
หน่วยการเรยีนร ูท่ี้ 2 ระบบต่าง ๆ ของมนษุย ์

แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประจ าหน่วย 
 

คิด วเิคราะห์ แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1. เม่ือนกัเรียนรับประทานขา้วมนัไก่ จะมีการยอ่ยเกิดข้ึนในบริเวณใดบา้ง 
2. จากภาพวาดหวัใจตดัตามยาวของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านม ใหน้กัเรียนตอบค าถามขอ้ 2.1-2.2 

           
2.1 หมายเลข 1-9 คืออะไร และท าหนา้ท่ีใด 
2.2 ใหน้กัเรียนเขียนลูกศรลงบนแผนภาพ เพื่อแสดงทิศทางการหมุนเวยีนเลือดผา่นเขา้และออก 

จากหวัใจ 
3. ใหน้กัเรียนเขียนเส้นทางการล าเลียงออกซิเจนจากอากาศภายนอกไปยงัเซลลต่์าง ๆ ของร่างกาย 
4. ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหมุนเวยีนเลือด และระบบหายใจของมนุษย ์ท างานประสานสัมพนัธ์ 

กนัอยา่งไร 
5. จงเติมตารางต่อไปน้ีใหส้มบูรณ์ โดยเขียนค าศพัทใ์นเร่ืองระบบขบัถ่ายท่ีอยูท่างขวามือใหส้ัมพนัธ์กบั 

ขอ้ความทางซา้ยมือ 
ข้อความ ค าศัพท์ 

1. อวยัวะในระบบขบัถ่ายของตัก๊แตน และแมลงอ่ืนๆ  
2. ท่อท่ีเช่ือมระหวา่งไต และกระเพาะปัสสาวะ  
3. อวยัวะของมนุษย ์และปลาท่ีใชก้ าจดัของเสียออกจากเลือด และ 
   ควบคุมสมดุลของสาร และแร่ธาตุต่าง ๆ  

 

4. ส่วนของไตท่ีท าหนา้ท่ีกรอง และดูดกลบัสารออกจากเลือด  
5. ของเหลวท่ีประกอบดว้ยน ้า ยเูรีย คลอไรด ์และสารอ่ืนๆ ท่ี 
    ร่างกายไม่ตอ้งการ 

 

6. การขบัถ่ายของเสียมีความส าคญัต่อร่างกายอยา่งไร 
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7. ถา้ระบบประสาทของมนุษยท์  างานบกพร่องไป จะมีผลต่อระบบอ่ืนๆ ของร่างกายหรือไม่ อยา่งไร 
8. จงอ่านขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 8.1 – 8.3 

ม่านตาเป็นส่วนของนยัน์ตา ซ่ึงถา้มองท่ีนยัน์ตาจะเห็นเป็นสีด า หรือน ้าตาล ม่านตาประกอบดว้ย 
กลา้มเน้ือสองชุด คือ กลา้มเน้ือท่ีเรียงตามแนวรัศมี และกลา้มเน้ือวง ส่วนท่ีอยูต่รงกลางของม่านตา มีลกัษณะเป็น 
รูกลมๆ เรียกวา่ รูม่านตา ท าหนา้ท่ีควบคุมความเขม้ของแสงท่ีผา่นเขา้สู่นยัน์ตา 
        ความเขม้ของแสงท่ีเขา้สู่นยัน์ตามากเกินไป จะท าลายเซลลรั์บแสงสวา่งท่ีอยูใ่นชั้นเรตินาของนยัน์ตา 
ได ้ถา้อยูใ่นบริเวณท่ีมีแสงจา้มาก ม่านตาจะตอบสนองโดยกลา้มเน้ือวงจะหดตวั และกลา้มเน้ือท่ีเรียงตามแนว 
รัศมีจะคลายตวั ท าใหม้่านตากวา้ง เป็นผลใหรู้ม่านตาเล็กลง ซ่ึงเป็นการจ ากดัความเขม้ของแสงท่ีเขา้สู่นยัน์ตา 
(ภาพ ก.) ในทางตรงกนัขา้มเม่ืออยูบ่ริเวณท่ีมีแสงสลวั กลา้มเน้ือท่ีเรียงตามแนวรัศมีจะหดตวั กลา้มเน้ือวงจะ 
คลายตวั ท าใหม้่านตามแคบลง รูม่านตาจึงขยายกวา้งข้ึน (ภาพ ข.) 

                    
ก.                ข. 

ภาพของม่านตาและรู่ม่านตา ก. บริเวณท่ีมีแสงจา้ และ ข. บริเวณท่ีมีแสงสลวั 
8.1 ส่วนใดของนยัน์ตาท่ีประกอบดว้ยเซลลรั์บความรู้สึกท่ีรับรู้ต่อความสวา่งของแสง 
8.2 จากขอ้ความขา้งตน้ ขอ้ใดคือ 

ก. ส่ิงเร้า 
ข. ส่วนท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

8.3 พฤติกรรมการตอบสนองต่อแสงของม่านตา เรียกวา่อะไร 
8.4 เรียงล าดบัเหตุการณ์ต่อไปน้ี 

1. กระแสประสาทส่งขอ้มูลไปตามเซลลป์ระสาทเพื่อน าค าสั่งใหก้ลา้มเน้ือม่านตาท างาน 
2. รูม่านตาแคบลง 
3. กระแสประสาทส่งขอ้มูลไปตามเซลลป์ระสาทรับความรู้สึกเขา้สู่สมอง 
4. แสงสวา่งเขา้สู่นยัน์ตา 
5. กลา้มเน้ือวงของม่านตาหดตวัและกลา้มเน้ือท่ีเรียงตวัตามแนวรัศมีคลายตวั 
6. กลุ่มเซลลรั์บความรู้สึก ตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่ง 

 
 
 



9. นกัเรียนคนหน่ึงส ารวจจ านวนสัตวท่ี์อยูห่นา้ดินในช่วงเวลาต่างกนั ไดผ้ลดงัตาราง 

ชนิดของสัตว์ 
จ านวนของสัตว์ทีจั่บได้ (ตัว) 

เวลา 06.00-18.00 น. เวลา 18.00-06.00 น. 
ไส้เดือนดิน 1 7 

มด 20 0 
ดว้งดิน 1 12 
หอยทาก 1 9 
แมงมุม 2 2 

นกัเรียนจะสรุปการส ารวจน้ีอยา่งไร 
10. จากตารางแสดงสถิติของจ านวนผูป่้วยท่ีเสพยาบา้ร่วมกบัยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ ท่ีเขา้รับการบ าบดั 

รักษาในหน่วยงานแห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี ในปีงบประมาณ 2549 – 2552 จ าแนกตามกลุ่มอายุ ให้นกัเรียน
ตอบค าถามขอ้ 10.1 – 10.4 
 
  

กลุ่มอายุ (ปี) 
จ านวนผู้ป่วยทีเ่สพยาบ้า และเสพร่วมกบัยาเสพติดประเภทอืน่ ๆ (คน) 

ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2552 
0 – 14 47 56 80 142 
15 - 19 640 732 1,002 1,153 
20 - 24 755 985 1,010 1,021 
25 – 29 706 897 1,027 1,020 
30 – 34 356 383 510 578 
35 – 39  135 155 182 214 
40 – 44 81 101 84 78 
45 – 49 27 35 54 30 

50+ 16 25 26 13 
รวม 2,763 3,369 3,975 4,249 

ท่ีมา http://www.thanyarak.go.th 
  10.1 แนวโนม้ของผูป่้วยยาเสพติดในปี พ.ศ. 2549-2552 เป็นอยา่งไร 
  10.2 ผูป่้วยในกลุ่มอายใุดท่ีเสพยามากท่ีสุด 
  10.3 นกัเรียนคิดวา่สาเหตุของการเสพยาเสพติด มีอะไรบา้ง 
  10.4 เหตุใดผูท่ี้ติดยาเสพติดจึงเป็นภาระของสังคม 
 
 

http://www.thanyarak.go.th/


 11. จงขีดเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีนกัเรียนเห็นวา่ใช่ และขีดเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีเห็นวา่ไม่ใช่  
ลงในตารางการเปรียบเทียบการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ และการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ 

ขอ้ความ 
การสืบพนัธ์ุ 

แบบไม่อาศยัเพศ แบบอาศยัเพศ 
มีทั้งพอ่และแม ่   
มีการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ   
มีการจบัคู่ และปฏิสนธิ   
ลูกท่ีเกิดข้ึนเหมือนกบัพอ่ หรือแม่ทุประการ   
การแตกหน่อของไฮดรา   
การสืบพนัธ์ุแบบกบ   
 
 12. การสืบพนัธ์ุมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติอยา่งไร 


