1 
6. เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคของไตหมู งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 10 60 1 
7. เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคกล้ามเนื้อ กระดูกและ

ข้อต่อ 
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 15 

 
60 1 

8. เขียนรายงานปฏิบัติการ กายวิภาคของกบ งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 18 
 

สัปดาห์ที่ 19 
 

60 
 

3 

9. เขียนรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม problem base 
learning/inquiry 6 เรื่อง 

งานกลุ่ม ๆ ละ 
 3 คน 

สัปดาห์ที่ 5 
 

สัปดาห์ที่ 16 
 

250 8 
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หมายเหตุ    เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการท างานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณดังกล่าวครู
ได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆหรืออาจปรับเปลี่ยนตามบริบทของโรงเรียน 
 
4.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (10 คะแนน) 
     การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังนี้ 
 

 
หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ดีเยี่ยม  

(5) 
ดีมาก 
(4) 

ดี  
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ต้องปรับปรุง(1) 

1. ความอยากรู้อยากเห็น                   
2. ความใจกว้าง      
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม        
4. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์      
5. ความมีเหตุผล                                 
6. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ                
8. ความประหยัด                       
9. ความซื่อสัตย์                    
10. ความตรงต่อเวลา      
หมายเหตุ  ข้อละ 1 คะแนน  
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4.3 ประเมินผลจากการสอบย่อยของนักเรียน (20 คะแนน) 
     4.3.1  การสอบย่อยก่อนกลางภาค  (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
บทที่ 1 เนื้อเยื่อสัตว์ ปรนัยแบบเลือกตอบ / ปรนัยแบบเติมค าตอบ  

/ อัตนัย  / ปากเปล่า / สาธิต 
2 

บทที่ 2 ระบบการย่อยอาหาร 3 

บทที่ 3 ระบบหมุนเวียนโลหิต 3 

บทที่ 4 ระบบภูมิคุ้มกัน 2 

 
 4.3.2  การสอบย่อยหลังกลางภาค  (10 คะแนน) รายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
บทที่ 7  ระบบต่อมไร้ท่อ ปรนัยแบบเลือกตอบ / ปรนัยแบบเติมค าตอบ  

/ อัตนัย  / ปากเปล่า / สาธิต 
4 

บทที่ 8  ระบบประสาท 6 
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4.4 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน ) 
     ก าหนดการสอบกลางภาค เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
บทที่ 1 เนื้อเยื่อสัตว์ เลือกตอบ ข้อละ 0.5 คะแนน 

เติมค าตอบ ข้อละ 1 คะแนน 
อัตนัย ข้อละ 1-2 คะแนน 

1 

บทที่ 2 ระบบการย่อยอาหาร 3 

บทที่ 3 ระบบหมุนเวียนโลหิต 3 

บทที่ 4  ระบบภูมิคุ้มกัน   3 

บทที่ 5 ระบบหายใจ 4 
บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพกับระบบขับถ่าย 6 
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4.5  ประเมินจากการสอบปลายภาคและการสอบภาคปฏิบัติ   (30 คะแนน) 
 4.5.1 การสอบปลายภาค 25 คะแนน 

ก าหนดการสอบปลายภาค เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หัวข้อเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบรายละเอียดคะแนน ดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
บทที่ 7  ระบบต่อมไร้ท่อ เลือกตอบ ข้อละ 0.5 คะแนน 

เติมค าตอบ ข้อละ 1 คะแนน 
อัตนัย ข้อละ 1-2 คะแนน 

3 

บทที่ 8 ระบบประสาท 4 

บทที่ 9 ระบบโครงร่างและการเคลื่อนไหว 7 

บทที่ 10 ระบบสืบพันธุ์และ การเจริญเติบโต 11 

    
 4.5.2. การสอบภาคปฏิบัติ    5 คะแนน 

      สอบสัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้ในการสอบ 20 นาที / กลุ่ม รายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข้อเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะของข้อสอบ คะแนน 
ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ การสอบปฏิบัติการแบบจับเวลา (การสอบ Lab. กริ๊ง) จ านวน 

10 ข้อ (20 ข้อย่อย) 
5 

 


