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สุขศกึษา ม.2 

 
 
 
 
 
 

1 มาตรฐานการเรียนร ู/้ตวัชี้วดั 

  พ 1.1 ม.2/1 อธบิายการเปลีย่นแปลงดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญาในวยัรุน่ 
   ม.2/2 ระบุปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม 

และสตปัิญญาในวยัรุน่ 

2 สาระสาํคญั/ความคิดรวบยอด 

 พนัธุกรรม สิง่แวดลอ้ม และการอบรมเลีย้งด ูเป็นปัจจยัสาํคญัทีส่ง่ผลต่อการเจรญิเตบิโต และพฒันาการ
ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญาในวยัรุน่ 

3 สาระการเรียนร ู ้
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) การเปลีย่นแปลงดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญาในวยัรุน่ 
  2) ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และ

สตปัิญญา 
   - พนัธุกรรม - สิง่แวดลอ้ม - การอบรมเลีย้งด ู
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 

4 สมรรถนะสาํคญัของผ ูเ้ร ียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  - ทกัษะการวเิคราะห ์
 4.2 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  

5 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค  ์

 1. มวีนิยั 
 2. มคีวามรบัผดิชอบ 
 3. ใฝ่เรยีนรู ้   

 หน่วยการเรียนรู้ท ี ่ 1 

เวลา  3  ชัว่โมง 

 การเจริญเติบโตและพฒันาการ 
 ของวยัร ุ่น  
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6 ช้ินงาน /ภาระงาน (รวบยอด) 

 ป้ายนิเทศ เรือ่ง การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของวยัรุน่  

7 การวดัและการประเมินผล 

 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของวยัรุน่ 
 7.2 การประเมินระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที ่1.1 เรือ่ง การเปลีย่นแปลงในวยัรุน่ 
  2) ตรวจใบงานที ่1.2 เรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของวยัรุน่ 
  3) ตรวจแบบบนัทกึการอา่น 
  4) ประเมนิการนําเสนอผลงาน 
  5) สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานรายบุคคล 
  6) สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 
  7) สงัเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของวยัรุน่ 
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  
  - ตรวจป้ายนิเทศ เรือ่ง การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของวยัรุน่  

8 กิจกรรมการเรียนร ู ้

  นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
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เร ือ่งที่ 1 วยัร ุน่และการเปลี่ยนแปลง 
  

 

 
 
 

วิธ ีสอนแบบ  สืบเสาะหาความร ู้ (Inquiry Method : 5E) 

ข ัน้ที่ 1 กระต ุ้นความสนใจ (Engage) 

 1. ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ ทีม่อีทิธพิลกบันกัเรยีน และใหน้กัเรยีนแต่ละคนสาํรวจ 
การเปลีย่นแปลงทางดา้นต่างๆ ของตนเอง  

 2. ครอูธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจวา่ การเปลีย่นแปลงในชว่งวยัต่างๆ สง่ผลทาํใหค้วามสนใจต่อเรือ่งต่างๆ 
เปลีย่นไป  

ข ัน้ที่ 2 สาํรวจค้นหา (Explore)  

 1. ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน (คละเพศชายหญงิ) พรอ้มตัง้ชื่อกลุ่ม แลว้เลอืกหมายเลขประจาํตวั
ตามความสมคัรใจ ตัง้แต่หมายเลข 1-4 เรยีกวา่ กลุ่มบา้น 

 2. นกัเรยีนทีม่หีมายเลขเดยีวกนัมารวมกนัเป็นกลุ่มใหม ่เรยีกวา่ กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มรว่มกนั
ศกึษาความรูเ้รือ่ง วยัรุน่และการเปลีย่นแปลง จากหนงัสอืเรยีน ตามประเดน็ทีก่าํหนด  

ข ัน้ที่ 3 อธิบายความร ู้ (Explain) 

 1. นกัเรยีนกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญรว่มกนัอธบิายประเดน็ความรูต้ามทีไ่ดศ้กึษา จนเกดิความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง  
 2. สมาชกิกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญกลบัเขา้กลุ่มบา้น แลว้ผลดักนัอธบิายและสรปุความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาตามลาํดบั

หมายเลข 1-4 จนครบทุกคน 
 3. สมาชกิแต่ละกลุ่มสรปุประเดน็ความรูท้ีเ่ป็นมตขิองกลุ่ม แลว้ชว่ยกนัตัง้คาํถาม กลุ่มละ 2 คาํถาม ลงใน

กระดาษทีค่รแูจกให ้    
 4. ตวัแทนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านคาํถามหน้าชัน้เรยีน เมื่ออา่นจบแลว้ ครจูบัสลากชื่อกลุ่มทีจ่ะตอ้งตอบคาํถาม                 

ใหก้ลุ่มทีค่รจูบัสลากไดร้ว่มกนัหาคาํตอบ  
 5. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนตอบคาํถามทีเ่ป็นมตขิองกลุ่ม โดยใหส้มาชกิกลุ่มอื่นๆ เป็นผูต้รวจสอบความ

ถูกตอ้ง  

ข ัน้ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1. นกัเรยีนแต่ละคนทาํใบงานที่ 1.1 เร ื่อง การเปลี่ยนแปลงในวยัร ุ่น  
2. นกัเรยีนและครรูว่มกนัเฉลยคาํตอบในใบงานที ่1.1 

ข ัน้ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 

  นกัเรยีนรว่มกนัสรปุความรูเ้รือ่ง วยัรุน่และการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ 

1 ชัว่โมง 
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วิธ ีสอนแบบ  กระบวนการกล ุ่มสมัพนัธ  ์

ข ัน้ที่ 1 นําเข้าส ู่บทเรียน 

 1. ครเูล่ากรณศีกึษา เรือ่ง นิดากบัรถัยา ใหน้กัเรยีนฟัง จากนัน้ตัง้ประเดน็คาํถามใหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความ
คดิเหน็  

 2. ครอูธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการดา้นต่างๆ ของวยัรุน่ 

ข ัน้ที่ 2 จดัการเรียนร ู ้ 

 1. นกัเรยีนรวมกลุ่มเดมิ แลว้รว่มกนัศกึษาความรูเ้รือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของวยัรุน่  
จากหนงัสอืเรยีน  

 2. ครใูหส้มาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัอภปิรายและแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ทีก่าํหนด  
 3. ตวัแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการอภปิรายของกลุ่มตนเองหน้าชัน้เรยีน แลว้ใหเ้พือ่นกลุ่มอื่นชว่ยกนั

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ข ัน้ที่ 3 สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช้ 

 1. ครแูละนกัเรยีนชว่ยกนัสรปุความรูเ้รือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของวยัรุน่ ตามประเดน็ 
ทีก่าํหนด 

 2. นกัเรยีนทาํใบงานที่ 1.2 เร ื่อง ปัจจยัที่ม ีผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของวยัร ุ่น เป็นรายบุคคล
จากนัน้จบัคูก่บัเพือ่นในกลุ่ม ผลดักนัอธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัแผนผงัความคดิใหคู้ข่องตนฟัง แลว้แกไ้ข
ปรบัปรงุ (สมาชกิในกลุ่มอีกคู่หน่ึงก็ปฏบิติัเช่นเดียวกัน) 

 3. สมาชกิแต่ละคูผ่ลดักนัอธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัแผนผงัความคดิของคูต่นเองใหส้มาชกิอกีคู่หน่ึงฟัง 
จากนัน้สรปุแผนผงัความคดิทีเ่ป็นมตขิองกลุ่มลงในใบงานที ่1.2 เสรจ็แลว้ตวัแทนกลุ่มนําเสนอผลงาน 
หน้าชัน้เรยีน 

ข ัน้ที่ 4 วดัและประเมินผล 

 1. นกัเรยีนรว่มกนับอกวธิกีารปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของตนเอง 

 2. ครวูดัและประเมนิผลนกัเรยีนจากการทาํใบงานที ่1.2  

  ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกล ุ่มจดัทาํป้ายนิเทศ เร ื่อง การเจริญเติบโตและพฒันาการของ
วยัร ุ่น โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีกํ่าหนด 

เร ือ่งที่ 2 ปัจจยัที่ม ีผลต่อการเจริญเติบโต 
 และพฒันาการของวยัร ุน่  2 ชัว่โมง 
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  นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1  

 

9 สื่อ /แหล่งการเรียนร ู ้

 9.1 สือ่การเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรยีน สขุศกึษา ม.2 
  2) แบบวดัและบนัทกึผลการเรยีนรู ้สขุศกึษา ม.2 
  3) กรณศีกึษา เรือ่ง นิดากบัรถัยา 
  4) ใบงานที ่1.1 เรือ่ง การเปลีย่นแปลงในวยัรุน่ 
  5) ใบงานที ่1.2 เรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของวยัรุน่ 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมดุ 
  2)  แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 
   - http://www.thaihealth.or.th/node/5756 
   - http://www.thaigoodview.com/library/.../05/2/.../develop02.html 
   -   http://www.trueplookpanya.com/.../knowledge_summary.php?... 
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การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  

แบบประเมินป้ายนิเทศ เร ื่อง การเจริญเติบโตและพฒันาการของวยัร ุ่น 

รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของ
วยัร ุ่นทางด้าน
ต่างๆ   

อธบิายการเปลีย่นแปลง 
ของวยัรุน่ทางดา้นต่างๆ 
ไดถ้กูตอ้ง ละเอยีด 
ชดัเจน ครบทัง้ 4 ดา้น 
คอื 
1) ดา้นรา่งกาย 
2) ดา้นจติใจและอารมณ์ 
3) ดา้นสงัคม 
4) ดา้นสตปัิญญา  

อธบิายการเปลีย่นแปลง
ของวยัรุน่ทางดา้นต่างๆ 
ไดถ้กูตอ้ง ละเอยีด 
ชดัเจน 3 ดา้น 

อธบิายการเปลีย่นแปลง
ของวยัรุน่ทางดา้นต่างๆ 
ไดถ้กูตอ้ง ละเอยีด 
ชดัเจน 2 ดา้น 

อธบิายการเปลีย่นแปลง
ของวยัรุน่ทางดา้นต่างๆ  
ไดถ้กูตอ้ง ละเอยีด    
ชดัเจน 1 ดา้น 

2. การระบปุัจจยั 
ที่ม ีผลต่อการ
เจริญเติบโตและ
พฒันาการทาง 
ด้านต่างๆ  ของ
วยัร ุ่น 

ระบุปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
เจรญิเตบิโตและพฒันา 
การทางดา้นต่างๆ  
ของวยัรุน่ไดถ้กูตอ้ง
ชดัเจน ตรงประเดน็ 

ระบุปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
เจรญิเตบิโตและพฒันา 
การทางดา้นต่างๆ  
ของวยัรุน่ไดถ้กูตอ้ง
ชดัเจน ตรงประเดน็ 
เป็นสว่นใหญ่ 

ระบุปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
เจรญิเตบิโตและพฒันา 
การทางดา้นต่างๆ  
ของวยัรุน่ไดถ้กูตอ้ง
ชดัเจน ตรงประเดน็ 
เป็นบางสว่น 

ระบุปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
เจรญิเตบิโตและพฒันา 
การทางดา้นต่างๆ  
ของวยัรุน่ไดถ้กูตอ้ง
ชดัเจน ตรงประเดน็ 
เพยีงสว่นน้อย 

3. การบอกวิธีปฏิบตัิ
ตนที่เหมาะสมต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ   

บอกวธิปีฏบิตัติน 
ทีเ่หมาะสมต่อการ
เปลีย่นแปลงในดา้น
ต่างๆ ไดถ้กูตอ้ง และ
นําไปปฏบิตัไิดง้า่ย 

บอกวธิปีฏบิตัติน 
ทีเ่หมาะสมต่อการ
เปลีย่นแปลงในดา้น
ต่างๆ ไดถ้กูตอ้ง  
เป็นสว่นใหญ่ และ 
นําไปปฏบิตัไิดง้า่ย 

บอกวธิปีฏบิตัติน 
ทีเ่หมาะสมต่อการ
เปลีย่นแปลงในดา้น
ต่างๆ ไดถ้กูตอ้ง 
เป็นบางสว่น และ 
นําไปปฏบิตัไิดง้า่ย 

บอกวธิปีฏบิตัติน 
ทีเ่หมาะสมต่อการ
เปลีย่นแปลงในดา้น
ต่างๆ ไดถ้กูตอ้ง  
เป็นบางสว่น แต ่
นําไปปฏบิตัไิดย้าก  

 
 
 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 
 

ช่วงคะแนน 11 - 12 9 - 10 6 - 8 ตํ่ากวา่ 6 

ระดบัคณุภาพ ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 



 
 

7 
สุขศกึษา ม.2 

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1    
คาํชี้แจง ใหน้กัเรยีนเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

 1. การแสดงออกของวยัรุน่ตอนกลางทีช่ดัเจนมากทีส่ดุ 
มลีกัษณะอยา่งไร 

  ก. หงดุหงดิ อารมณ์แปรปรวนงา่ย 
  ข. มคีวามผกูพนักบัเพือ่นต่างเพศมาก 
  ค. พยายามเอาชนะความรูส้กึแบบเดก็ๆ 
  ง. คดิหมกมุน่กงัวลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางรา่งกาย 
 2. วยัรุน่ชายจะมอีตัราการเจรญิเตบิโตของรา่งกายในสว่นใด

มากทีส่ดุ 
  ก. ไหล ่ ข. หน้าอก 
  ค. สะโพก ง. ตน้ขา 
 3. ขอ้ใดกลา่วไม่ถกูต้อง เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของ

กระดกูในชว่งวยัรุน่ 
  ก. วยัรุน่ชายจะมกีระดกูขอ้มอืทีใ่หญ่กวา่วยัรุน่หญงิ 
  ข. วยัรุน่ชายจะมคีวามหนาแน่นของมวลกระดกูมากกวา่

 วยัรุน่หญงิ 
  ค. วยัรุน่ชายและวยัรุน่หญงิมกีารเจรญิเตบิโตของกระดกู

 แตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 
  ง. วยัรุน่ชายและวยัรุน่หญงิเมือ่ถงึข ัน้ทีม่วีฒุภิาวะ 

 ทางเพศกระดกูขอ้มอืจะมพีฒันาการเทา่กนั 
 4. เพราะเหตุใด วยัรุน่ชายจงึมพีละกาํลงัมากกวา่วยัรุน่หญงิ 
  ก. เพราะวยัรุน่หญงิเป็นเพศทีอ่่อนแอ 
  ข. เพราะวยัรุน่หญงิมคีวามหนาแน่นของกระดกูน้อยกวา่ 
  ค. เพราะวยัรุน่ชายไมม่กีารสะสมไขมนัใตผ้วิหนงัเหมอืน

 วยัรุน่หญงิ 
  ง. เพราะวยัรุน่ชายมคีวามหนาแน่นของรา่งกายสว่น

 กลา้มเน้ือมากกวา่ 
 5. ปัจจยัใดมผีลต่อการเจรญิเตบิโตของวยัรุน่น้อยทีส่ดุ 
  ก. อาหาร ข. วฒันธรรม 
  ค. พนัธุกรรม ง. การออกกาํลงักาย 

 6. ปัญหาของการเกดิสวิและกลิน่ตวั มสีาเหตุมาจากการ
เปลีย่นแปลงในขอ้ใด 

  ก. การเปลีย่นแปลงของระดบัฮอรโ์มน 
  ข. การเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งใบหน้า  
  ค. การเปลีย่นแปลงของไขมนัและกลา้มเน้ือ 
  ง. การเปลีย่นแปลงของรา่งกายและความสงู 
 7. ขอ้ใดเป็นการเปรยีบเทยีบลกัษณะการเปลีย่นแปลงของ

อารมณ์วยัรุน่ไดเ้หมาะสมทีส่ดุ 
  ก. วยัระเรงิ 
  ข. วยัพายุบุแคม 
  ค. วยัหวัหกกน้ขวดิ 
  ง. วยั 18 ฝน 18 หนาว 
 8. สมนุไพรใด ชว่ยในการยบัยัง้การหลัง่เหงือ่บรเิวณรกัแร้

ไดด้ ี
  ก. ใบฝรัง่ ข. ใบชะพล ู
  ค. ใบสม้แขก ง. ใบเสลดพงัพอน 
 9. ลกัษณะทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมในขอ้ใด ทีป่รากฏให้

เหน็เป็นรปูธรรมอยา่งชดัเจน 
  ก. สตีา ข. หมูเ่ลอืด 
  ค. โรคจติเภท ง. โรคตาบอดส ี
 10. วยัรุน่ทีถ่กูเลีย้งดมูาดว้ยการลงโทษ ทุบต ีจะเป็นคนทีม่ี

ลกัษณะอยา่งไร 
  ก. เหน็แก่ตวั 
  ข. เบื่อหน่ายชวีติ 
  ค. เป็นตวัของตวัเองสงู 
  ง. กา้วรา้ว เจา้คดิเจา้แคน้ 

 

เฉลย                   

 1. ค  2. ก   3. ข    4. ง   5. ข   6. ก   7. ข    8. ก   9. ก    10. ง 
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  ได้คะแนน     คะแนนเตม็ 
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8 
สุขศกึษา ม.2 

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1    
คาํชี้แจง ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว 

 1. เพราะเหตุใด วยัรุน่ชายจงึมพีละกาํลงัมากกวา่วยัรุน่หญงิ 
  ก. เพราะวยัรุน่ชายมคีวามหนาแน่นของรา่งกายสว่น

 กลา้มเน้ือมากกวา่ 
  ข. เพราะวยัรุน่ชายไมม่กีารสะสมไขมนัใตผ้วิหนงัเหมอืน

 วยัรุน่หญงิ 
  ค. เพราะวยัรุน่หญงิมคีวามหนาแน่นของกระดกูน้อยกวา่ 
  ง. เพราะวยัรุน่หญงิเป็นเพศทีอ่่อนแอ 
 2. การแสดงออกของวยัรุน่ตอนกลางทีช่ดัเจนมากทีส่ดุ  

มลีกัษณะอยา่งไร 
  ก. คดิหมกมุน่กงัวลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางรา่งกาย 
  ข. พยายามเอาชนะความรูส้กึแบบเดก็ๆ 
  ค. มคีวามผกูพนักบัเพือ่นต่างเพศมาก 
  ง. หงดุหงดิ อารมณ์แปรปรวนงา่ย 
 3. ปัจจยัใดมผีลต่อการเจรญิเตบิโตของวยัรุน่น้อยทีส่ดุ 
  ก. การออกกาํลงักาย ข. พนัธุกรรม 
  ค. วฒันธรรม ง. อาหาร 
 4. วยัรุน่ชายจะมอีตัราการเจรญิเตบิโตของรา่งกายในสว่นใด

มากทีส่ดุ 
  ก. ตน้ขา ข. สะโพก 
  ค. หน้าอก ง. ไหล ่
 5. วยัรุน่ทีถ่กูเลีย้งดมูาดว้ยการลงโทษ ทุบต ีจะเป็นคนทีม่ี

ลกัษณะอยา่งไร 
  ก. กา้วรา้ว เจา้คดิเจา้แคน้ 
  ข. เป็นตวัของตวัเองสงู 
  ค. เบื่อหน่ายชวีติ 
  ง. เหน็แก่ตวั 

 6. ลกัษณะทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมในขอ้ใด ทีป่รากฏให้
เหน็เป็นรปูธรรมอยา่งชดัเจน 

  ก. โรคตาบอดส ี ข. โรคจติเภท 
  ค. หมูเ่ลอืด ง. สตีา 
 7. ปัญหาของการเกดิสวิและกลิน่ตวั มสีาเหตุมาจากการ

เปลีย่นแปลงในขอ้ใด 
  ก. การเปลีย่นแปลงของรา่งกายและความสงู 
  ข. การเปลีย่นแปลงของไขมนัและกลา้มเน้ือ 
  ค. การเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งใบหน้า  
  ง. การเปลีย่นแปลงของระดบัฮอรโ์มน 
 8. ขอ้ใดกลา่วไม่ถกูต้อง เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของ 

กระดกูในชว่งวยัรุน่ 
  ก. วยัรุน่ชายและวยัรุน่หญงิเมือ่ถงึข ัน้ทีม่วีฒุภิาวะ 

 ทางเพศกระดกูขอ้มอืจะมพีฒันาการเทา่กนั 
  ข. วยัรุน่ชายและวยัรุน่หญงิมกีารเจรญิเตบิโตของกระดกู

 แตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 
  ค. วยัรุน่ชายจะมคีวามหนาแน่นของมวลกระดกูมากกวา่

 วยัรุน่หญงิ 
  ง. วยัรุน่ชายจะมกีระดกูขอ้มอืทีใ่หญ่กวา่วยัรุน่หญงิ 
 9. ขอ้ใดเป็นการเปรยีบเทยีบลกัษณะการเปลีย่นแปลงของ

อารมณ์วยัรุน่ไดเ้หมาะสมทีส่ดุ 
  ก. วยั 18 ฝน 18 หนาว ข. วยัหวัหกกน้ขวดิ 
  ค. วยัพายุบุแคม ง. วยัระเรงิ 
 10. สมนุไพรใด ชว่ยในการยบัยัง้การหลัง่เหงือ่บรเิวณรกัแร้

ไดด้ ี
  ก. ใบเสลดพงัพอน ข. ใบสม้แขก 
  ค. ใบชะพล ู ง. ใบฝรัง่ 

 
 

เฉลย                   

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

มฐ . พ 1.1 ม.2/1-2 


