
 
 



 
 

บทเรียนสื่อประสม เรื่อง ร่างกายมนุษย์ 
มีทั้งหมด 5 ชุด ดังนี ้

 
1. บทเรียนสื่อประสม ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบย่ออาหาร 
2. บทเรียนสื่อประสม ชุดที่ 2 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด 
3. บทเรียนสื่อประสม ชุดที่ 3 เรื่อง ระบบหายใจ 
4. บทเรียนสื่อประสม ชุดที่ 4 เรื่อง ระบบขับถ่าย 
5. บทเรียนสื่อประสม ชุมที่ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกาย 
 



ก 
 

 

ค าน า 
 

 บทเรียนเรื่อง ร่างกายมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจหน่วย
พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างาน
สัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต บทเรียนสื่อประสมเล่มนี้เป็น ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร เพ่ือให้นักเรียน
ได้ศึกษาการท างานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆใน ระบบย่อยอาหาร ท าหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็น
สารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบ หมุนเวียนเลือด แก๊สออกซิเจนที่ได้จากระบบหายใจ
จะท าให้สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็น พลังงานที่ร่างกายน าไปใช้ได้ โดยในบทเรียน 
สื่อประสมเล่มนี้ประกอบด้วย ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งจัดท าใน
รูปแบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และ ชุดกิจกรรม ใบงาน เพื่อให้นักเรียนศึกษาความรู้ 
ด้วยตนเอง ซึ่งจะท านักเรียนเกิดความตื่นเต้น และ สนุกสนานในบทเรียนสื่อประสมชุดนี้ 
  
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสื่อประสมเล่มนี้ จะมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ครูและนักเรียนเป็นอย่างดี และนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ไม่มากก็น้อย 
 
 
 
        ธนภรณ์  จิตสว่าง 
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สารบัญ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 หน้า 

ค าน า ก 

ค าแนะน าการใช้บทเรียน สื่อประสม 1 

แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 2 

สาระส าคัญ 4 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 4 

สาระการเรียนรู้ 4 

บทเรียนเรื่อง ระบบย่อยอาหาร 5 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 12 

กิจกรรม 13 

ผังกราฟิก (Graphic organizers) 15 

แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 17 

บรรณานุกรม 19 

ภาคผนวก 22 

แบบประเมิน 29 

  



1 
 

 

 
 
  

 บทเรียนมีสองรูปคือสามารถเรียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง หรือ เรียนโดยครู 
จัดการเรียนการสอนให้ได้ ให้เลือกตามความเหมาะสมของผู้เรียนและชั้นเรียน 
 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามเหมาะสม โดยคละชายหญิง คนเก่ง ปานกลาง อ่อน 
 2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยสามารถเลือกท าในกระดาษค าตอบ หรือ ท าจากบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคลก็ได้ ขึ้นกับความเหมาะสม แล้วตรวจแบบทดสอบ  
และแจ้งคะแนนกับครูผู้สอน เพ่ือบันทึกผล และ วิเคราะห์พัฒนาการ 
 3. อ่านค าชี้แจง และศึกษาเนื้อหาในบทเรียนอย่าสงตั้งใจและตามล าดับไม่ข้ามข้ันตอน 
 4. ให้นักเรียนท าความเข้าใจในกิจกรรมแล้วปฏิบัติ ได้แก่ ชุดกิจกรรม ใบงาน บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ และ ผังกราฟิก 
 5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยสามารถเลือกท าในกระดาษค าตอบ หรือ ท าจากบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ เป็นรายบุคคลก็ได้ ขึ้นกับความเหมาะสม แล้วตรวจแบบทดสอบ  
และแจ้งคะแนนกับครูผู้สอน เพ่ือบันทึกผล และ วิเคราะห์พัฒนาการ 
 
 
  

ค าแนะน าการใช้บทเรียน สื่อประสม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 

 

 
 
   ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
1. ถ้าเรามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอุจาระล าบาก ควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใด 

ก . สลัดผัก  
ข. ไก่ย่าง   
ค. พิซซ่า  
ง. ข้าวมันไก่ 

2. การย่อยอาหารเริ่มจากอวัยวะใดเป็นอันดับแรก 
 ก.  ต่อมน้ าลาย   
 ข. ปาก   
 ค. ลิ้น   
 ง. หลอดอาหาร 
3. น้ าลายในปากมีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ช่วยให้อาหารอร่อย    
 ข.  ช่วยให้อาหารละลาย 
 ค. ช่วยให้กลืนอาหารได้ง่ายขึ้น   
 ง. ช่วยหล่อเลี้ยงฟันให้แข็งแรง 
4.  น้ าย่อย เอนไซม์อะไมเลส ผลิตที่อวัยวะใด 
 ก. กระเพาะอาหาร  
 ข. ล าไส้เล็ก 
 ค. ปาก 
 ง. หลอดอาหาร 
5.  กระเพาะอาหารย่อยอาหารประเภทใด 
 ก.โปรตีน   
 ข. คาร์โบไฮเดรต  
 ค. ไขมัน   
 ง. วิตามิน 
6. น้ าดีส่งจากถุงน้ าดีมาสู่ล าไส้เล็กเพ่ืออะไร 
 ก. เป็นเอนไซม์ในการย่อยแป้ง  
 ข. เป็นเอนไซม์ย่อยไขมัน 
 ค. ท าให้เกิดภาวะเป็นกรด 
 ง. ท าให้ไขมันแตกกระจายเป็นก้อนเล็กลง 
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7. เมื่อกระเพาะอาหารว่าง จะมีสารใดถูกขับออกมาเพ่ือให้เกิดความรู้สึกหิวและแสบท้อง 
 ก. กรดน้ าส้ม 
 ข. กรดเกลือ 
 ค. น้ าดี 
 ง. โซเดียมไบคาร์บอเนต 
8. ถ้ากากอาหารอยู่ในล าไส้ใหญ่นานเกินไป น้ าจะถูกดูดซึมสู่กระแสเลือดมากข้ึนท าให้เกิดอะไรขึ้นกับ     

ร่างกาย 
 ก. ท้องร่วง 
 ข. ริดสีดวงทวาร 
 ค. ไส้ติ่งอักเสบ 
 ง.  ท้องผูก 
9. เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารประเภทแป้งและโปรตีน จะถูกดูดซึมที่อวัยวะใดมากที่สุด 
 ก. กระเพาะอาหาร 
 ข. ปาก 
 ค. ล าไส้เล็ก 
 ง. ล าไส้ใหญ่ 
10. อวัยวะใดไม่ได้ท าหน้าที่ในการย่อยอาหาร 
 ก. ปาก หลอดอาหาร 
 ข. ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ 
 ค. หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร 
 ง. หลอดอาหาร  ล าไส้ใหญ่ 
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 อวัยวะต่างๆ ของร่างกายคนเรามีการท างานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ  
โดยระบบย่อยอาหารท าหน้าท่ี ย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็ก แล้วดูดซึม
เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด ขณะท่ีระบบหายใจท าหน้าท่ีนา แก๊สออกซิเจนเข้าสู่
ร่างกาย และแก๊สออกซิเจนนี้จะท าให้สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็น
พลังงาน ท่ีร่างกายน าไปใช้ได ้

สาระ 
ส าคัญ 

1.  อธิบายลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ 
2.  อธิบายการท างานของอวัยวะต่างๆ ในระบบย่อยอาหารได้ 

จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

  ระบบย่อยอาหาร ท าหน้าท่ีย่อยอาหารให้เป็นสารอาหาร 
ขนาดเล็กแล้วจะถูก ดูดซึมเข้าสู่ระบบ หมุนเวียนเลือด  
แก๊สออกซิเจนท่ีได้จาการหายใจจะท าให้ สารอาหารเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงจนกลายเป็น พลังงานท่ีร่างกายน าไปใช้ได้ 

สาระการ
เรียนรู้ 
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บทเรียนเรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
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บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์(E-book) ชุดที่ 1 ระบบย่อยอาหาร 

 

  

CD 

โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
https://drive.google.com/file/d/1rY9EmdkgA60
l0Agj2ntIVg2gkiJLImcK/view  

https://drive.google.com/file/d/1rY9EmdkgA60l0Agj2ntIVg2gkiJLImcK/view
https://drive.google.com/file/d/1rY9EmdkgA60l0Agj2ntIVg2gkiJLImcK/view
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 : การทดลองย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว 

สื่อวัสดุอุปกรณ์  ข้าวสุก เส้นขนมจีน ขนมปังจืด เผือกต้ม ชนิดละ 100 กรัม 
วิธีด าเนินการ      ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษานาอาหารที่สุกแต่ไม่ปรุงรสดังต่อไปนี้ 

ข้าวสุก เส้นขนมจีน ขนมปังจืด เผือกต้ม ชนิดละ 100 กรัม น าอาหารแต่ละชนิดมาเคี้ยว
แล้วอมไว้ใน 
ปากเป็นเวลา 1 นาที สังเกตแล้วบันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 
(ต้องบ้วนปากให้สะอาดก่อนที่จะเคี้ยวอาหารชนิดอื่นต่อไปทุกครั้ง) 

ใบบนัทึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 : ตารางบันทึกผลการทดลอง  
 

อาหารที่นามาทดลอง รสชาติอาหารหลังการเคี้ยวแล้วอมไว้ในปากเป็นเวลา 1 นาที 
ข้าวสุก  

เส้นขนมจีน  

ขนมปังจืด  

เผือกต้ม  

 

ค าถาม  
1.  อาหารชนิดใดบ้างเมื่อเคี้ยวแล้วอมจะมีรสหวาน และจัดเป็นสารอาหารประเภทใด 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  เพราะเหตุใดอาหารที่เคี้ยวแล้วอมจงมีรสหวานได้ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ในปากมีการย่อยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  นักเรียนคิดว่าในปากเป็นการย่อยทางเคมีหรือไม่อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  นักเรียนคิดว่าในปากเป็นการย่อยเชิงกลหรือไม่อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  การย่อยเชิงกลและการย่อยทางเคมีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร 
……………………….………………………………………………………………………………………..……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรมที่ 2.1 การทดลองย่อยอาหารด้วยการเค้ียว 



14 
 

 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนบอกชื่อและน าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร ตามหมายเลข 

 
 
 
 
 




 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 คือ             ท าหน้าที ่
 

 คือ             ท าหน้าที ่
 

 คือ             ท าหน้าที ่
 

 คือ              ท าหน้าที ่
 

 คือ              ท าหน้าที ่
 

 คอ              ท ำหน้ำที ่
 

 คอ              ท ำหน้ำที ่
 
 

กิจกรรมที่ 2.2 เร่ือง อวัยวะในระบบย่อยอาหาร 
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 ผังกราฟิก (Graphic organizers) คือ แบบของการสื่อสารเพ่ือใช้น าเสนอข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวม อย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน ผังกราฟิกได้มาจากการน า
ข้อมูลดิบ หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาท าการจัดกระท าข้อมูล ในการจัดกระท าข้อมูลต้องใช้ทักษะ
การคิด เช่น การสังเกตการเปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัดประเภท การเรียงล าดับ การใช้ตัวเลข 
เช่น ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย และการสรุป เป็นต้น จากนั้นจึงมีการเลือกแบบผังกราฟิกเพ่ือน าเสนอข้อมูล
ที่จัดกระท าแล้วตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีผู้น าเสนอต้องการ 
 แนวทางในการท าผังกราฟิก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ก าหนดค าถามให้ผู้เรียนคิด 
2. ให้ผู้เรียนระดมสมองเพ่ือหาสิ่งที่ผู้เรียนคิดถึง 
3. เขียนความคิดรวบยอดหลักไว้ตรงกลาง แล้วแตกสาขาออกมาเป็นความคิดรวบยอดย่อย

ตามลักษณะของความคิด 
4. ลากเส้นเชื่อมโยงในแต่ละความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดท่ีส าคัญ จะอยู่ใกล้จุด

ศูนย์กลางมากกว่า ความคิดรวบยอดท่ีส าคัญน้อยลงไปจะอยู่ห่างจุดศูนย์กลางออกไปเรื่อย ๆ 
5. ลากเส้นเชื่อมโยงให้เหมาะสม แต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอ่ืน ๆ 
6. ค าต่าง ๆ ควรมีลักษณะเป็นหน่วย เช่น หนึ่งค าต่อหนึ่งเส้น จะช่วยให้แต่ละ ค าสามารถ

เชื่อมโยงกับค าอ่ืน ๆ ได้ง่ายขึ้น 
7. ใช้สีช่วยให้การจดจ า และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ใช้ลูกศรช่วยแสดงให้เห็นว่า

แนวคิดต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร ใช้เครื่องหมายแสงการเชื่อมโยงหรือมิติอ่ืน ๆ ใช้รูปทรงเรขาคณิต 
แสดงขอบเขตของค าท่ีมีลักษณะของค าใกล้เคียงกัน ใช้ภาพรูป 3 มิติเพ่ือให้โดดเด่น 
  
 ในบทเรียนสื่อประสมเรื่อง ร่างกายมนุษย์ น าเสนอผังกราฟิก 3 แบบ คือ  

1. ผังความคิด (mind map) หรือ ผังมโนภาพ หรือ ไมด์แม็ป (อังกฤษ: mind map) คือ
ไดอะแกรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของมโนภาพที่สัมพันธ์กันรูปแบบหนึ่ง โดยปกติจะใช้รูป
วงกลมแทนมโนภาพหรือความคิด และเส้นลูกศรแทนลักษณะและทิศทางของความสัมพันธ์นั้น มีค า
ก ากับไว้ว่าวงกลมแทนมโนภาพของอะไร เส้นลูกศรแทนความสัมพันธ์ในลักษณะและทิศทางใด ใน
บางครั้งมีการใช้การเน้นและแจกแจงเนื้อความด้วยสีและการวาดรูปประกอบ 
 2. ผังมโนทัศน์ (concept map) เป็นผังกราฟิกที่แสดงมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดใหญ่
ไว้ตรงกลาง และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์และมโนทัศน์ย่อยๆ เป็นล าดับ  ขั้นด้วยเส้น
เชื่อมโยง แผนที่ความคิดเป็นการท างานร่วมกันของสมองด้านซ้ายและด้านขวา สมองด้านซ้ายจะท า
หน้าที่ในการวิเคราะห์ค า สัญลักษณ์ ตรรกวิทยา สมองด้านขวาจะท าหน้าที่ในการสังเคราะห์ รูปแบบ 
สี รูปร่าง 

ผังกราฟิก (Graphic organizers) 
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3. ผังแมงมุม  (spider map) ผังใยแมงมุม เป็นผังกราฟิกท่ีใช้แสดงมโนทัศน์แบบหนึ่ง โดย
แสดงความคิดรวบยอดใหญ่ไว้ตรงกลาง และเส้นที่แยกออกจากความคิดรวบยอดใหญ่จะแสดง
รายละเอียดของความคิดนั้น 

 
 

ผังความคิด (mind map)  
 ผังความคิด หรือ ผังมโนภาพ หรือ ไมด์แม็ป (อังกฤษ: mind map) คือไดอะแกรมท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของมโนภาพที่สัมพันธ์กันรูปแบบหนึ่ง โดยปกติจะใช้รูปวงกลมแทนมโนภาพ
หรือความคิด และเส้นลูกศรแทนลักษณะและทิศทางของความสัมพันธ์นั้น มีค าก ากับไว้ว่าวงกลมแทน
มโนภาพของอะไร เส้นลูกศรแทนความสัมพันธ์ในลักษณะและทิศทางใด ในบางครั้งมีการใช้การเน้น
และแจกแจงเนื้อความด้วยสีและการวาดรูปประกอบ 
 ขั้นตอนการเขียน                                                                                                                                                                              

1. เขียนความคิดหลักหรือหัวข้อเรื่องตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
2. เขียนความคิดรองที่สัมพันธ์กับความคิดหลักหรือหัวข้อเรื่องกระจายออกไปรอบ ๆ 

ความคิดหลัก 
3. เขียนความคิดย่อยที่สัมพันธ์กับความคิดรองแตกออกไปเรื่อย ๆ โดยเขียนข้อความไว้บน

เส้นแต่ละเส้น เส้นที่ใช้อาจเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้แต่เส้นที่ใช้กับความคิดรองจะเป็นเส้นที่ใหญ่
กว่าความคิดย่อย 

 
ตัวอย่างผังความคิด 
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1. อวยัวะใดไมไ่ดท้ ำหน้ำทีใ่นกำรยอ่ยอำหำร 
 ก. ปำก หลอดอำหำร 
 ข. ล ำไสเ้ลก็ ล ำไสใ้หญ่ 
 ค. หลอดอำหำร  กระเพำะอำหำร 
 ง. หลอดอำหำร  ล ำไสใ้หญ่ 
2. กำรยอ่ยอำหำรเริม่จำกอวยัวะใดเป็นอนัดบัแรก 
 ก.  ต่อมน ้ำลำย   
 ข. ปำก   
 ค. ลิน้   
 ง. หลอดอำหำร 
3. เมือ่นกัเรยีนรบัประทำนอำหำรประเภทแป้งและโปรตนี จะถูกดดูซมึทีอ่วยัวะใดมำกทีสุ่ด                                   
 ก. กระเพำะอำหำร 
 ข. ปำก 
 ค. ล ำไสเ้ลก็ 
 ง. ล ำไสใ้หญ่ 
4. ถำ้กำกอำหำรอยูใ่นล ำไสใ้หญ่นำนเกนิไป น ้ำถูกดดูซมึสู่กระแสเลอืดมำกขึน้ท ำใหเ้กดิ อะไร

ขึน้กบัรำ่งกำย 
 ก. ทอ้งรว่ง 
 ข. รดิสดีวงทวำร 
 ค. ไสต้ิง่อกัเสบ 
 ง.  ทอ้งผกู 
5.  น ้ำยอ่ย เอนไซมอ์ะไมเลส ผลติทีอ่วยัวะใด 
 ก. กระเพำะอำหำร  
 ข. ล ำไสเ้ลก็ 
 ค. ปำก 
 ง. หลอดอำหำร 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 

ค ำชีแ้จง ใหน้กัเรยีนเลอืกค ำตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
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6. ถำ้เรำมปัีญหำเรือ่งกำรขบัถ่ำยอุจำระล ำบำก ควรเลอืกรบัประทำนอำหำรในขอ้ใด 

ก . สลดัผกั  
ข. ไก่ยำ่ง   
ค. พซิซ่ำ  
ง. ขำ้วมนัไก่ 

7. เมือ่กระเพำะอำหำรว่ำง จะมสีำรใดถูกขบัออกมำเพื่อใหเ้กดิควำมรูส้กึหวิและแสบทอ้ง 
 ก. กรดน ้ำสม้ 
 ข. กรดเกลอื 
 ค. น ้ำด ี
 ง. โซเดยีมไบคำรบ์อเนต 
8. น ้ำลำยในปำกมปีระโยชน์อยำ่งไร 
 ก. ช่วยใหอ้ำหำรอรอ่ย    
 ข.  ช่วยใหอ้ำหำรละลำย 
 ค. ช่วยใหก้ลนือำหำรไดง้ำ่ยขึน้   
 ง. ช่วยหล่อเลีย้งฟันใหแ้ขง็แรง 
9. กระเพำะอำหำรยอ่ยอำหำรประเภทใด 
 ก.โปรตนี   
 ข. คำรโ์บไฮเดรต  
 ค. ไขมนั   
 ง. วติำมนิ 
10. น ้ำดสี่งจำกถุงน ้ำดมีำสู่ล ำไสเ้ลก็เพื่ออะไร 
 ก. เป็นเอนไซมใ์นกำรยอ่ยแป้ง  
 ข. เป็นเอนไซมย์อ่ยไขมนั 
 ค. ท ำใหเ้กดิภำวะเป็นกรด 
 ง. ท ำใหไ้ขมนัแตกกระจำยเป็นกอ้นเลก็ลง 
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 สอบก่อนเรียน   หลังก่อนเรียน 
ชื่อ..........................................................ชั้น...................เลขท่ี.......................... 
วิชา...........................................................เรื่อง................................................ 
วันที.่....................เดือน .......................................ป ีพ.ศ. ............................ 

 
 

  ข้อที่ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

กระดาษค าตอบ 

คะแนนที่ได้ 
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สรุปองค์ความรู้ในรูปของผังกราฟิก 

ชื่อ.............................................................ชั้น................เลขที่................ 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
- กิจกรรม 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 : การทดลองย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว 

สื่อวัสดุอุปกรณ์  ข้าวสุก เส้นขนมจีน ขนมปงจืด เผือกต้ม ชนิดละ 100 กรัม 
วิธีด าเนินการ      ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษานาอาหารที่สุกแต่ไม่ปรุงรสดังต่อไปนี้ 

 ข้าวสุก เส้นขนมจีน ขนมปังจืด เผือกต้ม ชนิดละ 100 กรัม น าอาหารแต่ละชนิดมาเคี้ยว แล้ว
อมไว้ในปากเป็นเวลา 1 นาที สังเกตแล้วบันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 
(ต้องบ้วนปากให้สะอาดก่อนที่จะเคี้ยวอาหารชนิดอื่นต่อไปทุกครั้ง) 
ใบบนทึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4.1 : ตารางบันทึกผลการทดลอง  
 

อาหารที่นามาทดลอง รสชาติอาหารหลังการเคี้ยวแล้วอมไว้ในปากเป็นเวลา 1 นาที 
ข้าวสุก มีรสหวาน 

เส้นขนมจีน มีรสหวาน 

ขนมปังจืด มีรสหวาน 

เผือกต้ม มีรสหวาน 
 

ค าถาม  
1.  อาหารชนิดใดบ้างเมื่อเคี้ยวแล้วอมจะมีรสหวาน และจัดเป็น

สารอาหารประเภทใด  
 (ข้าวสุก เส้นขนมจีน ขนมปงจืด และเผอกต้ม จัดเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต) 
2. เพราะเหตุใดอาหารที่เค้ียวแล้วอมจึงมีรสหวานได้  
 (เพราะอาหารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีขนาดเล็กลง เป็นสารที่ให้ความหวาน) 
3.  ในปากมีการย่อยหรือไม่ เพราะเหตุใด (มีการย่อย เพราะอาหารมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีขนาด 

เล็กลง) 
4.  นักเรียนคิดว่าในปากเป็นการย่อยทางเคมีหรือไม่อย่างไร 

(ในปากมการย่อยทางเคมี เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของอาหาร โดยมีน้ าย่อยเข้า
มาเก่ียวข้อง คือ เอนไซม์อะไมเลสน้ าย่อยในน้ าลายช่วยย่อยแป้ง) 

5.  นักเรียนคิดว่าในปากเป็นการย่อยเชิงกลหรือไม่อย่างไร (ในปากเปน็การย่อยเชิงกล เพราะเป็น
การ เปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของอาหารให้เล็กลง โดยการบดเคี้ยวของฟัน) 

6.  การย่อยเชิงและการย่อยทางเคมีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
(เหมือนกันคือ การเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของอาหารให้เล็กลง แต่แตกต่างกันที่การ
ย่อยทางเคมีจะมีการ เปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารอาหารด้วย โดยมีน้ าย่อยเขามา
เกี่ยวข้อง เช่น ในกระเพาะอาหารมีเอนไซม์เพป ซินช่วยย่อยโปรตีน เอนไซม์ไลเปสจากตับ
อ่อนช่วยย่อยไขมัน เป็นต้น) 

สรุปผลการทดลอง นี้ได้อย่างไร   
 (การเคี้ยวอาหารท าให้อาหารมีขนาดเล็กลง มีกระบวนการย่อยอาหารพวก 
คาร์โบไฮเดรตเกิดขึ้นในปาก ซึ่งอาหารที่ย่อยแล้วจะมีรสหวาน)

 (เฉลย) ใบกิจกรรมที่ 2.1 เร่ืองการทดลองย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว 
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บัตรภาพ แสดงระบบย่อยอาหาร 

ที่มารูป :http://myscimysong.blogspot.com/2016/ 
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ค าชี้แจง     ให้นักเรียนบอกชื่อและน าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร ตามหมายเลข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข คือ หน้าที ่
1 ปาก บดเคี้ยวอาหาร และย่อยอาหารประเภทแป้ง 
2 หลอดอาหาร เป็นทางผ่านของอาหาร 
3 ตับ ผลิตน าดีและส่งไปเก็บที่ถุงน้ าดี 

4 
กระเพาะ
อาหาร ขับน้ าย่อยออกมาย่อยอาหาร 

5 ล าไส้ใหญ ่ ดูดซึมน้ า เกลือแร วิตามิน และกลูโคสจากกากอาหาร  
6 ล าไส้เล็ก ย่อยอาหารทุกชนิดจนมีขนาดเล็กที่สุด 
7 ทวารหนัก เป็นทางผ่านของกากอาหาร (อุจจาระ) 

(เฉลย) ใบกิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง อวัยวะในระบบย่อยอาหาร  
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบทีถู่กต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว 
1. ถ้าเรามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอุจาระล าบาก ควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใด 

ก . สลัดผัก  
ข. ไก่ย่าง   
ค. พิซซ่า  
ง. ข้าวมันไก่ 

2. การย่อยอาหารเร่ิมจากอวัยวะใดเป็นอันดับแรก 
 ก.  ต่อมน้ าลาย   
 ข. ปาก   
 ค. ลิ้น   
 ง. หลอดอาหาร 
3. น้ าลายในปากมีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ช่วยให้อาหารอร่อย    
 ข.  ช่วยให้อาหารละลาย 
 ง. ช่วยให้กลืนอาหารได้ง่ายขึ้น   
 ง. ช่วยหล่อเลี้ยงฟันให้แข็งแรง 
4.  น้ าย่อย เอนไซม์อะไมเลส ผลิตท่ีอวัยวะใด 
 ก. กระเพาะอาหาร  
 ข. ล าไส้เล็ก 
 ค. ปาก 
 ง. หลอดอาหาร 
5.  กระเพาะอาหารย่อยอาหารประเภทใด 
 ก. โปรตีน   
 ข. คาร์โบไฮเดรต  
 ค. ไขมัน   
 ง. วิตามิน 
 
 
 

(เฉลย) แบบทดสอบกอ่นเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
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6. น้ าดีส่งจากถุงน้ าดีมาสู่ล าไส้เล็กเพื่ออะไร 
 ก. เป็นเอนไซม์ในการย่อยแป้ง  
 ข. เป็นเอนไซม์ย่อยไขมัน 
 ค. ท าให้เกิดภาวะเป็นกรด 
 ง. ท าให้ไขมันแตกกระจายเป็นก้อนเล็กลง 
7. เมื่อกระเพาะอาหารว่าง จะมีสารใดถูกขับออกมาเพื่อให้เกิดความรู้สึกหิวและแสบท้อง 
 ก. กรดน้ าส้ม 
 ข. กรดเกลือ 
 ค. น้ าดี 
 ง. โซเดียมไบคาร์บอเนต 
8. ถ้ากากอาหารอยู่ในล าไส้ใหญ่นานเกินไป น้ าจะถูกดูดซึมสู่กระแสเลือดมากขึ้นท าให้เกิด  อะไร

ขึ้นกับร่างกาย 
 ก. ท้องร่วง 
 ข. ริดสีดวงทวาร 
 ค. ไส้ติ่งอักเสบ 
 ง.  ท้องผูก 
 
9. เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารประเภทแป้งและโปรตีน จะถูกดูดซึมที่อวัยวะใดมากท่ีสุด 
 ก. กระเพาะอาหาร 
 ข. ปาก 
 ค. ล าไส้เล็ก 
 ง. ล าไส้ใหญ่ 
10. อวัยวะใดไม่ได้ท าหน้าท่ีในการย่อยอาหาร 
 ก. ปาก หลอดอาหาร 
 ข. ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ 
 ค. หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร 
 ง. หลอดอาหาร  ล าไส้ใหญ่ 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบทีถู่กต้องท่ีสุดเพยีงข้อเดียว 
1. อวัยวะใดไม่ได้ท าหน้าท่ีในการย่อยอาหาร 
 ก. ปาก หลอดอาหาร 
 ข. ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ 
 ค. หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร 
 ง. หลอดอาหาร  ล าไส้ใหญ่ 
2. การย่อยอาหารเร่ิมจากอวัยวะใดเป็นอันดับแรก 
 ก.  ต่อมน้ าลาย   
 ข. ปาก   
 ค. ลิ้น   
 ง. หลอดอาหาร 
3. เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารประเภทแป้งและโปรตีน จะถูกดูดซึมที่อวัยวะใดมาก                                                  
 ท่ีสุด 
 ก. กระเพาะอาหาร 
 ข. ปาก 
 ค. ล าไส้เล็ก 
 ง. ล าไส้ใหญ่ 
4. ถ้ากากอาหารอยู่ในล าไส้ใหญ่นานเกินไป น้ าถูกดูดซึมสู่กระแสเลือดมากขึ้นท าให้เกิดอะไรขึ้นกับ

ร่างกาย 
 ก. ท้องร่วง 
 ข. ริดสีดวงทวาร 
 ค. ไส้ติ่งอักเสบ 
 ง.  ท้องผูก 
5.  น้ าย่อย เอนไซม์อะไมเลส ผลิตท่ีอวัยวะใด 
 ก. กระเพาะอาหาร  
 ข. ล าไส้เล็ก 
 ค. ปาก 
 ง. หลอดอาหาร 
 
 

(เฉลย) แบบทดสอบหลังเรียน เรือ่ง ระบบย่อยอาหาร 
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6. ถ้าเรามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอุจาระล าบาก ควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใด 
ก . สลัดผัก  
ข. ไก่ย่าง   
ค. พิซซ่า  
ง. ข้าวมันไก่ 

7. เมื่อกระเพาะอาหารว่าง จะมีสารใดถูกขับออกมาเพื่อให้เกิดความรู้สึกหิวและแสบท้อง 
 ก. กรดน้ าส้ม 
 ข. กรดเกลือ 
 ค. น้ าดี 
 ง. โซเดียมไบคารบ์อเนต 
8. น้ าลายในปากมีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ช่วยให้อาหารอร่อย    
 ข. ช่วยให้อาหารละลาย 
 ง. ช่วยให้กลืนอาหารได้ง่ายขึ้น   
 ง. ช่วยหล่อเลี้ยงฟันให้แข็งแรง 
9. กระเพาะอาหารย่อยอาหารประเภทใด 
 ก.โปรตีน   
 ข. คาร์โบไฮเดรต  
 ค. ไขมัน   
 ง. วิตามิน 
10. น้ าดีส่งจากถุงน้ าดีมาสู่ล าไส้เล็กเพื่ออะไร 
 ก. เป็นเอนไซม์ในการย่อยแป้ง  
 ข. เป็นเอนไซม์ย่อยไขมัน 
 ค. ท าให้เกิดภาวะเป็นกรด 
 ง. ท าให้ไขมันแตกกระจายเป็นก้อนเล็กลง 
 



 
 

 

 
 

แบบประเมิน 
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แบบประเมินใบกิจกรรม 
 
กลุ่มท่ี.................................................. 
 

สมาชิกของกลุ่ม 1. .........................................................
... 

2. ............................................................ 

3. .........................................................
... 

4. ........................................................... 
5. .........................................................

... 
6. ........................................................... 

 

ล าดับที่ ประเด็นประเมิน 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

4 3 2 1 

1 ผลงานตรงกับจุดประสงค์ท่ีก าหนด     

2 ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์     

3 ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์     

4 ผลงานมีความเป็นระเบียบ     

รวม  

 
ลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน 

............/......................... /............ 
 
 



30 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพภาพ 
14 – 16 ดีมาก 
10 – 13 ดี 
6 – 9 ปานกลาง 
4 – 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่
ประเมิน 

คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ 
จุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์ทุก 
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์เป็นส่วน 
ใหญ ่

ผลงานสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์บาง 
ประเด็น 

ผลงานไม่สอดคล้อง 
กับจุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความ 
ถูกต้องสมบูรณ 

เนื้อหาสาระของ 
ผลงานถูกต้อง 
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ 
ผลงานถูกต้องเป็น 
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ 
ผลงานถูกต้องเป็น 
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ 
ผลงานไม่ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมี
ความคิด 
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออกถึง 
ความคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่และเป็น 
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด 
แปลกใหม่แต่ยังไม่ 
เป็นระบบ 

ผลงานมีความ 
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี 
แนวคิดแปลกใหม่ 

ผลงานไม่แสดง 
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความ
เป็น 
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น 
ระเบียบแสดงออกถึง 
ความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี 
ความเป็นระเบียบ  
แต่ยังมีข้อบกพร่อง 
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น 
ระเบียบแต่มี ข้อบกพร
องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่ไม่ 
เป็นระเบียบ และมี 
ข้อบกพรองมาก 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี.................................................. 
สมาชิกของกลุ่ม 1. ............................................................ 2. ............................................................ 
3. ............................................................ 4. ........................................................... 
5. ............................................................ 6. ........................................................... 

 
 

ล าดับที่ พฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ
3 2 1 

1 ความร่วมมือกันท ากิจกรรม    
2 การแสดงความคิดเห็น    
3 การรบฟังความคิดเห็น    
4 การตั้งใจท างาน    
5 การแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงผลงานกลม    

รวม  
 

ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
............/.........................../............ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 
8 - 11  

ต่ ากว่า 8 

ดี 
พอใช้  

ปรับปรุง 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

ล าดับที่ พฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง    

2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อหา    

3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ    

4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    

5 การตรงต่อเวลา    

รวม  

 
ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน 
  ............/.........................../............ 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 3 คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมยังมีข้อบกพร่องเลกน้อย ให้ 2 คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมยังมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ 1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 

8 - 11  
ต่ ากว่า 8 

ดี 
พอใช้  

ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการสืบคน 
กลุ่มที่.................................................. 

 

 

 
ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน 

............/.........................../............ 
 

สมาชิกของกลุ่ม  1. ........................................................
.... 

2. ............................................................ 

3. ........................................................
.... 

4. ........................................................... 
5. ........................................................

.... 
6. ........................................................... 

ล าดับที่ พฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 

1 การว่างแผนค้นคว้าแหล่งข้อมูล    
2 การเก็บรวบรวมข้อมูล    
3 การจัดกระท าข้อมูล    
4 การน าเสนอข้อมูล    
5 การสรุปผล    

รวม  
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.การว่างแผนค้นคว้า 

แหล่งข้อมูล 
มีการว่างแผนที่จะ 
ค้นคว้าแหล่งข้อมูลจาก 
แหล่งการเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย เชื่อถือได้ 

มีการว่างแผนที่จะ 
ค้นคว้าแหล่งข้อมูลจาก 
แหล่งการเรียนรู้ที่หลาก 
หลากหลายวิธี 

มีการว่างแผนที่จะ 
ค้นคว้าแหล่งข้อมูลเพียง 
แหล่งเดียว และได้ข้อมูล 
ที่ตรงตามจุดประสงค์ 

2. การเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามแผนที่ก าหนดทุก 
ประการ 

มีการคัดเลือกและ/หรือ 
ประเมินข้อมูล 

มีการบันทึกข้อมูลเป็น 
ระยะ 

3. การจัดกระท าข้อมูล มีการจัดกระท าข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ 
แยกแยะข้อมูล และจัด 
กลุ่มข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ชัดเจน 

มีการจัดเรียงลาดับ 
ข้อมูลถูกต้อง 

ไม่มีการจัดกระท าข้อมูล 

4. การน าเสนอข้อมูล เสนอข้อมูลด้วยแบบ 
น าเสนอต่าง ๆ ได้ 
ถูกต้องกะทัดรัด ชัดเจน 
และสื่อความหมาย 

เสนอข้อมูลด้วยแบบ 
น าเสนอต่าง ๆ แต่ยังไม่ 
ถูกต้อง 

เสนอข้อมูลที่ไม่สื่อ 
ความหมายไม่ถูกต้อง 
และไม่ชัดเจน 

5. การสรุปผล สรุปผลได้อย่างถูกต้อง 
กระชับ และชัดเจน  
มีเหตุผลที่อ้างอิงจาก
การ สืบค้นได้ 

สรุปผลได้กระชับ 
กะทัดรัดแต่ไม่ชัดเจน 

สรุปผลโดยไม่ใช้ข้อมูล 
และไม่ถูกต้อง 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 
8 - 11 

ต่ ากว่า 8 

ดี 
พอใช้ 

ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมรายบุคคล 

 
ค าชี้แจง:   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วขีด  ลงในชองว่างที่ตรงกับระดับคะแนน 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
     ............../.........../........ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 
 

เลขที ่
 

ชื่อ – สกุล 

ความต้ังใจ 
ท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความ
สะอาด 

เรียบรอย 

ผลส าเร็จ 
ของงาน 

รวม 
15 

คะแนน 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 
8 - 11  

ต่ ากว่า 8 

ดี 
พอใช้  

ปรับปรุง 
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