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สุขศึกษาเป็นวิชาท่ีเรียนรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งส่งผลเกื้อหนุน

สุขภาพของผู้เรียน ซึ่งเด็กทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีทักษะ
การปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง พัฒนาการของร่างกาย เป็นเล่มท่ี 1 ของหนังสือ
อ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา  สร้างขึ้นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ใช้ทบทวน
เนื้อหาท่ีส าคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีได้เรียนมาแล้ว  
ด้วยตนเอง เป็นการเสริมความรู้เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติตนท่ีถูกต้องต่อชีวิต
ของตนเอง ตามธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัย   
ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโต และมีพัฒนาการ
ท่ีสมวัย สามารถดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพได้ โดยกิจกรรมในหนังสืออ่านเพิ่มเติมนี้
เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลความก้าวหน้าในการเรียน มี กิจกรรม         
เสริมประสบการณ์เพื่อเน้นย้ าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ พร้อมเฉลย
ท้ายเล่มให้นักเรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้ด้วยตนเอง 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดตัวเราเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้เรียนและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนต่อไป 
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 หน้ำ 
ค าชี้แจง ก 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 
แผนผังความคิดปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
วิธีปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
การเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญา 
การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจอารมณ์ 
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี 1 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี 2 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี 3 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี 4 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี 5 
เฉลยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี 1 
เฉลยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี 2 
เฉลยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี 3 และ 4 
เฉลยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี 5 
แบบทดสอบหลังเรียน 
เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
บรรณานุกรม 
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หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย    

 
 

 
 

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ตัวเรา จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน        
วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 
17  ชั่วโมง โดยนักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน ประกอบด้วยเนื้อหา
ความรู้และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีครบถ้วน เพื่อใช้ทบทวนเรื่องท่ีเรียนมาแล้ว จาก 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ด้วยตนเอง เป็นการเน้นย้ าให้นักเรียนมีทักษะการดูแล
ตัวเองและสมาชิกครอบครัวในเร่ืองสุขภาพ มจี านวน 5 เล่ม ดังนี้ 

 เล่มท่ี 1 พัฒนาการของร่างกาย 
 เล่มท่ี 2 ระบบโครงร่าง 
 เล่มท่ี 3 ระบบกล้ามเนื้อ 
 เล่มท่ี 4 ระบบย่อยอาหาร 
 เล่มท่ี 5 ระบบขับถ่าย 
  

เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าเป็นสาระการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ เป็น
สาระท่ีมีความส าคัญข้องเกี่ยวกับตัวเรามากท่ีสุด ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติ     
ท่ีถูกต้องต่อชีวิตของตนเอง ตามธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท างานและการดูแลระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโต และมีพัฒนาการท่ีสมวัย  
สามารถดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพได้  

เมื่อนักเรียนศึกษาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา ครบ 5 เล่ม นักเรียนจะเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมท่ีดี สามารถพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills) ได้แก่ 
การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเอง การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดสร้างสรรค์ คิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูล สามารถพัฒนาสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
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หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย    

 

ค าชี้แจงในการศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด ตัวเรา  
เล่มที่ 1 พัฒนาการของร่างกาย 
ส าหรับนักเรียน  

 

1. หนังสืออ่านเพ่ิมเติม  ชุด ตัวเรา เล่มท่ี 1 พัฒนาการของร่างกาย  
ประกอบด้วย 

1.1 ส่วนน า ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน ค าน า สารบัญ ค าชี้แจง 
มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู ้

1.2 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา         
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เฉลยกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบทดสอบหลัง
เรียน และเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

1.3 ส่วนอ้างอิง อยู่ท้ายเล่มของเอกสาร 

2. นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.2 ศึกษาเนื้อหาสาระแต่ละเรื่องให้เข้าใจ ไม่ต้องรีบร้อน 
2.3 ท ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ   
2.4 หลังจากนักเรียนท ากิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียบร้อยแล้ว 

ตรวจดูเฉลยท่ีท้ายเล่ม  
2.5 ท ากิจกรรมเสริมประสบการณ์และแบบทดสอบด้วยตัวเอง     

นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ดูเฉลยก่อนท า  
  2.6  เรียนรู้ทุกเรื่องด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจ และควรใช้

เวลาว่างในการศึกษาเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ปฏิบัติตน
ได้เหมาะสม เกิดเจตคติและค่านิยมท่ีดี สามารถพัฒนาทักษะชีวิต ได้แก่    
การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเอง สามารถพัฒนาสุขภาพ
ตนเอง และคนในครอบครัวได ้ 

  2.7 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอน 
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หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าชี้แจงในการศึกษาหนงัสืออา่นเพิม่เตมิ ชดุ ตวัเรา  
เลม่ที ่1 พฒันาการของร่างกาย 
ส าหรบัครูผูส้อน 

 

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด ตัวเรา เล่มท่ี 1 พัฒนาการของร่างกาย  
ประกอบด้วย 

1.1 ส่วนน า ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน ค าน า สารบัญ ค าชี้แจง 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.2 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา           
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เฉลยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ แบบทดสอบ 
หลังเรียน และเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

1.3 ส่วนอ้างอิง อยู่ท้ายเล่มของเอกสาร 

2. ครูผู้สอนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
     2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ในคู่มือการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม    
ชุด ตัวเรา เรื่อง พัฒนาการของร่างกาย ล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมการสอน  
    2.2 ศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ตัวเราเล่มนี้ ท้ังเนื้อหาและกิจกรรม
ให้เข้าใจ 
       2.3 เน้นให้ผู้เรียนอ่านค าชี้แจงในการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม   

   2.4 ครูผู ้สอนควรควบคุมให้น ักเร ียนมีส ่วนร ่วมในการปฏิบ ัติ    
ตามขั้นตอน ดูแลให้ค าแนะน าเป็นรายกรณีอย่างใกล้ชิด 

   2.5 เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ครูผู้สอนสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
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หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย    

 
 
 

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั 

สาระที่  1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
          มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
      ของมนุษย ์

ตัวชี้วัด              ป.4/1 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
       ของร่างกายและจิตใจตามวัย 

 
 
 
 
 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. บอกพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและอารมณ์  

ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของเด็กช่วงอายุ 9 - 12 ปี ได้ 
2. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายได้ 
3. บอกวิธีการดูแลตนเองให้มีการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีสมวัยได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

แบบทดสอบกอ่นเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายของวัยเด็ก 10-12 ปี 
     ก.  มีไขมันท่ีอก ท้อง และก้นเพิ่มขึ้น 
     ข.  กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น แขนขายาวออก 
     ค.  เด็กผู้ชายเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กผู้หญิง 
     ง.  ความสูงมากขึ้นแต่น้้าหนักตัวลดลง 
2.  การกระท้าใดที่ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี 
     ก.  ตั้งใจเรียนและรักการอ่านหนังสือ 
     ข.  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
     ค.  ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ 
     ง.  เสียสละและแบ่งปัน 
3.  ข้อใดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางด้านสติปัญญา 
     ก.  การหลบการเข้าแถวหน้าเสาธง 
     ข.  การทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น 
     ค.  การท้าการบ้านไม่ถูกต้อง 
     ง.  การแอบหนีโรงเรียน 
4.  การกระท้าใดเป็นการพัฒนาสติปัญญาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
     ก.  ชอบรับประทานขนมและนั่งหลับในชั้นเรียน 
     ข.  ตั้งใจเรียนและท้าการบ้านเอง 
     ค.  ให้คุณแม่ท้าการบ้านให้ 
     ง.  ชอบลอกการบ้านเพื่อน  

 

 

  

เรือ่ง พฒันาการของรา่งกาย 

ค้าชีแ้จง : เขียนเคร่ืองหมาย X ทับตัวอักษรหน้าค้าตอบที่ถูกต้อง 



 

 

2 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

5.  ถ้านักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาท่ีดีจะเกิดผลอย่างไร 
      ก. เรียนดี พ่อแม่ภูมิใจ   

ข. ลอกการบ้านเพื่อนได้สะดวกขึ้น 
ค. ไม่ต้องจดตัวอย่างการบ้านก็ท้าได้ 
ง. ไม่ต้องฟังครูอธิบายก็เข้าใจ 

6.  ถ้านักเรียนแสดงอารมณ์โกรธบ่อยๆ จะเกิดผลอย่างไร 
       ก. เพื่อนๆ รัก           

ข. เพื่อนๆ อยากเล่นด้วย 
ค. เพื่อนๆ อยากให้เข้ากลุ่มด้วย   
ง. เพื่อนๆ อยากคุยด้วยแต่ไม่กล้า 

7.  นักเรียนควรแสดงอารมณ์ใดเมื่อต้องการเข้าสังคมกับผู้อื่น 
       ก. โกรธอยู่ตลอดเวลา          

ข. กลัวหรือตื่นตระหนก 
ค. สดชื่น แจ่มใส          
ง. เสียใจ เศร้าใจ 

8.  เมื่อนักเรียนมีปัญหาทางด้านจิตใจ ควรปฏิบัติตนอย่างไร 
      ก. เล่าให้เพื่อนฟัง    ข. ปรึกษาครูและพ่อแม่ 

ค. เก็บปัญหาไว้คนเดียว   ง. แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
9.  บุคคลใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับพัฒนาการด้านสังคม 
      ก. สุดาชอบช่วยเพื่อนท้าความสะอาดชั้นเรียน 

ข. นิภาชอบนั่งรับประทานข้าวคนเดียว 
ค. กานดาชอบว่าเพื่อนไม่ดี 
ง. ธิดาชอบแกล้งเพื่อน 

10.  ถ้านักเรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับพัฒนาการด้านต่างๆ จะเกิดผลอย่างไร 
ก. ประเทศพัฒนาเร็วขึ้น 
ข. ฐานะการเงินทางบ้านดีขึ้น 
ค. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น 
ง. การด้าเนินชีวิตของนักเรียนดีขึ้น  



 

 

3 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวยั 
 

การเจรญิเตบิโต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาด รูปร่าง ปริมาณ เช่น 
เราตัวสูงขึ้น ตัวโตขึ้น อวัยวะต่างๆ ในร่างกายรวมถึงสมองจะเจริญขึ้นด้วย 
 พัฒนาการ  หมายถึง กระบวนการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ต่อเนื่องกันตลอดชีวิต ซึ่งท้าให้เรารู้อย่างคร่าวๆ ว่าเมื่อถึงอายุช่วงใด จะมีพัฒนาการ
อย่างไรบ้าง เช่น เด็กอายุ 10 - 12 เดือน จะเร่ิมยืนได้เอง เด็กอายุ 1 ปีครึ่งถึง 2 ปี เริ่มพูด
ได้ เหล่านี้เรียกว่า พัฒนาการ 

พัฒนาการของร่างกาย คือการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งบ่งบอก
ให้ทราบถึงการเจริญเติบโต ซึ่งแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจอารมณ์ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กต่างเพศในวัย 10-12 ปี จะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย 

ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นเราควรท้าความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น และมีการปรับตัว 
ให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

 
 

  
 

 

คา้ถามชวนคดิ   สิ่งที่เกดิกับเด็กมาแต่แรกเกิด มอีะไรบ้าง 



 

 

4 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

แผนผงัความคดิปจัจยัทีม่ีผลตอ่การเปลีย่นแปลงดา้นรา่งกาย 
  

ปัจจยัทีม่ผีลตอ่ 
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 

สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กท่ีต้องปรับตัว 
เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดและพัฒนาตนเอง 

การอบรมเลี้ยงดู 

สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

สภาพครอบครัว 

 

  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 

  ปัจจัยด้านชีวภาพ 

ฮอร์โมน สีผิว สีผม เพศ 

สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กท่ีต้องปรับตัว 
เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดและพัฒนาตนเอง 



 

 

5 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

การเปลีย่นแปลงดา้นรา่งกาย 
 

 
 เด็กวัยนี้เป็นช่วงท่ีปรับตัวจากวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นมีลักษณะการเจริญเติบโต 
              ด้านร่างกายที่ส้าคัญคือ 
 

 

 
 

 

 

  

คา้ถามชวนคดิ   ลักษณะส้าคัญของการเจรญิเตบิโต 
                    ด้านร่างกายของเด็กไปสู่วยัรุ่น มีอะไรบ้าง 

 
 
 ในเด็กหญิงจะเติบโตเร็วกว่าเด็กชาย ไขมันตามแก้ม อก ท้อง  
     ก้น และต้นขาจะลดลง 
 ความสูงของร่างกายเพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น แขนยาวออก  
     มือใหญ่ขึ้น 
 ในเด็กหญิงสะโพกขยายออก ทรวงอกโตขึ้น 
 ในเด็กผู้ชายหัวไหล่จะกว้างขึ้น 
 ฟันแท้เริ่มแทนท่ีฟันน้้านม 

 



 

 

6 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

วิธกีารปรับตัวในการเปลีย่นแปลงดา้นรา่งกาย 
 

 

 

  

เรามวีิธกีารปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัสภาพ 
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  ดงันี้ 

1. รับประทานอาหารให้เพียงพอกับความต้องการ 
    ของร่างกาย และรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า 
    ทางโภชนาการสูง 
2.  ควรท้ากิจกรรมต่างๆ เช่น เดิน วิ่ง เล่น อย่างระมัดระวัง 
     เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
3.  ออกก้าลังกายท่ีเหมาะสมกับตนเองอย่างสม่้าเสมอ 
4.  ไม่วิตกกังวลจนเกินไป ท้าจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ 
5.  ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เช่น ล้างหน้า 
     เพื่อป้องกันสิว การก้าจัดกลิ่นตัว 
6.  พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง 



 

 

7 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

การเปลีย่นแปลงดา้นสติปญัญา 
 

  

การพัฒนาด้านสติปัญญาในวัยเด็ก 
10 -12 ปี จะมากขึ้ น  ชอบอ่ านหนั งสื อ     
รู้จักเลือกสิ่งท่ีจะอ่าน แต่เรื่องท่ีค่อนข้าง
ซับซ้อนหรือยากจะยังไม่เข้าใจ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาการด้านสติปัญญา เรา
ควรท้าความเข้าใจและปรับตัวให้ถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อให้สามารถด้าเนินชีวิตได้อย่าง
มีความสุข 

แลว้ปจัจัยทีม่ีผลตอ่การเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านสตปิญัญา มอีะไรบ้างละ่ ? 

 

ปัจจยัทางชวีภาพ   
ได้ แก่   พันธุ กรรมระดับของ   

เชาว์ปัญญาท่ีเด็กได้รับมาจากพ่อแม่ 
ตั้งแต่เกิดมีผลท้าให้พัฒนาการ 
ของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน  
เช่น บางคนเก่งคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ หรือบางคน 
อาจวาดภาพเก่ง เป็นต้น 

ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม   
 ได้แก่  การอบรมเลี้ ยงดูของพ่อแม่  
ค่านิยมของพ่อแม่ สภาพครอบครัว สภาพสังคม 
และวัฒนธรรม เช่น เด็กบางคนอาจยากจน
ไม่ได ้เร ียนหนังสือ  จึงไม่สามารถอ่าน        
แ ล ะ  เ ข ีย น ได ้ เป็ นต้ น  พัฒนาการด้ าน
สติ ปัญญา  เป็ นการ เจริญ เติ บ โต ในด้ าน
ความสามารถ กระบวนการคิด การไตร่ตรอง 
การปฏิบัติในสิ่ง ท่ีต้องการหรือเป้าหมายท่ี
ก้าหนด  ดังนั้นเราต้องปรับตัวให้เหมาะสม 



 

 

8 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

การเปลีย่นแปลงดา้นจติใจอารมณ์ 
 

 

  

เด็กในวัย 10 - 12 ปี จะมีอารมณ์ท่ีขัดแย้ง
ระหว่างความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ เด็กวัยนี้จะมีอารมณ์
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายไม่ชอบการแข่งขัน  แต่ต้องการ   
ให้ผู้อื่นยอมรับยกย่องชมเชย  อารมณ์ของเด็กในวัยนี้ 
อาจก่อให้เกิดปัญหา  ดังนั้นนักเรียนควรท้าความเข้าใจ
และพยายามปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

จะปรบัตวัอยา่งไรจงึจะเหมาะสม ? 
 

ไม่ยากเลย….เราต้องฝึกความอดทนยับย้ังชั่งใจ 
และเก็บความรู้สึกให้ได้  ยอมรับความแตกต่าง     
ระหว่างบุคคล รู้จักรับฟั งความคิดเห็นของคนอื่น       
ไม่เรียกร้องความสนใจหรือเอาแต่ใจตนเองมากเกินไป 
รู้จักเล่นรวมกลุ่มกับเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกัน และรู้จัก
ปรับตัวให้เป็นที่รักของคนในครอบครัว รู้จักควบคุม
อารมณ์ของตนเองและจัดการกับความเครียดได้ เท่านี้
เราก็สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น      
ส่งผลให้เราสามารถด้ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 



 

 

9 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

การเปลีย่นแปลงดา้นสงัคม 
 

 

 

 

 เด็กในวัย 10-12 ปี มีสังคมกว้างขึ้นรู้จักคบเพื่อน 
เพื่อนจะมีอิทธิพลมากในทุกด้าน มีการเลียนแบบกัน  ในวัยนี้
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมท่ีเห็นได้ชัดเจน มีดังนี้ 
 

1.  การเล่นคนเดียวน้อยลงและหันมาคบกับกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกัน 

2.  กลุ่มเพื่อนจะมีบทบาทในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ มากขึ้น 

3.  มีการร่วมมือและแข่งขนักันท้ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 

4.  ในเด็กผู้หญิงจะมีความร่วมมือในการท้างานมากกว่าเด็กผู้ชาย 

5.  พยายามท้าตัวให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อน 
 

 

 

 

 เ ด็ ก ๆ  อย่ า ง เ ร าต้ อ งป รั บ ตั ว ใ ห้ เ หมาะ สมกั บ สภ าพ             
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมให้ได้โดยการปฏิบัติตน  ดังนี้ 

  รู้จักช่วยเหลือเพื่อน รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนท้าตามกฎระเบียบ    

     ข้อปฏิบัติของชั้นเรียนและโรงเรียน 

 ไม่น้าสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนเอง  ฝึกให้รู้จักเสียสละ และ 

     แบ่งปันของเล่นท่ีเป็นของส่วนรวม 

    รู้จักให้อภัยและขอโทษเมื่อท้าผิด ท้าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ  

     เมื่อมีอารมณ์โกรธไม่ระบายอารมณ์ ใส่เพื่อน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

     แค่นี้พวกเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 

 

  



 

 

10 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

 

 
 
 
 
 

ค้าชี้แจง : ให้นักเรียนน้าข้อความท่ีก้าหนดให้ไปใส่ในกรอบเพื่อแยกลักษณะทางเพศ 
             ให้ถูกต้อง (10  คะแนน) 
  

 

ทรวงอกโตขึน้          มขีนหนา้แขง้          เสยีงหา้วขึน้                                 
สะโพกขยายออก       มีประจา้เดอืน          ไหลก่วา้งขึน้ 
เสยีงเล็กแหลม        กล้ามเนือ้เปน็มดั     มหีนวดเครา 

ลกูกระเดอืกโต 

 

เพศชาย 

 

เพศหญิง 

กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ที่ 1 

ชื่อ........................................................................................................เลขที่............... 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 



 

 

11 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

 

 
 
 
 
 

ค้าชีแ้จง : ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงใน           หน้าข้อความท่ีเป็นการปรับตัว 
     ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา (10  คะแนน)  

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ชื่อ........................................................................................................เลขที่............... 

 START 

 FINISH 

          ใช้เวลาว่างเล่น  
         เกมฝึกการคิด 

           อ่านหนังสือ 
           อื่นๆนอกจาก 
           หนังสือเรียน 

            หยอกล้อกัน 
            ขณะครูก้าลัง 
            อธิบาย 

            ไม่ตั้งใจเรียน 

            เมื่อไม่เข้าใจ 
           ควรถามครู 

 

ตอบเสร็จแล้ว 
ให้ตรวจกับเฉลยท้ายเล่ม 

        ท้าการบ้าน 
        ด้วยตนเอง 

            ฝึก 
           แก้ปัญหา 
          ด้วยตนเอง 
 
 

            ปรึกษา 
            เพื่อน 
            เมื่อไม่ 
            เข้าใจ 
 
 

             ลอก  
         การบ้านเพื่อน 

 

กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ที่ 2 



 

 

12 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

 
 
 
 

 

 

ค้าชีแ้จง : ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อความท่ีสัมพันธ์กัน  (10  คะแนน)  

1. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 
 

 2.  ปัจจัยทางชีวภาพ   

3. ปรึกษาพ่อแม่และครู 
2.  กระดูกอ่อน 
 4.  สีผม 
 
2.  กระดูกอ่อน 
 
5.  พัฒนาการด้านสังคม 
 
2.  กระดูกอ่อน 
 
6.  เด็กหญิง 

7. เด็กผู้ชาย 
 
2.  กระดูกอ่อน 
 
8.  ออกก้าลังกาย 

9. สภาพครอบครัว 

10. ท้าการบ้านไม่ถูกต้อง 

ก. สะโพกขยายออก ทรวงอกโตขึ้น 
 

ข. ส่ิงท่ีเกิดกับเด็กมาแต่แรกเกิด 

ค. สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 

ง. การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ 

จ.  พัฒนาการทางด้านร่างกาย 

ฉ.  พฤติกรรมทางด้านสติปัญญา 
 

ช.  พันธุกรรมระดับเชาว์ปัญญา 
 

ซ.  หัวไหล่จะกว้างขึ้น 
 
 ฌ.  นักเรียนมีปัญหาทางด้านจิตใจ 

ญ.  ช่วยเพื่อนท้าความสะอาดห้อง 

ชื่อ........................................................................................................เลขที่............... 

กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ที่ 3 



 

 

13 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

 

 
 
 
 
 

ค้าชี้แจง : ท้าแผนผังความคิด เรื่อง พัฒนาการของเด็กวัย 10 – 12 ปี เกี่ยวกับ 
               การเปลี่ยนแปลง ท้ังด้านร่างกาย, จิตใจอารมณ์, สังคม และสติปัญญา  
               (10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
  

ชื่อ........................................................................................................เลขที่............... 

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

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

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

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

 

พฒันาการของเดก็วยั 10 – 12 ปี 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน 

กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ที่ 4 



 

 

14 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ค้าชีแ้จง : ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  หน้าข้อที่ถูก และเขียนเคร่ืองหมาย    
              หน้าข้อที่ผิด 
  

ชื่อ........................................................................................................เลขที่............... 

...........1. เด็กหญิงจะเติบโตเร็วกว่าเด็กชาย 

...........2. เด็กในวัย 10 - 12 ปีมีสังคมกว้างขึ้นรู้จักคบเพื่อน   

...........3. เด็กชายสะโพกขยายออก ทรวงอกโตขึ้น 

...........4. เด็กผู้หญิงมีเสียงห้าวขึ้น 

...........5. นักเรียนแสดงอารมณ์โกรธบ่อยๆครั้งจะเกิดผลคือเพื่อนอยากเล่นด้วย 

...........6. เด็กผู้หญิงจะมีความร่วมมือในการท้างานมากกว่าเด็กผู้ชาย 

...........7. เด็กในวัย 10 - 12 ปี จะมีอารมณ์ท่ีขัดระหว่างความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ 

...........8. การเล่นคนเดียวน้อยลงและหันมาคบกับกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกัน 

...........9. เด็กในวัย 10 - 12 ปียังไม่จ้าเป็นต้องเข้าสังคมกับผู้อื่น 

...........10. พันธุกรรมท่ีเด็กได้รับมาจากพ่อแม่ตั้งแต่เกิดมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก 

กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ที่ 5 



 

 

15 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

  เฉลยกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ที ่1 

 

เพศชาย 

 

 
เพศหญิง 

เสียงห้าวขึ้น 
ไหล่กว้างขึ้น 
มีขนหน้าแข้ง 
มีหนวดเครา 

ลูกกระเดือกโต 
กล้ามเนื้อเป็นมัด 

 

ทรวงอกโตขึ้น 
เสียงเล็กแหลม 

สะโพกขยายออก 
มีประจ้าเดือน 

 



 

 

16 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

 
 
 
 
 

 
 START  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINISH 

          ใช้เวลาว่างเล่น  
         เกมฝึกการคิด 

           อ่านหนังสือ 
           อื่นๆนอกจาก 
           หนังสือเรียน 

            หยอกล้อกัน 
            ขณะครูก้าลัง 
            อธิบาย 

            ไม่ตั้งใจเรียน 

            เมื่อไม่เข้าใจ 
           ควรถามครู 

        ท้าการบ้าน 
        ด้วยตนเอง 

            ฝึก 
           แก้ปัญหา 
          ด้วยตนเอง 
 
 

            ปรึกษา 
            เพื่อน 
            เมื่อไม่ 
            เข้าใจ 
 
 

             ลอก  
         การบ้านเพื่อน 

 

  

 

 
 

 

 FINISH 

เฉลยกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ที ่2 



 

 

17 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในดุลพินิจ 

ของครูผู้สอน 

1. ง  2. ช 

3. ฌ  4. ข 

5. ญ  6. ก 

7. ซ  8. จ 

9. ค  10. ฉ 

เฉลยกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ที ่3 

เฉลยกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ที ่4 



 

 

18 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

 1. เด็กหญิงจะเติบโตเร็วกว่าเด็กชาย 
 2. เด็กในวัย 10 - 12 ปีมีสังคมกว้างขึ้นรู้จักคบเพื่อน   
 3. เด็กชายสะโพกขยายออก ทรวงอกโตขึ้น 
 4. เด็กผู้หญิงมีเสียงห้าวขึ้น 
 5. นักเรียนแสดงอารมณ์โกรธบ่อยๆครั้งจะเกิดผล 
       คือเพื่อนอยากเล่นด้วย 
 6. เด็กผู้หญิงจะมีความร่วมมือในการท้างานมากกว่าเด็กผู้ชาย 
 7. เด็กในวัย 10 - 12 ปี จะมีอารมณ์ท่ีขัดระหว่าง 
        ความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ 
 8. การเล่นคนเดียวน้อยลงและหันมาคบกับกลุ่มเพื่อน 
        เพศเดียวกัน 
 9. เด็กในวัย 10 - 12 ปียังไม่จ้าเป็นต้องเข้าสังคมกับผู้อื่น 
 10. พันธุกรรมท่ีเด็กได้รับมาจากพ่อแม่ตั้งแต่เกิดมีผล 
        ท้าให้เกิดพัฒนาการ 

เฉลยกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ที ่5 



 

 

19 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

แบบทดสอบหลงัเรยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เรือ่ง พฒันาการของรา่งกาย 

ค้าชีแ้จง : เขียนเคร่ืองหมาย X ทับตัวอักษรหน้าค้าตอบที่ถูกต้อง 

 

1.  นักเรียนควรแสดงอารมณ์ใดเมื่อต้องการเข้าสังคมกับผู้อื่น 
ก.  โกรธอยู่ตลอดเวลา         
ข.  กลัวหรือตื่นตระหนก 
ค.  สดชื่น แจ่มใส         
ง.  เสียใจ เศร้าใจ 

2.  ถ้านักเรียนแสดงอารมณ์โกรธบ่อยๆ จะเกิดผลอย่างไร 
      ก.  เพื่อนๆ รัก          

ข.  เพื่อนๆ อยากเล่นด้วย 
ค.  เพื่อนๆ อยากให้เข้ากลุ่มด้วย        
ง.  เพื่อนๆ อยากคุยด้วยแต่ไม่กล้า 

3.  ข้อใดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางด้านสติปัญญา 
     ก.  การหลบการเข้าแถวหน้าเสาธง 
     ข.  การทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น 
     ค.  การท้าการบ้านไม่ถูกต้อง 
     ง.  การแอบหนีโรงเรียน 
4.  บุคคลใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับการพัฒนาการด้านสังคม 
     ก.  สุดาชอบช่วยเพื่อนท้าความสะอาดชั้นเรียน 
     ข.  นิภาชอบนั่งรับประทานข้าวคนเดียว 
     ค.  กานดาชอบว่าเพื่อนไม่ด ี
     ง.  ธิดาชอบแกล้งเพื่อน 
 

 



 

 

20 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

 

  5.  ถ้านักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาท่ีดีจะเกิดผลอย่างไร 
ก.  เรียนดี พ่อแม่ภูมิใจ 
ข.  ลอกการบ้านเพื่อนได้สะดวกขึ้น 
ค.  ไม่ต้องจดตัวอย่างการบ้านก็ท้าได้ 
ง.  ไม่ต้องฟังครูอธิบายก็เข้าใจ 

6.  ถ้านักเรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับพัฒนาการด้านต่างๆจะเกิดผลอย่างไร 
      ก.  ประเทศพัฒนาเร็วขึ้น 

ข.  ฐานะการเงินทางบ้านดีขึ้น 
ค.  ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น 
ง.  การด้าเนินชีวิตของนักเรียนดีขึ้น 

7.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายของวัยเด็ก 10-12 ปี 
      ก.  มีไขมันที่อก ท้อง และก้นเพิ่มขึ้น 
     ข. กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น แขนขายาวออก 
      ค.  เด็กผู้ชายเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กผู้หญิง 
      ง.  ความสูงมากขึ้นแต่น้้าหนักตัวลดลง 
8.  เมื่อนักเรียนมีปัญหาทางด้านจิตใจ ควรปฏิบัติตนอย่างไร 
      ก.  เล่าให้เพื่อนฟัง        ข. ปรึกษาครูและพ่อแม่ 
     ค.  เก็บปัญหาไว้คนเดียว         ง. แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
9.  การกระท้าใดที่ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี 

ก.  ตั้งใจเรียนและรักการอ่านหนังสือ 
      ข.  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
      ค.  ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ 
      ง.  เสียสละและแบ่งปัน 
10.  การกระท้าใดเป็นการพัฒนาสติปัญญาท่ีเหมาะสมมากที่สุด 

ก.  ชอบรับประทานขนมและนั่งหลับในชั้นเรียน 
ข.  ตั้งใจเรียนและท้าการบ้านเอง 
ค.  ให้คุณแม่ท้าการบ้านให้ 
ง.  ชอบลอกการบ้านเพื่อน 

 



 

 

21 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ตัวเรา เล่ม 1 พัฒนาการของร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบ 
ก่อน - หลงัเรียน 

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

 

   เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
1. ค   6. ง 
2. ง   7. ข 
3. ค   8. ข 
4. ก   9. ค 
5. ก   10. ข 
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กองบรรณาธิการบุ๊คเวฟ.  มหศัจรรยร์่างกายของเรา.  กรุงเทพฯ : บุ๊คเวฟ, 2553. 
ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์. ร่างกายมหศัจรรย์.  นนทบุร:ี ไทยร่มเกล้า, 2546. 
ชูชาติ  รอดถาวร และภาสกร  บุญนิยม.  สุขศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปทีี่4.  

กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2552. 
พรหมพชร  เกตดี.หลกัเกณฑก์ารเขยีนและเรยีงบรรณานกุรม.[ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/307122สืบค้นเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2556 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง.  หลกัสตูรสถานศึกษากลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา   
 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551.ประจวบฯ : 
 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง, 2553. 
วัลลภา เตชะวัชรีกุล.รูปแบบการเขียนรายการอ้างองิประกอบการคน้คว้าวจิัยและงานเขียนทาง

วิชาการ.[ออนไลน์].  เข้าถึงได้จากhttp://library.cmu.ac.th/faculty/accba/ 
download/ref_final.pdf?writereport.php&contid=3 สืบค้นเมื่อวันท่ี20 เมษายน 
2556 

วิโรจน์  มังคละมณี และคนอื่นๆ . กิจกรรม Backward Design สุขศกึษาและพลศกึษา ชัน้
ประถมศกึษาปีที่4.  กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2553. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ตวัชีว้ดัและสาระการ
เรยีนรูแ้กนกลาง กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา.  กรุงเทพฯ: ชุมชน
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  กระทรวงศึกษาธิการ.  รักสขุภาพ ชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 4.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว , 2553. 

อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์. ระบบร่างกายมนษุย์.  กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, ม.ป.ป. 
http://priratpromyat.igetweb.com/articles/583221/การพัฒนาการของมนุษย์.htmlสืบค้น

เมื่อวันท่ี19เมษายน 2555 
http://www.thawsischool.com/uploads/files/2012_1181/อบรม_เข้าใจเตรียมตัวสู่วัยรุ่น_

ป.4-6_.pdfสืบค้นเมื่อวันท่ี20 เมษายน 2555   
https://www.google.co.th/search?q=การ์ตูน+พัฒนาการด้านร่างกาย  สืบค้นเมื่อวันท่ี19

เมษายน 2555 
 

 

https://www.gotoknow.org/posts/307122
http://library.cmu.ac.th/faculty/accba/
http://priratpromyat.igetweb.com/articles/583221/การพัฒนาการของมนุษย์.html
https://www.google.co.th/search?q=การ์ตูน+พัฒนาการด้านร่างกาย


 หนงัสืออ่านเพิม่เติม ชดุ ตัวเรา มทีัง้หมด 5 เล่ม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO_F6uPflsgCFc5tjgodgBAAog&url=http%3A%2F%2Fsportact.obec.go.th%2F&bvm=bv.103388427,d.c2E&psig=AFQjCNFZQiUzu2A3VjFv_ffRNbwZmb9D3w&ust=1443427237877668

