
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้  
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
ชื่อรายวิชา     ชีววิทยา 3    รหัสวชิา  ว32243 
จำนวนชั่วโมง  3  ชั่วโมง / สัปดาห์  60  ชั่วโมง /ภาคเรยีน จำนวนหน่วยกิต   1.5    หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา  2565 
ผู้สอน    นายประกิต  อนุมาศ, นางสาวรัติกาล  ท้วมบัว , นางสาวพิชญา  สิทธิชัย   

 
1. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิต ทั้งจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ

สัตว์ การย่อยอาหารของมนุษย์ อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารของมนุษย์ ความผิดปกติของทางเดิน

อาหารในมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับระบบหายใจการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์ การ

แลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สการแลกเปลี่ยนแก๊ส กลไกการหายใจ การ

ควบคุมการหายใจ การวัดอัตราการหายใจ ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับปอด และโรคระบบทางเดินหายใจ 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือด การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์และของมนุษย์ ระบบน้ำเหลืองระบบ

ภูมิคุ้มกัน กลไกการท้างานของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการสร้างภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบขับถ่าย การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์ การขับถ่ายของมนุษย์ ไตและ

อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะไตกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย โรคที่เก่ียวข้องกับไต 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  

การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป  

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ

ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 

2. ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มี
ทางเดินอาหารสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 



 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายใน
ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือด
แบบปิด 
5. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และ
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
6. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
7. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจ
ของมนุษย์และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
8. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา 
9. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
10. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของ
หลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง 
11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ
และแบบจำเพาะ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
13. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้การ
สร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 
14. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดรา 
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
15. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของ
มนุษย์ 
17. อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสีย ออกจากร่างกาย
ของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ลำเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
20. อธิบายกลไกการทำงานของหน่วยไต ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุป
ขั้นตอนการกำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 
 
 รวมทั้งหมด 21 ผลการเรียนรู้  
 

 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ วันเดือน ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 โครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์เซลล์เดียวและ

หลายเซลล์ (สอนชดเชยวันจนัทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค.

65 โดยมอบหมายใบงานเรื่องการย่อยอาหารของสัตว์ต่าง ๆ  

สอนผ่าน Line, google classroom, google meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 โครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของมนุษย์ 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 การย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 การดูดซึมสารอาหารภายในระบบย่อยอาหาร 

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด 

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 โครงสร้างและการทำงานของหัวใจ (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 

5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่องโครงสร้างของหัวใจ

ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom, google 

meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 หลอดเลือดและเม็ดเลือด (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค. 

2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่องโครงสร้างของหลอดเลือดและ

เม็ดเลือดชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom, 

google meet) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 

หมู่เลือดและการให้เลือด 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  

โครงสร้างของหลอดน้ำเหลือง 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบ

งานเรื่องโครงสร้างของหลอดน้ำเหลืองชดเชยการสอนผ่าน 

Line, google classroom, google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 อวัยวะน้ำเหลืองและหน้าที่ของน้ำเหลือง 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน

เรื่องหน้าที่ของน้ำเหลือง ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 

classroom, google meet) 



 
สัปดาห์ที่ วันเดือน ปี เรื่องท่ีสอน 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและ

แบบจำเพาะ 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 การสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา (สอนชดเชย

วันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงานเรื่องความ

แตกต่างของภูมิคุ้มกันแบบก่อเองและรับมา ชดเชยการสอนผ่าน 

Line, google classroom, google meet)  

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 โครงสร้างที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 โครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สและกระบวนการ

แลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์  

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 โครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสียของสัตว์เซลล์เดียวและ

หลายเซลล์  

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 โครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสียของสัตว์มีกระดูก 

สันหลัง 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาชีววิทยา 3 (ว32243) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาชีววิทยา 3 (ว32243) 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนนSTEM) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนนSTEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 
 
 
 



 
5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1 
     ข้อ 2 

ข้อ 3 

ระบบย่อยอาหาร 10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบกิจกรรม 
- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทำ จำนวน  5  ข้อ 
 

- ใบกิจกรรมและใบ

งาน เร่ืองระบบย่อย
อาหาร 
- สื่อการสอนประเภท
งานนำเสนอ 
(Powerpoint) 
- วิดีทัศน์ เร่ือง ระบบ
ย่อยอาหาร 

ข้อ 4 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
ข้อ 7 
ข้อ 8 
ข้อ 9 

ระบบหมุนเวียนเลือด 15 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบกิจกรรม 
- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทำ จำนวน  5  ข้อ 
- การตรวจรายงานการทดลอง 

- ใบกิจกรรมและใบ

งานเร่ืองระบบ
หมุนเวียนเลือด 
- สื่อการสอนประเภท
งานนำเสนอ 
(Powerpoint) 
- วิดีทัศน์ เร่ือง ระบบ
หมุนเวียนเลือด 

 

 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23, 26 – 29 ธันวาคม 2565)   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1 – 9 
 

- ระบบย่อยอาหาร 
- ระบบหมุนเวียนเลือด 
 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ      
4 ตัวเลือก จำนวน 45 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน  4  ข้อ 

 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 10 
ข้อ 11 
ข้อ 12 
ข้อ 13 

ระบบน้ำเหลืองและ
ภูมิคุ้มกัน 

 

5 -  การตรวจคำตอบจากใบกิจกรรม 
-  แบบทดสอบปรนัยแบบแสดงวธิีทำ     

จำนวน 5 ข้อ 

 

- ใบกิจกรรมและใบ

งาน เร่ือง ระบบ
น้ำเหลืองและ
ภูมิคุ้มกัน 
- งานนำเสนอ 
(Powerpoint) 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
- วิดีทัศน์ เร่ือง ระบบ
น้ำเหลืองและ
ภูมิคุ้มกัน 

ข้อ 14 
ข้อ 15 
ข้อ 16 
ข้อ 17 

ระบบหายใจ 
 

10 -  การตรวจคำตอบจากใบกิจกรรม 
-  แบบทดสอบปรนัยแบบแสดงวธิีทำ     

จำนวน 5 ข้อ 

 

- ใบกิจกรรมและใบ

งาน เร่ือง ระบบ
หายใจ 
- งานนำเสนอ 
(Powerpoint) 
- วิดีทัศน์ เร่ือง ระบบ
หายใจ 

ข้อ 18 
ข้อ 19 
ข้อ 20 
ข้อ 21 

ระบบขับถ่าย 10 - การตรวจคำตอบจากใบกิจกรรม 
- แบบทดสอบปรนัยแบบแสดงวิธีทำ     

จำนวน 5 ข้อ 

-  การตรวจรายงานการทดลอง 
- ช้ินงาน  5  คะแนน 

- ใบกิจกรรมและใบ

งาน เร่ือง ระบบ
ขับถ่าย 
- สื่อการสอนประเภท
งานนำเสนอ 
(Powerpoint) 
- วิดีทัศน์ เร่ือง ระบบ
ขับถ่าย 
 

 
 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์, 1 - 3 มีนาคม 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ  10 - 21 
 

- ระบบน้ำเหลืองและ
ภูมิคุ้มกัน 
- ระบบหายใจ 
- ระบบขับถ่าย 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
จำนวน 45 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทำ จำนวน  4 ข้อ  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.6  ชิ้นงาน (STEM  :  เครื่องกรองของเสีย) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผล

การเรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนด 
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ   18, 19, 20, 21  1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 
 

            
ชิ้นงาน 

 
 

 
1 ชิ้น 

10  คะแนน  
(ก่อนกลาง
ภาค 5 
คะแนนและ
หลังกลาง
ภาค 5 
คะแนน) 
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