


 

 

 
ค ำน ำ 

 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์                 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ คือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน 
อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ และด ารงชีวิตในโลกการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 เรื่องระบบประสาทและการแสดง
พฤติกรรม ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน  2  ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่  1  ระบบประสาท 

    ตอนที่  2  การแสดงพฤติกรรม 
 เมื่อผู้เรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ เพราะได้
เรียนรู้เป็นระบบเป็นขั้นตอน สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้เต็มศักยภาพ และสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 ผู้จัดท าขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู นักเรียน 
ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าในการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เรียน  ครูผู้สอน และ ผู้ที่สนใจ
น าไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนไทย  ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 
 
                นางรวีวรรณ   โชคชัยชีวากร 
                           ผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สำรบัญ 

 
เร่ือง             หน้ำ 
 

ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครู             1 
ค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน            2 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด                  3 
จุดประสงค์การเรียนรู้               4 
แบบทดสอบก่อนเรียน               5 
แผนผังความคิด (concept  map)        8 
ค าชี้แจง                 10 
ตอนที่ 1 ไต           

กิจกรรมที่  5.1  อะไรคู่กันนะ       12 
กิจกรรมที่  5.2  เรารับรู้ได้อย่างไร       13 
กิจกรรมที่  5.3  ระบบประสาทของฉัน      18 
กิจกรรมที่  5.4  การจ าลองการท างานของเซลล์ประสาท    19  
ใบความรู้  ตอนที่  1  ระบบประสาท      23 
กิจกรรมที่  5.5  ระบบประสาท       33 
กิจกรรมที่  5.6  ภัยจากสารเสพติด      34 
กิจกรรมที่  5.7  ค าศัพท์จากรูปภาพ      36 

ตอนที่ 2  กำรแสดงพฤติกรรม        
กิจกรรมที่  5.8  ค าถามชวนสงสัย       38 
กิจกรรมที่  5.9  พฤติกรรมพิศวง       39 
ใบความรู้  ตอนที่  2  การสแสดงพฤติกรรม      45 
กิจกรรมที่  5.10  การแสดงพฤติกรรม      49 

           กิจกรรมที่  5.11  ค าศัพท์จากรูปภาพ      50 
กิจกรรมที่  5.12  ฝึกท าแบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) , LAS   51                       

แบบทดสอบหลังเรียน         54  
บรรณานุกรมรูปภาพประกอบ        60 
บรรณานุกรม          61 
ภาคผนวก          62 
 เฉลยกิจกรรม         63 



 

 

 
ค ำน ำ 

 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์                 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ คือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน 
อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ และด ารงชีวิตในโลกการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 เรื่องระบบประสาทและการแสดง
พฤติกรรม ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน  2  ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่  1  ระบบประสาท 

    ตอนที่  2  การแสดงพฤติกรรม 
 เมื่อผู้เรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ เพราะได้
เรียนรู้เป็นระบบเป็นขั้นตอน สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้เต็มศักยภาพ และสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 ผู้จัดท าขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู นักเรียน 
ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าในการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เรียน  ครูผู้สอน และ ผู้ที่สนใจ
น าไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนไทย  ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 
 
                นางรวีวรรณ   โชคชัยชีวากร 
                           ผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สำรบัญ 

 
เร่ือง             หน้ำ 
 

ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครู             1 
ค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน            2 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด                  3 
จุดประสงค์การเรียนรู้               4 
แบบทดสอบก่อนเรียน               5 
แผนผังความคิด (concept  map)        8 
ค าชี้แจง                 10 
ตอนที่ 1 ไต           

กิจกรรมที่  5.1  อะไรคู่กันนะ       12 
กิจกรรมที่  5.2  เรารับรู้ได้อย่างไร       13 
กิจกรรมที่  5.3  ระบบประสาทของฉัน      18 
กิจกรรมที่  5.4  การจ าลองการท างานของเซลล์ประสาท    19  
ใบความรู้  ตอนที่  1  ระบบประสาท      23 
กิจกรรมที่  5.5  ระบบประสาท       33 
กิจกรรมที่  5.6  ภัยจากสารเสพติด      34 
กิจกรรมที่  5.7  ค าศัพท์จากรูปภาพ      36 

ตอนที่ 2  กำรแสดงพฤติกรรม        
กิจกรรมที่  5.8  ค าถามชวนสงสัย       38 
กิจกรรมที่  5.9  พฤติกรรมพิศวง       39 
ใบความรู้  ตอนที่  2  การสแสดงพฤติกรรม      45 
กิจกรรมที่  5.10  การแสดงพฤติกรรม      49 

           กิจกรรมที่  5.11  ค าศัพท์จากรูปภาพ      50 
กิจกรรมที่  5.12  ฝึกท าแบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) , LAS   51                       

แบบทดสอบหลังเรียน         54  
บรรณานุกรมรูปภาพประกอบ        60 
บรรณานุกรม          61 
ภาคผนวก          62 
 เฉลยกิจกรรม         63 


	Lesson5 copy
	สารบัญชุดที่  5
	สารบัญชุดที่  5

