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ค าน า 
 

 ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545) 
มาตรา 24 ได้ให้ความส าคัญของการจัดการศึกษาว่าการจัดการศึกษาให้ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น แก้ปัญหา
เป็น โดยให้มีความสมดุลระหว่างความรู้และคุณธรรม รวมท้ังควรให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกท่ี
ทุกเวลา โดยจัดสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนรู้ท่ีอ านวยความสะดวกต่อการเรียน จึงเกิด
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD วิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา  
พ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งประกอบด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังสิ้น 8 เล่ม ได้แก่ 
  เล่มท่ี 1 โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาท 
  เล่มท่ี 2 โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่อมไร้ท่อ 
  เล่มท่ี 3 ความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ 
  เล่มท่ี 4 วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ 
  เล่มท่ี 5 ภาวะการเจริญเติบโตและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  เล่มท่ี 6 การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  
  เล่มท่ี 7 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ 
  เล่มท่ี 8 เรียนรู้ทักษะชีวิต 
 ส าหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มท่ี 1 เรื่อง โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบ
ประสาท มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง โครงสร้างระบบประสาท และหน้าท่ีระบบประสาท ซึ่งในแต่
ละเล่มของชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะประกอบด้วยค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD บัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม 
แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน รวมท้ังบัตรเฉลยในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติ และทราบผลการเรียนในทันที 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีเพื่อนร่วมกันตรวจสอบความเข้าใจ พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันและกัน ซึ่งจะส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด และฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
ตลอดจนส่งเสริมการท างานร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป 
                      นคร  จ่างโพธิ์ 
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ค าช้ีแจงเกีย่วกบัชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
  
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD วิชาสุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งมีจ านวนท้ังสิ้น 8 เล่ม ดังนี้ 
   เล่มท่ี 1 โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาท 
   เล่มท่ี 2 โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่อมไร้ท่อ 
   เล่มท่ี 3 ความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ 
   เล่มท่ี 4 วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ 
   เล่มท่ี 5 ภาวะการเจริญเติบโตและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   เล่มท่ี 6 การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  
   เล่มท่ี 7 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ 
   เล่มท่ี 8 เรียนรู้ทักษะชีวิต 
 2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาสุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้
ร่วมกับการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งมีรูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 น าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น 
   ขั้นที ่2 การศึกษากลุ่มย่อย 
   ขั้นที่ 3 การทดสอบย่อย 
   ขั้นที่ 4 การคิดคะแนนพัฒนาตนเองและของกลุ่ม 
   ขั้นที่ 5 การยกย่องกลุ่มท่ีประสบผลส าเร็จ 
 3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้เป็น “เล่มท่ี 1 เรื่อง โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบ
ประสาท” โดยใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 4.  ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วย 

 ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 บทบาทครู 
 บทบาทนักเรียน 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู ้
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 แผนผังแสดงขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD  

 บัตรค าสั่ง  
 บัตรเนื้อหา 
 บัตรกิจกรรม 
 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 บัตรเฉลย 

 5.  การประเมินผล  
   5.1  ผลการเรียนประเมินจาก 
    5.1.1  ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลัง 
        เรียน 
    5.1.2  ประเมินผลจากผลงานของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมจาก 
        บัตรกิจกรรม 
    5.1.3  ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน 
    5.1.4  ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   5.2  เกณฑ์การประเมินผล นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จึงจะสามารถ
เรียนในเล่มต่อไปได้ หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลต้องเรียนซ่อมเสริม 
   5.3  การเรียนซ่อมเสริม ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้
นักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหาใหม่อีกครั้ง หรือใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือครูอธิบายเพิ่มเติม 
เพื่อให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้    
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บทบาทครู 

 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD วิชาสุขศึกษา 1 รหัสวิชา    
พ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดนี้ ครูผู้สอน
เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีตั้งไว้ ครูผู้สอนจึงควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ท้ังด้านเนื้อหา กิจกรรมและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ รวมท้ังการปฏิบัติตนก่อนการใช้ชุดกิจกรรมมีดังนี้ 
  1.  ครูต้องศึกษาวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดจนวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD การวัดและการประเมินผลให้เข้าใจ 
  2.  ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า เตรียมสถานท่ี สื่อการสอนต่างๆ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่ได้จัดไว้ในชุดกิจกรรมให้พร้อมก่อนท่ีจะใช้ 
  3.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีขั้นตอน 
ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 น าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น 

 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ คะแนนฐาน บอกเกณฑ์และรางวัล 
 ครูทบทวนความรู้เดิมและน าเสนอประเด็นความรู้ใหม่ 

  ขั้นที่ 2 การศึกษากลุ่มย่อย 
 ครูให้นักเรียนนั่งประจ ากลุม่ของตนเอง ตามกลุ่มท่ีแบ่งไว้ 
 มอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาบัตรเนื้อหา ท ากิจกรรมตามบัตร

กิจกรรมท่ีก าหนด 3 เล่ม ต่อ 1 กลุ่ม) ในชุดกิจกรรม  
 แต่ละกลุ่มตรวจบัตรกิจกรรมจากบัตรเฉลยท่ีอยู่ในส่วนภาคผนวก   

  ขั้นที่ 3 การทดสอบย่อย 
 ให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 4 การคิดคะแนนพัฒนาตนเองและของกลุ่ม 
 ครูตรวจให้คะแนนทดสอบประจ าชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์การให้

คะแนนท่ีก าหนดไว้ แล้วแจ้งคะแนนท่ีได้ให้นักเรียนทราบ แต่ละกลุ่ม
บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนทดสอบประจ าชุดกิจกรรม 

 แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคะแนนพัฒนาของสมาชิกแต่ละคน และคะแนน
พัฒนาเฉลี่ยของกลุ่มลงในแบบบันทึกคะแนน โดยครูตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้ง 
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  ขั้นที่ 5 การยกย่องกลุ่มทีป่ระสบผลส าเร็จ 
 ครูประกาศระดับพัฒนาของกลุ่มและยกย่องกลุ่ ม ท่ีประสบ

ความส าเร็จ เพื่อเป็นการรองรับผลงานและเสริมแรงกลุ่มท่ีได้รับ
รางวัล 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องท่ีเรียน 
  4.  เมื่อมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน จ านวน 5 
กลุ่ม โดย แต่ละกลุ่มจะคละเพศ คละความสามารถ ให้มีการเลือกประธานและเลขานุการ
กลุ่ม พร้อมท้ังแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่สมาชิกในกลุ่ม 
  5.  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง 
แนะน าขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวปฏิบัติในระหว่างการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ แล้วจึงให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้
นักเรียนท่ีไม่เข้าใจได้ซักถามเกี่ยวกับวิธีการเรียน ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม หรือบทบาทของ
นักเรียนเอง ตลอดจนข้อข้องใจอื่นๆ 
  6.  ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเล่ม ต้องให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 จ านวน 40 ข้อ 
และในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ เพื่อ
วัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน 
  7.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนให้เป็นหน้าท่ีของครู เป็นผู้น าเข้าสู่บทเรียน โดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
  8.  ขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูคอยให้ค าปรึกษา แนะน า กระตุ้นให้
นักเรียนท ากิจกรรมอย่างกระตือรือร้น และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ตามบทบาทท่ีสมาชิกในกลุ่มมอบหมาย พร้อมท้ังสังเกตและประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน
ของนักเรียนไปด้วย 
  9.  เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วน ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนใน
แต่ละเล่ม โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที แล้วต้องตรวจกระดาษค าตอบทันที เพื่อท่ีนักเรียนจะ
ได้ทราบคะแนนพัฒนาของตน และคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม 
  10.  เมื่อนักเรียนเรียนจบครบทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 จ านวน 40 ข้อ 
เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ แล้วน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบเพื่อ
ทราบผลการพัฒนา 
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  11.  การวัดและประเมินผล ประเมินจากการตรวจให้คะแนนบัตรกิจกรรม 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนและสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของ
นักเรียน   
  12.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้โดยครูเป็นเพียงท่ีปรึกษาคอยแนะน าเมื่อ
นักเรียนมีปัญหาขอความช่วยเหลือเท่านั้น 
  13.  ระหว่างปฏิบัติการสอนครูควรสอดแทรกคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้กับนักเรียน 
  14.  ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีระบุไว้ครูควรหาเวลาให้นักเรียนกลับไปศึกษาชุด
กิจกรรมนั้นๆ ใหม่ แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
  15.  เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนตรวจสอบ เก็บชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการใช้คร้ังต่อไป 
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บทบาทนกัเรียน 

 

 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD วิชา สุขศึกษา 1 รหัส
วิชา พ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครูผู้สอนมี
บทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนควรปฏิบัติตาม
ค าแนะน า และตามบทบาทของนักเรียน ดังนี้ 
 1.  อ่านค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนและบทบาทนักเรียน
ให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101  
จ านวน 40 ข้อ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของตนเอง และท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่
ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มละ 10 ข้อ 
 3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 - 6 คน เลือกประธานและเลขานุการ พร้อมท้ังให้ทุก
คนได้รับผิดชอบหน้าท่ีในการด าเนินกิจกรรมในกลุ่ม 
 4.  ขณะปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างมีอิสระ มีเหตุมีผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
และสามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอนเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.  เนื่องจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีเวลาจ ากัด นักเรียนต้ อง
วางแผนในการท างานเพื่อให้งานเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 6.  หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มรับซองบรรจุเอกสารจากครู ( 3 ชุด ต่อ 1 กลุ่ม ) แต่ละ
กลุ่มศึกษาบัตรเนื้อหา ท าบัตรกิจกรรมตามท่ีก าหนด สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ร่วมกันศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน ตามเวลาท่ีก าหนดให้ อย่างเคร่งครัด 
 7.  หัวหน้ากลุ่มอ่านบัตรเฉลยท่ีอยู่ในส่วนภาคผนวก สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจ
ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้และรวมคะแนนท่ีได้ เลขานุการกลุ่มจดบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึก
คะแนน 
 8.  หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเล่มจบแล้ว ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ ครูตรวจแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และแจ้งคะแนนให้ทราบ เลขานุการกลุ่มแต่ละกลุ่มจดบันทึกคะแนนท่ีครูแจ้ง ลงในแบบ
บันทึกคะแนนทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.  เมื่อนักเรียนเรียนจบทุกเล่มของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ให้ท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 จ านวน 40 ข้อ 
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 10.  น าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนไปหาคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม ซึ่งได้จาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เลขานุการกลุ่มจดบันทึกคะแนนท่ี
ค านวณได้ ลงในแบบบันทึกคะแนน 
 11.  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มท่ีได้กับเกณฑ์การตัดสินกลุ่มท่ีได้รับการยก
ย่องหรือยอมรับ เพื่อก าหนดระดับพัฒนาของกลุ่ม เลขานุการกลุ่มจดบันทึกระดับพัฒนาของ
กลุ่มท่ีได้ลงในแบบบันทึกคะแนนพัฒนา 
 12.  ขณะท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนต้องท าด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกเพื่อน 
 13.  เมื่อนักเรียนศึกษาด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บเล่มชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งคืนครูผู้สอนด้วยความเรียบร้อย 
 14.  สมาชิกภายในกลุ่มมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
    หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าท่ีดังนี ้

 เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดยท าหน้าท่ีอ่านบัตรค าสั่งในแต่ละ
ขั้นตอนการเรียน เพื่อให้ทุกคนท าตามค าสั่งในการประกอบกิจกรรม 

 ควบคุมดูแลการท างาน หรือการประกอบกิจกรรมภายในกลุ่มให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังรบกวนกลุ่มอ่ืน 

 ตรวจเช็คการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จกิจกรรมการเรียน 
 เป็นผู้ติดต่อกับครูเมื่อมีปัญหาภายในกลุ่ม 
 เป็นผู้อ่านบัตรเฉลยแต่ละกิจกรรมให้เพื่อนฟังเพื่อตรวจค าตอบ 

  

  เลขานุการ มีหน้าท่ีดังนี้ 
 เป็นผู้แจกบัตรกิจกรรม และรวบรวมส่งครู เมื่อสมาชิกทุกคนท าเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว 
 บันทึกคะแนนของสมาชิกในกลุ่ม ลงในแบบบันทึกผลการประเมินด้าน

ความรู ้
  

    สมาชิกกลุ่ม มีหน้าท่ีดังนี้ 
 ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ และให้ทันตามก าหนดโดยไม่ชวนเพื่อนคุย

หรือเล่น 
 ศึกษาบัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม 
 ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
 ช่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนต่างๆ ของกลุ่มตนเองให้เรียบร้อย

นอกจากแบบบันทึกผลการประเมินด้านความรู้ให้รวบรวมส่งครู 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู ้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
 

 

เล่มที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
  มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 

ตัวชี้วัด 
  พ 1.1 ม.1/1   อธิบายความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผล 
       ต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น 
 

สาระการเรียนรู้ 
   ความส าคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (Knowledge : K) 
  1.  อธิบายการท างานของระบบประสาทได้ 
 ด้านกระบวนการ (Process : P) 
   2.  ดูแลรักษาระบบประสาทของร่างกายได้  
  3.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานกลุ่มท่ีดี 
 ด้านคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ (Attitude : A) 
   4.  เห็นความส าคัญของระบบการท างานของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพ  
        และการเจริญเติบโต 
   5.  นักเรียนมีความซื่อสัตย์และมีวินัย 
  6.  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างานและใฝ่เรียนรู้ 
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ขั้นที ่1 น าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น 

ขั้นที ่2 การศึกษากลุ่มย่อย 

ขั้นที ่3 การทดสอบยอ่ย 

ขั้นที ่4 การคิดคะแนนพฒันาตนเองและของกลุ่ม 

ขั้นที ่5 การยกย่องกลุ่มท่ีประสบผลส าเร็จ 

 

ผ่านเกณฑ ์80 % 

 

ไม่ผ่านเกณฑ ์ 

ศึกษาชดุกิจกรรมการเรียนรูเ้ล่มต่อไป 
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 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง 

โครงสร้างและหน้า ท่ีของระบบประสาท จ านวน 10 ข้อ โดยท าลงใน
กระดาษค าตอบที่ครูแจกให้ 

 
ครูชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน และบอกขั้นตอนการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อให้นักเรียนทราบขั้นตอน
การปฏิบัติกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (เล่มท่ี 1 โครงสร้างและหน้าท่ีของ
ระบบประสาท) พร้อมท้ังบอกเกณฑ์และรางวัลท่ีนักเรียนจะได้รับหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม 
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เล่มที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท 
รายวิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ค าชี้แจง  1.  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ  
 2.  การตอบให้เลือกค าตอบที่ถูกที่สุด จากตัวเลือก ก ข ค และ ง เพียงค าตอบเดียวแล้ว 
     ท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับตัวเลือกท่ีต้องการ 
.................................................................................................................................................................. .. 
1.  หน่วยย่อยที่เล็กท่ีสุดที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของมนุษย์คือ 
  ก. เซลล์    ข. ระบบ    ค. อวัยวะ     ง. ร่างกาย 
 

2.  ถ้าระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อระบบใดระบบหนึ่งท างานผิดปกติจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย 
     ก. ไม่มีผลใดๆ ต่อร่างกาย        ข. น้ าหนักเพ่ิมมากขึ้นมีผิวพรรณเปล่งปลั่ง 
     ค. ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์       ง. สุขภาพเกิดปัญหาร่างกายเจ็บป่วยง่าย 
 

3.  ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของระบบประสาทได้ถูกต้องที่สุด 
  ก. ควบคุมเก่ียวกับความคิดของมนุษย์ 
  ข. ควบคุมการท างานของระบบประสาท 
  ค. ควบคุมการท างานของการจ่ายเลือดไปยังส่วนต่างๆ 
  ง. ควบคุมและส่งความรู้สึกไปยังอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย 
 

4.  อวัยวะใดเป็นอวัยวะหลักของระบบประสาท 
   ก. เซลล์ประสาท    ข. เส้นประสาท       ค. ต่อมไร้ท่อ    ง. สมอง   
 

5.  ระบบประสาทของมนุษย์มีองค์ประกอบตามข้อใด 
  ก. สมอง ไขสันหลัง ใยประสาท      ข. สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท  
  ค. สมอง ใยประสาท เส้นประสาท     ง. สมอง ไขสันหลัง เซลล์ประสาท 
 

6.  สมองส่วนใดท าหน้าที่ควบคุมการหายใจของปอด 
  ก. ไฮโพทาลามัส          ข. เมดัลลาออบลองกาตา     
  ค. ซีรีเบลลัม            ง. ซีรีบรัม 
 

7.  ข้อใดต่อไปนี้ที่ประกอบด้วยสมองส่วนท้ายทั้งหมด 
  ก. พอนส์, เมดัลลา, ซีรีเบลลัม 
  ข. ออฟติกโลบ, ออลแฟกทอรีบัลบ์, เซรีบรัม 
  ค. ออลแฟกทอรีบัลบ์, ไฮโพทาลามัส, ทาลามัส   
  ง. ทาลามัส, เมดัลลาออบลองกาตา, พอนส์, เซรีบรัม   
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8.  ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nerve) ท าหน้าที่ใด 
  ก. ควบคุมการเต้นของหัวใจ         
  ข. ควบคุมการท างานของอวัยวะภายใน 
  ค. ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้าอย่างกะทันหัน  
  ง. ท าให้ร่างกายเตรียมพร้อมส าหรับเผชิญภาวะอันตราย  
 

9.  Reflex action คืออะไร 
  ก.  ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ        ข.  ปฏิกิริยายับยั้งการกระตุ้น 
  ค.  ปฏิกิริยาตอบสนองทันทีโดยไม่ต้องรอค าสั่ง  ง.  ปฏิกิริยาของระบบประสาทส่วนกลาง 
 

10.  นักเรียนท าข้อสอบสุขศึกษาครั้งนี้ไม่ค่อยได้และไม่มีความม่ันใจว่าจะสอบผ่านนักเรียนจึงรู้สึก 
   ซึมเศร้าไม่สบายใจความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นนี้เป็นเพราะสมองส่วนใดถูกกระตุ้น 
   ก.  เซรีบรัม            ข.  เซรีเบลลัม 
   ค.  ไฮโพทาลามัส          ง.  เมดูลาออบลองกาตา 
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ค าสั่งกิจกรรมชั่วโมงที่ 1 
 1.  นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน โดยคละความสามารถของ
นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
ปฏิบัติหน้า 
 2.  ครูชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน และบอกขั้นตอนการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนทราบขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมโดยการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ (เล่มท่ี 1 โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาท) 
 3.  ให้ประธานกลุ่มอ่าน “บัตรค าสั่ง” ให้สมาชิกในกลุ่มฟังด้วยเสียงดังฟัง
ชัดเจนแต่ไม่รบกวนกลุ่มข้างๆ  
 4.  เลขานุการกลุ่มแจก “บัตรเนื้อหาท่ี 1.1 เรื่อง โครงสร้างของระบบ
ประสาท” (เล่มท่ี 1 โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาท) คนละ 1 ชุด เพื่อให้สมาชิก
ภายในกลุ่มศึกษา  
 5.  ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบค าถามจากบัตรกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่องระบบ
ประสาท และ“บัตรกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่องส่วนประกอบของระบบประสาท” (เล่มท่ี 1 
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาท) 
 6.  เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมเสร็จแล้ว ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจ โดย
ประธานกลุ่มอ่าน “บัตรเฉลย” เพื่อให้นักเรียนทุกคนรับทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ
ประเมินความรู้ของตนเอง 
 7.  นักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ถึง 6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์ และนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ให้กลับไปศึกษาบัตรเนื้อหา หรือขอค าปรึกษาจาก
สมาชิกในกลุ่มให้เข้าใจและแก้ไขให้ผ่าน 
 8.  หลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนช่วยกันเก็บ
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ค าสั่งกิจกรรมชั่วโมงที่ 2 
 1.  ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่ผ่านมา 
 2.  ให้ประธานกลุ่มอ่าน “บัตรค าสั่ง” ให้สมาชิกในกลุ่มฟังด้วยเสียงดังฟัง
ชัดเจนแต่ไม่รบกวนกลุ่มข้างๆ  
 3.  เลขานุการกลุ่มแจก “บัตรเนื้อหาท่ี 1.2” เรื่อง หน้าท่ีของระบบประสาทคน
ละ 1 ชุด (เล่มท่ี 1 โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาท) เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่ม
ศึกษา  
 4.  ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบค าถามจาก “บัตรกิจกรรมท่ี 1.3 เรื่องหน้าท่ี
ของระบบประสาท” และ “บัตรกิจกรรมท่ี 1.4 เรื่องวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานของ
สมองและไขสันหลัง” (เล่มท่ี 1 โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาท) 
 5.  เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมเสร็จแล้ว ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจ โดย
ประธานกลุ่มอ่าน “บัตรเฉลย” เพื่อให้นักเรียนทุกคนรับทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ
ประเมินความรู้ของตนเอง 
 6.  นักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ถึง 6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์ และนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ให้กลับไปศึกษาบัตรเนื้อหา หรือขอค าปรึกษา
จากสมาชิกในกลุ่มให้เข้าใจและแก้ไขให้ผ่าน 

ค าสั่งกิจกรรมชั่วโมงที่ 3  
 1.  ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่ผ่านมา 
 2.  ให้ประธานกลุ่มอ่าน “บัตรค าสั่ง” ให้สมาชิกในกลุ่มฟังด้วยเสียงดังฟัง
ชัดเจนแต่ไม่รบกวนกลุ่มข้างๆ  
 3.  เลขานุการกลุ่มแจก “บัตรกิจกรรมท่ี 1.5 เรื่องแผนผังความคิด” (เล่มท่ี 1 
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาท) คนละ 1 ชุด 
 4.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมตาม “บัตรกิจกรรมท่ี 1.5 เรื่อง
แผนผังความคิด” โดยสรุปเป็นผังความคิดของตนเอง ลงในบัตรกิจกรรมท่ี 1.5 และน าผัง
ความคิดของแต่ละคนรวบรวมเป็นผังความคิดของกลุ่มลงในกระดาษชาร์ต (กระดาษเทา
ขาวแผ่นใหญ่) จากการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม และศึกษาเพิ่มเติมจาก “บัตรเนื้อหาท่ี 
1.1” และ “บัตรเนื้อหาท่ี 1.2” พร้อมกับตกแต่งระบายสีให้สวยงาม (โดยครูจัดเตรียม 
วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษชาร์ตดินสอ ยางลบ ดินสอสี) 
 5.  เมื่อท าเสร็จให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่ม
น าผลงานไปติดผนังหลังห้องเรียนเพ่ือให้เพื่อนๆ และครูได้ชื่นชมผลงาน 
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บตัรเนื้ อหาที่ 1.1 

เรื่อง โครงสรา้งของระบบประสาท 

 
 

 ร่างกายของคนมีโครงสร้างทางร่างกาย ที่ประกอบจากหน่วยที่เล็กที่สุด จนไปถึงหน่วยที่ใหญ่
ที่สุดในแต่ละหน่วยนั้นจะมีการท างานที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่สามารถ แยกการท างานออกจากกัน
ตามล าพังได้    โครงสร้างร่างกายของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย หน่วยที่เล็กที่สุด ซึ่งไม่สามารถมองด้วย
ตาเปล่าได้ที่เรียกว่า เซลล์ (Cell) หลายๆ เซลล์ที่ท าหน้าที่เดียวกันเมื่อมาอยู่รวมกันเรียกว่า เนื้อเยื่อ 
(Tissues) หลาย ๆ เนื้อเยื่อมาท างานรวมกันเรียกว่า อวัยวะ (Organ) หลาย ๆ อวัยวะเมื่อมาท างาน
ร่วมกันเรียกว่า ระบบ (System)  ดังแสดงในแผนผัง 
 

 
 
 
  

 การด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นต้องอาศัยการท างานที่สัมพันธ์กันของระบบต่างๆ ที่เป็นปกติ 
ระบบการท างานของร่างกายมนุษย์ จ าแนกได้ 10 ระบบ 
 

ตารางแสดงระบบต่างๆ ในร่างกาย 
 

 

ระบบ อวัยวะที่เกี่ยวข้อง 
1. ระบบหายใจ จมูก หลอดลม ปอด 
2. ระบบไหลเวียนเลือด 
    และน้ าเหลือง 

หัวใจ หลอดเลือด ท่อน้ าเหลือง ต่อมน้ าเหลือง ม้าม ไขกระดูก 

3. ระบบย่อยอาหาร  ปากและส่วนประกอบในปาก ต่อมน้ าลาย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับอ่อน ตับและถุงน้ าดี 

4. ระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไร้ท่อทุกชนิด เช่น ต่อมหมวกไต ต่อมไทรอยด์ รังไข่ อัณฑะ ฯลฯ 
5. ระบบขับถ่าย  ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ผิวหนัง ล าไส้ใหญ่ 
6. ระบบห่อหุ้มร่างกาย  ผิวหนัง ขน เล็บ 
7. ระบบโครงกระดูก  กระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ เอ็นเชื่อมกระดูก 
8. ระบบกล้ามเนื้อ  กล้ามเนื้อยึดกระดูก กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ 
9. ระบบประสาท  สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 
10. ระบบสืบพันธุ์  รังไข่ อัณฑะ อวัยวะที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ เช่น น้ าเมือก ต่อมลูกหมาก

และท่อต่างๆ 

Cell 
(เซลล์) 

Tissues 
(เนื้อเยื่อ) 

Organ 
(อวัยวะ) 

System 
(ระบบ) 
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 การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายของคนเรามีความสัมพันธ์กันไม่สามารถที่จะแยกออก
จากกันได้ และการด ารงชีวิตของมนุษย์ ก็ขึ้นอยู่กับการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายหากระบบใด
ระบบหนึ่ง หรือหลายๆ ระบบท างานได้ไม่ดี ย่อมส่งผลให้สภาวะสุขภาพโดยรวมเกิดปัญหาขึ้นได้   
 ระบบทุกระบบในร่างกาย ล้วนแต่มีความส าคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งสิ้นแต่ระบบที่นับว่ามี
ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ ่นมากที่สุดนั้นก็คือ 
ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ 
 
 
                       ระบบประสาท (Nervous System) 

 
 
 ระบบประสาท คือ เนื้อเยื่อและอวัยวะที่ท างานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการรับ -ส่งสัญญาณ
ประสาท เพื่อสั ่งการควบคุมการท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ  ทั่วร่างกาย ร่วมกับการรับส่ง
สัญญาณความรู้สึกต่างๆ เช่น เจ็บ ปวด ร้อน-หนาว รวมทั้ง ความคิด ความจ า อารมณ์และความรู้สึก
ด้านจิตใจระบบประสาทประกอบด้วย 2 ระบบหลัก คือ ระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย 
สมอง และไขสันหลัง และ ระบบประสาทส่วนปลาย ซึ่งประกอบด้วย ระบบประสาทภายใต้อ านาจ
จิตใจ และระบบประสาทนอกอ านาจจิตใจ หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ระบบประสาทอัตโนมัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

แสดงโครงสร้างระบบประสาท 

ระบบประสาท 

ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ 
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       1. ระบบประสาทส่วนกลาง  

    
 ระบบประสาทส่วนกลาง หรือ ซีเอ็นเอส (อังกฤษ : central nervous system ; ตัวย่อ : 
CNS) เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดของระบบประสาท ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.1 สมอง (Brain) 
  

    สมอง (Brain) เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของระบบประสาทส่วนกลาง สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 สมอง  

ที่มา : กิตติ ปรมัตถผล และคณะ  (2556) 

 

     แสดงโครงสร้างระบบประสาทส่วนกลาง 
 

ระบบประสาทส่วนกลาง 

ภาพท่ี 2 ไขสันหลัง 

ที่มา : กิตติ ปรมัตถผล และคณะ  (2556) 

 

สมอง 

(1) สมองส่วนหน้า (2) สมองส่วนกลาง (3) สมองส่วนหลัง 

แสดงส่วนประกอบของสมอง 

- เซรีบรัม 

- ทาลามัส 

- ไฮโพทาลามัส 

- เซรีเบลลัม 

- เมดัลลาออบลองกาตา 

- พอนส์ 
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของสมองมนุษย์ 
ที่มา : กิตติ ปรมัตถผล และคณะ  (2556) 

ภาพที่ 4 การเชื่อมต่อของสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท 

ที่มา : กิตติ ปรมตัถผล และคณะ  (2556) 
 

สมอง 

ไขสันหลัง 

เส้นประสาท 

 
     เ ป ็น ส ่ว น ห นึ ่ง ข อ ง ร ะ บ บ
ประสาทส ่วนกลาง  อยู ่ในช ่อง
กระดูกส ันหล ังตลอดความยาว
ล าตัว ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย เป็น
ต ัว เ ชื ่อ ม ร ะ ห ว ่า ง อ ว ัย ว ะ ร ับ
ความรู ้ส ึก ไปย ังสมอง  และส ่ง
ความรู ้ส ึกจากสมองไปย ังส ่วน
ต่างๆ ของร่างกาย ร่วมถึงความ
คุมการเจริญเติบโตของอวัยวะและ
ส ่ว น ต ่า ง ๆ  ที ่ม ีเ ส ้น ป ร ะ ส า ท       
ไขสันหลังต่อกับสมอง 

1.2 ไขสันหลงั (Spinal 
cord) 
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            2. ระบบประสาทส่วนปลาย 

 
 

    ระบบประสาทส่วนปลาย ประกอบด้วย เส้นประสาทสมอง เส้นประสาทไขสันหลัง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 3. ระบบประสาทอตัโนมติั  
    
 

    เป็นระบบประสาทที่ท างานที่อยู่นอกเหนืออ านาจการบังคับ และการควบคุมของ
จิตใจ โดยระบบประสาทอัตโนมัติแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nerve 
Systern)และ ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic Nerve Systern)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ไขสันหลังและเส้นประสาท 

ที่มา : กิตติ ปรมตัถผล และคณะ  (2556) 
 

2.1 เส้นประสาทสมอง 
      มี 12 คู่ ทอดมาจากสมองผ่านรู
ต่างๆของกะโหลกศีรษะ 
2.2 เส้นประสาทไขสันหลงั  
     มี 31 คู่ เป็นเส้นประสาทท่ีแตก
ออกมาจากไขสันหลัง เส้นประสาท
ทุกคู่เป็นเส้นประสาทรวม 

ภาพที่ 5  ระบบประสาทอัตโนมัติ 
ที่มา : กิตติ ปรมัตถผล และคณะ  (2556) 
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บตัรกิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ 1.1 : ระบบประสาท 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1.  ระบบประสาทคืออะไร 
     ............................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................. 
2.  ระบบประสาทประกอบด้วยส่วนส าคัญกีส่่วน  มีอะไรบ้าง            
     ............................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................. 
3.  สมองประกอบด้วยอะไรบ้าง 
     ............................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................. 
4. “พอนส์” อยู่ในส่วนใดของสมอง  
     ............................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................. 
5.  ไขสันหลังอยู่ส่วนใดของร่างกายจงอธิบาย      
     ............................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................. 
6.  ระบบประสาทส่วนปลายประกอบด้วยอะไรบ้าง  
     ............................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................. 
7.  เส้นประสาทสมอง อยู่ในส่วนใดของร่างกาย  
     ............................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................. 
8.  เส้นประสาทไขสันหลัง อยู่ในส่วนใดของร่างกาย  
     ............................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................. 
9.  ระบบประสาทที่ควบคุมการท างานของอวัยวะที่อยู่นอกอ านาจจิตใจเรียกว่า   
     ............................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................. 
10. “ซิมพาเทติก” และ “พาราซิมพาเทติก” อยู่ในส่วนใดของระบบประสาท 
     ............................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................. 



ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนคิ STAD 

 

เล่มที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท  24 

บตัรกิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ 1.2 : ส่วนประกอบของระบบประสาท 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเขียนอธิบายส่วนประกอบของระบบประสาท (10  คะแนน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………
… 

 
…………………………………
… 

 
…………………………………
… 

 
…………………………………
… 

 
…………………………………
… 

 
…………………………………
… 

 
…………………………………
… 

 
…………………………………
… 
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บตัรเนื้ อหาที่ 1.2  

เรื่อง หนา้ท่ีของระบบประสาท 
 

  
 
   ระบบประสาท (Nervous System) 

 
 ระบบประสาท คือ เนื้อเยื่อและอวัยวะที่ท างานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการรับ -ส่งสัญญาณ
ประสาท เพื่อสั ่งการควบคุมการท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ  ทั่วร่างกาย ร่วมกับการรับส่ง
สัญญาณความรู้สึกต่างๆ เช่น เจ็บ ปวด ร้อน-หนาว รวมทั้ง ความคิด ความจ า อารมณ์และความรู้สึก
ด้านจิตใจระบบประสาทประกอบด้วย 2 ระบบหลัก คือ ระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย 
สมอง และไขสันหลัง และ ระบบประสาทส่วนปลาย ซึ่งประกอบด้วย ระบบประสาทภายใต้อ านาจ
จิตใจ และระบบประสาทนอกอ านาจจิตใจ หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ระบบประสาทอัตโนมัติ  
 
 

        1. ระบบประสาทส่วนกลาง  

    
 ระบบประสาทส่วนกลาง หรือ ซีเอ็นเอส (อังกฤษ : central nervous system ; ตัวย่อ : 
CNS) เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดของระบบประสาท ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง ท าหน้าที่ร่วมกับ
ระบบประสาทนอกส่วนกลาง (peripheral nervous system) ในการควบคุมพฤติกรรม โครงสร้างของ
ระบบประสาทกลางจะอยู่ภายในช่องล าตัวด้านหลัง (dorsal cavity) สมองอยู่ในช่องล าตัวด้านศีรษะ 
(cranial cavity) และไขสันหลังอยู่ในช่องไขสันหลัง (spinal cavity) โครงสร้างเหล่านี้ถูกปกคลุมด้วยเยื่อ
หุ้มสมองและไขสันหลัง (meninges) สมองยังถูกปกคลุมด้วยกะโหลกศีรษะและไขสันหลังยังมีกระดูกสัน
หลังช่วยป้องกันการกระทบกระเทือน 
 
 

  1.1 สมอง (Brain) 

  

   สมอง (Brain) เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของระบบประสาทส่วนกลาง มีหน้าที่เกี่ยวกับ การ
จดจ า การคิด และความรู้สึกต่างๆ สมองประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ 10 พันล้านตัว ถึง 12 
พันล้านตัว แต่ละตัวมีใยประสาท/Nerve fiber (เนื้อเยื่อประสาทที่มีลักษณะเป็นเส้น) ที่เรียกว่า แอก
ซอน (Axon) และเดนไดรต์ (Dendrite) ส าหรับให้กระแสไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) แล่นผ่านถึง
กัน การที่เราจะคิดหรือจดจ าสิ่งต่างๆนั้น เกิดจากการเชื่อมต่อของกระแส ไฟฟ้าในสมอง สมองของ
มนุษย์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังนี้ 
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   (1) สมองส่วนหนา้ (Forebrain)  มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรอยหยักเป็นจ านวนมาก  
สามารถแบ่งออกได้อีก ดังนี้ 

 
 

สมองส่วนหน้า ลักษณะ หน้าที ่
เซรีบรัม 
(Cerebrum) 
หรือสมองใหญ่ 

  เป็นส่วนของสมองที่ใหญ่ที่สุด  
    อยู่ด้านหน้าและด้านบนสุดของ 
    สมอง แบ่ง เป็น 2 ด้าน คือ ซ้าย 
    และขวา 

  ควบคุมการเคลื่อนไหวทั้งหมด  
    (โดยเฉพาะการเคลื่อน ไหวที่ไม่ใช่จาก 
    ระบบประสาทอัตโนมัติ) ของอวัยวะทุก 
    ชนิดของร่างกาย การรับรู้ความรู้สึกต่างๆ  
    การได้กลิ่น การพูด การสื่อสาร การเรียน  
    การเข้าใจ และความจ า 
  

ทาลามัส 
(Thalamus) 

  อยู่ด้านล่างของสมองเป็นที่รวม 
    ของเซลล์ประสาท และเนื้อเยื่อ 
    เกี่ยวพัน  

  ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดสัญญาณไปยัง 
    สมองตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับกระแส 
    ประสาท 
 

ไฮโปธาลามัส 
(hypothalamus) 
 

  เป็นสมองส่วนลึกท่ีอยู่บริเวณต่อ 
    กันระหว่าง Cerebrum กับก้าน 
    สมอง (Brain stem) มีขนาด 
    ประมาณเท่ากับเมล็ดอัลมอนด์  
    (Almond)  

  เชื่อมต่อการท างานของสมองกับต่อม 
    ต่างๆในระบบต่อมไร้ท่อต่างๆโดยการ 
    สร้างฮอร์โมนควบ คุมการท างานของ 
    ต่อมเหล่านั้น  
  ควบคุมการท างานของระบบประสาท 
    อัตโนมัติ 
    (Autonomic nervous system)  
  ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย  
  ควบคุมการนอนหลับ  
  ควบคุมการรับรู้กลางวัน กลางคืนและ 
    เกีย่วข้องกับอารมณ์ จิตใจ เช่น การรับรู้  
    การแสดงออก และการควบคุมอารมณ์ 
    ต่างๆ ทั้งด้านบวก และด้านลบ 

     
    (2) สมองส่วนกลาง (Midbrain)     เป็นสมองที่ต่อจากสมองส่วนหน้า เป็นสถานี
รับส่งการท างานระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนท้าย และสมองส่วนหน้ากับลูกตาท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัส  
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    (3) สมองส่วนทา้ย (Hindbrain)     ประกอบด้วยเซรีเบลลัม (Cerebellum)  
เมดัลลา ออบลองกาตา (Medulla Oblongata)  พอนส์ (Pons) 

 

สมองส่วนท้าย ลักษณะ หน้าที ่
เซรีเบลลัม 
(Cerebellum) 
หรือสมองน้อย 

  สมองส่วนที่อยู่ตอนท้ายและอยู่ 
    ใต้ต่อสมองใหญ่ โดยเป็นสมอง 
    ส่วนที่แยกจากสมองใหญ่ได้ 
    ชัดเจน มีขนาดเล็กกว่าสมอง 
    ใหญ่มาก โดยมีขนาดประมาณ  
    6x5x10 เซนติ เมตร มีทั้ง 
    ด้านซ้ายและขวา เช่น 
    เดียวกับสมองใหญ่ 

  หน้าที่ของสมองน้อย คือ ควบคุมการ 
    เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆ รวมทั้ง 
    การเรียนรู้และการประสานงานกับสมอง 
    และอวัยวะส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
    เคลื่อนไหว (เช่น ตา และ หู) เพ่ือให้มี   
    ความแม่นย าสูงในการเคลื่อนไหวและ 
    เพ่ือการทรงตัวของร่างกาย 

เมดัลลา  
ออบลองกาตา 
(Medulla 
Oblongata)   

  เป็นสมองส่วนท้ายสุด ต่อกับ 
    ไขสันหลัง เป็นทางผ่านของ 
    กระแสประสาทระหว่างสมอง 
    กับไขสันหลัง 

  ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของอวัยวะ 
    ภายใน เช่น การหายใจ การหมุนเวียน 
    โลหิต การล าเลียงอาหารของล าไส้ การ 
    ไอ การอาเจียน การจาม เป็นต้น 

พอนส์  
(Pons)  

  อยู่ด้านหน้าของซีรีเบลลัม 
    ติดกับสมองส่วนกลาง 

  ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของ 
    กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเกี่ยวกับการ 
    หลับตา การยิ้ม การยักคิ้ว การเคี้ยว   
    และการหลั่งน้ าลาย 

 
 
 2. ระบบประสาทส่วนปลาย 

 
  ได้แก่ เส้นประสาทสมอง และเส้นประสาทไขสันหลัง ท าหน้าที่ รับและน าความรู้สึกเข้าสู่
ระบบประสาทส่วนกลาง 
 
  2.1 เสน้ประสาทสมอง   หรือเส้นประสาทที่แยกออกจากสมอง มี 12 คู่ ท าหน้าที่รับ
ความรู้สึกเก่ียวกับกลิ่น การมองเห็น การเคลื่อนไหวของตา  
 
  2.2 เสน้ประสาทไขสนัหลงั   มี 31 คู่ เป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลังไปสู่
ร่างกาย แขน ขา     
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 3. ระบบประสาทอตัโนมติั (Autonomic Nervous System = ANS) 

 
  เป็นระบบประสาทที่ท างานที่อยู่นอกเหนืออ านาจการบังคับ และการควบคุมของจิตใจ ท า
หน้าที่ควบคุมการท างานของอวัยวะภายในร่างกายให้เป็นปกติ เช่น ควบคุมการไหลเวียนของโลหิต การ
ย่อยอาหาร การหายใจ การก าจัดของเสียออกจากร่างกาย โดยระบบประสาทอัตโนมัติแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ 
  (1) ระบบประสาทซิมพาเทติก  (Sympathetic Nerve Systern) เป็นระบบประสาทที่มี
การท างานแบบเกิดข้ึนทันทีทันใด เช่น ในขณะตื่นเต้น ประสบภาวะฉุกเฉิน หรือในระยะเจ็บป่วย เป็นต้น 
โดยจะส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว  รูม่านตาขยาย  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายต่อสถานการณ์
นั้นๆ 
  (2) ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic Nerve Systern) เป็นระบบ
ประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ  ก้นกบ และเมดัลลาออบลองกาตา ท าหน้าที่
ควบคุมการท างานของอวัยะภายใน เส้นเลือดและต่อมต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะท างานได้ เช่น ท า
ให้หัวใจเต้นช้าลง เส้นเลือดคลายตัว เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ร่างกายท างานมากเกินไป 
 ระบบประสาทอัตโนมัติทั้ง 2 ส่วนนี้ จะท าหน้าที่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามเสมอ เช่น ระบบ
ประสาทซิมพาเทติกจะท าหน้าที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็ว แต่ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะท าหน้าที่ให้
หัวใจเต้นช้าลง ทั้งนี้เพ่ือรักษาความสมดุลของร่างกายให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  ระบบประสาทอัตโนมัติ 
ที่มา : กิตติ ปรมัตถผล และคณะ  (2556) 
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 การท างานของระบบประสาทซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก 

 
 

        การท างานของระบบประสาทอัตโนมัติประกอบด้วยหน่วยรับความรู้สึก ซึ่งอาจจะอยู่ที่
อวัยวะภายในหรือผิวหนังก็ได้ เซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะรับกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึก
ผ่านเส้นประสาทไขสันหลัง จากไขสันหลังจะมีเซลล์ประสาทสั่งการที่น ากระแสประสาทออกจากไขสัน
หลังไปสู่ปมประสาทของระบบซิมพาเทติกหรือพาราซิมพาเทติก จากนั้นจะมีเซลล์ประสาทสั่งงานอีกเซลล์
หนึ่งน ากระแสประสาทไปสั่งงานยังอวัยวะภายในหรือกล้ามเนื้อเรียบ 
  การท างานของระบบประสาทอัตโนมัติ จัดเป็นรีแฟลกซ์แอกชันที่มีหน่วยปฏิบัติ งานเป็น
กล้ามเนื้อเรียบหรือต่อมต่างๆ เช่น การหดตัวของกล้ามเนื้อที่ผนังกระเพาะอาหาร หรือการปล่อยเอนไซม์
ออกมาย่อยอาหาร การหลั่งน้ านมขณะเด็กดูดนมแม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
 

 ปฏิกริยารีเฟลกซแ์อกชนั (reflex action) 

  กิริยาดังกล่าวเรียกว่า รีเฟลกซ์แอกชัน (reflex action) ซึ่งหมายถึง กิริยาของหน่วย
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยมิได้มีการเตรียมหรือคิดล่วงหน้า เป็นการสั่งงานของไขสันหลังไม่ต้อง
อาศัยค าสั่งจากสมองส่วนเซรีบรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  ปฏิกริยารีเฟลกซ์แอกชัน (reflex action) 
ที่มา : ปฏิกิริยารีเฟลกซ์แอกชัน สืบค้นจาก : http://www.sopon.ac.th/ (6 เมษายน 2556)   



ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนคิ STAD 

 

เล่มที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท  30 

 
 
 
 
                          สรุป 

 
 
  เมื่อเราทราบองค์ประกอบของระบบประสาทเบื้องต้นแล้ว เพ่ือความเข้าใจง่ายว่า แต่ละส่วน
ของระบบประสาท ถ้าเปรียบเทียบกับระบบไฟฟ้าแล้วมีความเหมือน ดังนี้คือ 
  1.  สมอง เท่ากับ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 
  2.  ไขสันหลัง เท่ากับ สายไฟฟ้าแรงสูงที่ส่งไฟฟ้า  
  3.  รากประสาทหรือเส้นประสาทสมอง เท่ากับ สายไฟฟ้าย่อยท่ีส่งไฟฟ้าไปตามชุมชนหรือ
ไปตามพ้ืนที่ต่างๆหมู่บ้านต่างๆ  
  4.  เส้นประสาท เท่ากับ สายไฟฟ้าที่เข้าไปในแต่ละบ้าน เพ่ือให้พลังงานไฟฟ้าไปตาม
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งก็เทียบเท่ากับระบบหรืออวัยวะของมนุษย์เรา 
  ดังนั้น ถ้าสมองมีความผิดปกติก็จะส่งผลกับระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนเสร็จแล้ว 

อย่าลืม! ท าบัตร

กิจกรรมด้วยนะ 
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บตัรกิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ 1.3 : หนา้ท่ีของระบบประสาท 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนบอกหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1. เซรีบรัม      ………………………….………………………………………………………………….. 
 

       ………………….………………………………………………………………………….. 

2. ระบบประสาทส่วนกลาง  ………………………….………………………………………………………………….. 
 

       ………………….………………………………………………………………………….. 

3. ทาลามัส      ………………………….………………………………………………………………….. 
 

       ………………….………………………………………………………………………….. 
 

4. สมองส่วนกลาง    ………………………….………………………………………………………………….. 
 

       ………………….………………………………………………………………………….. 
 

5. ไฮโพทาลามัส     ………………………….………………………………………………………………….. 
 

       ………….……….………………………………………………………………………….. 
 

6. เซรีเบลลัม      ……………………………….…………………………………………………………….. 
 

       ………………….………………………………………………………………………….. 
 

7. พอนส์       ………………………….………………………………………………………………….. 
 

       ………………….………………………………………………………………………….. 
 

8. เมดัลลาออบลองกาตา  ………………………….………………………………………………………………….. 
 

       ………………….………………………………………………………………………….. 
 

9. ไขสันหลัง      ………………………….………………………………………………………………….. 
 

       ………………….………………………………………………………………………….. 
 

10. ระบบประสาทอัตโนมัติ ………………………….………………………………………………………………….. 
 

       ………………….………………………………………………………………………….. 
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บตัรกิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ 1.4 : วิเคราะหพ์ฤติกรรมการท างานของสมองและไขสนัหลงั 

ค าช้ีแจง  : ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีก าหนดให้ นั้นให้เขียนเคร่ืองหมาย เพื่อ 
    ตอบค าถามว่าเกิดขึ้นได้จากการท างานของสมองหรือไขสันหลัง (10 คะแนน) 
 

พฤติกรรม สมอง ไขสันหลัง 
1. นอนหลับเมื่อรู้สึกเหนื่อยและเพลีย   
2. กะพริบตาเมื่อมีลมพายุ   
3. ขณะตื่นเต้น หัวใจจะเต้นเร็ว   
4. พรวนดินในแปลงกุหลาบที่ปลูกไว้   
5. หัดร้องเพลงกับเพ่ือนๆ   
6. ชักเท้าออกเม่ือเหยียบก้นบุหรี่   
7. ชักมือหนีเมื่อโดนเตารีดที่ร้อน   
8. มองตู้ปลาที่จัดไว้อย่างสวยงาม   
9. เขียนเรียงความส่งเข้าประกวด   
10. กระตุกขาเมื่อถูกเคาะบริเวณเอ็นของหัวเข่า   
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บตัรกิจกรรม 
 
 

กิจกรรมที่ 1.5 : แผนผังความคิด 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาแล้วจัดท าเป็น Mind Mapping แผนผังความคิด  
              เรื่อง “โครงสร้างของระบบประสาท” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                        บตัรเฉลยสรุปกิจกรรมการเรียนรู้
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 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง 

โครงสร้างและหน้า ท่ีของระบบประสาท  จ านวน 10 ข้อ โดยท าลงใน
กระดาษค าตอบที่ครูแจกให้ 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

เล่มที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท 
รายวิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ค าชี้แจง  1.  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ  
 2.  การตอบให้เลือกค าตอบที่ถูกที่สุด จากตัวเลือก ก ข ค และ ง เพียงค าตอบเดียวแล้ว 
     ท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับตัวเลือกท่ีต้องการ 
...................................................................................................................................... .............................. 
1.  Reflex action คืออะไร 
   ก.  ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ        ข.  ปฏิกิริยายับยั้งการกระตุ้น 
  ค.  ปฏิกิริยาของระบบประสาทส่วนกลาง   ง.  ปฏิกิริยาตอบสนองทันทีโดยไม่ต้องรอค าสั่ง 
 

2.  ถ้าระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อระบบใดระบบหนึ่งท างานผิดปกติจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย 
      ก.  ไม่มีผลใดๆ ต่อร่างกาย        ข.  ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
     ค.  สุขภาพเกิดปัญหาร่างกายเจ็บป่วยง่าย   ง.  น้ าหนักเพ่ิมมากข้ึนมีผิวพรรณเปล่งปลั่ง 
 

3.  ระบบประสาทของมนุษย์มีองค์ประกอบตามข้อใด 
  ก.  สมอง ไขสันหลัง ใยประสาท      ข.  สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท   
  ค.  สมอง ไขสันหลัง เซลล์ประสาท     ง.  สมอง ใยประสาท เส้นประสาท 
 

4.  อวัยวะใดเป็นอวัยวะหลักของระบบประสาท 
     ก.  สมอง             ข.  ต่อมไร้ท่อ         
  ค.  เส้นประสาท           ง.  เซลล์ประสาท 
 

5.  ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของระบบประสาทได้ถูกต้องที่สุด 
  ก.  ควบคุมเก่ียวกับความคิดของมนุษย์ 
  ข.  ควบคุมการท างานของระบบประสาท 
  ค.  ควบคุมการท างานของการจ่ายเลือดไปยังส่วนต่างๆ 
  ง.  ควบคุมและส่งความรู้สึกไปยังอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย 
 

6.  นักเรียนท าข้อสอบสุขศึกษาครั้งนี้ไม่ค่อยได้และไม่มีความม่ันใจว่าจะสอบผ่านนักเรียนจึงรู้สึก 
  ซึมเศร้าไม่สบายใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะสมองส่วนใดถูกกระตุ้น 
  ก.  เซรีบรัม            ข.  เซรีเบลลัม     
  ค.  ไฮโพทาลามัส          ง.  เมดูลาออบลองกาตา 
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7.  ข้อใดต่อไปนี้ที่ประกอบด้วยสมองส่วนท้ายทั้งหมด 
  ก.  พอนส์, เมดัลลา, ซีรีเบลลัม 
    ข.  ออลแฟกทอรีบัลบ์, ไฮโพทาลามัส, ทาลามัส  
  ค.  ออฟติกโลบ, ออลแฟกทอรีบัลบ์, เซรีบรัม 
   ง.  ทาลามัส, เมดัลลาออบลองกาตา, พอนส์, เซรีบรัม   
 

8.  หน่วยย่อยที่เล็กท่ีสุดที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของมนุษย์คือ 
  ก.  เซลล ์   ข.  ระบบ    ค.  อวัยวะ     ง.  ร่างกาย 
 

9.  ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nerve) ท าหน้าที่ใด 
 ก. ควบคุมการเต้นของหัวใจ   
 ข.  ควบคุมการท างานของอวัยวะภายใน  
 ค.  ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้าอย่างกะทันหัน   
 ง.  ท าให้ร่างกายเตรียมพร้อมส าหรับเผชิญภาวะอันตราย  
 

10.  สมองส่วนใดท าหน้าที่ควบคุมการหายใจของปอด 
   ก.  ซีรีบรัม   ข.  ซีรีเบลลัม   ค.  ไฮโพทาลามัส   ง.  เมดัลลาออบลองกาตา 
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ครูตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วแจ้ง

คะแนนท่ีได้ให้นักเรียนทราบ  
 

แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคะแนนของสมาชิกแต่ละคน แล้วน าไปหาคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่ม ซึ่งได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เลขานุการ
กลุ่มจดบันทึกคะแนนท่ีค านวณได้ ลงในแบบบันทึกคะแนน โดยครูตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้ง 
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ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
วิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เล่มท่ี 1 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท 

 

กลุ่มท่ี ......... ชั้น ม.1/ ........ วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน .................................. 
 

ค าชี้แจง  : ให้เติมตัวเลขลงในช่องตรงตามความเป็นจริง 
 

ชื่อ – สกุล 

คะแนน 
ก่อน
เรียน 

คะแนน 
หลัง
เรียน 

คะแนน 
กิจกรรม 
ทั้งหมด 

เต็ม 

คะแนน 
พัฒนาการ 
รายบุคคล 

(10) 

คะแนน 
ความก้าวหน้า 

รวมกลุ่ม  
(10) 
(4) 

รวม
คะแนน 
ด้าน

ความรู้ 
(20) 

(3) + (4) 10 10 (.......) 
5 
(1) 

5 
(2) 

รวม 
(3) 

         
         
         
         

รวม   
 

วิธีการค านวณคะแนนในแตล่ะส่วน 
 

ส่วนที่ (1) คือ คะแนนทดสอบหลังเรียน – คะแนนทดสอบก่อนเรียน = คะแนนผลต่าง (คะแนนพ้ืนฐาน) 
 ถ้าคะแนนผลต่าง (คะแนนพ้ืนฐาน) ได้ 
 1 – 2 คะแนน จะได้ 1 คะแนน    3 – 4 คะแนน จะได้ 2 คะแนน  
 5 – 6 คะแนน จะได้ 3 คะแนน   7 – 8 คะแนน จะได้ 4 คะแนน   
 9 – 10 คะแนน จะได้ 5 คะแนน 
 

ส่วนที่ (2)  คือ คะแนนทดสอบหลังเรียน ถ้าได้ 
  8 – 10 คะแนน จะได้ 5 คะแนน   6 – 7 คะแนน จะได้ 4 คะแนน 
  0 – 5 คะแนน จะได้ 0 คะแนน (หลังจากซ่อมเสริมและส่งผลงาน จะได้ 3 คะแนน) 
ส่วนที่ (3)  คือ คะแนนพัฒนาการรายบุคคล 
ส่วนที่ (4)  คือ คะแนนความก้าวหน้ารายกลุ่ม  =     ผลรวมของคะแนนกิจกรรม X 10               
             คะแนนเต็มของกิจกรรม X จานวนสมาชิกในกลุ่ม 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนกัเรียน 

 

 

ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที ่1 โครงสรา้งและหนา้ทีข่องระบบประสาท 
รายวิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ผู้ประเมิน     ตนเอง     เพ่ือน    ครูผู้สอน 

.......................................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง : ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดและให้คะแนนลงในช่องที่ 
   ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

รวม 

สรุป 
การร่วม 
แสดง
ความ 
คิดเห็น 

 

การใช้ 
เหตุผลใน 
การตอบ 
ค าถาม 

ความ
สนใจ 

ในการหา 
ความรู้ 

ความ
สนใจ 
ในการ
เรียน 

 

การมีส่วน 
ร่วมใน
การ 

ท างาน
กลุ่ม 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 

เกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดีมาก คะแนน 13 – 15 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดี คะแนน   9 – 12 คะแนน หมายถึง ดี 
ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง คะแนน   1 –  8  คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ  80  ( 12 คะแนน )  
 

           ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 

 แบบประเมินที่ 1.1 : แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน 
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที ่1 โครงสรา้งและหนา้ทีข่องระบบประสาท 

รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ที ่ รายการที่ต้องการประเมิน 
ประเด็นการสังเกต 

3 2 1 

1 การร่วมแสดงความคิดเห็น มีการแสดงความ 
คิดเห็นหรือตอบ 
ค าถามบ่อยครั้ง 
ในขณะเรียน 

มีการแสดงความ 
คิดเห็นหรือตอบ 
ค าถามเป็นบางครั้ง 
ในขณะเรียน 

ไม่มีการแสดงความ 
คิดเห็นหรือตอบ 
ค าถามเลย 

2 การใช้เหตุผลในการตอบ 
ค าถาม 

ตอบค าถามอย่าง 
มีเหตุผลครบถ้วน
ทุกครั้ง 

ตอบค าถามอย่างมี 
เหตุผลเป็นบางครั้ง 
 

ตอบค าถามอย่างไม่ 
มีเหตุผลมีการเดา 
ค าตอบ 

3 ความสนใจในการหาความรู้ สนใจในการแสวง 
หาความรู้หรือ
ค้นหาค าตอบเมื่อ
ครูถามหรือให้ท า 
ใบงานทุกครั้ง 

สนใจในการแสวงหา
ความรู้หรือค้นหา
ค าตอบเมื่อครูถาม
หรือให้ท าแบบฝึก 
หัดเป็นบางครั้ง 

ไม่สนใจในการแสวง 
หาความรู้หรือค้นหา
ค าตอบเมื่อครูถาม
หรือให้ท าใบงาน 

4 ความสนใจในการเรียน สนใจเรียนตลอด 
ชั่วโมง 

สนใจเรียนไม่ตลอด 
ชั่วโมง มีการคุย 
หยอกล้อกับเพ่ือน 
เป็นบางครั้ง 

ไม่สนใจเรียน คุย 
และมีการหยอก 
ล้อกับเพ่ือน หรือ 
นั่งหลับในห้องเรียน 

5 การมีส่วนร่วมในการท างาน
กลุม่ 

มีส่วนร่วมและให้ 
ความร่วมมือใน 
การท างานกลุ่ม 
อย่างเต็มที่ทุกครั้ง 

มีส่วนร่วมและให้ 
ความร่วมมือใน 
การท างานกลุ่ม 
เป็นบางครั้ง 

มีส่วนร่วมและให้ 
ความร่วมมือใน 
การท างานกลุ่ม 
น้อย 
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แบบประเมินแผนผงัความคิด(Mind mapping) 
 

 
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที ่1 โครงสรา้งและหนา้ทีข่องระบบประสาท 

รายวิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

กลุ่มที่..................................ชื่อกลุม่................................................................................ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

รวม เนื้อหา 
การน าเสนอ

ผลงาน 
การออกแบบ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน 
  คะแนน 10 – 12  คะแนน หมายถึง ดีมาก 
  คะแนน   7 – 9   คะแนน หมายถึง ดี 
  คะแนน   4 – 6   คะแนน หมายถึง พอใช้ 
  คะแนน   1 – 3   คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 

แบบประเมินท่ี 1.2 : แบบประเมินแผนผงัความคิด(Mind mapping) 

ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที ่1 โครงสรา้งและหนา้ทีข่องระบบประสาท 
รายวิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ประเด็นการ 
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน/ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

เนื้อหา  
 

แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา 
ที่ค้นคว้ามาอย่างดี
มาก มีขั้นตอน 
ครบถ้วน มีการ
สรุปความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผล ได้
อย่างสมเหตุสมผล 

แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา 
ที่ค้นคว้ามาอย่างดี 
มีข้ันตอน 
ครบถ้วน มีการ
สรุปความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลได้
อย่างสมเหตุสมผล 

แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา 
ที่ค้นคว้าปานกลาง 
ขาดข้ันตอน และ
รายละเอียด มีการ
สรุปความคิดเห็น 

แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา 
ที่ค้นคว้าปานกลาง 
ขาดข้ันตอน และ
รายละเอียด ไม่มี
การสรุปความ
คิดเห็น 

การน าเสนอ
ผลงาน 

 

จัดท าแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ 
และน าเสนอด้วย
ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครอบคลุมหัวข้อ
และรายละเอียดที่
ส าคัญ 

จัดท าแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และ น าเสนอด้วย
ข้อมูลแบบที่
ถูกต้อง 
ครอบคลุมหัวข้อ
ส าคัญ  
ขาดรายละเอียดใน
บางหัวข้อ 

จัดท าแผนภาพ 
น าเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้อง แต่ไม่
ครอบคุลมใน
หัวข้อส าคัญ บาง
ประเด็นและขาด
รายละเอียด 

จัดท าแผนภาพ 
น าเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน 
ขาดบางประเด็น
ส าคัญและขาด
รายละเอียด 

การออกแบบ 

มีการใช้ รูปภาพ 
ตัวอักษรและสีสัน 
เร้าความสนใจ  มี
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ 

มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน เร้าความ
สนใจ  มีมาตรา
ส่วนและสมดุลของ
ภาพ 

มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน น่าสนใจ  
ขาดมาตราส่วน
และสมดุลของ
ภาพ 

ขาดการใช้ 
ตัวอักษรและสีสัน   
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ
ไม่ได้สัดส่วน 
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ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
วิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เล่มที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท 

.......................................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง : ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดและให้คะแนนลงในช่องที่ 
   ตรงกับคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
ความมุ่งม่ัน 

ในการท างาน 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

          เกณฑ์การให้คะแนน 
                ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดีมาก 
                ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดี 
                ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง 
          เกณฑ์การผ่าน  : ระดับ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์   
 

           ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน  
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนน

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  

วิชา สุขศึกษา 1 รหัสวิชา พ21101 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

เล่มที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท 
 

ที ่
รายการที่ 
ต้องการ 
ประเมิน 

ประเด็นการสังเกต 

3 2 1 

1 ซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์ในงานที่ได้รับ
มอบหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง
ทุกครั้ง 

มีความซื่อสัตย์ในงาน
ที่ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรงเป็น
บ้างครั้ง 

มีความซื่อสัตย์ในงาน
ที่ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรงน้อย
ครั้ง 

2 มีวินัย ชิ้นงานการท างานสะอาด
เรียบร้อยปฏิบัติตนอยู่ใน
ข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกันทุก
ครั้ง 

ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อยบ้างบางส่วน 
ปฏิบัติตนอยู่ใน
ข้อตกลงที่ก าหนด
ร่วมกันเป็นบางครั้ง 

ชิ้นงานการท างานไม่
สะอาดเรียบร้อยไม่
ปฏิบัติตนอยู่ใน
ข้อตกลงที่ก าหนด 

3 ใฝ่เรียนรู้ มีการแสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมี
การจดบันทึกความรู้เป็น
ระบบและสรุปความรู้อย่างมี
เหตุผล 

มีการแสวงหาข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ไม่
หลากหลายมีการจด
บันทึกความรู้เป็น
ระบบและสรุปความรู้
ยังไม่ชัดเจน 

ไม่แสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ที่อ่ืนมีการ
จดบันทึกความรู้เป็น
ระบบและสรุปความรู้
สับสน 

4 ความมุ่งม่ันใน 
การท างาน 

1.  มีการวางแผนและ 
    ก าหนดจุดมุง่หมายใน 
    การท างาน 
2.  ลงมือปฏิบัติงานด้วย 
    ความตั้งใจ 
3.  ท างานทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
    เสร็จทันเวลาที่ก าหนด 

นักเรียนปฏิบัติได้  
2 – 3 ข้อ 

นักเรียนปฏิบัติได้เพียง 
1 ข้อ หรือไม่ได้เลย 
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ครูประกาศระดับพัฒนาของกลุ่มและยกย่องกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อเป็น

การรองรับผลงานและเสริมแรงกลุ่มท่ีได้รับรางวัล 
 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องท่ีเรียน 
 

ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในส่วนขั้นตอนใด ให้ครูหาเวลาเรียนให้นักเรียน
เรียนซ่อมเสริมโดยการศึกษากิจกรรมนั้นใหม่ ใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือครู
อธิบายเพิ่มเติม 
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 น าคะแนนพัฒนาของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยคะแนนท่ีได้
จะเป็นคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม แล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสินกลุ่มท่ีได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับ เพื่อก าหนดระดับพัฒนาของกลุ่ม ดังนี้ 
 

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับพัฒนาของกลุ่ม 
15 – 19 คะแนน เก่ง 
20 – 24 คะแนน เก่งมาก 
25 – 30 คะแนน ยอดเย่ียม 
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บตัรเฉลย 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประกอบการใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูวิ้ชาสุขศึกษา เล่มท่ี 1 โครงสรา้งและหนา้ท่ีของระบบประสาท 

สาระที ่1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ส าหรบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นยงัไงกนับา้ง  ไดค้ะแนนมากหรือนอ้ย 

ทดสอบก่อนเรียน 
ข้อ ก ข ค ง 
1. X    
2.    X 
3.    X 
4. X    
5.  X   
6.  X   
7. X    
8.    X 
9.   X  
10.   X  
 

ทดสอบหลังเรียน 
ข้อ ก ข ค ง 
1.    X 
2.   X  
3.  X   
4. X    
5.    X 
6.   X  
7. X    
8. X    
9.    X 
10.   X  
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บตัรเฉลย 
 
กิจกรรมที่ 1.1 : ระบบประสาท 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ระบบประสาทคืออะไร 
    ตอบ  เป็นระบบที่ท าหน้าควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ภายในร่างกายให้ด าเนินไปได้ตามปกติ  
2.  ระบบประสาทประกอบด้วยส่วนส าคัญกีส่่วน  มีอะไรบ้าง  
 ตอบ  3 ส่วน  ประกอบด้วย สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท 
3.  สมองประกอบด้วยอะไรบ้าง  
   ตอบ  ประกอบด้วยเซลล์ประสาทนับล้านๆ เซลล์เชื่อมต่อกันท างานประสานกนัท าให้ 
   สามารถสื่อสารกันได้ ทัว่วถึงทุกเซลล์ 
4.  ไขสันหลังอยู่ส่วนใดของร่างกายจงอธิบาย  
 ตอบ  ต่อจากสมองอยู่ภายในกระดูกสันหลังข้อแรก  ลงไปถึงกระดูกบั้นเอว 
5.  เส้นประสาทประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ตอบ  ใยประสาทหลายอันมาผสมกัน  
6.  ระบบประสาทที่ควบคุมการท างานของอวัยวะที่อยู่นอกอ านาจจิตใจเรียกว่า   
 ตอบ  ระบบประสาทที่ท างานโดยอัตโนมัติ มีศูนย์กลางควบคุมอยู่ในสมองและไขสันหลัง  
   ได้แก่ การเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบแบบเฉียบพลัน และเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นที่อวัยวะรับ  
   สัมผัสเช่น ผิวหนัง กระแสประสาทจะส่งไปยังไขสันหลัง และไขสันหลังจะสั่งการ  
   ตอบสนองไปยังกล้ามเนื้อโดยไม่ผ่านไปที่สมอง เช่น เมื่อมีเปลวไฟมาสัมผัสที่ปลายนิ้ว 
7. “ซิมพาเทติก” และ “พาราซิมพาเทติก” อยู่ในส่วนใดของระบบประสาท 
 ตอบ  อยู่ในระบบประสาทอัตโนมัติ 
8. “พอนส์” อยู่ในส่วนใดของสมอง 
 ตอบ  อยู่ที่สมองส่วนท้าย 
  

 ท าไดไ้หม  ลองท าบตัรกิจกรรมถดัไป….เลยนะ 
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บตัรเฉลย 

 
กิจกรรมที่ 1.2 : ส่วนประกอบของระบบประสาท 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเขียนอธิบายส่วนประกอบของระบบประสาท (10  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนประกอบของสมอง 

ท าได้ไหม  ลองท าบัตรกิจกรรมถัดไป…เลยนะ 
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บตัรเฉลย 

 
 

กิจกรรมที่ 1.3 : หนา้ท่ีของระบบประสาท 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนบอกหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 4 
 

1. เซรีบรัม      ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เช่น การพูด การมองเห็น การได้ยิน ความคิด 
       ความจ า      
 ………………….………………………………………………………………………….. 
2. ระบบประสาทส่วนกลาง   เป็นศูนย์กลางในการประสานการท างานของอวัยวะต่างๆ ของ 
       ร่างกาย 

3. ทาลามัส      ศูนย์รวมของกระแสประสาทแล้วถ่ายทอดไปยังสมองส่วนต่างๆ 

4. สมองส่วนกลาง    ควบคุมเก่ียวกับการมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัส 

5. ไฮโพทาลามัส     ควบคุมอุณหภูมิ ความดันโลหิต ความหิว  ความอ่ิม  การนอนหลับ  
       การเต้นของหัวใจ 
 
6. เซรีเบลลัม      ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้ท างานประสานกันได้ดี 

7. พอนส์       ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า การยิ้ม ยักคิ้ว  
       หลั่งน้ าลาย 
 

8. เมดัลลาออบลองกาตา  ควบคุมการท างานของอวัยวะภายใน เช่น การหายใจ การหมุนเวียน
       โลหิต 

9. ไขสันหลัง      เป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นตัวเชื่อม 
       ระหว่างอวัยวะรับความรู้สึกไปยังสมอง  
 

10. ระบบประสาทอัตโนมัติ ควบคุมการท างานของอวัยวะภายในร่างกายให้เป็นปกติ เช่นการ 
       ไหลเวียนโลหิต  
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บตัรเฉลย 

 
กิจกรรมที่ 1.4 : วิเคราะหพ์ฤติกรรมการท างานของสมองและไขสนัหลงั 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีก าหนดให้ นั้นให้เขียนเคร่ืองหมาย เพื่อ 
             ตอบค าถามว่าเกิดขึ้นได้จากการท างานของสมองหรือไขสันหลัง (10 คะแนน) 
 

พฤติกรรม สมอง ไขสันหลัง 
1. นอนหลับเมื่อรู้สึกเหนื่อยและเพลีย   
2. กะพริบตาเมื่อมีลมพายุ   
3. ขณะตื่นเต้น หัวใจจะเต้นเร็ว   
4. พรวนดินในแปลงกุหลาบที่ปลูกไว้   
5. หัดร้องเพลงกับเพ่ือนๆ   
6. ชักเท้าออกเม่ือเหยียบก้นบุหรี่   
7. ชักมือหนีเมื่อโดนเตารีดที่ร้อน   
8. มองตู้ปลาที่จัดไว้อย่างสวยงาม   
9. เขียนเรียงความส่งเข้าประกวด   
10. กระตุกขาเมื่อถูกเคาะบริเวณเอ็นของหัวเข่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ท าไดไ้หม  ลองท าบตัรสรุปกิจกรรมการเรียนรูก้นันะ 
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บตัรเฉลย 

 
 

กิจกรรมที่ 1.5 : แผนผงัความคิด 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปองค์ความรูจ้ากการศึกษาแล้วจัดท าเป็น Mind Mapping แผนผังความคิด  
              เรื่อง  “โครงสร้างของระบบประสาท” 
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กระดาษค าตอบ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย    ลงในช่องข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ……………………………………………………สกุล…………………………………………………….เลขที่……………. 
 

ทดสอบก่อนเรียน 
ข้อ ก ข ค ง 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
 

ทดสอบหลังเรียน 
ข้อ ก ข ค ง 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
 

คะแนนเต็ม                          10    คะแนน 
ทดสอบก่อนเรียนได้               …….... คะแนน 
ทดสอบหลังเรียนได้               ………. คะแนน 
คะแนนพัฒนา                     ......….. คะแนน 

 

 

ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา 1 เล่มที่ 1 โครงสรา้งและหนา้ทีข่องระบบประสาท 

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 


