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ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู ้
    1.  อธิบายพลังงานที่ร่างกายต้องได้รับจากสารอาหารในสัดส่วน

ที่เหมาะสมกับเพศ และวัย 
    2.  ส ารวจและค านวณค่าพลังงานที่ตนเองที่ได้รับจากอาหารใน

แต่ละวัน 
    3.  สืบค้นข้อมูล และจัดท ารายการอาหารที่เหมาะสมส าหรับ

ตนเองใน  1  วัน 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
     1.  ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

      2.  น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ด้านคุณลักษณะ 
   นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ 



แบบทดสอบก่อนเรียน

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ถ้าเราได้รับปริมาณอาหารมากเกินไปใน  1  วัน ท าอย่างไรไม่ให้อาหารสะสมในร่างกายมากเกินไป

     ก.  งดรับประทานอาหารมื้อถัดไป ข.  รับประทานผักและผลไม้ให้มาก

     ค.  ใช้พลังงานโดยออกก าลังกาย ง.  ดื่มน้ าและแร่ธาตุให้มาก

2.  เราจะทราบได้อย่างไรว่าพลังงานที่เราได้รับจากอาหารที่เรากินใน  1  วัน เพียงพอ 

     กับความต้องการหรือไม่

     ก.  ดูจากสุขภาพดี แข็งแรง เจริญเติบโตสมส่วน 

     ข.  ดูจากการออกก าลังกาย และสิ่งแวดล้อม

     ค.  ดูจากมวล และส่วนสูง

     ง.  ดูจากเพศและอายุ

3.  ใน  1  วัน  แต่ละคนต้องการพลังงานเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด

     ก.  เท่ากัน  เพราะกินอาหาร  3   มื้อเท่ากัน ข.  เท่ากัน เพราะกินอาหารประเภทเดียวกัน

     ค. ไม่เท่ากัน เพราะแตกต่างตามเพศ และวัย ง. ไม่เท่ากัน เพราะกินอาหารแตกต่างกัน

4.  ความต้องการพลังงานของคนเราในแต่ละวันข้ึนอยู่กับสิ่งใดบ้าง

     ก.  เพศ ข.  วัย

     ค.  เพศและวัย ง. เพศ วัยและกิจกรรม

ตารางการรับประทานอาหารและพลังงานที่ได้รับใน  1  วัน ใช้ตอบค าถามข้อ 5 - 7

มื้ออาหาร                   ปริมาณพลังงาน

                     (กิโลแคลอรี่)

อาหารเช้า 596

อาหารกลางวัน 438

อาหารเย็น       ข้าวผัดหมูใส่ไข่ 557

รวมปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหารใน  1  วัน  ............ กิโลแคลอรี

5.  พลังงานที่ได้รับจากตารางเหมาะกับบุคคลวัยใด

     ก.  เด็กเล็ก ข.  เด็กผู้ชาย

     ค.  เด็กผู้หญิง ง. วัยผู้ใหญ่

6.  รายการอาหารชนิดใดให้พลังงานมากที่สุด

     ก.  ข้าวผัดหมูใส่ไข่   ข.  ข้าวมันไก่

     ค.  ข้าวขาหมู ง. ไม่มีข้อใดถูก

7.  พลังงานที่ได้รับรวมทั้งหมดกี่กิโลแคลอรี

     ก.  1323 กิโลแคลอรี่  ข.  4758 กิโลแคลอรี่

     ค.  1136 กิโลแคลอรี่ ง. 1591 กี่โลแคลอรี่

8. วัยเรียนต้องการพลังงานในแต่ละวันเท่าใด

     ก.  1200-1400 กิโลแคลอรี่  ข. 1450-1600 กิโลแคลอรี่

     ค.  1700-2400  กิโลแคลอรี่ ง. 1850-2000 กี่โลแคลอรี่

9. เด็กผู้ชายในวัย 10-12 ปีควรได้รับพลังงานกี่กิโลแคลอรี่ต่อ1วัน

     ก. 1850 กิโลแคลอรี่ ข. 1600 กิโลแคลอรี่

     ค. 1726 กิโลแคลอรี่ ค. 1300 กิโลแคลอรี่

10. เต้าหู้ ข้าว แอปเปิ้ล อาหารชนิดใดให้พลังงาน

     ก. เต้าหู้  แอปเปิ้ล ข. เต้าหู้  ข้าว

     ค. ข้าว  แอปเปิ้ล ง. เต้าหู้ ข้าว แอปเปิ้ล 

ชื่ออาหาร

ข้าวมันไก่ 

ข้าวขาหมู

2 



อาย ุ(ปี)         สว่นสงู (เซนติเมตร) มวล (กโิลกรัม)   ต้องการพลังงานภายใน 1 วัน

           (กโิลแคลอร)ี

มื้ออาหาร ชื่ออาหาร รวมปริมาณพลังงาน

อาหารเช้า

อาหารกลางวัน

อาหารเยน็

รวมปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหารใน  1  วัน  ................ กโิลแคลอรี

ปริมาณพลังงาน

(กโิลแคลอรี)่

กิจกรรมน่ารู้ก่อนเรียน 
3 

เพื่อนดูสิครับว่าอาหารที่เรากนิใน  1  วัน  

ได้พลังงานเพียงพอกับความตอ้งการหรือไม่  

บันทึกข้อมูลเบื้องตน้ของตัวเรา 

บันทึกอาหารและปริมาณพลังงานที่ได้รับอาหารแต่ละม้ือ 

เพื่อนดูความตอ้งการพลงังานและปริมาณพลงังานที่ควรได้รับ 
จากอาหารใน 1 วัน โดยดูจากตารางในใบความรู้  

แล้วน ามาค านวณรวมปริมาณอาหารที่ไดรั้บ  จะท าให้รู้ว่าเราได้รับ
สารอาหารเพียงพอหรือไม่  



                  ตารางแสดงข้อก าหนดความต้องการพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วันส าหรับเด็กไทย

เพศ อาย ุ(ปี) พลังงาน (กโิลแคลอร)ี

เด็กเล็ก 1,200

1,450

1,600

เด็กผู้ชาย 1,850

2,300

2,400

เด็กผู้หญิง 1,700

2,000

1,850

ที่มา : กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 2544

ตารางแสดงพลังงานของอาหารจานเดียว

ชนิดอาหาร พลงังาน ชนิดอาหาร พลังงาน

       (กรัม)

เสน้หมีล่กูชิน้เน้ือวัว                      (477)  228 กว๋ยเตีย๋วแกง                 (350) 454

กราพาะปลาปรุงส าเร็จ                   (392) 239 ข้าวย าปกัษ์ใต ้               (189) 248

ขนมจีนน้ าเง้ียว                           (323) 243 หอยแมลงภู่ทอดใสไ่ข่      (197) 428

ขนมจีนน้ ายา                             (435) 332 ข้าวขาหมู                     (289) 438

ขนมจนีซาวน้ า                    (345) 411 ข้าวแกงเขียวหวานไก ่      (318) 483

ขนมจีนน้ ายาปกัษ์ใต ้                   (305) 256 ข้าวหมกไก ่                  (316) 534

ขนมจีนน้ าพริก                           (367) 497 ข้าวหมูแดง                   (320) 540

กว๋ยเตีย๋วเสน้ใหญ่ราดหน้ากุง้          (354) 292 ข้าวผัดใบกะเพรา            (293) 554

กว๋ยเตีย๋วเสน้ใหญ่เย็นตาโฟน้ า        (494) 352 ข้าวผัดหมใูสไ่ข่        (315) 557

กว๋ยเตีย๋วเสน้ใหญ่ราดหน้าไก ่         (354) 385 ข้าวมันไก ่                   (300) 596

กว๋ยเตีย๋วเสนิใหญ่ราดหน้าหมู          (354) 397 ข้าวคลกุกะป ิ                (296) 614

กว๋ยเตีย๋วเสน้เลก็แห้งหมู               (235) 530 หมีก่ะท ิ                      (272) 466

กว๋ยเตีย๋วเสน้ใหญ่ผัดซีอิว้หมูใสไ่ข่   (350) 679 หมีก่รอบ                      (114) 574

กว๋ยเตีย๋วเน้ือสบั                         (391) 417 ขนมผักกาดใสไ่ข่           (298) 582

กว๋ยเตีย๋วผัดไทใสไ่ข่                   (244) 577

10-12

16-19

13-15

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

(กรมั)      (กิโลแคลอรี)

16-19

      ปริมาณ

   (กิโลแคลอรี)

    ปริมาณ

ในหนึ่งวันเราได้รับสารอาหารเพียงพอหรือไม่ 

การท ากิจกรรมต่างๆ เราต้องใช้พลังงาน แล้วใน 1 วันเราต้องการพลังงาน
เท่าใด  ส ารวจได้จากตารางแสดงลังงานของเด็กไทย 

4 ใบความรู้ 



ตารางแสดงคา่พลงังานของอาหารฟาสตฟ์ูด

ชนิดอาหาร ชนิดอาหาร พลงังาน(กโิลแคลอรี)

แฮมเบอร์เกอร์ แมคไก่ 490

ชสีเบอร์เกอร์ บิก๊แมค 510

นัคเกต็ (6 ชิ้น) มนัทอดเล็ก 210

ฟิชแมต มนัทอดกลาง 450

แมคโดนัลคุ้กี้  1  ห่อ (ช็อกโกแลตชิป) 280 มนัทอดใหญ่                   540

น้ าสม้คั้น 2 ออนซ์ (60 มลิลิลิตร)          80 เชอร/ีแอปเปิล/พาย           290

ไอศกรีมโยเกริ์ต (วนิลา)                   120 สไปรท์ (เล็ก)                  140

วนิลาเชค (เล็ก)                             310 โค้ก (เล็ก)                      150

สตรอว์เบอรี   (เล็ก)                        340 ช็อกโกแลตเชค (เล็ก)        350

เคนดั๊กกี้ สตูรต้นต ารับ

ชนิดอาหาร ชนิดอาหาร พลงังาน(กโิลแคลอรี)

ปีก  1  ชิ้น                                   181 ชนิดกรอบ

น่อง  1  ชิ้น                                  147 ปีก  1  ชิ้น 218

อกสนัใน  1  ชิ้น                            257 น่อง  1  ชิ้น 173

สะโพก                                       278 อกสนัใน  1  ชิ้น 353

สะโพก 371

พลงังาน(กโิลแคลอรี)

พลงังาน(กโิลแคลอรี)

360

270

320

300

      การรับประทานอาหารแต่ละมื้อ ควรเลือกให้เพมาะสมกับ 

ความต้องการของแต่ละคน ทั้งในด้านปริมาณและคุณค่าของอาหาร  

ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ เพศและสิ่งแวดล้อม เช่นเด็นต้องการสารอาหาร

ประเภทโปรตีนมากกว่าผู้ใหญ่ คนที่อาศัยในเขตหนาวต้องการ

สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าคนในเขตร้อน เป็นต้น 

      อาหารแต่ละประเภทมีคุณค่าของอาหารและให้ประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน 

การรับประทานอาหารแต่ละมื้อ ต้องค านึงถึงปริมาณและคุณค่าของอาหาร 

 เพราะถ้าเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ก็จะท าให้ร่างกายขาดสารอาหาร 

บางประเภทและส่งผลให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อ่อนแอ และอาจเจ็บป่วยได้ง่าย 

      ในแต่ละวัน คนปกติควรรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบทุกประเภทอย่าง

พอเพียงตามสัดส่วนที่ร่างกายต้องการ การที่เรารับประทานอาหารไม่ครบ จะท าให้เราขาด

สารอาหารประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกายอาจท าให้ร่างกายท างาน

ผิดปกติและไม่สามารถใช้ประโยชน์จาอสารอาหารอื่นได้อย่างเต็มที่ เพราะสารอาหาร

บางอย่างต้องท างานร่วมกัน 
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ค าถาม - ค าตอบ

1.  พลังงานที่เราได้รับจากอาหารใน  1  วัน 

     เพียงพอกบัความต้องการพลังงานที่ร่างกายควรได้รับหรือไม่

     ตอบ  ค าตอบข้ึนอยู่กบัความต้องการพลังงาน อาย ุเพศ และสิ่งแวดล้อมของแต่ละคน

2.  การเพิ่มปริมาณอาหาร การลดปริมาณอาหาร มผีลต่อปริมาณพลังงานที่ร่างกายควรได้รับ

     หรือไมเ่พราะเหตุใด

     ตอบ มผีลต่อพลังงานที่ควรได้รับเพราะการเพิ่มหรือลดอาหารจะท าให้มพีลังงาน

     จากสารอาหารมากเกนิหรือน้อยเกนิกว่าพลังงานที่ร่างกายต้องการ

3.  การออกก าลังกายมผีลต่อปริมาณพลังงานที่ร่างกายควรได้รับหรือไมเ่พราะเหตุใด

     ตอบ มผีลต่อพลังงานที่ควรได้รับเพราะปริมาณของพลงงานที่ร่างกายต้องการจะเพิ่มข้ึน

     เน่ืองจากพลังงานถูกใช้ไปในการออกก าลังกาย

กิจกรรมถาม-ตอบชวนสนุก 
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เพื่อนๆ มาช่วยกันตอบค าถามอาหารที่ฉันกนิใน 1 วัน 

ได้พลังงานเพียงพอกับความตอ้งการหรือไม่ 

จะเห็นว่าพลังงานที่ไดรั้บจากสารอาหารในแต่ละวนัควร
เหมาะสมกับพลังงานที่ร่างกายตอ้งการในแต่ละวัน  

ซ่ึงข้ึนอยู่กับเพศ วัย และกิจกรรม 

พลังงานที่ได้รับจากสารอาหารมากกว่าพลังงานที่ร่างกายต้องการ 
ใน  1  วัน  ร่างกายก็จะสมสมพลังงานน้ันไวใ้นรูปไขมัน  

โดยสะสมตามส่วนตา่ง ๆ ของร่างกาย   
ถ้าอยากมีร่างกายทีส่มส่วนควรออกก าลงักายทกุวนัพลังงานสว่นเกินก็
จะถูกน าไปใช้ ดังน้ันเราควรกินอาหารใหเ้พียงพอตอ่ความต้องการ

ของร่างกายและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://pirun.ku.ac.th/~b521010265/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A21.jpg&imgrefurl=http://pirun.ku.ac.th/~b521010265/page2.htm&h=300&w=400&sz=34&tbnid=6LopokavceL3VM:&tbnh=92&tbnw=122&prev=/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&usg=__SmUwOhn_8zjmugCUU_LT6uC52oc=&docid=yMCRXMn5PT6sWM&hl=th&sa=X&ei=UNiFUMeYNMzqrQfrv4GADA&sqi=2&ved=0CCYQ9QEwAg&dur=46
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tlcthai.com/women/wp-content/uploads/old_wb/headline86781.jpg&imgrefurl=http://www.tlcthai.com/women/7572/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/&h=374&w=381&sz=53&tbnid=_7bV96MGHW2VKM:&tbnh=107&tbnw=109&prev=/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&usg=__hqmoRH5c_F1M2nl9J7QX_59Hjbk=&docid=C2c4mWrD5Vm9ZM&hl=th&sa=X&ei=UNiFUMeYNMzqrQfrv4GADA&sqi=2&ved=0CCMQ9QEwAQ&dur=90
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaifooddb.com/images/secret03.jpg&imgrefurl=http://www.thaifooddb.com/&h=193&w=263&sz=17&tbnid=hTmXsj48RRNopM:&tbnh=98&tbnw=133&prev=/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&usg=__FZ6RlgrsybKNRKEt3B7Pw98rPLA=&docid=iHQJdmvpeRuS8M&hl=th&sa=X&ei=UNiFUMeYNMzqrQfrv4GADA&sqi=2&ved=0CCkQ9QEwAw&dur=123


กิจกรรมลองท าดู 

เพื่อนๆ ลองตรวจสอบดูซิว่า ตนเองร่างกายอ้วน สมส่วน หรือผอม 

อ่านจากค่าของแผนภูมิ โดยอ่านค่ามวลในแนวตั้ง และค่าส่วนสูง 

ในแนวนอนแล้วลากเส้นมาบรรจบกัน จุดที่เส้นบรรจบกัน 

จะแสดงให้เราทราบว่าร่างกายสมสว่นหรือไม่   
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ตรวจสอบดูค่ะ  ฉันมีมวล (น้ าหนัก) ................................   กิโลกรัม 

                             ส่วนสูง    .................................   เซนติเมตร 

เมื่อลากเส้นที่แผนภูมิแสดงมาตรฐานการเจริญเติบโตในแนวตั้งและแนวนอน  

ฉันมีร่างกาย  ...................................................................................... 
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กิจกรรมพาเพลิน 
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มาระบายสีกันเถอะ 
เพื่อนระบายสีภาพให้สวยงามนะคะ 



แบบทดสอบหลังเรียน

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.  เราจะทราบได้อย่างไรว่าพลังงานที่เราได้รับจากอาหารที่เรากินใน  1  วัน เพียงพอ 

     กับความต้องการหรือไม่

     ก.  ดูจากสุขภาพดี แข็งแรง เจริญเติบโตสมส่วน 

     ข.  ดูจากการออกก าลังกาย และสิ่งแวดล้อม

     ค.  ดูจากมวล และส่วนสูง

     ง.  ดูจากเพศและอายุ

2. ถ้าเราได้รับปริมาณอาหารมากเกินไปใน  1  วัน ท าอย่างไรไม่ให้อาหารสะสม

    ในร่างกายมากเกินไป

     ก.  งดรับประทานอาหารมื้อถัดไป ข.  รับประทานผักและผลไม้ให้มาก

     ค.  ใช้พลังงานโดยออกก าลังกาย ง.  ดื่มน้ าและแร่ธาตุให้มาก

3.  ใน  1  วัน  แต่ละคนต้องการพลังงานเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด

     ก.  เท่ากัน  เพราะกินอาหาร  3   มื้อเท่ากัน ข.  เท่ากัน เพราะกินอาหารประเภทเดียวกัน

     ค. ไม่เท่ากัน เพราะแตกต่างตามเพศ และวัย ง. ไม่เท่ากัน เพราะกินอาหารแตกต่างกัน

4. วัยเรียนต้องการพลังงานในแต่ละวันเท่าใด

     ก.  1200-1400 กิโลแคลอรี่  ข. 1450-1600 กิโลแคลอรี่

     ค.  1850-2400 กิโลแคลอรี่ ง. 1850-2000 กี่โลแคลอรี่

5. เด็กผู้ชายในวัย 10-12 ปีควรได้รับพลังงานกี่กิโลแคลอรี่ต่อ1วัน

     ก. 1850 กิโลแคลอรี่ ข. 1600 กิโลแคลอรี่

     ค. 1726 กิโลแคลอรี่ ค. 1300 กิโลแคลอรี่

6. เต้าหู้ ข้าว แอปเปิ้ล อาหารชนิดใดให้พลังงาน

     ก. เต้าหู้  แอปเปิ้ล ข. ข้าว  แอปเปิ้ล

     ค. เต้าหู้  ข้าว ง. เต้าหู้ ข้าว แอปเปิ้ล 

7.  ความต้องการพลังงานของคนเราในแต่ละวันข้ึนอยู่กับสิ่งใดบ้าง

     ก.  เพศ ข.  วัย

     ค.  เพศและวัย ง. เพศ วัยและกิจกรรม

ตารางการรับประทานอาหารและพลังงานที่ได้รับใน  1  วัน ใช้ตอบค าถามข้อ 5 - 7

มื้ออาหาร ชื่ออาหาร                   ปริมาณพลังงาน

                     (กิโลแคลอรี่)

อาหารเช้า ข้าวมันไก่ 596

อาหารกลางวัน ข้าวขาหมู 438

อาหารเย็น       ข้าวผัดหมูใส่ไข่ 557

รวมปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหารใน  1  วัน  ............ กิโลแคลอรี

8.  พลังงานที่ได้รับจากตารางเหมาะกับบุคคลวัยใด

     ก.  เด็กเล็ก ข.  เด็กผู้ชาย

     ค.  เด็กผู้หญิง ง. วัยผู้ใหญ่

9.  รายการอาหารชนิดใดให้พลังงานมากที่สุด

     ก.  ข้าวผัดหมูใส่ไข่   ข.  ข้าวมันไก่

     ค.  ข้าวขาหมู ง. ไม่มีข้อใดถูก

10.  พลังงานที่ได้รับรวมทั้งหมดกี่กิโลแคลอรี

     ก.  1323 กิโลแคลอรี่  ข.  4758 กิโลแคลอรี่

     ค.  1136 กิโลแคลอรี่ ง. 1591 กี่โลแคลอรี่
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11 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  ค 2.  ก 3.  ค 4.  ง 5.  ก 

6.  ข 7.  ง 8.  ค 9.  ก 10.  ข

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1.  ก 2.  ค 3.  ค 4.  ค 5.  ก 

6.  ข 7.  ง 8.  ก 9.  ข 10.  ง

พวกเราทุกคนในอาเซียนจะน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

จะต้องเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างแน่นอน...



บรรณานุกรม

วรรณทิพา  รอดแรงค้าและคณะ. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551.กรุงเทพฯ  :  ส านักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัด,  2555

วิชาการ, กรม, กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
                      วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544.

                      กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2546.

วิชาการ, กรม, กระทรวงศึกษาธิการ.  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

                      พุทธศักราช  2551. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว,  2555.
http://www.google.co.th/



ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นางอรทยั  แกว้พนา

วัน เดือน ปีเกดิ 29  กรกฎาคม  2510

สถานที่เกดิ บา้นดงเมือง  ต.ตมูใต ้ อ.กมุภวาป ี จ.อดุรธานี

สถานที่อยู่ปัจจบุัน 68  หมู ่ 14  ต.ตมูใต ้ อ.กมุภวาป ี จ.อดุรธานี โทร.  080 1905409

ต าแหน่งหน้าที่การงาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นหนองแวง 

ต.หนองหว้า อ.กมุภวาป ี จ.อดุรธานี

สถานที่ท างานปัจจบุัน โรงเรียนบา้นหนองแวง ต.หนองหว้า อ.กมุภวาป ีจ.อดุรธานี 

โทร. 042-220044

ประวัติการศึกษา 2532  ปริญญาตรี วิทยาลยัครูอดุรธานี

ประสบการณ์การสอน 2544  เปน็บคุลากรตน้แบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ สปช.ศธ.

2544  ไดร้ับการคดัเลอืกเปน็ครูตน้แบบสายผู้สอน จากครุุสภา

อ าเภอกมุภวาป ี จังหวัดอดุรธานี

2545  เปน็ครูเกยีรตยิศอนัดบั  1 สายผู้สอน ปกีารศกึษา  2545

อ าเภอกมุภวาป ีจังหวัดอดุรธานี

2547  เปน็ครูแกนน าปฏิรูปการเรียนรู ้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

อดุรธานี เขต  2 

2549  ไดร้ับแตง่ตัง้ให้เปน็กรรมการตดัสนิกลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมเปดิโลกวิชาการสานพลงั สพท.อด.2

ครัง้ที ่ 3  ปกีารศกึษา  2549  ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา  

2549  ไดร้ับคดัเลอืกเปน็คนดศีรี สพท.อด.2 ประจ าปกีารศกึษา  2549 

จากส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาอดุรธานี เขต  2

2549  เปน็ผู้สอนวิทยาศาสตร์และแหลง่เรียนรูไ้อ ท ีดเีดน่ของโรงเรียน

บา้นหนองแวง

2550  ไดร้ับการคดัเลอืกจากคณะครูและนักเรียนเปน็ข้าราชการทีเ่สยีสละ

ในการท างานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดมาจนปรากฏผล

อย่างดยีิง่ รางวัลครูดใีนดวงใจระดบัโรงเรียนจนถึงปจัจุบนั


