
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ร่างกายมนุษย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์                     รหัส ว 16101 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6                 เวลา 6 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้/ตัวชีว้ัด 
            สาระที่ 1  สิ่งมีชีวติกับกระบวนการดำรงชีวิต 
  มาตรฐาน ว  1. 1   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ขอระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ใน
การดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
            ตัวชีว้ัด  

ว 1.1 ป.6/1  อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ 
ว 1.1 ป.6/2  อธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ  

         และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  
2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 มนุษย์มีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งสังเกตได้
จากน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น โดยอาศัยการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายที่สัมพันธ์กันซึ่ง ระบบย่อยอาหารทำ
หน้าที่ย่อยอาหาร ให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด  แก๊สออกซิเจนที่ได้จาก
ระบบหายใจจะทำให้สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้ 
3. สาระการเรียนรู ้

3.1  ความรู ้
         3.1.1 การเจริญเติบโตของร่างกายในวัยต่าง  ได้แก่ วัยทารก  วันเด็ก  วัยรึ่นและวัยผู้ใหญ่ 
         3.1.2 ระบบต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนของเลือด ระบบหายใจ     
        และระบบขับถ่าย  
3.2 กระบวนการ  

3.2.1 การสังเกต      3.2.2 การวัด  
3.2.3 การจำแนก และการเปรียบเทียบ   3.2.4 การจัดกระทำข้อมูล  
3.2.5 การนำเสนอข้อมูล 

3.3 เจตคติ  
3.3.1 มีความสนใจ มุ่งมั่น รบัผิดชอบ รอบคอบและซื่อสตัย์ในการสืบเสาะหาความรู ้
3.3.2 ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและ 
       ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 



4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน 
   4.1 ความสามารถในการคดิ 
   4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
    1.   มีวินัย 
    2.   ใฝ่เรียนรู ้     
    3.   มุ่งมั่นในการทำงาน 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1. ใบงาน  เรื่อง การวัดการเจริญเติบโต         
2. กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์
3. ใบงาน  เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
4. ใบงาน  เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด 
5. ใบงาน  เรื่อง ระบบหายใจ 
6. ใบงาน  เรื่อง ระบบขับถ่าย 

 
7. การวัดและประเมนิผล 

7.1 วิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์การผ่าน 
    

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ประเมินผลงาน เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีขึ้นไป 
2.การสังเกต แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

และรายกลุ่ม 
ผ่านระดับดีขึ้นไป 

3. ประเมิน แบบบันทึกการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผ่านระดับปานกลางขึ้นไป 
4. การสืบค้น แบบบันทึกการสืบค้น ผ่านระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 7.2  เกณฑ์การประเมินผลงาน 
 

รายการ
ประเมนิ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1.ความถูกต้อง มีความถูกต้อง
ชัดเจนสมบูรณ์ 
ครบถ้วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ถูกต้องครบถ้วน 

ผลงานมีความ
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

มีความถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย 

2. ความสะอาด
เรียบร้อย
สวยงาม 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย  สวยงาม
ไม่มีรอยขีดลบ 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย 
มีรอยขีดลบนอ้ย 

ผลงานบางส่วนไม่
สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 

ผลงานส่วนใหญ่ไม่
สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 

3. ตรงต่อเวลา ส่งงานตรงเวลาที่
กำหนด 

ส่งงานช้ากว่ากำหนด 
1 วัน 

ส่งงานช้ากว่า
กำหนด 2 วัน 

ส่งงานข้ากว่ากำหนด
เกิน 2 วัน 

4. การเช่ือมโยง
และความคิด
สร้างสรรค ์

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่ง
ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่ง
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ ่

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่ง
ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่ง
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 คะแนน 9 - 10  คะแนน  หมายถึง  ระดับดีมาก 
 คะแนน 7 -  8  คะแนน  หมายถึง  ระดับดี     

คะแนน 5 -  6  คะแนน  หมายถึง  ระดับพอใช้  
 คะแนน 1 -  4  คะแนน  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนนการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร ์

คะแนนระดับ 5  หมายถึง  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นสม่ำเสมอ 
คะแนนระดับ 4  หมายถงึ  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นบอ่ยครั้ง 
คะแนนระดับ 3  หมายถึง  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นเป็นครั้งคราว 
คะแนนระดับ 2  หมายถึง  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นนอ้ยครั้ง 
คะแนนระดับ 1  หมายถึง  ผู้เรียนไม่แสดงพฤติกรรมนั้นเลย 
 
 
 



เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21  - 5.00  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.41  - 4.20  หมายถึง  ดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.61  - 3.40  หมายถึง  พอใช ้  
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00  – 1.80  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ ์

เกณฑ์การสังเกตการปฏิบัตกิิจกรรม 
  คะแนน 16 - 20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน 11 - 15  คะแนน  หมายถึง  ดี  

คะแนน 6   - 10  คะแนน หมายถึง  พอใช ้  
  คะแนน 1   -  5   คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการสืบค้น 
  คะแนน 19 - 24  คะแนน  หมายถึง  ระดับดีมาก 
  คะแนน 13 - 18  คะแนน  หมายถึง  ระดับดี     

คะแนน 7   - 12 คะแนน  หมายถึง  ระดับพอใช้  
  คะแนน 1   -  6  คะแนน  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
8. กิจกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการเจริญเติบโตและวัดการเจริญเติบโตได้ 
2. นักเรียนสามารถสือ่สารและนำความรู้เร่ือง การเจริญเติบโต ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3. นักเรียนมคีวามสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น 
4. นักเรียนมคีวามพอใจในประสบการณ์การเรียนรูเ้ก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
5. นักเรียนมกีารทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นสรา้งความสนใจ  

1. ครูนำรปูภาพของตัวเอง/ผู้อื่น ตั้งแต่เป็นเด็กทารก เป็นวัยรุ่น และเป็นผู้ใหญ่มาให้นักเรียนดู 
2. นักเรียนช่วยกันอภิปรายและยกตัวอย่างการเจริญเติบโตของตนเอง และบุคคลในครอบครัว  

             ว่ามีพัฒนาการอย่างไร 
ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา  

3. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การเจริญเติบโตและการวัดการเจริญเติบโต ในหนังสือเรียน โดยครูช่วย
อธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจว่า เนื้อหาเรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เป็น
พัฒนาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

4. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5-6 คน ปฏิบัติกิจกรรม ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง โดยครูจะสาธิต
การวัดส่วนสูง และชั่งน้ำหนักให้นักเรียนดู จากนั้นนักเรียนลองวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักของสมาชิกในกลุ่ม
โดยใช้ทักษะกระบวนการสังเกตและการวัด ดังนี ้

5. สังเกตการวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนัก โดยนักเรียนแต่ละคนบอกน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

6. เปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองกับสมาชิกในกลุ่ม 
ขั้นที่ 3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป   

7. นักเรียนแต่ละกลุม่นำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม  
9. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์ ปัจจัยที่เกี่ยวกับ 
   การเจรญิเตบิโตของร่างกายพันธุกรรม ฮอร์โมน โรคภัยไข้เจ็บ และสภาวะทางจิตใจ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้ 
10. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการจากหนังสือ วารสาร สารานุกรม

วิทยาศาสตร์ สารานุกรมสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต แล้วนำข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาบันทึกลงในสมุด  
 

หน่วยที่ 2  ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การวัดการเจริญเติบโต 
 



ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน  
11. ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่

ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
12. นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และ 

ได้มีการแก้ไขอย่างไรบ้าง 
13. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม  

และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
 

สื่อการเรียนรู ้
1. อุปกรณ์ช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูง 
2. รูปภาพแสดงการเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นทารก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ ่
3. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.การตรวจผลงาน 1.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีขึ้นไป 
2.การสังเกต 1.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

และรายกลุ่ม 
ผ่านระดับดีขึ้นไป 
 

3. ประเมิน เกณฑ์การประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ ผ่านระดับปานกลางขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถอธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ได ้
2. นักเรียนสามารถสือ่สารและนำความรู้เร่ือง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์ 
   ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3. นักเรียนมคีวามสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น 
4. นักเรียนมคีวามพอใจในประสบการณ์การเรียนรูเ้ก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
5. นักเรียนมกีารทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นที่ 1 ขัน้สรา้งความสนใจ  
1. ครูนำ รูปภาพการกำเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ มาให้นักเรียนศึกษาและร่วมกัน 

อภิปรายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ  
ขั้นที่ 2 ขัน้สำรวจและค้นหา 

2. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ ในหนังสือเรียน  
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5-6 คน ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของมนุษย์ในวัยต่างๆ 
ขั้นที่ 3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ์และความ

แตกต่างของพัฒนาการในวัยต่าง ๆ  
 ขั้นที่ 4 ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) (10นาที) 

 6. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ จากหนังสือ  
วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร ์สารานุกรมสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต และนำข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาบันทึก
ลงในสมุด ส่งเก็บคะแนน 

ขั้นที่ 5 ขัน้ประเมิน (Evaluation)  (10 นาที) 
7. ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีเรือ่งใดบ้าง 

ที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้าม ีครูช่วยอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเขา้ใจ 
8. ครปูระเมินนักเรียนโดยสอบถามองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการในวัยต่างๆ และให้นักเรียน

เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของคนในวัยต่างๆ 
 
 

หน่วยที่ 2 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 



สื่อการเรียนรู ้
1. รูปภาพแสดงการเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นทารก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ ่
2. ใบงาน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

การวัดและประเมินผล 

 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมนิ 
1.การตรวจผลงาน 1.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีขึ้นไป 
2.การสังเกต 1.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

และรายกลุ่ม 
ผ่านระดับดีขึ้นไป 
 

3. ประเมิน เกณฑ์การประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ ผ่านระดับปานกลางขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. อธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหารได้ 
2. สามารถสื่อสารและนำความรู้เรื่องระบบย่อยอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นสรา้งความสนใจ  
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของการเรียนในครั้งนี้ให้นกัเรียนได้รับทราบ 
2. ครูนำวีดิทัศน์แสดงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของระบบย่อยอาหารตั้งแต่ปาก 

หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ มาให้นักเรียนศึกษาและร่วมกันอภิปราย 
ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา  
  3. ให้นักเรียนศึกษาอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน เกี่ยวกับเรื่อง 

การทำงานของหัวใจ กระเพาะอาหารและลำไส้ 
  4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและ สืบค้นข้อมูลอวัยวะที่นักเรียนสนใจ โดยใหแ้ตล่ะกลุ่มดำเนินการดังนี้ 

 1) เลือกศึกษาข้อมูลอวัยวะภายในร่างกาย 1 อวัยวะ 
 2) ช่วยกันหาขอ้มูลอวัยวะที่เลือกจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้มากที่สุด 
 3) ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหน้าชั้นเรียน 

ขั้นที่ 3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
 5. ครแูละนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเรื่องระบบย่อยอาหาร  แล้วนำความรู้เรื่อง 

ระบบย่อยอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้ 

6. ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ และให้นักเรียนนักเรียนสบืค้นอวัยวะท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
ย่อยอาหารอื่น ๆ  

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน 
7. ประเมินความรู้ของนักเรียนโดยให้ อธิบายการทำงานของระบบย่อยอาหาร และการนำความรู้

ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 

หน่วยที่ 2  ชั่วโมงที่ 3  เรื่อง  ระบบย่อยอาหาร 



สื่อการเรียนรู ้
1. วีดิทัศน์เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
2. แผนภาพแสดงอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.การตรวจผลงาน 1.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีขึ้นไป 
2.การสังเกต 1.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

และรายกลุ่ม 
ผ่านระดับดีขึ้นไป 
 

3. ประเมิน เกณฑ์การประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ ผ่านระดับปานกลางขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานท่ีสัมพันธ์กันของระบบไหลเวียนเลือดได้ 
2. นักเรียนสามารถนับนับจำนวนการเต้นของชีพจรได้ 
3. นักเรียนสามารถสือ่สารและนำความรู้เร่ือง ระบบไหลเวียนเลือด ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
4. นักเรียนมคีวามสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น 
5. นักเรียนมคีวามพอใจในประสบการณ์การเรียนรูเ้ก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
6. นักเรียนมกีารทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นสรา้งความสนใจ  
     1. ครูให้นักเรียนใช้มือทาบบริเวณทรวงอกด้านซ้าย นับในใจตามจังหวะการเต้น (1, 2, 3...) จากนั้น

ทำซ้ำแต่วางมือจับที่ข้อมือ แล้วนับ (1, 2, 3...) จับที่ข้อเท้า แล้วนับ (1, 2, 3...) ให้นักเรียนบอกความรู้สึก และ
อภิปรายร่วมกันถึง ความเหมือน แตกต่างและความสัมพันธ์การเต้นของอวัยวะทั้ง 3 ส่วน  

ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา 
2. นักเรียนศึกษาเร่ือง ระบบไหลเวียนเลือด ในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนได้เห็นว่า 

ระบบไหลเวียนเลือดมีอวัยวะที่เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ หลอดเลือด หัวใจ ซึ่งอวัยวะเหล่านี้มีวงจรการทำงาน  
อย่างเป็นระบบ 

3. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5-6 คน ปฏิบัติกิจกรรม ทดลองวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ในการปฏิบัต ิ
กิจกรรมโดยใหนั้กเรียนในกลุ่มทดลองวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะน่ังปกติและภายหลังการออกกำลังกาย โดยให้
นักเรียนในกลุ่มผลดักันจับชีพจรบริเวณข้อมือ และนับจำนวนคร้ังภายในเวลา 1 นาที หรือให้นักเรียนทดลองวดั
การเต้นของหัวใจด้วยเครื่องวัดความดัน 

ขั้นที่ 3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้
     6. ให้นักเรยีนปฏิบัติกิจกรรมตรวจสอบการเต้นของหัวใจ โดย 

1) ขณะนั่งปกติและภายหลังการออกกำลังกาย การเต้นของชีพจรแตกต่างกันอย่างไร 
2) ให้นักเรียนทดลองวัดอัตราการเต้นของชีพจรบริเวณอื่น ๆ ของร่างกาย 

       7. นักเรียนสรุปความเหมือน หรือความแตกต่างของการเต้นของหัวใจของอวัยวะต่าง ๆ  
 

หน่วยที่ 2  ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด 
 



ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน  
8.ครปูระเมินนักเรียนโดยสอบถามเก่ียวกับเรื่อง ระบบไหลเวียนเลือดมีอวัยวะใดบ้างเป็นองค์ประกอบ 

และอวัยวะต่าง ๆ มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์อย่างไร 
 

สื่อการเรียนรู ้
1. วีดีทัศน์/แผนภาพแสดงส่วนประกอบและวงจรการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด 
2. นาฬิกาจับเวลา สายยาง  
3. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.การตรวจผลงาน 1.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีขึ้นไป 
2.การสังเกต 1.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

และรายกลุ่ม 
ผ่านระดับดีขึ้นไป 
 

3. ประเมิน เกณฑ์การประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ ผ่านระดับปานกลางขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. อธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของของระบบหายใจได ้
2. สามารถสื่อสารและนำความรู้เรื่อง ระบบหายใจ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้ 

ขั้นที่ 1 ขัน้สรา้งความสนใจ  
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของการเรียนในครั้งนี้ให้นักเรียนได้รับทราบ 
2. ครูนำวีดิทัศน์ระบบหายใจ/แผนภาพแสดงอวัยวะในระบบหายใจมาให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างที่

ทำหน้าที ่ในการหายใจ และกระบวนการหายใจ 
ขั้นที่ 2 ขัน้สำรวจและค้นหา 

3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มละ 5-6 คนส่งตัวแทนออกมารับใบงาน แล้วให้นักเรียน
ปฏิบัติ กิจกรรม สังเกตการสูดลมหายใจ โดยใช้มือทาบบริเวณทรวงอกและบริเวณซี่โครงข้างลำตัว แล้วสังเกตการ
เคลื่อนที่ของมือในขณะหายใจเข้าและหายใจออก ด้วยเหตุที่กิจกรรมดังกล่าวเป็นการทดลอง ครูควรฝึกให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี ้

 ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา/ข้อสงสัย ให้นักเรียนกำหนดปัญหาจากกิจกรรม  สังเกตการสูดลม 
หายใจ ว่าขณะหายใจเข้า-ออก บริเวณทรวงอกและซี่โครงเป็นอย่างไร 

ขั้นที่  2 การคาดคะเนคำตอบ  การหายใจเข้า-ออก  ทำให้ เกิดการเคลื่อนที่ ของซี่ โครง 
และทรวงอก 

ขั้นที่ 3 ทดลอง นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลอง โดยครูทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง 
คอยให้คำแนะนำ ดังนี ้

- นักเรียนวางมือทาบไว้บนกระดูกซ่ีโครง 
- หายใจเข้าลึก ๆ แล้วกลั้นหายใจไว้อึดใจหนึ่งก่อนที่จะหายใจออก  
           สังเกตการเคลื่อนที่ของมือ 
- บันทึกข้อมลูลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลการทดลอง นักเรียนช่วยกันคิด วิเคราะห์ผลการทดลองว่า ผลที่ได้เกิดจาก

สาเหตุใด เป็นไปตามที่นักเรียนได้คาดเดาไว้หรือไม ่

หน่วยที่ 2  ชั่วโมงที่ 5 เรื่อง ระบบหายใจ 
 



ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง  นักเรียนและครูร่วมกันสรปุผลการทดลอง เพื่อให้เป็นไป 
ตามจุดประสงค์ของการทดลอง 

ขั้นที่ 3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับ อวัยวะที่เกี่ยวข้อง 

กับการหายใจ การเปลี่ยนแปลงของซี่โครงและทรวงอกขณะหายใจ   
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม และอภิปรายเพิ่มเติมเรื่อง ระบบหายใจ 

โดยนำแผนภาพแสดงอวัยวะในระบบหายใจติดบนกระดานดำ ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อให้
ได้ข้อสรุปว่า กระบวนการหายใจเริ่มต้นเมื่ออากาศถูกสูดเข้าปอด เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างปอดกับเลือด 
และปล่อยลมหายใจที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย  

ขั้นที่ 4 ขัน้ขยายความรู ้
7. นักเรียนทำกิจกรรมเสริมโดยปฏิบัติกิจกรรม เกมฝึกหายใจ ซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติตน 

ในลักษณะอื่น ๆ แล้วสังเกตหน้าท้องในเกมฝึกหายใจ นอกเหนือจากที่เสนอไว้ในหนังสือเรียน เพื่อให้นักเรียน
สนุกสนานเพลิดเพลินในการปฏิบัติกิจกรรม 

ขั้นที่ 5 ขัน้ประเมิน 
8. ครปูระเมินโดยใหนั้กเรียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับระบบหายใจ  และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้

ประโยชนใ์นชีวิตประจำวัน 
สื่อการเรียนรู ้

1. วีดีทัศน์เรื่อง ระบบหายใจ 
2. แผนภาพแสดงอวัยวะในระบบหายใจ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.การตรวจผลงาน 1.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีขึ้นไป 
2.การสังเกต 1.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

และรายกลุ่ม 
ผ่านระดับดีขึ้นไป 
 

3. ประเมิน เกณฑ์การประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ ผ่านระดับปานกลางขึ้นไป 
 
 
 
 



 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงอวัยวะต่าง ๆ ในระบบขับถ่ายได้ 
2. นักเรียนสามารถสือ่สารและนำความรู้เร่ือง ระบบขับถ่าย ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3. นักเรียนมคีวามสนใจใฝรู้่หรืออยากรู้อยากเห็น 
4. นักเรียนมคีวามพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
5. นักเรียนมกีารทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้(กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้(5E)) 

ขั้นที่ 1 ขัน้สรา้งความสนใจ 
6. ครูนำวีดิทัศน์แสดงการทำงานของอวัยวะขับถ่ายแต่ละส่วน ได้แก่ ไต ลำไส้ใหญ่ ผิวหนัง และ 

ปอด มาให้นักเรียนศึกษา และให้นักเรียนตั้งคำถามคนละคำถาม 
ขั้นที่ 2 ขัน้สำรวจและค้นหา 

7. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ระบบขับถ่าย จากแผนภาพแสดงรายละเอียดโครงสร้างของอวัยวะ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย ได้แก ่ไต ลำไส้ใหญ่ ผิวหนัง และปอด จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม 

8. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5-6 คน ปฏิบัติกิจกรรม ทดลองสมบัติของปัสสาวะ และกิจกรรม 
ทดลองลมหายใจออก โดยให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี ้

8.1 กิจกรรม ทดลองสมบัตขิองปัสสาวะ 
     1) สมาชิกนำน้ำปัสสาวะใส่กล่องพลาสติกปิดฝาให้สนิท พร้อมกับติดช่ือที่กล่อง 
     2) แต่ละคนทดลองสมบัติของปัสสาวะของตนเองโดยใช้แท่งแก้วจุ่มลงในน้ำปัสสาวะแล้ว 
         นำมาแตะกับกระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง 
     3) ทำการทดลองซ้ำ โดยใช้แท่งแก้วจุ่มลงในน้ำปัสสาวะ แต่นำมาแตะกับกระดาษลิตมัส 
         สีแดงแทน แล้วบันทึกข้อมูลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 

4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
8.2 กิจกรรมทดลองลมหายใจออก 

1) นักเรียนนำถุงพลาสติกขนาด 8 ×10 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใบที่ 1 นำมาบรรจุสารละลายน้ำ
ปูนใส 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปิดปากถุง 

2) เป่าลมหายใจลงในถุงใบที่ 2 จนถุงโป่งพองเต็มที่ ใช้มือรวบปากถุงไว้ให้แน่น 
3) เปิดปากถุงใบที่ 2 แล้วรีบเทสารละลายน้ำปูนใส 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงไปอย่าง

รวดเร็ว ปิดปากถุง 
4) เขย่าถุงทั้งสองใบเบา ๆ สังเกตและบันทึกขอ้มูลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
5) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 

หน่วยที่ 2  ชั่วโมงที่ 6 เรื่อง ระบบขับถ่าย 
 



ขั้นที่ 3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
9. ครแูละนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบขับถ่า 

ขั้นที่ 4 ขัน้ขยายความรู ้
10. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบขับถ่ายและการกำจัดของเสียออกนอกร่างกายจาก 

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
หรือผู้รู้ และนำข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาบันทึกลงในสมุด ส่งเก็บคะแนน 

ขั้นที่ 5 ขัน้ประเมิน 
11. ให้นักเรียนแตล่ะคนประเมินตนเองโดยให้พิจารณาว่า จากการปฏิบัติกิจกรรม มเีรื่องจุดใดบ้าง 

ที่ยังไม่เข้าใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
12. นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่  
13. ครูประเมินนักเรียนโดยการสอบถามเกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย หรือ 

การกำจัดของเสียออกจากร่างกาย 
 

สื่อการเรียนรู ้
1. วีดิทัศน์แสดงการทำงานของระบบขับถ่าย 
2. แผนภาพแสดงโครงสร้างและการทำงานของระบบขับถ่ายแต่ละส่วน 
3. ใบงาน  เรื่อง ระบบขับถ่าย 
4. วัสดุอุปกรณ์และสื่ออื่นๆ ไดแ้ก่ ถุงพลาสตกิ  กล่องพลาสติก กระดาษลิตมัส น้ำปูนใส  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.การตรวจผลงาน 1.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีขึ้นไป 
2.การสังเกต 1.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

และรายกลุ่ม 
ผ่านระดับดีขึ้นไป 
 

3. ประเมิน เกณฑ์การประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ ผ่านระดับปานกลางขึ้นไป 
 
 
 
 
 



9.  บันทึกผลหลังสอน  ชั่วโมงที่ ........... 
 ผลการเรียนรู ้
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
     
                                                       ลงชื่อ………………………………….ผู้สอน 
                                                                 (……………………………………………) 
                                                              วันที่.........เดือน...........................พ.ศ.............  
 
10.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บรหิารหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
                                                   ลงชื่อ………………………………………….ผู้บริหาร 
                                                      (……………………………………………) 
                                                                   วนัที่...........เดือน..............................พ.ศ..............  



              ใบงานที่ 1  เรื่อง การวัดการเจริญเติบโต    

ชื่อ – สกุล ................................................... เลขที่ ......... ชั้น ................โรงเรียน.............................. 
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสงูของตนเอง และสมาชิกในกลุ่ม ลงในตาราง พร้อมทั้งเปรียบเทียบ 
               นำ้หนัก และส่วนสูงของตนเองกับสมาชิกในกลุ่ม 
 
ตาราง บนัทึกผลการวัด 
 

 
ลำดับที ่

 
ชื่อ-นามสกลุ  

ผลการวัด 
น้ำหนัก 

(กิโลกรัม) 
ส่วนสูง 

(เซนติเมตร) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
คำถาม 

6. สมาชิกในกลุม่คนใด หนักที่สดุ (เรียงจากน้ำหนักมาก ไปหาน้ำหนักน้อย) 
 ...............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................... 
7. สมาชิกในกลุม่คนใด สูงที่สุด (เรียงจากส่วนสูงมาก ไปหาสว่นสูงน้อย) 

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
8. เราสามารถวัดการเจริญเติบโตของเราได้อย่างไร 

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
9. ร่างกายของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในแต่ละป ี

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 



    ใบงานที่ 2 เรื่อง ระบบยอ่ยอาหาร 

ชื่อ – สกุล ................................................... เลขที่ ......... ชั้น ................โรงเรียน.............................. 
 
คำชี้แจง  ให้นกัเรียนเขียนวงจรของระบบย่อยอาหารพร้อมทั้งอธิบายหน้าที่ของ อวัยวะในระบบย่อยอาหาร 
             แต่ละอย่าง  ดูรูปภาพประกอบ 
 
 

                          
 

                              
 
 
 



ใบงานที่ 3 เรื่อง หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 

ชื่อ – สกุล ................................................... เลขที่ ......... ชั้น ................โรงเรียน.............................. 
 
คำสั่ง   ให้นักเรียนเขียนอวยัวะของระบบการย่อยอาหาร 
 1.  …………………. ทำหน้าที ่............................................................................ …………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 2.  …………………. ทำหน้าที ่............................................................................ 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 3.  …………………. ทำหน้าที ่............................................................................ 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 4.  …………………. ทำหน้าที ่............................................................................ 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 5.  …………………. ทำหน้าที ่............................................................................ 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

6.การเคี้ยวอาหารมีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารอย่างไร 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 



ใบงานที่ 4 เรื่อง ระบบขับถ่าย 

ชื่อ – สกุล ................................................... เลขที่ ......... ชั้น ................โรงเรียน.............................. 
 
คำชี้แจง  ให้นกัเรียนบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในตาราง 

 
กิจกรรมที่ 1 การทดลองสมบัติของปัสสาวะ 

1. ให้นักเรียนนำน้ำปัสสาวะใส่กล่องพลาสติกปิดฝาให้สนิท พร้อมกับติดช่ือที่กล่อง 
2. แต่ละคนทดลองสมบัติของปัสสาวะของตนเองโดยใช้แท่งแก้วจุ่มลงในนำ้ปัสสาวะแล้ว 

นำมาแตะกับกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินและสีแดง  สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง 
 

ตาราง บนัทึกผลการทดลอง 
 

กิจกรรม ผลการทดลอง 
1.ใช้แท่งแก้วจุม่ลงในน้ำปัสสาวะ
แล้วนำมาแตะกับกระดาษลิตมัส   
สีน้ำเงิน 

 

2.ใช้แท่งแก้วจุม่ลงในน้ำปัสสาวะ
แล้วนำมาแตะกับกระดาษลิตมัส   
สีแดง 

 

 
คำถาม 

1.การทดสอบสมบัติของน้ำปัสสาวะกับกระดาษลิตมัสทำได้โดยวิธีใด 
 ...............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 

2.น้ำปัสสาวะที่มีสภาพเป็นกรดจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสเป็นสีใด 
 ...............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 



กิจกรรมที่ 2 การทดลองลมหายใจออก 
1.ให้นักเรียนนำถุงพลาสติกขนาด 8 ×10 น้ิว จำนวน 2 ใบ ใบที ่ 1 นำมาบรรจุสารละลายน้ำปูนใส 50 

ลูกบาศก์เซนตเิมตร ปิดปากถุง 
2.เป่าลมหายใจลงในถุงใบที ่2 จนถุงโป่งพองเต็มที่ ใช้มือรวบปากถุงไว้ให้แน่น 
3.ปิดปากถุงใบที่ 2 แล้วรีบเทสารละลายน้ำปูนใส 50 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลงไปอย่างรวดเร็ว ปิดปากถุง 
4.เขย่าถุงทั้งสองใบเบา ๆ สังเกตและบันทึกข้อมูลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

ตาราง บนัทึกผลการทดลอง 
 

กิจกรรม ผลการทดลอง 
1.สารละลายนำ้ปูนใส 50 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร ที่บรรจุ
ในถุงพลาสติกใบที่ 1 

 

2.ลมหายใจ รวมกับ 
สารละลายน้ำปูนใส 50 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร ที่บรรจุ
ในถุงพลาสติกใบที่ 2 

 

 
คำถาม 

1.ลมหายใจออกทำให้น้ำปูนใสเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 ...............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 

2.น้ำปูนใสเกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าอย่างไร 
 ...............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 

คำถามหลังทำกิจกรรม 
1. อวัยวะที่เก่ียวข้องกับการกำจัดของเสียทางไตได้แก่อวัยวะใด 

......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



2. อธิบายการกำจัดของเสียออกนอกร่างกายของอวัยวะขับถ่ายแต่ละส่วน ได้แก ่ การกำจัดของเสีย 
                ทางไต ลำไส้ใหญ ่ผิวหนัง และปอด มาพอเข้าใจ 

......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
 


