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จ านวน  20  ชั่วโมง   แบ่งเนื้อหาย่อยออกเป็น   10   เร่ือง  คือ 

1. เร่ืองอวัยวะและระบบอวัยวะของร่างกาย 
2. เร่ืองระบบผิวหนัง 
3. เร่ืองระบบการย่อยอาหาร 
4. เร่ืองระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
5. เร่ืองระบบหายใจ 
6. เร่ืองระบบกระดูก 
7. เร่ืองระบบกล้ามเนื้อ 
8. เร่ืองความส าคัญและประโยชน์ของการเคี้ยวอาหารให้ละเอียด  
9. เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  

 และจิตวิญญาณ  ในวัยแรกรุ่น  และวัยรุ่น   
10. เร่ืองการปรับตัวที่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย   จิตใจ  อารมณ์  สังคม  

สติปัญญา และจิตวิญญาณของตนเอง 
เน้ือหาย่อยแต่ละเร่ือง  ให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้  ในรูปแบบของบทร้อยกรอง ให้เข้าใจ แล้วท า 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

เร่ือง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 

            
1. เห็นความส าคัญของการท างานของระบบอวัยวะของร่างกายที่มีผลต่อสุขภาพ สมรรถภาพ  

 การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ 
2. รู้และเข้าใจการท างานของระบบอวัยวะที่มีความส าคัญต่อสุขภาพ สมรรถภาพ  การเจริญเติบโต  

และพัฒนาการ 
3. รู้ความส าคัญและประโยชน์ของการเคี้ยวอาหารให้ละเอียด  
4. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม สติปัญญา  

และจิตวิญญาณในวัยแรกรุ่นและวัยรุ่น 
5. ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคม สติปัญญา  

และจิตวิญญาณของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
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ค าแนะน าการใช้ 

 
1. ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน จ านวน 40 ข้อ  ใช้เวลา  30  นาที  ลงในกระดาษค าตอบ 
2. ศึกษาเน้ือหาจากบทร้อยกรองตามใบความรู้ที่ก าหนดให้ 
3. ท าใบงานตอนท้ายตามแบบที่ก าหนดให้ตามล าดับ 
4. ตรวจค าตอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ 
5. ถ้าตอบผิดควรกลับไปศึกษาเน้ือหาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
6. เมื่อศึกษาใบความรู้และท าใบงานครบตามที่ก าหนดแล้วให้ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  

จ านวน   40  ข้อ  ลงในกระดาษค าตอบ  
7. ตรวจค าตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
8. เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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                ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ  มากมาย  ซึ่งอวัยวะแต่ละชนิดจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป  
อวัยวะแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
 1.  อวัยวะภายนอก  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ปาก  ผิวหนัง  
 2.  อวัยวะภายใน  ได้แก่  หัวใจ  ปอด  กระเพาะอาหาร  ล าไส้  ไต  เป็นต้น  
 ถึงแม้ว่าอวัยวะแต่ละชนิดจะมีหน้าที่เฉพาะอย่างแตกต่างกันไป  แต่จะมีการท างานี่ประสานและ
สัมพันธ์กันระหว่างอวัยวะด้วยกัน  อวัยวะที่ท างานประสานกัน  เพื่อท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกาย  
รวมเรียกว่า “ระบบ” 
 ระบบต่างๆของร่างกายเรามีหลายระบบ  เช่น  ระบบผิวหนัง  ระบบการย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  
ระบบกระดูก  และกล้ามเนื้อ  เป็นต้น  อวัยวะแต่ละระบบท าหน้าที่  ดังนี้ 
 ระบบผิวหนัง   ท าหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายโดยต่อมเหงื่อ  
 ระบบการย่อยอาหาร  ท าหน้าที่ช่วยย่อยอาหาร  

ระบบขับถ่าย   ท าหน้าที่กรองและขับของเสียออกจากร่างกายโดยทาง  
ไตและทางปอด 

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ท าหน้าที่เป็นโครงร่างรองรับอวัยวะและช่วยในการเคลื่อนไหว  
ถ้าหากว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดความผิดปกติ  ระบบการท างานนั้นก็จะผิดปกติไปด้วย  ดังนั้น  

เราจึงต้องดูแลและป้องกันรักษาอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  โดยเฉพาะการรับประทาน
อาหาร  เพราะอาหารเป็นสิ่งจ าเป็นต่อร่างกาย    ท าให้เราสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้  เมื่อเรารับประทานอาหาร
ฟันจะเป็นด่านแรกในการท าหน้าที่บดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆก่อนส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย  การที่เราใช้
ฟันบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเป็นสิ่งส าคัญและมีผลต่อระบบภายในของร่างกาย  เช่น  ระบบการย่อยอาหาร  
และระบบขับถ่าย  เพราะจะช่วยให้อาหารแตกตัวและย่อยได้ง่ายขึ้นและขับถ่ายได้สะดวก 

เพราะฉะนั้น  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่การท างานของอวัยวะภายในร่างกาย  ตลอดจน
อาหารที่รับประทาน  และสิ่งแวดล้อมรอบตัวล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์  
ร่างกายจะพัฒนาและมีความสมบูรณอย่างเต็มที่ได้นั้น  ต้องประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ  ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน  เพื่อจะได้หาวิธีการปรับตัวอย่างเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

 

ความรู้เบื้องต้น  เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
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เรื่องที่ 1  

อวัยวะและระบบอวัยวะของร่างกาย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 . บอกชื่อและความส าคัญของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในได ้
2.  ตระหนักถึงหน้าที่ความส าคัญของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในได้ 
3.  ปฏิบัติตนในการป้องกันและบ ารุงรักษาอวัยวะภายนอก 

และอวัยวะภายในได้  
4. อธิบายหน้าที่และความส าคัญของอวัยวะแต่ละระบบได้ 
5. ตระหนักถึงหน้าที่ความส าคัญของอวัยวะแต่ละระบบได ้
6. ปฏิบัติตนในการป้องกันและบ ารุงรักษาระบบอวัยวะแต่ละระบบได้ 
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ใบความรู้ที่ 1.1 
เรื่อง  อวัยวะของร่างกาย 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ให้เข้าใจแล้วท ากิจกรรมตอนท้ายให้ถูกต้อง   
                 

 
 
 

 
 
 

 

มวลมนุษย์      พืชสัตว์     อุบัติเกิด  
ถือก าเนิด   เป็นชีวิต  *สถิตสถาน 
ในภาคพื้น   *ปฐพี   มีมานาน  
ประมาณกาล  ล้านปี  ที่เกิดมา  
ได้สืบทอด    สายพันธุ์  กันตามชาติ  
แยกขนาด   แยกที่อยู่  คู่ *ภักษา 
ด ารงชาติ   สร้างชีวิต  ติดต่อมา  
ตาม*ลักขณา  จุนเจือ  เอื้อเฟื้อกัน  
เพิ่มปริมาณ  จ านวน  ไม่ถ้วนนับ  
ขยายขยับ   อาศัย   ใน *ไพรสัณฑ์ 
พัฒนา   ให้คง   ด ารงพันธุ์  
ทั้งป้องกัน   แก้ไข  ในทางดี  

 *สถิต หมายถึง  อยู่     *ปฐพี  หมายถึง   แผ่นดิน     *ภักษา  หมายถึง   อาหาร 
*ลักขณา  หมายถึง  มีลักษณะดี     *ไพรสัณฑ์  หมายถึง  แนวป่า  



 6 

                               
 
 
 
 

 
จนด ารง       คงชีพ  สืบสายชาติ  
ให้สามารถ   สร้างสุข  ทุก *วิถี 
กลุ่มมนุษย์   สุด *โฉลก  มีโชคดี  
เพราะว่ามี   ปัญญา  น าพาตน  
ใช้พิจารณา   แก้ไข  ในทางผิด  
ให้สัมฤทธิ์   หรรษา  *สถาผล 
รู้จักใช้   ปัญญา  พัฒนาตน  
จึงผ่านพ้น   อันตราย  ไม่ *วายปราณ 
ทั้งการกิน   การอยู่  การรู้พัก  
ทั้งรู้จัก   ผ่อนคลาย  หลายสถาน  
ปรับอารมณ์  ให้บันเทิง  เริงส าราญ  
อายุนาน   เป็นสุข    ทุกชีวี  

 
 

*วิถี หมายถึง ทาง          *โฉลก  หมายถึง โชค , โอกาส    
*สถาผล หมายถึง ยืนยง , มั่นคง   *วายปราณ  หมายถึง  ตาย  



 7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รู้จักออก   ก าลังกาย   เพื่อคลายเครียด  
งานละเอียด  หยาบหมั่น  ขมันขมี  
ทุกอวัยวะ   ทั้งสิ้น  ใน *อินทรีย์ 
ครบถ้วนมี   จัดไว้   ได้ทดแทน 
ส่วนประกอบ  ของร่างกาย มีหลายอย่าง 
เช่นคิ้วคาง   หูตา   มือขาแขน 
อวัยวะ   ภายนอก  บอกเขตแดน 

 ที่เป็นแก่น   มีอีกหลาย  อยู่ภายใน  
คือหัวใจ   ไตปอด  หลอดอาหาร 
กระเพาะผ่าน  ล าไส้เล็ก  ล าไส้ใหญ่ 
ทั้งตับอ่อน   ถุงน้ าดี  ที่ภายใน 
เส้นเลือดใหญ่  เลือดน้อย  หลายร้อยอัน 

 
*อินทรีย์  หมายถึง  ร่างกาย 
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ใบงานที่ 1.1 

เรื่อง  อวัยวะของร่างกาย 
 

ค าช้ีแจง   ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายแบ่งออกเป็นกี่ชนิด              
                  มีอวัยวะใดบ้าง  ( 5 คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อวัยวะของร่างกาย 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความถูกต้องตรงตามเน้ือหา         2     คะแนน   
2. ใช้ภาษาเขียนถูกต้องไม่วกวน       1    คะแนน 
3. สะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม   1    คะแนน 
4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์            1    คะแนน 
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ตอนท่ี 2    ให้นักเรียนวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามข้อความที่ก าหนดให้ว่ามีผลเสียต่ออวัยวะในข้อใดบ้าง  
                 โดยขีดเคร่ืองหมาย  ลงในตารางข้างล่างนี้  (5 คะแนน)  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติตน ตา ผิวหนัง ปอด หัวใจ 
กระเพาะ
อาหาร 

1. ไม่อาบน้ าช าระล้างร่างกายให้สะอาด      
2.  เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ทั้งวัน      
3.  งดอาหารมื้อเช้า      
4.  นอนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก      
5.  เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดก่อนกลืน      
6.  ออกก าลังกายอย่างหักโหม      
7.  อยู่ในที่ที่มีควันหรือฝุ่นละออง      
8.  รับประทานอาหารรสเผ็ดจัด      
9.  นอนกลางคืนไม่สวมเสื้อผ้า      
10. ใช้เสื้อผ้าร่วมกับผู้อ่ืน      

เกณฑ์การให้คะแนน              ตอบได้ถูกตอ้งข้อละ ½  คะแนน 

        ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียน 
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ใบความรู้ที่ 1.2 

เรื่อง  ระบบอวัยวะของร่างกาย 
       
    ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ให้เข้าใจแล้วท ากิจกรรมตอนท้ายให้ถูกต้อง  

 
   
 

 
 
 
 

กล่าวระบบ  ต่อไป นี้  หน้าที่แบ่ง 
ตามต าแหน่ง  แน่วแน่  ไม่แปรผัน 
ปอห้าเรียน   หกระบบ  มีด้วยกัน 
เชื่อมสัมพันธ ์ ท างาน  ด้านร่างกาย 
ระบบแรก   ผิวหนัง  ยังห่อหุ้ม 
ต้องครอบคลุม  แหล่งหลัก  ประจักษ์หมาย 
ระบบสอง   ย่อยอาหาร  ที่ทานไว้ 
ให้ร่างกาย   โตวัย   ไม่*บีฑา 
ระบบสาม   ขับถ่าย  ปัสสาวะออก  
สู่ภายนอก   เหลือใช้  ไล่ออกหนา 
ระบบสี่   ขับคาร์บอนออก นอกกายา  
สุขอุรา   ปลอดโปร่ง โล่งสบาย  

ระบบ 
ผิวหนัง 

ระบบ 
การย่อยอาหาร 

 ระบบ 
    ขับถ่ายปัสสาวะ 

*บีฑา   หมายถึง เบียดเบียน, รบกวน 

ระบบขับถ่าย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 



 11 

 
 

 
 
 
 
ระบบห้า   คือกระดูก  ผูกรองรับ  
ช่วยก าชับ   โครงร่าง  ไม่ห่างหาย 
ระบบหก   กล้ามเนื้อ  อย่าดูดาย 
เคลื่อนไหวได้  ต้อง เรียนรู ้ ควบคู่ ไป 
อวัยวะ   แต่ละ  ระบบนั้น 
เชื่อมสัมพันธ ์ ท างาน  การน้อยใหญ่ 
เพื่อเสริมสร้าง  ร่างกาย  ให้เกรียงไกร 
ได้ฉับไว   เร็วพลัน  ทันท่วงที  
เพราะเป็นเรื่อง  ส าคัญ  อันยิ่งยวด 
ไม่โอ้อวด   ต้อง ระวัง  อย่า *ย่ าย ี
ถ้าให้ดี   เราถนอม  ย่อมสบาย 
อายุได ้  ร้อยปี  นะซิเธอ 

 
 
 

ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ 

*ย่ ายี   หมายถึง เบียดเบียน 
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                    ใบงานที่ 1.2 

เรื่อง  ระบบอวัยวะของร่างกาย 
 

      ค าช้ีแจง  ตอนที่ 1 ให้นักเรียนโยงเส้นจากภาพที่มีความสัมพันธ์กันกับข้อความที่ก าหนดให้ (5 คะแนน) 

 
       ก.ห่อหุ้มและปกคลุมร่างกาย  
 
 
 
       ข.เป็นโครงร่างรองรับอวัยวะ  
 
 
       ค.ช่วยในการย่อยอาหาร  
 
 
       ง.กรองและขับของเสีย  

   ออกจากร่างกาย 
 
 
 
       จ.ช่วยในการเคลื่อนไหว  
 
 
 

  ภาพที่ 1  

ภาพที่ 2  

          ภาพที่ 3   

   ภาพที่ 4  

   ภาพที่ 5  เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบได้ถูกต้องข้อละ 1  คะแนน 
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ตอนท่ี 2   ให้นักเรียนเลือกข้อความที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ว่าสอดคล้องกับการปฏิบัติตน  
                 ในการป้องกันดูแลรักษาระบบอวัยวะใด   ( 5 คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
   

ก. เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน 
ข. ไม่กลั้นปัสสาวะนานๆ 
ค. อาบน้ าช าระร่างกายให้สะอาด 
ง. ไม่อยู่ในที่แออัดและมีควันพิษ 
จ. ไม่ยกของหนักเกินก าลัง 
 

1. ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ....................................................................................... 
2. ระบบการย่อยอาหาร ................................................................................................. 
3. ระบบผิวหนัง ............................................................................................................ 
4. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ  ............................................................................................. 
5. ระบบขับถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ .................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบได้ถูกต้องข้อละ 1  คะแนน 
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ตอนที่ 3   ให้นักเรียนเขียนสรุปจากบทร้อยกรองที่อ่านเร่ืองอวัยวะและระบบอวัยวะของร่างกาย                 
                   เป็นความเรียงสั้นๆพอเข้าใจ  ( 10 คะแนน ) 
 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................  ................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
. 
  

                        เกณฑ์การให้คะแนน 
1. เน้ือหาครบถ้วนสมบูรณ์                2  คะแนน 
2. ล าดับเน้ือหาถูกต้องตามขั้นตอน   2   คะแนน 
3. การใช้ภาษาได้เหมาะสม               2   คะแนน 
4. การเรียบเรียงถ้อยค า                      2   คะแนน 
5. เขียนถูกต้องและเรียบร้อย             2   คะแนน  
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