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แผนการจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบการเรี ยนการสอน
เพือ่ เสริมสร้ างความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ( EAES Model )

จัดทาโดย
นางสาวนวลจันทร์ เสมาขันธ์
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๑ ( วัดทองพุ่มพวง )
สั งกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 อาหารและสารอาหาร

เวลาเรียน 4 ชั่วโมง

เรื่อง อาหารและสารอาหาร

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวติ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมี ชีวิต ความสัมพันธ์ ของโครงสร้ างและหน้าที่ ของ
ระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนา
ความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวติ ของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ
ตัวชี้วดั
1. อธิ บายการเจริ ญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใ้ หญ่
2. อธิ บายการทางานที่สัมพันธ์กนั ของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย์
3. วิเคราะห์สารอาหาร และอภิปรายความจาเป็ นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่ วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู ้ ว่าปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่เกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่ นอน สามารถอธิ บายและ
ตรวจสอบได้ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่ งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ตัวชี้วดั
1. ตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็นหรื อเรื่ อง หรื อสถานการณ์ที่จะศึกษา
2. วางแผนการสังเกต เสนอการสารวจ ตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่
จะพบจากการสารวจตรวจสอบ
3. เลือกอุปกรณ์และวิธีการสารวจตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที่ครอบคลุมและ
เชื่อถือได้
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4. บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบกับสิ่ งที่คาดการณ์ไว้
นาเสนอผลและข้อสรุ ป
5. สร้างคาถามใหม่เพื่อการสารวจตรวจสอบได้
6. แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิ บาย ลงความเห็นและสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
7. บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบตามความเป็ นจริ ง มีเหตุผลและมีประจักษ์
พยานอ้างอิง
8. นาเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการ
และผลของงานให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
สาระสาคัญ
อาหารที่เรากินมีหลากหลาย สามารถจัดเป็ นหมวดหมู่ได้ 5 หมู่หลัก แต่ละหมู่มีสารอาหารเป็ น
องค์ประกอบแตกต่างกันในปริ มาณมากน้อยต่างกัน สารอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต
ไขมัน วิตามิน แร่ ธาตุ และน้ า สารอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโตและการดารงชีวติ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ : ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. อธิ บายเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ และระบุอาหารหลักหมู่ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นอาหารที่กินได้
2. อธิ บายความแตกต่างระหว่างอาหารและสารอาหารได้
3. บอกประโยชน์ของสารอาหารและผลกระทบจากการขาดสารอาหาร
ด้ านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ : ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้าน
1. การจาแนกประเภท
2. การจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล
สาระการเรี ยนรู้
- อาหารหลัก 5 หมู่
-

สารอาหารที่เป็ นองค์ประกอบของอาหารหลัก 5 หมู่

- ประโยชน์ของสารอาหาร
- ผลกระทบจากการขาดสารอาหาร
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กิจกรรมการเรี ยนรู้
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อกันฝึ กปฏิ บตั ิ การคิ ด กระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจ่ารณญาณเพื่อนาไปสู่ การสร้ างความรู ้ ดว้ ยตนเอง และฝึ ก
เสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ร่วมกันโดยกระบวนการกลุ่ ม
และส่ งเสริ มการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ ง กิจกรรมการเรี ยนการสอนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่
1. ขั้นการกระตุ้นเตรียมความพร้ อม ( Encouragement: E )
ครู แนะนาทักษะในการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน และแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนที่ตอ้ งการให้
เกิดกับนักเรี ยน และการเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการกลุ่ ม และการแสวงหาความรู ้ ใ นเรื่ อ งของอาหารและ
สารอาหาร จากข้อมูล ต่ า งๆ เช่ น จากใบความรู ้ เรื่ อง อาหารกับสารอาหาร จากหนัง สื อแบบเรี ย น
วิท ยาศาสตร์ จากอิ น เทอร์ เ น็ ต จากผู ้รู้ และการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมร่ ว มกัน ในการคิ ด แก้ปั ญ หาอย่ า มี
วิจารณญาณเกี่ยวกับผลกระทบจากการรับประทานอาหาร
2. ขั้นฝึ กกระบวนการคิด ( Action : A )
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันรับผิดชอบงานของกลุ่ม โดยครู กาหนดให้ทากิ จกรรม
พัฒนาทักษะการคิดตามลาดับของกระบวนการคิด 8 ขั้นตอน โดยมีการบันทึกการคิดด้วยแบบันทึกการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นตั้งเป้าหมายการคิด
นั ก เรี ยนยกตัว อย่ า งอาหารจานเดี ย วที่ นั ก เรี ยนรู ้ จ ัก และบอกวัต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น
ส่ วนประกอบ และสนทนาซักถามถึ งประโยชน์ที่ได้รับจากอาหารที่ รับประทาน และผลกระทบจากการ
ไม่ได้รับประทานอาหาร แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันคิดต่อไปว่าถ้านักเรี ยนขาดความรู ้เรื่ อง อาหารหลัก 5 หมู่
จะมีผลกระทบต่อการดารงชี วิตอย่างไรบ้าง โดยตั้งเป้ าหมายการคิดว่าเพื่อหาความรู ้เรื่ อง ผลของการขาด
ความรู ้เรื่ องอาหารและสารอาหาร และให้นกั เรี ยนร่ วมกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการขาดความรู ้เรื่ อง
อาหารและสารอาหาร
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ขั้นที่ 2 ขั้นระบุปัญหา
นัก เรี ย นร่ ว มกัน ระบุ ปั ญ หาโดยครู ก ระตุ ้น ให้ นัก เรี ย นระบุ ปั ญ หาให้ ต รงกับ
สถานการณ์ คือ คนที่ขาดความรู ้เรื่ องอาหารและสารอาหารจะมีผลเสี ยต่อการดารงชี วิตของตนเองอย่างไร
ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพหรื อไม่ จะมีวธิ ี ใดบ้างที่ทาให้ทราบว่าอาหารที่รับประทานมีสารอาหารประเภทใด
ดังนั้นจึงต้องศึกษาหาความรู ้เกี่ ยวกับอาหารและสารอาหาร และหาวิธีดูแลตนเองและแนะนาผูอ้ ื่นให้ได้รับ
อาหารและสารอาหารครบทุกประเภท
ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
นักเรี ยนระดมสมองรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหา โดยครู แนะนาให้
นัก เรี ยนรวบรวมข้อมู ล ที่ เกี่ ย วข้องให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด จากการศึ ก ษาใบความรู ้ เรื่ อง อาหารและสารอาหาร
หนังสื อแบบเรี ยนวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในห้องสมุด เป็ นต้น เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคน
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารมากที่สุด
ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ และประเมินข้ อมูล
1. นัก เรี ย นวิ เคราะห์ และประเมิ นข้อมู ล ที่ ศึ ก ษามาทั้ง หมด แล้ว จาแนกข้อมู ล
ออกมาให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งจัดกลุ่มข้อมูล เช่น
- ข้อมูลของอาหารหลัก 5 หมู่ กับสารอาหาร
- ข้อมูลที่แสดงสารอาหารกับประโยชน์ต่อร่ างกาย
- ข้อมูลที่แสดงผลกระทบที่มีต่อร่ างกายจากการขาดสารอาหาร
- ข้อมูลการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี
- ข้อมูลความต้องการสารอาหารของคนไทยในแต่ละวัย
- ข้อมูลการทดสอบแป้ งและไขมัน
2. นักเรี ยนช่วยกันประเมินข้อมูลที่ได้ ดังนี้
2.1 ความพอเพียงมากพอที่จะทาให้เกิดความเข้าใจเรื่ อง ความสาคัญของ
อาหารหลัก 5 หมู่ สารอาหารแต่ละชนิด ประโยชน์ของสารอาหาร วิธีดูแลตนเองให้ได้รับอาหารครบ
ทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายเจริ ญเติบโต ผลกระทบต่อร่ างกายในการขาดสารอาหารแต่ละประเภท เพื่อเป็ น
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แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
ของร่ างกายในการดารงชีวิตประจาวัน
2.2 ความถู ก ต้อ งและความน่ า เชื่ อถื อของข้อมู ล โดยนัก เรี ย นร่ วมกัน
ตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารความรู้ หนังสื อแบบเรี ยน
นามาเปรี ยบเทียบกัน หากพบว่าข้อมูลเรื่ องเดี ยวกันมีสาระแตกต่างกันให้ร่วมกันคิดพิจารณาความถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลโดยการใช้ความคิดอย่างไตร่ ตรอง
ขั้นที่ 5 ขั้นระบุสาเหตุและทางเลือกในการแก้ ปัญหา
1.

นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันทบทวนเป้ าหมายในการคิดและปั ญหาแล้วระบุ

ลักษณะของอาหารหลัก 5 หมู่ ประเภทของสารอาหาร ผลกระทบต่อร่ างกายที่ เป็ นปั ญหาจากการขาด
สารอาหารแต่ละประเภทซึ่ งมี หลายประเภท โดยแนะนาให้นักเรี ยนนาเสนอข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้
จัดทาเป็ นตารางวิเคราะห์ ดังนี้
อาหารหลัก 5 หมู่
1. เนื้อสัตว์ ไข่ ถัว่ นม

สารอาหาร
โปรตีน

2. ข้าว แป้ ง เผือก มัน น้ าตาล

คาร์โบไฮเดรต

3. ไขมันพืช ไขมันสัตว์

ไขมัน

4. ผักต่างๆ

วิตามินและแร่ ธาตุ

5. ผลไม้ต่างๆ

วิตามินและแร่ ธาตุ

ผลกระทบจากการขาดสารอาหาร
- ร่ างกายไม่เจริ ญเติบโต
- ขาดภูมิคุม้ กันโรคทาให้เจ็บป่ วยง่าย
- ร่ างกายขาดพลังงานไม่มีกาลัง
- อวัยวะต่างๆ ภายในร่ างกายทางาน
ผิดปกติ
- ร่ างกายขาดความอบอุ่น
- ขาดกาลังในการทางาน
- ขาดภูมิคุม้ กันโรค
- ร่ างกายเจริ ญเติบโตช้า
- ขาดภูมิคุม้ กันโรค
- ร่ างกายเจริ ญเติบโตช้า

2. นักเรี ยนร่ วมกันคิดหาทางเลือกในการดูแลตนเองไม่ให้ขาดสารอาหาร เพื่อเป็ น
แนวทางในการดารงชีวิตอย่างมีความสุ ข เช่น
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- เลือกซื้ ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
- สังเกตอาหารแต่ละอย่างก่อนซื้ อว่ามีสารอาหารครบหรื อไม่ เพื่อเป็ น
ทางเลือกในการดารงชีวติ ไม่ให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
- รับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ
- รับประทานหลักให้ครบทั้ง 5 หมู่
- รับประทานอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินทางเลือก
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันประเมินทางเลือกโดยคาดคะเนผลที่ตามมาในการดูแล
ตนเองไม่ให้ขาดสารอาหาร ทั้งผลดี/ผลเสี ย ในระยะสั้น/ยาว ของแต่ละทางเลือก เช่น สังเกตอาหารที่พบเห็น
ในชีวติ ประจาวันแต่ละมื้อ
ผล
ระยะ
สั้ น
ยาว

ผลดี
( คุณ )
ได้คาตอบเร็ ว
ตัดสิ นใจได้รวดเร็ ว
เป็ นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรง

ผลเสี ย
( โทษ )
อาจสังเกตผิดพลาด
ขาดรายละเอียดของข้อมูล
แก้ไขความเข้าใจได้ยากหากข้อมูล
ที่ได้ผดิ พลาด

ขั้นที่ 7 ขั้นตัดสิ นใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
1. นัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกัน วิ เ คราะห์ ผ ลที่ จ ะเกิ ด ตามมาในแต่ ล ะทางเลื อ ก
อย่างไตร่ ตรองและรอบครอบ ทบทวนหลาย ๆ ครั้ง
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันลงความเห็ นประเด็นปั ญหาที่ระบุ ไว้และตัดสิ นใจ
เลือกทางเลือกไปใช้ในการแก้ปัญหา เช่น ถ้าต้องการป้ องกันผลกระทบจากการขาดสารอาหารควรปฏิบตั ิตน
ในการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และรับประทานอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย
ขั้นที่ 8 ขั้นฝึ กปฏิบัติและสรุ ปผล
นักเรี ย นแต่ ละกลุ่ ม ลงมื อปฏิ บ ตั ิ เพื่ อหาคาตอบวิธี การที่ เลื อกลงในแบบ
บันทึกการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ พร้อมทั้งสรุ ปคาตอบของปั ญหาที่เลือกและนาเสนอ และร่ วมกัน
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อภิ ป รายให้ไ ด้ค าตอบว่า ผลกระทบของการขาดสารอาหารที่ มี ต่อร่ า งกายป้ องกันและแก้ไ ขได้อย่า งไร
ให้ทุกคนเข้าใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์พร้อมทั้งอภิปรายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ที่ได้ใช้ในการปฏิบตั ิ
3. ขั้นการประเมินผล ( Evaluation : E )
ครู ตรวจสอบความรู ้ ความเข้าใจของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม โดยสรุ ปความรู ้ ที่ได้รับ
ทั้งหมดให้เป็ นระเบียบจดจาได้ง่ายโดยการมอบหมายให้ทาแบบฝึ กเสริ มทักษะที่ 1 เรื่ อง แผนผังความคิด
พินิจอาหาร เพื่อวิเคราะห์ประเภทของอาหาร สารอาหาร ประโยชน์ของสารอาหาร และผลกระทบจากการ
ขาดสารอาหาร
4. ขั้นสรุ ปบทเรียนและประยุกต์ ใช้ ( Summarize and Applying : S )
1. นักเรี ยนรวมสรุ ปองค์ความรู ้ ที่ได้จากการปฏิ บตั ิกิจกรรม ทั้งในด้านเนื้ อหาที่
เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ สารอาหารประเภทต่าง ๆ ประโยชน์ของสารอาหาร ผลกระทบจากการขาด
สารอาหาร โดยครู อธิ บายเสริ มต่อว่าเป็ นความรู ้ที่เกิดจากการใช้การเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดจากกระบวนการคิดและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. ครู ป ระเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านกลุ่ ม จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมระหว่า งปฏิ บ ัติ
กิจกรรม พร้อมทั้งบอกจุดเด่น และสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งเป็ นรายกลุ่มเพื่อให้นกั เรี ยนนาไปเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบตั ิกิจกรรมในครั้งต่อไป
3. ครู มอบหมายให้นักเรี ยนทาแบบฝึ กปฏิ บตั ิที่ 1 ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มสารวจ
รายการอาหารของโรงอาหาร นอกเวลา กลุ่มละ 1 วัน ด้วยการสัมภาษณ์ พร้ อมทั้งให้คาแนะนาแม่ครัวที่
ปรุ งอาหารเกี่ยวกับรายการอาหารที่ทา
สื่ อการเรี ยนรู้ และแหล่ งการเรี ยนรู้
1. บัตรภาพอาหาร
2. ใบความรู้ เรื่ อง อาหารและสารอาหาร
3. แบบบันทึกการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ
4. แบบฝึ กเสริ มทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณที่ 1 เรื่ อง แผนผังความคิดพินิจอาหาร
5. แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 1 เรื่ อง สารวจอาหารใกล้ตวั
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การวัดและประเมินผล
สิ่ งทีว่ ดั
การตรวจ
ผลงาน
การตรวจ
ผลงาน
การตรวจ
ภาระงาน
สังเกต
สังเกต

เครื่องมือ
แบบฝึ กเสริ มทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่ 1
เรื่ อง แผนผังความคิดพินิจอาหาร
แบบบันทึกการคิดแก้ปัญหา
อย่างมีวจิ ารณญาณ
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 1
เรื่ อง สารวจอาหารใกล้ตวั
แบบสังเกตการปฏิบตั ิ
กิจกรรมกลุ่ม
แบบสังเกตทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

วิธีการวัด
นักเรี ยนทาแบบทดสอบ

เกณฑ์
ระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์

นักเรี ยนทาแผนผังความคิด

ระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์

นักเรี ยนสัมภาษณ์และ
ระดับคุณภาพ 2
บันทึกผล
ผ่านเกณฑ์
สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
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สิ่ งมีชีวิตต้องการอาหาร เพราะอาหารให้พลังงาน ร่ างกายใช้พลังงานเพื่อเดิน เพื่อวิ่งและ
ทาให้ร่างกายเจริ ญเติบโต

อาหาร หมายถึ ง สิ่ ง ที่ รับ ประทานอาหารแล้วก่ อให้เกิ ดประโยชน์ ท าให้ร่า งกายเจริ ญเติ บ โต
ช่วยซ่ อมแซมส่ วนที่ซึกหรอ สิ่ งที่รับประทานเข้าไปนอกจากอาหารแล้วอาจเป็ นวัตถุ ที่มุ่งหมายสาหรับใช้
หรื อใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตอาหารหรื อสิ่ งเจือปนอาหาร สี สารปรุ งแต่งกลิ่น และรส เป็ นต้น
อาหารเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ดารงชี วิตอยูไ่ ด้ และทาให้ร่างกายเจริ ญเติบโตขึ้นเป็ นลาดับ
อาหารแต่ละชนิดมีส่วนประกอบและประโยชน์แตกต่างกัน ซึ่ งอาจแบ่งได้เป็ น 5 หมู่ ดังต่อไปนี้
หมู่ที่ 1 อาหารประเภทเนื้ อสัตว์
นม ไข่ ถัว่ ชนิดต่างๆ อาหารเหล่านี้ทาให้ร่างกาย
เจริ ญเติบโตและซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอ
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หมู่ที่ 2 อาหารประเภทข้าว น้ าตาล แป้ ง เผือกและมัน
อาหารเหล่านี้ทาให้ร่างกายมีความอบอุ่นและมีกาลัง
ที่จะทางานต่าง ๆ ได้

หมู่ที่ 3 อาหารประเภทไขมันจากสัตว์และพืช
ได้แก่ น้ ามันหมู น้ ามันพืช เนย ฯลฯ อาหาร
เหล่านี้ทาให้ร่างกายอบอุ่นและมีกาลัง

หมู่ที่ 4 อาหารประเภทผักต่าง ๆ ได้แก่ ผักคะน้า
ผักกาด กะหล่าปี ฟักทอง มะเขือ ฯลฯ อาหารเหล่านี้
ทาให้มีสุขภาพดี ร่ างกายแข็งแรง และท้องไม่ผกู เป็ นต้น
หมู่ที่ 5 อาหารประเภทผลไม้ต่าง ๆ ได้แก่ ส้ม กล้วย
สับปะรด มะละกอ แตงโม ฯลฯ อาหารเหล่านี้ทาให้มี
สุ ขภาพดี

ชนิดและประโยชน์ ของสารอาหาร

อาหารในแต่ละหมู่มีสิ่งที่มีคุณค่าในอาหารซึ่ งเรี ยกว่า

สารอาหาร ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และน้ า อาหารทุกชนิดจะมีน้ าเป็ น
ส่ วนประกอบอยูด่ ว้ ยเสมอ
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สารอาหารได้ จากอาหารประเภทต่ าง ๆ มี 6 ประเภท ดังนี้
1. คาร์ โบไฮเดรตมีในอาหารจาพวกแป้ งและนา้ ตาล
2. ไขมัน มีในไขมันและนา้ มันทีใ่ ช้ รับประทาน
3. โปรตีน มีมากในเนือ้ สั ตว์ และถั่วเหลือง
4. วิตามิน มีในอาหารทุกชนิด
5. เกลือแร่ มีในอาหารทุกชนิด ในผักและผลไม้

6. นา้ พบในอาหารทุกชนิด

จะเห็นได้วา่ อาหารแต่ละชนิดมีประเภทของสารอาหารแตกต่างกัน ดังนั้น ควรเลือกรับประทานอาหาร
หลาย ๆชนิด เพื่อให้ได้สารอาหารครบทุกประเภทและเพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย

“ ถ้ านักเรียนเลือกรับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่
นักเรียนจะได้ รับสารอาหารครบ 6 ประเภท ”
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เรื่อง
ชื่ อกลุ่ม

ชั้น

ชื่อสมาชิก

เลขที่

ชื่อสมาชิก

เลขที่

ชื่อสมาชิก

เลขที่

ชื่อสมาชิก

เลขที่

1. การกาหนดเป้ าหมายในการคิด
เป้ าหมายในการคิด คือ
2. ระบุปัญหา ( หรื อข้อคาถามที่ตอ้ งการคาตอบ )
ปัญหาหรื อคาถาม คือ
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ
ด้วยวิธี

4. วิเคราะห์และประเมินข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
1)
2)
3)
4)
5)
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ประเมินข้อมูล
1) ด้านความพอเพียง ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
2) ด้านความถูกต้อง …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
3) ด้านความน่าเชื่ อถือ ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. ระบุสาเหตุและทางเลือกในการแก้ปัญหา
สาเหตุของปั ญหา ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
ทางเลือกในการหาวิธีตอบคาถามหรื อแก้ปัญหา ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
6. ประเมินทางเลือก
ทางเลือก

ผล
ระยะ

ผลดี ( ประโยชน์ )

ผลเสี ย ( โทษ )

1) ………………………..
……………………………

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

2)…………………………
……………………………

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

3)…………………………
……………………………

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

4)…………………………
……………………………

…………………………….. ……………………………..
…………………………….. ……………………………..
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7. ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา
ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เลือกใช้คือ ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
8. ลงมือปฏิบตั ิและสรุ ปผล
ปฏิบตั ิตามทางเลือกดังนี้ …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

สรุปผลการปฏิบัติได้ ข้อสรุป คาตอบหรือผลการแก้ ปัญหา ดังนี้
ปัญหาทีต่ ้งั ไว้ ( จากข้ อ 2 )

คาตอบ/ผลการแก้ปัญหา

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

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………....
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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เกณฑ์ การประเมิน
ประเด็น
การประเมิน
ความสามารถ
ในการระบุ
ปั ญหาได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้อง
ความสามารถ
ในการระบุ
สาเหตุของ
ปั ญหาอย่าง
รอบครอบและ
ชัดเจน

ระดับคุณภาพ
5

ระบุปัญหาได้
ดีมากชัดเจน
ถูกต้อง
ทั้งหมด
ระบุสาเหตุ
ของปั ญหาได้
เชื่อมโยงทาให้
เกิดปั ญหาได้
ถูกต้องชัดเจน
ตั้งแต่
5 ประเด็น
ความสามารถ ระบุลกั ษณะ
ในการระบุ
ข้อมูลวิธีการ
ลักษณะข้อมูล เก็บรวบรวม
วิธีการเก็บ
ข้อมูลได้
รวบรวมข้อมูล 5 วิธีข้ ึนไป
และประเมิน และประเมิน
ข้อมูลในด้าน ข้อมูลด้าน
ความถูกต้อง ความถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ
และความ
และความ
พอเพียง
เพียงพอได้
ทั้งหมด

4

3

2

1

0

ระบุปัญหา
ได้ดี

ระบุปัญหาได้

ระบุปัญหาได้
บ้างแต่ยงั ไม่ดี

ระบุปัญหาได้
เล็กน้อย

ระบุปัญหาผิด
ไม่ถูกต้อง

ระบุสาเหตุ
ของปั ญหาได้
เชื่อมโยง
ทาให้เกิด
ปั ญหาได้
ถูกต้องชัดเจน
4 ประเด็น
ระบุลกั ษณะ
ข้อมูลวิธีการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้
4 วิธี และ
ประเมินข้อมูล
ด้านความ
ถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือ
และความ
เพียงพอ
ได้ท้ งั หมด

ระบุสาเหตุ
ของปั ญหาได้
เชื่อมโยงทาให้
เกิดปั ญหาได้
ถูกต้องชัดเจน
3 ประเด็น

ระบุสาเหตุ
ของปั ญหาได้
ทาให้เกิด
ปั ญหาได้
ถูกต้อง
2 ประเด็น

ระบุสาเหตุ
ของปั ญหาได้
ทาให้เกิด
ปั ญหาได้
ถูกต้อง
1 ประเด็น

ไม่สามารถ
ระบุสาเหตุ
ของปั ญหา
ได้ถูกต้อง

ระบุลกั ษณะ
ข้อมูลวิธีการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้
3 วิธี และ
ประเมินข้อมูล
ด้านความ
ถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือ
และความ
เพียงพอ
ได้ท้ งั หมด

ระบุลกั ษณะ
ข้อมูลวิธีการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้
2 วิธี และ
ประเมินข้อมูล
ได้ชดั เจนแต่
ไม่ท้ งั หมด

ระบุลกั ษณะ
ข้อมูลวิธีการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้
1 วิธี และ
ประเมินข้อมูล
ได้

ไม่สามารถ
ระบุลกั ษณะ
วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
และไม่
สามารถ
ประเมินข้อมูล
ได้
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ประเด็น
การประเมิน
ความสามารถ
ในการระบุ
ทางเลือกใน
การแก้ปัญหา
และประเมิน
ทางเลือกใน
ด้านผลดี
ผลเสี ยอย่าง
สมเหตุสมผล

ระดับคุณภาพ
5

ระบุทางเลือก
ในการ
แก้ปัญหาได้
ตั้งแต่
5 แนวทางขึ้น
ไปและประเมิน
ทางเลือกได้
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสี ยได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ได้ดีมาก
ความสามารถ ตัดสิ นใจเลือก
ในการ
ทางเลือกใน
ตัดสิ นใจเลือก การแก้ปัญหา
ทางเลือกใน
ได้ถูกต้อง
การแก้ปัญหา ชัดเจน
อย่างมีเหตุผล สมเหตุสมผล

4

3

2

1

0

ระบุทางเลือก
ในการ
แก้ปัญหาได้
4 แนวทาง
และประเมิน
ทางเลือกได้
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสี ยได้อย่าง
สมเหตุสมผล

ระบุทางเลือก
ในการ
แก้ปัญหาได้
3 แนวทาง
และประเมิน
ทางเลือกได้
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสี ยได้

ระบุทางเลือก
ในการ
แก้ปัญหาได้
2 แนวทาง
และประเมิน
ทางเลือกได้
ชัดเจนแต่ไม่
ทั้งหมด

ระบุทางเลือก
ในการ
แก้ปัญหาได้
1 แนวทาง
และประเมิน
ทางเลือกได้

ไม่สามารถ
ระบุทางเลือก
ในการ
แก้ปัญหา และ
ไม่สามารถ
ประเมิน
ทางเลือกได้

ตัดสิ นใจเลือก
ทางเลือกใน
การแก้ปัญหา
ได้ถูกต้อง
ชัดเจน
สมเหตุสมผล
แต่ยงั ไม่
ชัดเจน

ตัดสิ นใจเลือก
ทางเลือกใน
การแก้ปัญหา
ได้ถูกต้องมี
เหตุมีผล
ประกอบ
เล็กน้อยไม่
ชัดเจน

ตัดสิ นใจเลือก
ทางเลือกใน
การแก้ปัญหา
ได้แต่บอก
เหตุผลไม่
ชัดเจน

ตัดสิ นใจเลือก
ทางเลือกใน
การแก้ปัญหา
แต่ไม่สามารถ
ระบุเหตุผลได้

ไม่สามารถ
ตัดสิ นใจเลือก
ทางเลือกใน
การแก้ปัญหา
ได้

ผลการประเมิน
ดี ( คะแนน 20 – 25 คะแนน )

พอใช้ ( คะแนน 13 – 24 คะแนน )
สรุป

ผ่าน

ลงชื่อ

ปรับปรุง ( ตา่ กว่ า 13 คะแนน )

ไม่ ผ่าน

ผู้ประเมิน
(

)
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ชื่อกลุ่ม……………………………………………….ชั้น……………………..
ชื่อสมาชิก……………………………………………………………………. เลขที่……………………
ชื่อสมาชิก……………………………………………………………………. เลขที่……………………
ชื่อสมาชิก……………………………………………………………………. เลขที่……………………
ชื่อสมาชิก……………………………………………………………………. เลขที่……………………
………………………………………………………………………………………………………………..
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนสังเกต จาแนกประเภทอาหาร และลงความเห็นข้อมูลจากภาพ แล้วเขียนเป็ นแผนผัง
ความคิ ด แสดงประเภทของอาหารหลั ก 5 หมู่ และสารอาหารพร้ อ มทั้ง ผลดี จ ากการได้รั บ สารอาหาร
และผลกระทบจากการขาดสารอาหาร

อัมบูยัต (Ambuyat) เป็ นอาหารยอดนิ ยมของบรู ไน มีลกั ษณะเด่นอยูท่ ี่ตวั แป้ งจะเหนี ยวข้นคล้าย
ข้าวต้มหรื อโจ๊ก โดยมีแป้ งสาคูเป็ นส่ วนผสมหลัก ตัวแป้ งอัมบูยตั เอง ไม่ มี ร สชาติ แต่ ค วามอร่ อ ยจะอยู่ที่
การจิ้ ม กับ ซอสผลไม้ที่ มี รสเปรี้ ยว นอกจากนี้ ย งั มี เครื่ องเคียงอีก 2-3 ชนิด เช่น ผักสดเนื้อห่อใบตองย่าง
หรื อเนื้อทอด ทั้งนี้การรับประทานอัมบูยตั ให้ได้รสชาติตอ้ งรับประทานตอนร้อนๆ จึงจะดีที่สุด

19
Ambuyat is considered the most popular delicacy in Brunei. It is made from sago and eaten by dipping a
serving in a hot and thick sauce called cacah. Ambuyat, in replacement of rice, is served with a minimum
of three main and side dishes.
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เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดี ( 3 )
พอใช้ ( 2 )
ผลงานถูกต้อง ชัดเจนตามเนื้ อหา ผลงานพอใช้ ยังมีขอ้ มูลตาม
วิทยาศาสตร์
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ที่ไม่ชดั เจน

ปรับปรุ ง ( 1 )
ผลงานต้องปรับปรุ ง ข้อมูลไม่
ถูกต้องตามเนื้อหาวิทยาศาสตร์

ดี (ระดับ 3 )
พอใช้ ( ระดับ 2 )
ปรับปรุ ง ( ระดับ 1 )
สรุ ป

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

ลงชื่อ
(

ผู้ประเมิน
)
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วัน

ที่

เดือน

พ.ศ.

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนสารวจรายการอาหารในโรงอาหารว่ามีสารอาหารประเภทใดโดยให้ขีดเครื่ องหมาย /
ลงในช่องสารอาหารที่มีในรายการอาหารแต่ละชนิด และสัมภาษณ์แม่ครัวเกี่ยวกับรายการอาหาร
รายการอาหาร
……………………………..
…………………………….
……………………………..
…………………………….
…………………………….
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………..
…………………………..
…………………………….
……………………………
……………………………
……………………………

โปรตีน

ประเภทสารอาหาร
คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน แร่ ธาตุ

วิตามิน

นา้
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ประเด็นสั มภาษณ์
1. อาหารที่แม่ครัวทาแต่ละมื้อมีสารอาหารครบทุกประเภทหรื อไม่
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
2. สารอาหารประเภทใดบ้างที่เป็ นองค์ประกอบของอาหารที่ทา
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
3. แม่ครัวมีวธิ ี ใดบ้างที่จะปรับปรุ งรายการอาหารให้มีสารอาหารครบทุกประเภท
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ
(

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
)
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เกณฑ์ การประเมิน
ดี ( 3 )
ผลงานถูกต้อง ชัดเจนตาม
ลักษณะเนื้อหา วิทยาศาสตร์

ระดับคุณภาพ
พอใช้ ( 2 )
ผลงานพอใช้ ยังมีขอ้ มูลตาม
ลักษณะเนื้อหาวิทยาศาสตร์
ที่ไม่ชดั เจน

ปรับปรุ ง ( 1 )
ผลงานต้องปรับปรุ ง ข้อมูลไม่
ถูกต้องตามลักษณะเนื้อหา
วิทยาศาสตร์

ดี (ระดับ 3 )
พอใช้ ( ระดับ 2 )
ปรับปรุ ง ( ระดับ 1 )
สรุ ป

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

ลงชื่อ
(

ผู้ประเมิน
)
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การจัดกระทาและสื่ อความหมาย
ข้ อมูล
ระดับ
สรุ ปผล

การจาแนกประเภท
ชื่อ – สกุล

ระดับ
3

2

สรุ ปผล
1

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

ลงชื่อ
(

3

2

1

ผ่าน

หมายเหตุ

ไม่ ผ่าน

ผู้สังเกต
)
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ชื่อกลุ่ม

คนที่

การกาหนดบทบาท
ผู้นา/สมาชิก

3

2

1

การวางแผนการ
ทางาน

การแบ่ งหน้ าที่
รับผิดชอบการ
ทางาน

การรับฟังความ
คิดเห็นของ
สมาชิกทุกคน

การติดตามและ
ปรับปรุงการ
ทางาน

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

ลงชื่อ
(

1

ผู้สังเกต
)

ผลการ
ประเมิน

