ก
คำนำ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง “อย.น้อยก้าวไกล ปลอดภัย
จากโรค NCDs” สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดนี้จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ในการพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารของนักเรียน ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วย พฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ
ฉลากหวาน มันเค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” พฤติกรรมการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล บนฉลากอาหาร ฉลากหวาน มั น เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” รวมทั้งพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงหรือลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย อีกทั้งยัง
ได้ใช้หลัก 4H คือ Head Heart Hand และ Health อันจะนาไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยยึ ด พระบรมราโชบายด้ านการศึ กษา 4 ด้ าน ของสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว วชิราลงกรณ์
บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ได้ แ ก่ 1. มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง 2. มี พื้ น ฐานชี วิต ที่ มั่ น คง มี คุ ณ ธรรม
3. มีงานทา มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา “อย.น้อยก้าวไกล
ปลอดภัยจากโรค NCDs” ขึ้น โดยจัดทาทั้งหมด 6 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 สุขภาพในอนาคต
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 อ่านฉลากสักนิด พิชิตสุขภาพที่ดี
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 ฉลาดบริโภค โรคไม่ถามหา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 บริโภคอย่างนี้สิ ดีต่อสุขภาพ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 ลูกเต๋า แสนกล
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 ช็อปปิ้ง ฉลาดคิด
เพื่อประกอบการทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา “อย.น้อยก้าวไกล ปลอดภัย
จากโรค NCDs” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และจะทาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วย พฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร
ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มันเค็ม (ฉลาก GDA) และสัญ ลักษณ์ โภชนาการ “ทางเลื อกสุ ขภาพ”
เพราะปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนาน มีความสุข และ
มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
ข้าพเจ้ าหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิช าสุขศึกษา เรื่อง “อย.น้อย
ก้าวไกล ปลอดภัยจากโรค NCDs” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เรียน
และเป็นแนวทางในการจัดทาสื่อ นวัตกรรมแก่ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา เพื่อใช้เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้และผู้ที่สนใจทั่วไป
นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์
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1
คำอธิบำยรำยวิชำ
วิชำสุขศึกษำ 2
ชั้นมัธยมศึกษำปี่ 1

รหัสวิชำ พ 321101
ภำคเรียนที่ 2

รำยวิชำพื้นฐำน
1 ชั่วโมง/สัปดำห์

ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การกิ น อาหารที่ เ หมาะสมกั บ วั ย ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากภาวะโภชนาการ
ที่มีผ ลกระทบต่อสุ ขภาพ การควบคุมน้ าหนักของตนเองให้ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางการของตนเอง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ลักษณะ อาการ
ของผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษและแนวปฏิบัติในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด ความสัมพันธ์
ของการใช้ส ารเสพติ ดกั บ การเกิ ดโรคอุบั ติ เหตุ และวิธีก ารชัก ชวนผู้ อื่น ให้ ล ด ละ เลิ ก สารเสพติ ด
โดยใช้ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ นาเสนอ ปรับปรุง แก้ไข
อภิป ราย สรุป และปฏิบั ติ เพื่ อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ในการดู แลรักษา
สุขภาพในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง อยู่อย่าง
พอเพี ย ง มี เจตคติ ที่ ดี ในการดูแ ลรั กษาสุ ข ภาพ รัก ความเป็ น ไทย และสามารถอยู่ ร่ว มกั บ ผู้ อื่น ได้
อย่างมีความสุข
รหัสตัวชี้วัด
พ4.1ม.1/1, พ4.1ม.1/2, พ4.1ม.1/3, พ4.1ม.1/4,
พ5.1ม.1/1, พ5.1ม.1/2, พ5.1ม.1/3, พ5.1ม.1/4
รวม 8 ตัวชี้วัด 2 มำตรฐำน
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วิสัยทัศน์
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย พุทธศักราช 2552 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ งเจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษา ต่อ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หลักกำร
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักการของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สาคัญดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นศักยภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็ น เป้ า หมายส าหรั บ พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนให้ มี ค วามรู้ทั ก ษะเจตคติ แ ละคุ ณ ธรรมบนพื้ น ฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาและการจัดการ
เรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์
จุดหมำย
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐานมุ่ งพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ เป็ น คนดีมี ปั ญ ญามีค วามสุ ข
มี ศั ก ยภาพในการศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ จึ ง ก าหนดเป็ น จุ ด หมายเพื่ อ ให้ เกิ ด กั บ ผู้ เรี ย น
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติมีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมี
จิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม
2. ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิด
อย่างสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคมแสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวันการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทางานและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ
อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การ
สื่อสารการทางานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้
1. รักชาติศาสน์กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. มีความกตัญญูกตเวทิตา
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
สำระที่ 4 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ชั้น

ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้
มำตรฐำน พ 4.1 ม.1/1 เลือกกินอาหารที่  หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย
เหมาะสมกับวัย
มำตรฐำน พ 4.1 ม.1/2 วิเคราะห์ปัญหาที่  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ
เกิดจากการภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อ
- ภาวะการขาดสารอาหาร
สุขภาพ
- ภาวะโภชนาการเกิน
มำตรฐำน พ 4.1 ม.1/3 ควบคุมน้าหนักของ  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย
ตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 วิธีการควบคุมน้าหนักของตนเองให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
มำตรฐำน พ 4.1 ม.1/4 การสร้างเสริมและ  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
 วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทดสอบ
ทางกายตามผลการทดสอบ
มำตรฐำน พ 5.1 ม.1/1 แสดงวิธีปฐม
 การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่าง
พยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ปลอดภัย - เป็นลม
- บาดแผล
- ไฟไหม้
- กระดูกหัก
ม.1
- น้าร้อนลวก ฯลฯ
มำตรฐำน พ 5.1 ม.1/2 อธิบายลักษณะ
 ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด
อาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน  อาการของผู้ติดสารเสพติด
การติดสารเสพติด
 การป้องกันการติดสารเสพติด
มำตรฐำน พ 5.1 ม.1/3 อธิบาย
 ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการ
ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการ
เกิดโรค และอุบัติเหตุ
เกิดโรคและอุบัติเหตุ
มำตรฐำน พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิธีการชักชวน  ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก
ผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด โดยใช้
สารเสพติด
ทักษะต่าง ๆ
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการตัดสินใจ
- ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ
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กำรวิเครำะห์หลักสูตรตำมสำระกำรเรียนรู้
สำระที่ 4 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ชั้น

ม.1

ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้
มำตรฐำน พ 4.1 ม.1/1 เลือกกิน
 หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย
อาหารที่เหมาะสมกับวัย
มำตรฐำน พ 4.1 ม.1/2 วิเคราะห์
 ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ
ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการที่
- ภาวะการขาดสารอาหาร
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- ภาวะโภชนาการเกิน

ระดับกำรศึกษำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาค
บังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ
ส่วนตน มีทักษะในการคิดวิ จารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญ หา มีทักษะในการดาเนินชีวิต
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุล
ทั้งด้านความรู้ ความคิ ด ความดีงาม และมีค วามภู มิ ใจในความเป็ น ไทย ตลอดจนใช้ เป็ นพื้ น ฐาน
ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ทำไมต้องเรียนสุขศึกษำและพลศึกษำ
สุขภาพ หรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และ
ทางปั ญ ญาหรื อ จิ ต วิ ญ ญาณ สุ ข ภาพหรื อ สุ ข ภาวะจึ ง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ เพราะเกี่ ย วโยงกั บ ทุ ก มิ ติ
ของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ
คุณ ธรรมและค่ านิ ย มที่ เหมาะสม รวมทั้ งมี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ด้ านสุ ข ภาพจนเป็ น กิ จนิ สั ย อั น จะส่ งผล
ให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ
เรียนรู้อะไรในสุขศึกษำและพลศึกษำ
สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการดารงสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม
และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกมและกีฬา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพและกีฬา สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประกอบด้วย
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1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการ
ทางานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
2. ชีวิตและครอบครัว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นสุขปฏิบัติทางเพศ และทักษะในการดาเนินชีวิต
3. การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู้เรียนได้เรียนรู้
เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และ
ประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลงใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา และความมีน้าใจนักกีฬา
4. การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ และการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
5. ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทาง
ในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต
คุณภำพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
มีค วามรู้ และเข้าใจในเรื่ องการเจริญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน การพักผ่อนนอนหลับ การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของ
ร่างกาย การเล่นและการออกกาลังกาย
ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนาไปสู่การใช้สารเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศและรู้จัก
ปฏิเสธในเรื่องที่ไม่เหมาะสม
ควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวของตนเองได้ ต ามพั ฒ นาการในแต่ ล ะช่ ว งอายุ มี ทั ก ษ ะ
การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพ และเกมได้อย่างสนุกสนาน และปลอดภัย
มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ของเล่น ของใช้ที่มีผลดีต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงและป้องกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุได้
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์ และปัญหาสุขภาพ
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบข้อตกลง คาแนะนา และขั้นตอนต่างๆ และให้ความร่วมมือกับ
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจจนงานประสบความสาเร็จ
ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่นในการเล่นเป็นกลุ่ม
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โครงสร้ำงรำยวิชำ
สุขศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

รหัสวิชำ พ21102
เวลำเรียน 6 คำบ

จำนวน 0.5 หน่วยกิต
คะแนนเต็ม 100

สำระที่ 4 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
แผนกำรจัดกิจกรรม
เรื่อง
กำรเรียนรู้
1
สุขภาพในอนาคต
2
อ่านฉลากสักนิด พิชิตสุขภาพที่ดี
3
ฉลาดบริโภค โรคไม่ถามหา
อย.น้อยก้ำวไกล
4
บริโภคอย่างนี้สิ ดีต่อสุขภาพ
ปลอดภัยจำก
โรค NCDs
5
ลูกเต๋า แสนกล
6
ช็อปปิ้ง ฉลาดคิด
6 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

หน่วยกำรเรียนรู้

มำตรฐำน/
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.1/1
พ 4.1 ม.1/1
พ 4.1 ม.1/2
พ 4.1 ม.1/2
พ 4.1 ม.1/2
พ 4.1 ม.1/1
6 ตัวชี้วัด

เวลำ
(คำบ)
1
1
1
1
1
1
6

คะแนน
15
15
15
15
20
20
100
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หน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง อย.น้อยก้ำวไกล ปลอดภัยจำกโรค NCDs
รหัส-ชื่อรำยวิชำ สุขศึกษำ (พ21102)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ
ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1
ภำคเรียนที่
1
เวลำ
6 คำบ
ผู้สอน นำงณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์
โรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย
ปีกำรศึกษำ 2560
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แผนกำร
ซื้อแผนกำรจัดกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่
เรียนรู้
1
สุขภาพในอนาคต
อ่านฉลากสักนิด
2
พิชิตสุขภาพที่ดี

มำตรฐำน
ตัวชี้วัด
กำรเรียนรู้
พ 4.1
พ 4.1 ม.1/1
พ 4.1

พ 4.1 ม.1/1

3

ฉลาดบริโภค
โรคไม่ถามหา

พ 4.1

พ 4.1 ม.1/2

4

บริโภคอย่างนี้สิ
ดีต่อสุขภาพ

พ 4.1

พ 4.1 ม.1/2

5

ลูกเต๋า แสนกล

พ 4.1

พ 4.1 ม.1/2

6

ช็อปปิ้ง ฉลาดคิด

พ 4.1

พ 4.1 ม.1/1

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

 หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย

เวลำ
(ชั่วโมง)
1

 หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย

1

สำระกำรเรียนรู้

 ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ
- ภาวการณ์ขาดสารอาหาร
- ภาวะโภชนาการเกิน
 ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ
- ภาวะการขาดสารอาหาร
- ภาวะโภชนาการเกิน
 ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ
- ภาวะการขาดสารอาหาร
- ภาวะโภชนาการเกิน
 หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย

1

1

1
1
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แบบบันทึกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภำพในอนำคต
สอนวันที่ 22 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ช่วงเวลำที่สอน 15.30 – 16.20 น. จำนวน 1 คำบ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อย.น้อยก้ำวไกล ปลอดภัยจำกโรค NCDs
ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1
โรงเรียน สมุทรสำครวิทยำลัย
ชือ่ ครูผู้สอน นำงณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.1/1 เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย
สำระสำคัญ
หลั ก การเลื อกอาหารที่ เหมาะสมกับ วัย เนื่ องจากสุ ขภาพมีค วามส าคัญ และเป็ นพื้ น ฐานของการอยู่ดีมีสุ ข
(Well-being) การที่บุคคลจะมีสุขภาพดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้ อม ระบบบริการ
สุ ขภาพ และปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลปั จ จัย ก าหนดสุ ข ภาพดังกล่ าว พบว่าปั จจัยส่ ว นบุคคลโดยเฉพาะพฤติกรรมสุ ขภาพ
เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ สุ ด ต่อการมี สุ ขภาพดี ทั้ งนี้ การมี พ ฤติ กรรมสุ ข ภาพที่ ดีนั้ น พฤติก รรมการบริโภคจึงเป็ นสิ่ งส าคั ญ
เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชี วิตก่อนวัย
อันควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบันและ
ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมต่อไป
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายและความสาคัญของการมีสุขภาพดี
2. ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
3. ผลเสียและผลกระทบของการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม
ควำมรู้(Knowledge)
1. รับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม
2. รับรู้ความรุนแรงของโรค เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หากมีพฤติกรรมการ
บริโภคที่ไม่เหมาะสม
ทักษะ กระบวนกำร(Process)
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude)
1. มีสิ่งชักนาสู่การปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การมีพฤติกรรมบริโภคเพื่อป้องกันไม่โรคติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
2. มุ่งมั่นในการทางาน
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
1. ใบงาน “สุขภาพในอนาคต”
2. ใบงาน “มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันเถอะ”
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน
1.1 ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test)
1.2 ครูให้นักเรียนชมสื่อประกอบการสอน เรื่อง “เมื่อสุขภาพเสียไป” โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อันเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะ
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การมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม
1.3 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียนที่ได้ชมสื่อประกอบ
การสอนดังกล่าว และเชื่อมโยงไปสู่ความหมายและความสาคัญของสุขภาพ
2. ขั้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมพัฒนำสมอง (Head)
2.1 ครูให้นักเรียนชมสื่อประกอบการสอน เรื่อง “ความสาคัญของการมีสุขภาพดี” ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับปัจจัยที่กาหนดสุขภาพ พร้อมผลเสียและผลกระทบต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งในช่วงวัยต่อไปของชีวิตจะเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา
2.2 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความสาคัญของการมีสุขภาพดี และทางเลือกในการปฏิบัติตน
เพื่อการมีสุขภาพดี
กิจกรรมพัฒนำจิตใจ (Heart)
2.3 ครูแจกใบงาน “สุขภาพในอนาคต” ให้นักเรียนสารวจพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
และไม่เหมาะสมของตนเอง และวาดภาพของนักเรียนในช่วงวัยต่อไปของชีวิต ว่าหากนักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพดังกล่าว นักเรียนจะมีภาวะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง
2.4 ครูขออาสาสมัครนักเรียนที่ทาใบงานเสร็จ ออกมานาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
เกี่ยวกับใบงาน “สุขภาพในอนาคต”
กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Hand)
2.5 แจกกระดาษใบงาน “มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันเถอะ” ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมการบริโภค
ที่นักเรียนสามารถจะปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เพื่อทาให้ตนเองมีสุขภาพดีลงในกระดาษรูปหัวใจและเขียน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่นักเรียนจะเลิกปฏิบัติ เพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองลงในกระดาษ
รูปถังขยะและไปติดไว้ในกระดานที่ครูเตรียมไว้
3. ขั้นสรุป
กิจกรรมพัฒนำสุขภำพ (Health)
3.1 ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับความสาคัญของสุขภาพ ปัจจัยที่ทาให้สุขภาพดี
และพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
3.2 ให้นักเรียนนาใบงาน “สุขภาพในอนาคต” และใบงาน “มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันเถอะ”
ที่ยังไม่แล้วเสร็จกลับไปทาเป็นการบ้านพร้อมตกแต่งให้สวยงาม พร้อมทั้งให้กาลังใจนักเรียนทุกคนในสิ่ง
ที่นักเรียนตั้งใจปฏิบัติ เพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีในอนาคต
สือ่ และแหล่งกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนกำรสอน
1. สื่อประกอบการสอนเรื่อง “เมื่อสุขภาพเสียไป”
2. สื่อประกอบการสอนเรื่อง “ความสาคัญของการมีสุขภาพดี”
3. ใบงาน “สุขภาพในอนาคต”
4. ใบงาน “มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันเถอะ”
5. หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค
แหล่งเรียนรู้
1. ศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
2. เว็บไซต์ www.oryornoi.com
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กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่จะประเมิน
1. รับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม
2. รับรู้ความรุนแรงของโรค เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หากมีพฤติกรรมการ
3. เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
4. มีสิ่งชักนาสู่การปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การมีพฤติกรรมบริโภคเพื่อป้องกันไม่โรคติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
5. มุ่งมั่นในการทางาน
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วิธีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพที่แท้จริง
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
K : รับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
หากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม
K : รับรู้ความรุนแรงของโรค เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) หากมีพฤติกรรมการ
P : เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
A : มีสิ่งชักนาสู่การปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การมีพฤติกรรมบริโภค
เพื่อป้องกันไม่โรคติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
A : มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
วิธีกำร/เครื่องมือ
ผลงำน/ชิ้นงำน
แบบประเมินความตั้งใจเรียน
แบบประเมินความตั้งใจเรียน
แบบประเมินผลงาน
แบบประเมินการทางานกลุ่ม
แบบประเมินการทางานกลุ่ม

ผลงาน

เกณฑ์กำรผ่ำน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
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เกณฑ์กำรประเมิน
แบบประเมินควำมตั้งใจในกำรเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เกณฑ์กำรให้คะแนน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุง

16 - 20
11 - 15
6 - 10
1-5

ระดับคุณภำพ
คะแนน
ระดับดีมาก
คะแนน
ระดับดี
คะแนน
ระดับพอใช้
คะแนน
ระดับควรปรับปรุง

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
…..……../…..……/…..……..

รวม (20 คะแนน)

ความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอน
(4 คะแนน)

การมีส่วนร่วมอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น
(4 คะแนน)

สงสัยและซักถามในสาระการเรียนรู้
(4 คะแนน)

ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
ในการเรียน
(4 คะแนน)

ความร่วมมือในการปฏิบัติในการเรียน
(4 คะแนน)

ชื่อ – สกุล

เลขที่

พฤติกรรมกำรเรียนรู้

14
แบบประเมินผลงำน
ชื่อกลุ่ม............................................................................................ชั้น.....................................
ลำดับ

รำยกำรประเมิน

1.

รูปแบบ

2.

กลวิธีการนาเสนอ

3.

เนื้อหา

4.

เวลา

5.

ภาษาที่ใช้
รวม

ระดับคะแนน
5

4

3

2

1

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
…..……../…..……/…..……..

15
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลงำน
ประเด็นกำรประเมิน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
5

1. รูปแบบผลงาน/ชิ้นงาน

4

3

2

1

- รูปแบบผลงาน/ชิ้นงาน

- ขาด

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

ถูกต้องตามที่กาหนด
-สื่อความหมายได้ชัดเจน

ส่วนประกอบ 1
ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

- ขาด

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ 1
ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

- ขาด

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ 1
ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

-รูปแบบน่าสนใจ
- มีขนาดเหมาะสม
- มีสีสันสวยงาม
2. กลวิธกี ารนาเสนอ

-

3. เนื้อหา

-

4. เวลา

-

5. ภาษาที่ใช้

-

มีการนาเข้าสู่เนื้อเรื่อง
วิธีการนาเสนอ
น่าสนใจ
ใช้สื่อเหมาะสมกับ
เนื้อหา
นาเสนอความโดดเด่น
ของผลงาน
มีการสรุปการนาเสนอ
เนื้อหาถูกต้อง
เนื้อหาตรงตามหัวเรื่อง
เนื้อหาเป็นไปตามที่
กาหนด
รายละเอียดครอบคลุม
เนื้อหาสอดคล้อง
ส่งผลงานในเวลาที่
กาหนด
ใช้ถ้อยคา และภาษา
ในการนาเสนอ
สละสลวยดีมาก

ส่งผลงานช้า
- ส่งผลงานช้ากว่า
กว่าทีก่ าหนด 1
ที่กาหนด 2 วัน
วัน
- ใช้ถ้อยคา และ - ใช้ถ้อยคา และ
ภาษาในการ
ภาษาในการ
นาเสนอ
นาเสนอ
สละสลวยดี
สละสลวยพอใช้
-

เกณฑ์กำรประเมินผล
16 – 20 คะแนนระดับดีมาก
11 - 15 คะแนนระดับดี
6 – 10 คะแนนระดับพอใช้
1 – 5 คะแนนระดับควรปรับปรุง

-

ส่งผลงานช้ากว่า
ที่กาหนด 3 วัน

-

ใช้ถ้อยคา และ
ภาษาในการ
นาเสนอ
สละสลวยที่ต้อง
ปรับปรุงบ้าง

ส่งผลงานช้ากว่า
ที่กาหนด 3 วัน
ขึ้นไป
- ใช้ถ้อยคา และ
ภาษาในการ
นาเสนอ ยังไม่
ถูกต้อง
-

16
แบบประเมินผลงำนรำยกลุ่ม
กลุ่มที.่ ...........................
สมาชิกภายในกลุ่ม
1................................................................
2...............................................................
3...............................................................
4...............................................................
5...............................................................
ลำดับ
1.
2.
3.

พฤติกรรมที่สังเกต

3

ระดับคะแนน
2

1

ความร่วมมือในการทางาน
ความตั้งใจและความมุ่งมั่น
ในการทางาน
ความรับผิดชอบ
รวม

ระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน
3
2
1. ความร่วมมือในการทางาน สมาชิกภายในกลุ่มให้
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ความร่วมมือในการทางาน ร่วมมือในการทางานปาน
ดีมาก
กลาง
2. ความตั้งใจในการทางาน สมาชิกในกลุ่มมีการ
สมาชิกในกลุ่มมีการวางแผน
วางแผนในการทางาน
ในการทางานร่วมกัน และ
ร่วมกัน และปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แต่
แผนที่วางไว้ได้ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
3. ความรับผิดชอบ
มีการแบ่งหน้าที่ของ
มีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง ภายในกลุ่มแต่ไม่ชัดเจน
ชัดเจน และปฏิบัติตาม
หรือสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เกณฑ์กำรให้คะแนน
7 – 9 คะแนน ดี 4 –6 คะแนน พอใช้ 1– 3 คะแนน ปรับปรุง

1
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือในการทางานน้อย
สมาชิกในกลุ่มไม่มีการ
วางแผนในการทางาน
ร่วมกัน
ไม่มีการแบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน และสมาชิกส่วนใหญ่
ไม่ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
…..……../…..……/…..……..

17
บันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
นักเรียนเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของตนเอง จากการสังเกต
ในการตั้งใจเรียน และการทาผลงานที่นักเรียนได้นาเสนอผลงานที่เกิดจากการทางานกลุ่มโดยมีการวางแผน
คิดวิเคราะห์ค้นคว้าสร้างความคิดเชิงเหตุผล อภิปรายสรุปความรู้และนาเสนอหน้าชั้นเรียน

ปัญหำที่พบ
กระบวนการกลุ่มมีความสาคัญต่อการเรียนรู้แบบActive learning แต่นักเรียนที่ขาดเรียน
จะทาให้การเรียนรู้แบบ Active learning ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในครั้งต่อไป
ควรนัดหมายนักเรียนที่ขาดเรียนในระดับชั้น ม.1 ของแต่ละสัปดาห์ มาเรียนร่วมกันเพื่อให้ครบ
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning

ควำมคิดเห็นของผู้บริหำร
เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างในกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้

(นำยประพจน์ แย้มทิม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย
วันที่ 17 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562

18
ใบงำนที่ 1 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1
“สุขภำพในอนำคต”

19
ใบงำนที่ 2 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1
“สุขภำพในอนำคต”

20
แบบบันทึกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อ่ำนฉลำกสักนิด พิชิตสุขภำพที่ดี
สอนวันที่ 5 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ช่วงเวลำที่สอน 15.30 – 16.20 น. จำนวน 1 คำบ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อย.น้อยก้ำวไกล ปลอดภัยจำกโรค NCDs
ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1
โรงเรียน สมุทรสำครวิทยำลัย
ชื่อครูผู้สอน นำงณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.1/1 เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย
สำระสำคัญ
หลั ก การเลื อกอาหารที่ เหมาะสมกับ วัย เนื่ องจากสุ ขภาพมีค วามส าคัญ และเป็ นพื้ น ฐานของการอยู่ดีมีสุ ข
(Well-being) บุคคลจะมีสุขภาพดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระบบบริการสุขภาพ
และปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยกาหนดสุขภาพดังกล่าว พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพเป็นส่วนสาคัญ
ที่สุดต่อการมีสุขภาพดี ทั้งนี้การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนั้น พฤติกรรมการบริโภคเป็นสิ่งสาคัญพฤติกรรมดังกล่าวส่งผล
ให้มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบันและไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมต่อไป
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายและความสาคัญของการมีสุขภาพดี
2. ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
3. ผลเสียและผลกระทบของการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม
ควำมรู้(Knowledge)
มีความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”บริโภคที่ไม่เหมาะสม
ทักษะ กระบวนกำร(Process)
สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบต่าง ๆ ของฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม
(ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude)
ใฝ่เรียนรู้
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
เล่นเกมทางการศึกษา (Lab กริ๊ง ฉลากอาหาร)
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน
1.1 ครูสุ่มการบ้านในสัปดาห์ที่ 1 ในใบงาน “สุขภาพในอนาคต” และใบงาน “มาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกันเถอะ” เพื่อพูดคุยและเชื่อมโยงไปสู่พฤติกรรมการบริโภคที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ต่าง ๆ
1.2 ครูนาภาพฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนดู
1.3 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านฉลาก และการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฉลาก ของนักเรียน
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ว่านักเรียนได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร และเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการอ่านฉลาก
2. ขั้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมพัฒนำสมอง (Head)
2.1 ครูอธิบายลักษณะส่วนประกอบความหมายของฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน
เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” โดยใช้สื่อประกอบการสอน
เรื่อง “อ่านฉลากสักนิด พิชิตสุขภาพดี”
กิจกรรมพัฒนำจิตใจ (Heart)
2.2 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการนาข้อมูลบนฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจาวัน
กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Hand)
2.3 ครูทดสอบความรู้นักเรียนโดยการเล่นเกมทางการศึกษา (Lab กริ๊ง ฉลากอาหาร) เพื่อ
เป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม
(ฉลากGDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” พร้อมทั้งเฉลย โดยใช้สื่อประกอบการสอน
เรื่อง “Lab กริ๊ง ฉลากอาหาร”
3. ขั้นสรุป
กิจกรรมพัฒนำสุขภำพ (Health)
3.1 ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม
(ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเหตุผล ความจาเป็น ประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
3.3 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างสื่อในรูปแบบที่นักเรียนสนใจในหัวข้อ “อ่านฉลากสักนิด
พิชิตสุขภาพดี” และเผยแพร่ให้เพื่อน ๆ ทราบในช่องทางที่นักเรียนใช้ในการสื่อสารกับเพื่อน
สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนกำรสอน
1. สื่อประกอบการสอน เรื่อง “อ่านฉลากสักนิด พิชิตสุขภาพดี”
2. สื่อประกอบการสอน เรื่อง “Lab กริ๊ง ฉลากอาหาร”
3. กระดาษคาตอบ ชุด “Lab กริ๊ง ฉลากอาหาร”
4. หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค
แหล่งเรียนรู้
1. ศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
2. เว็บไซต์ www.oryornoi.com
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่จะประเมิน
1. มีความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และ
สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”บริโภคที่ไม่เหมาะสม
2. สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบต่าง ๆ ของฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน
เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
3. ใฝ่เรียนรู้
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วิธีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพที่แท้จริง
จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
วิธีกำร/เครื่องมือ
ผลงำน/ชิ้นงำน
แบบทดสอบความรู้
กระดาษคาตอบชุด
“Lab กริ๊ง ฉลาก
อาหาร”

เกณฑ์กำรผ่ำน
ผ่านเกณฑ์
5 คะแนน

K : มีความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากอาหาร ฉลาก
โภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และ
สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”บริโภคที่ไม่
เหมาะสม
P : สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบต่าง ๆ ของ นักเรียนแบ่งกลุ่มสร้างสื่อในรูปแบบที่ตนเอง สื่อทีก่ ลุ่มของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ระดับ
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน
สนใจเรื่อง “อ่านฉลากสักนิด พิชิตสุขภาพดี” นาเสนอ
คุณภาพที่ 2
เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ”
A : ใฝ่เรียนรู้
แบบประเมินความตั้งใจเรียน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
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เกณฑ์กำรประเมิน
แบบประเมินควำมตั้งใจในกำรเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เกณฑ์กำรให้คะแนน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุง

16 - 20
11 - 15
6 - 10
1-5

ระดับคุณภำพ
คะแนน
ระดับดีมาก
คะแนน
ระดับดี
คะแนน
ระดับพอใช้
คะแนน
ระดับควรปรับปรุง

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
….……/…..……/…..……..

รวม (20 คะแนน)

ความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอน
(4 คะแนน)

การมีส่วนร่วมอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น
(4 คะแนน)

สงสัยและซักถามในสาระการเรียนรู้
(4 คะแนน)

ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
ในการเรียน
(4 คะแนน)

ความร่วมมือในการปฏิบัติในการเรียน
(4 คะแนน)

ชื่อ – สกุล

เลขที่

พฤติกรรมกำรเรียนรู้
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แบบประเมินผลงำน
ชื่อกลุ่ม............................................................................................ชั้น.....................................
ลำดับ

รำยกำรประเมิน

1.

รูปแบบ

2.

กลวิธีการนาเสนอ

3.

เนื้อหา

4.

เวลา

5.

ภาษาที่ใช้
รวม

ระดับคะแนน
5

4

3

2

1

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
…..……../…..……/…..……..
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รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลงำน
ประเด็นกำรประเมิน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
5

6. รูปแบบผลงาน/ชิ้นงาน

4

3

2

1

- รูปแบบผลงาน/ชิ้นงาน

- ขาด

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

ถูกต้องตามที่กาหนด
-สื่อความหมายได้ชัดเจน

ส่วนประกอบ 1
ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

- ขาด

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ 1
ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

- ขาด

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ 1
ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

-รูปแบบน่าสนใจ
- มีขนาดเหมาะสม
- มีสีสันสวยงาม
7. กลวิธกี ารนาเสนอ

-

8. เนื้อหา

-

9. เวลา

10.

ภาษาที่ใช้

-

มีการนาเข้าสู่เนื้อเรื่อง
วิธีการนาเสนอ
น่าสนใจ
ใช้สื่อเหมาะสมกับ
เนื้อหา
นาเสนอความโดดเด่น
ของผลงาน
มีการสรุปการนาเสนอ
เนื้อหาถูกต้อง
เนื้อหาตรงตามหัวเรื่อง
เนื้อหาเป็นไปตามที่
กาหนด
รายละเอียดครอบคลุม
เนื้อหาสอดคล้อง
ส่งผลงานในเวลาที่
กาหนด
ใช้ถ้อยคา และภาษา
ในการนาเสนอ
สละสลวยดีมาก

ส่งผลงานช้า
- ส่งผลงานช้ากว่า
กว่าทีก่ าหนด 1
ที่กาหนด 2 วัน
วัน
- ใช้ถ้อยคา และ - ใช้ถ้อยคา และ
ภาษาในการ
ภาษาในการ
นาเสนอ
นาเสนอ
สละสลวยดี
สละสลวยพอใช้
-

เกณฑ์กำรประเมินผล
16 – 20 คะแนนระดับดีมาก
11 - 15 คะแนนระดับดี
6 – 10 คะแนนระดับพอใช้
1 – 5 คะแนนระดับควรปรับปรุง

-

ส่งผลงานช้ากว่า
ที่กาหนด 3 วัน

-

ใช้ถ้อยคา และ
ภาษาในการ
นาเสนอ
สละสลวยที่ต้อง
ปรับปรุงบ้าง

ส่งผลงานช้ากว่า
ที่กาหนด 3 วัน
ขึ้นไป
- ใช้ถ้อยคา และ
ภาษาในการ
นาเสนอ ยังไม่
ถูกต้อง
-
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แบบประเมินผลงำนรำยกลุ่ม
กลุ่มที.่ ...........................
สมาชิกภายในกลุ่ม
1................................................................
2...............................................................
3...............................................................
4...............................................................
5...............................................................
ลำดับ
1.
2.
3.

พฤติกรรมที่สังเกต

3

ระดับคะแนน
2

1

ความร่วมมือในการทางาน
ความตั้งใจและความมุ่งมั่น
ในการทางาน
ความรับผิดชอบ
รวม

ระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน
3
2
1. ความร่วมมือในการทางาน สมาชิกภายในกลุ่มให้
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ความร่วมมือในการทางาน ร่วมมือในการทางานปาน
ดีมาก
กลาง
2. ความตั้งใจในการทางาน สมาชิกในกลุ่มมีการ
สมาชิกในกลุ่มมีการวางแผน
วางแผนในการทางาน
ในการทางานร่วมกัน และ
ร่วมกัน และปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แต่
แผนที่วางไว้ได้ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
3. ความรับผิดชอบ
มีการแบ่งหน้าที่ของ
มีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง ภายในกลุ่มแต่ไม่ชัดเจน
ชัดเจน และปฏิบัติตาม
หรือสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เกณฑ์กำรให้คะแนน
7 – 9 คะแนน ดี 4 –6 คะแนน พอใช้ 1– 3 คะแนน ปรับปรุง

1
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือในการทางานน้อย
สมาชิกในกลุ่มไม่มีการ
วางแผนในการทางาน
ร่วมกัน
ไม่มีการแบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน และสมาชิกส่วนใหญ่
ไม่ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
…..……../…..……/…..……..
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บันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในกิจกรรม Active learning โดยผ่านการทดสอบ “Lab กริ๊ง
ฉลากอาหาร” เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มยังทาสื่อออกมาได้อย่างดีเยี่ยม

ปัญหำที่พบ
การสร้างสื่อของนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีจะสร้างออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในครั้งต่อไป
ควรกระจายนักเรียนที่เก่งเทคโนโลยีเข้าไปอยู่ในทุกๆ กลุ่มเพื่อช่วยสมาชิกคนอื่นๆ ในการทางาน

ควำมคิดเห็นของผู้บริหำร
เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ซึ่งการจัดกิจกรรมจะเห็นได้ว่านักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม จึงทาให้บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนุกสนานอย่างยิ่ง

(นำยประพจน์ แย้มทิม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย
วันที่ 17 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
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ใบงำน แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2
“Lab กริ๊ง ฉลำกอำหำร”

29
แบบบันทึกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ฉลำดบริโภค โรคไม่ถำมหำ
สอนวันที่ 12 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ช่วงเวลำที่สอน 15.30 – 16.20 น. จำนวน 1 คำบ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อย.น้อยก้ำวไกล ปลอดภัยจำกโรค NCDs
ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1
โรงเรียน สมุทรสำครวิทยำลัย
ชื่อครูผู้สอน นำงณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.1/2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สำระสำคัญ
หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย เนื่องจากสุขภาพมีความสาคัญและเป็นพื้นฐานของการอยู่ดีมีสุข
(Well-being) การที่บุคคลจะมีสุขภาพดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระบบบริการ
สุขภาพ และปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยกาหนดสุขภาพดังกล่าว พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพ
เป็นส่วนสาคัญที่สุดต่อการมีสุขภาพดี ทั้งนี้การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนั้น พฤติกรรมการบริโภคจึงเป็นสิ่งสาคัญ
เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัย
อันควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบันและ
ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมต่อไป
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายและความสาคัญของการมีสุขภาพดี
2. ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
3. ผลเสียและผลกระทบของการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม
ควำมรู้(Knowledge)
1. รับรู้โอกาสเสี่ยงของการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอด และน้าอัดลม
2. รับรู้ความรุนแรงของการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอด และน้าอัดลมบริโภคที่ไม่เหมาะสม
ทักษะ กระบวนกำร(Process)
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการลดการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอดและน้าอัดลม
เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude)
ลดการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอด และน้าอัดลม
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
ชิ้นงาน “สุสานอาหารไม่ปลอดภัย”
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน
กิจกรรมพัฒนำสมอง (Head)
1.1 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสื่อที่นักเรียนพัฒนาขึ้น และการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ
ในประเด็นของการเปิดรับสื่อ และข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในสัปดาห์ที่ผ่านมา
1.2 ครูให้นักเรียนดูสื่อประกอบการสอนเรื่อง “มันมากับอาหาร” ทีแ่ สดงถึงพิษภัย และอันตราย
ต่อสุขภาพที่ได้จากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย และสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เห็นในสื่อ
ประกอบการสอน ว่าโอกาสที่นักเรียนจะบริโภคอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวมีหรือไม่ อย่างไร
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2. ขั้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
2.1 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิษภัยที่มาจากขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอด และน้าอัดลม
ว่านอกเหนือจากอันตรายที่มาจากมาตรฐานการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพแล้ว ยังมีผลด้านคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารดังกล่าว และผลเสียของการบริโภคขนมกรุบกรอบที่มีรสหวาน มัน เค็ม
และอาหารใส่สีสังเคราะห์เป็นประจา
กิจกรรมพัฒนำจิตใจ (Heart)
2.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหาร
ทอดหรือน้าอัดลม ตามสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้
กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Hand)
2.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการแสดงของแต่ละกลุ่ม ในการหลีกเลี่ยง/ปฏิเสธ/ลดการ
บริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอด หรือน้าอัดลม
2.4 ครูเน้นประเด็นสาคัญเกี่ยวกับพิษภัยที่มาจากการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอด
น้าอัดลม และการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
3. ขั้นสรุป
กิจกรรมพัฒนำสุขภำพ (Health)
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับพิษภัยที่มาจากการบริโภคขนมกรุบกรอบ
อาหารใส่สี อาหารทอด และน้าอัดลม
3.2 ครูกระตุ้นและให้กาลังใจนักเรียน เพื่อให้ปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยง/ลดการบริโภคขนมกรุบกรอบ
อาหารใส่สี อาหารทอด น้าอัดลม หรือการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ
3.3 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบและจัดทา “สุสานอาหารไม่ปลอดภัย”
โดยให้นักเรียนทาการสารวจขนมกรุบกรอบ หรืออาหารว่างที่มีวางจาหน่ายในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่
และบริเวณโรงเรียน ที่นักเรียนคิดว่าไม่มีมาตรฐาน (เช่น ไม่มีฉลาก สีสันผิดธรรมชาติ อาหารหมดอายุ
อาหารที่ภาชนะบรรจุฉีกขาด ฯลฯ) และนามาไว้ใน “สุสานอาหารไม่ปลอดภัย” ที่นักเรียนออกแบบ และ
นามาแสดง ในชั้นเรียนในครั้งต่อไป
สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนกำรสอน
1. สื่อประกอบการสอน เรื่อง “มันมากับอาหาร”
2. บทสถานการณ์เพื่อแสดงบทบาทสมมุติ
3. หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค
แหล่งเรียนรู้
1. ศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
2. เว็บไซต์ www.oryornoi.com
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่จะประเมิน
1. รับรู้โอกาสเสี่ยงของการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอด และน้าอัดลม
2. รับรู้ความรุนแรงของการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอด และน้าอัดลมบริโภค
ที่ไม่เหมาะสม
3. เชื่อมั่นในตัวเองในการลดการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอด และน้าอัดลม
4. ลดการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอด และน้าอัดลม
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วิธีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพที่แท้จริง
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
วิธีกำร/เครื่องมือ
K : รับรู้โอกาสเสี่ยงของการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี แบบประเมินความตั้งใจเรียน
อาหารทอด และน้าอัดลม
K : รับรู้ความรุนแรงของการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี แบบประเมินความตั้งใจเรียน
อาหารทอด และน้าอัดลมบริโภคที่ไม่เหมาะสม
P : เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการลดการบริโภค
แบบประเมินผลงาน
ขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอดและน้าอัดลม
A : ลดการรับรู้อุปสรรคจากการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหาร แบบประเมินการทางานกลุ่ม
ใส่สี อาหารทอด และน้าอัดลม

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
ผลงำน/ชิ้นงำน

เกณฑ์กำรผ่ำน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
บทบาทสมมติ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
“การบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย” คุณภาพที่ 2
ชิ้นงาน “สุสานอาหารไม่ปลอดภัย” ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
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เกณฑ์กำรประเมิน
แบบประเมินควำมตั้งใจในกำรเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เกณฑ์กำรให้คะแนน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุง

16 - 20
11 - 15
6 - 10
1-5

ระดับคุณภำพ
คะแนน
ระดับดีมาก
คะแนน
ระดับดี
คะแนน
ระดับพอใช้
คะแนน
ระดับควรปรับปรุง

แบบประเมินผลงำน

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
….……/…..……/…..……..

รวม (20 คะแนน)

ความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอน
(4 คะแนน)

การมีส่วนร่วมอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น
(4 คะแนน)

สงสัยและซักถามในสาระการเรียนรู้
(4 คะแนน)

ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
ในการเรียน
(4 คะแนน)

ความร่วมมือในการปฏิบัติในการเรียน
(4 คะแนน)

ชื่อ – สกุล

เลขที่

พฤติกรรมกำรเรียนรู้
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ชือ่ กลุ่ม............................................................................................ชั้น.....................................
ลำดับ

รำยกำรประเมิน

1.

รูปแบบ

2.

กลวิธีการนาเสนอ

3.

เนื้อหา

4.

เวลา

5.

ภาษาที่ใช้
รวม

ระดับคะแนน
5

4

3

2

1

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
…..……../…..……/…..……..
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รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลงำน
ประเด็นกำรประเมิน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
5

รูปแบบ
ผลงาน/ชิ้นงาน

11.

4

3

2

1

- รูปแบบผลงาน/ชิ้นงาน

- ขาด

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

ถูกต้องตามที่กาหนด
-สื่อความหมายได้ชัดเจน

ส่วนประกอบ 1
ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

- ขาด

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ 1
ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

- ขาด

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ 1
ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

-รูปแบบน่าสนใจ
- มีขนาดเหมาะสม
- มีสีสันสวยงาม
12.

กลวิธกี าร

นาเสนอ

-

13.

เนื้อหา

-

14.

เวลา

-

15.

ภาษาที่ใช้

-

มีการนาเข้าสู่เนื้อเรื่อง
วิธีการนาเสนอ
น่าสนใจ
ใช้สื่อเหมาะสมกับ
เนื้อหา
นาเสนอความโดดเด่น
ของผลงาน
มีการสรุปการนาเสนอ
เนื้อหาถูกต้อง
เนื้อหาตรงตามหัวเรื่อง
เนื้อหาเป็นไปตามที่
กาหนด
รายละเอียดครอบคลุม
เนื้อหาสอดคล้อง
ส่งผลงานในเวลาที่
กาหนด
ใช้ถ้อยคา และภาษา
ในการนาเสนอ
สละสลวยดีมาก

ส่งผลงานช้า
- ส่งผลงานช้ากว่า
กว่าทีก่ าหนด 1
ที่กาหนด 2 วัน
วัน
- ใช้ถ้อยคา และ - ใช้ถ้อยคา และ
ภาษาในการ
ภาษาในการ
นาเสนอ
นาเสนอ
สละสลวยดี
สละสลวยพอใช้
-

เกณฑ์กำรประเมินผล
16 – 20 คะแนนระดับดีมาก
11 - 15 คะแนนระดับดี
6 – 10 คะแนนระดับพอใช้
1 – 5 คะแนนระดับควรปรับปรุง

-

ส่งผลงานช้ากว่า
ที่กาหนด 3 วัน

-

ใช้ถ้อยคา และ
ภาษาในการ
นาเสนอ
สละสลวยที่ต้อง
ปรับปรุงบ้าง

ส่งผลงานช้ากว่า
ที่กาหนด 3 วัน
ขึ้นไป
- ใช้ถ้อยคา และ
ภาษาในการ
นาเสนอ ยังไม่
ถูกต้อง
-
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แบบประเมินผลงำนรำยกลุ่ม
กลุ่มที.่ ...........................
สมาชิกภายในกลุ่ม
1................................................................
2...............................................................
3...............................................................
4...............................................................
5...............................................................
ลำดับ
1.
2.
3.

พฤติกรรมที่สังเกต

3

ระดับคะแนน
2

1

ความร่วมมือในการทางาน
ความตั้งใจและความมุ่งมั่น
ในการทางาน
ความรับผิดชอบ
รวม

ระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน
3
2
1. ความร่วมมือในการทางาน สมาชิกภายในกลุ่มให้
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ความร่วมมือในการทางาน ร่วมมือในการทางานปาน
ดีมาก
กลาง
2. ความตั้งใจในการทางาน สมาชิกในกลุ่มมีการ
สมาชิกในกลุ่มมีการวางแผน
วางแผนในการทางาน
ในการทางานร่วมกัน และ
ร่วมกัน และปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แต่
แผนที่วางไว้ได้ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
3. ความรับผิดชอบ
มีการแบ่งหน้าที่ของ
มีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง ภายในกลุ่มแต่ไม่ชัดเจน
ชัดเจน และปฏิบัติตาม
หรือสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เกณฑ์กำรให้คะแนน
7 – 9 คะแนน ดี 4 –6 คะแนน พอใช้ 1– 3 คะแนน ปรับปรุง

1
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือในการทางานน้อย
สมาชิกในกลุ่มไม่มีการ
วางแผนในการทางาน
ร่วมกัน
ไม่มีการแบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน และสมาชิกส่วนใหญ่
ไม่ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
…..……../…..……/…..……..
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บันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
นักเรียนได้เกิดการตระหนักรู้พิษภัยของการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยผ่านกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติและจัดทาสุสานอาหารไม่ปลอดภัยทาให้นักเรียนสนุกกับการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง

ปัญหำที่พบ
บางครั้งนักเรียนสับสนในการแบ่งประเภทอาหารระหว่างควรลดการรับประทานและควรงด
รับประทาน เนื่องจากใช้ความชอบส่วนตัวของนักเรียนเป็นเกณฑ์

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในครั้งต่อไป
ครูควรเน้นย้าในสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนเลิกรับ ประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพได้

ควำมคิดเห็นของผู้บริหำร
เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ที่ทาให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีในอนาคตได้

(นำยประพจน์ แย้มทิม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย
วันที่ 17 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
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ใบงำน แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3
“บทสถำนกำรณ์เพื่อแสดงบทบำทสมมติ”
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แบบบันทึกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง บริโภคอย่ำงนี้สิ ดีต่อสุขภำพ
สอนวันที่ 19 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ช่วงเวลำที่สอน 15.30 – 16.20 น. จำนวน 1 คำบ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อย.น้อยก้ำวไกล ปลอดภัยจำกโรค NCDs
ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียน สมุทรสำครวิทยำลัย
ชื่อครูผู้สอน นำงณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.1/2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สำระสำคัญ
การอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์ โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” รวมถึงการหลีกเลี่ยง และลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
นาไปสู่การมีสุขภาพดี ความตระหนักถึงความสาคัญของการมีพฤติกรรมดังกล่าว และมีความตั้งใจ ในการปฏิบัติ
ให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม จะเป็นปัจจัยกาหนดสุขภาพที่สาคัญในการช่วยลดความเสี่ยง
จากอันตราย ที่จะได้รับจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึง่ นามาสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่จะเกิดขึ้น
ในช่วงวัยต่อไปของชีวิต
สาระการเรียนรู้
1. สาระสาคัญของข้อมูลบนฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และ
สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
2. การใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)
และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
3. ประโยชน์ และการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
ควำมรู้(Knowledge)
รู้วิธีการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
ทักษะ กระบวนกำร(Process)
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม(ฉลาก GDA)
และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude)
มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง หรือลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
1. ผลงาน “สุสานอาหารไม่ปลอดภัย”
2. ใบงาน “ความประทับใจ”
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน
กิจกรรมพัฒนำสมอง (Head)
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมการนาเสนอผลงาน “สุสานอาหารไม่ปลอดภัย” ที่นักเรียนออกแบบ
และจะนามาแสดงในชั้นเรียน โดยแจ้งรายละเอียด และข้อตกลงเกี่ยวกับการนาเสนอผลงาน
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2. ขั้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Hand)
2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน “สุสานอาหารไม่ปลอดภัย” ที่แต่ละกลุ่มได้จัดทาตามที่
ได้รับมอบหมายไว้ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาอาหารแต่ละชนิดที่นามา ว่าเป็นอาหารชนิดใดที่ไม่ควร
รับประทาน อาทิเช่น ไม่มีฉลาก อาหารหมดอายุ อยู่ในชุมชน ซึ่งควรนาลงไปอยู่ในสุสาน ส่วนอาหารทีไ่ ม่
อยู่ในสุสานนั้น ให้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาหารที่มีประโยชน์รับประทานได้ และอาหารที่ควร “ลด”
การบริโภค เช่น ขนมกรุบกรอบ น้าอัดลม เป็นต้น
2.2 ครูให้นักเรียนชมสื่อประกอบการสอนเรื่อง “บริโภคอย่างนี้สิ ดีต่อสุขภาพ” โดยมีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี อาหารทอด และน้าอัดลมของเด็กและเยาวชน
2.3 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ที่ปรากฏในสื่อประกอบการสอน
ดังกล่าว และให้ชิ้นงาน “สรุปพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม”โดยแบ่งกลุ่มให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า
มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมพัฒนำสุขภำพ (Health)
2.4 ครูสนทนากับนักเรียนสรุปแนวคิดที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่นักเรียนสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้ในชีวิตประจาวัน ในเรื่องการอ่าน และการใช้ประโยชน์จากฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน
มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” รวมทั้งการหลีกเลี่ยง/ลดการบริโภค
อาหารที่ไม่ปลอดภัย
3. ขั้นสรุป
3.1 ครูให้นักเรียนชมสื่อประกอบการสอน เรื่อง “อ่าน งด ลด ทา” เพื่อสรุปแนวคิดประเด็นสาคัญ
ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
กิจกรรมพัฒนำจิตใจ (Heart)
3.2 ครูแจกกระดาษใบงาน "ความประทับใจ" ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนความประทับใจที่ได้รับตลอด
การเข้าร่วมกิจกรรม และขออาสาสมัครนักเรียนจานวน 3 คน เล่าประโยชน์และความประทับใจที่นักเรียน
เขียน ให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง
3.3 ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่มีความตั้งใจในการเรียนที่ผ่านมา และให้กาลังใจนักเรียนในการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่ดีต่อไป
3.4 ให้นักเรียนทาแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม (Post-test) และแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนกำรสอน
1. อาหาร (ขนม และเครื่องดื่ม) เพื่อใช้ในกิจกรรม “สุสานอาหารไม่ปลอดภัย”
2. สื่อประกอบการสอนเรื่อง “บริโภคอย่างนี้สิ ดีต่อสุขภาพ”
3. สื่อประกอบการสอน เรื่อง “อ่าน งด ลด ทา”
4. ใบงาน “ความประทับใจ”
แหล่งเรียนรู้
1. ศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
2. เว็บไซต์ www.oryornoi.com
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กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่จะประเมิน
1. รู้วิธีการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
2. สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม(ฉลาก GDA)
และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
3. มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง หรือลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
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วิธีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพที่แท้จริง
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
K : รู้วิธีการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน
มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ”
P : สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ฉลาก
โภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม(ฉลาก GDA) และสัญลักษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
A : มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง หรือลดการบริโภคอาหารที่ไม่
ปลอดภัย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
วิธีกำร/เครื่องมือ
ผลงำน/ชิ้นงำน
แบบประเมินความตั้งใจเรียน
ชิ้นงาน “สรุปพฤติกรรม
การบริโภคที่เหมาะสม”
แบบประเมินผลงาน

แบบประเมินความประทับใจรายบุคคล

เกณฑ์กำรผ่ำน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2

ชิ้นงาน ตัวอย่าง(ฉลาก
ผ่านเกณฑ์ระดับ
GDA)และสัญลักษณ์
คุณภาพที่ 2
โภชนาการทางเลือก
สุขภาพ
ใบงาน “ความประทับใจ” ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
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เกณฑ์กำรประเมิน
แบบประเมินควำมตั้งใจในกำรเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เกณฑ์กำรให้คะแนน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุง

16 - 20
11 - 15
6 - 10
1-5

ระดับคุณภำพ
คะแนน
ระดับดีมาก
คะแนน
ระดับดี
คะแนน
ระดับพอใช้
คะแนน
ระดับควรปรับปรุง

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
….……/…..……/…..……..

รวม (20 คะแนน)

ความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอน
(4 คะแนน)

การมีส่วนร่วมอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น
(4 คะแนน)

สงสัยและซักถามในสาระการเรียนรู้
(4 คะแนน)

ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
ในการเรียน
(4 คะแนน)

ความร่วมมือในการปฏิบัติในการเรียน
(4 คะแนน)

ชื่อ – สกุล

เลขที่

พฤติกรรมกำรเรียนรู้
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แบบประเมินผลงำน
ชื่อกลุ่ม............................................................................................ชั้น.....................................
ลำดับ

รำยกำรประเมิน

1.

รูปแบบ

2.

กลวิธีการนาเสนอ

3.

เนื้อหา

4.

เวลา

5.

ภาษาที่ใช้
รวม

ระดับคะแนน
5

4

3

2

1

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
…..……../…..……/…..……..
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รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบประเมินผลงำน
ประเด็นกำรประเมิน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
5

รูปแบบ
ผลงาน/ชิ้นงาน

16.

4

3

2

1

- รูปแบบผลงาน/ชิ้นงาน

- ขาด

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

ถูกต้องตามที่กาหนด
-สื่อความหมายได้ชัดเจน

ส่วนประกอบ 1
ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

- ขาด

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ 1
ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

- ขาด

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

- ขาดส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ 1
ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

-รูปแบบน่าสนใจ
- มีขนาดเหมาะสม
- มีสีสันสวยงาม
17.

กลวิธกี าร

นาเสนอ

-

18.

เนื้อหา

-

19.

เวลา

-

20.

ภาษาที่ใช้

-

มีการนาเข้าสู่เนื้อเรื่อง
วิธีการนาเสนอ
น่าสนใจ
ใช้สื่อเหมาะสมกับ
เนื้อหา
นาเสนอความโดดเด่น
ของผลงาน
มีการสรุปการนาเสนอ
เนื้อหาถูกต้อง
เนื้อหาตรงตามหัวเรื่อง
เนื้อหาเป็นไปตามที่
กาหนด
รายละเอียดครอบคลุม
เนื้อหาสอดคล้อง
ส่งผลงานในเวลาที่
กาหนด
ใช้ถ้อยคา และภาษา
ในการนาเสนอ
สละสลวยดีมาก

ส่งผลงานช้า
- ส่งผลงานช้ากว่า
กว่าทีก่ าหนด 1
ที่กาหนด 2 วัน
วัน
- ใช้ถ้อยคา และ - ใช้ถ้อยคา และ
ภาษาในการ
ภาษาในการ
นาเสนอ
นาเสนอ
สละสลวยดี
สละสลวยพอใช้
-

เกณฑ์กำรประเมินผล
16 – 20 คะแนนระดับดีมาก
11 - 15 คะแนนระดับดี
6 – 10 คะแนนระดับพอใช้
1 – 5 คะแนนระดับควรปรับปรุง

-

ส่งผลงานช้ากว่า
ที่กาหนด 3 วัน

-

ใช้ถ้อยคา และ
ภาษาในการ
นาเสนอ
สละสลวยที่ต้อง
ปรับปรุงบ้าง

ส่งผลงานช้ากว่า
ที่กาหนด 3 วัน
ขึ้นไป
- ใช้ถ้อยคา และ
ภาษาในการ
นาเสนอ ยังไม่
ถูกต้อง
-
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แบบประเมินผลงำนรำยกลุ่ม
กลุ่มที.่ ...........................
สมาชิกภายในกลุ่ม
1................................................................
2...............................................................
3...............................................................
4...............................................................
5...............................................................
ลำดับ
1.
2.
3.

พฤติกรรมที่สังเกต

3

ระดับคะแนน
2

1

ความร่วมมือในการทางาน
ความตั้งใจและความมุ่งมั่น
ในการทางาน
ความรับผิดชอบ
รวม

ระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน
3
2
1. ความร่วมมือในการทางาน สมาชิกภายในกลุ่มให้
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ความร่วมมือในการทางาน ร่วมมือในการทางานปาน
ดีมาก
กลาง
2. ความตั้งใจในการทางาน สมาชิกในกลุ่มมีการ
สมาชิกในกลุ่มมีการวางแผน
วางแผนในการทางาน
ในการทางานร่วมกัน และ
ร่วมกัน และปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แต่
แผนที่วางไว้ได้ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
3. ความรับผิดชอบ
มีการแบ่งหน้าที่ของ
มีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง ภายในกลุ่มแต่ไม่ชัดเจน
ชัดเจน และปฏิบัติตาม
หรือสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เกณฑ์กำรให้คะแนน
7 – 9 คะแนน ดี 4 –6 คะแนน พอใช้ 1– 3 คะแนน ปรับปรุง

1
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือในการทางานน้อย
สมาชิกในกลุ่มไม่มีการ
วางแผนในการทางาน
ร่วมกัน
ไม่มีการแบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน และสมาชิกส่วนใหญ่
ไม่ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
…..……../…..……/…..……..
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บันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
นักเรียนส่วนใหญ่มีความประทับใจในการเรียนรู้แบบ Active learning ส่งผลให้มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้นโดยสังเกตจากใบงาน “ความประทับใจของนักเรียน”

ปัญหำที่พบ
พฤติกรรมของการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนยังไม่คงทนถาวร

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในครั้งต่อไป
ควรจะสอนและเน้นย้าบ่อยๆ จนกลายเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยอย่างถาวร

ควำมคิดเห็นของผู้บริหำร
เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ที่จะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและควรพัฒนา
ความยั่งยืนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยให้คงทนถาวรเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน

(นำยประพจน์ แย้มทิม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย
วันที่ 17 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562

47
ใบงำน แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4
“ควำมประทับใจ”

48
แบบบันทึกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ลูกเต๋ำ แสนกล
สอนวันที่ 26 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ช่วงเวลำที่สอน 15.30 – 16.20 น. จำนวน 1 คำบ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อย.น้อยก้ำวไกล ปลอดภัยจำกโรค NCDs
ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1
โรงเรียน สมุทรสำครวิทยำลัย
ชื่อครูผู้สอน นำงณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.1/2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สำระสำคัญ
พฤติกรรมการอานฉลากอาหารและฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ตลอดจนการหลีกเลี่ยง หรือลดการ
บริโภคอาหารไมปลอดภัย เปนปจจัยสาคัญที่สงผลตอการมีสุขภาพดี การตระหนักถึงผลดี ของการอานฉลากหวาน มัน
เค็ม (ฉลาก GDA) การลดหรือหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ไมเปนผลดีตอสุขภาพจะชวยลดความเสี่ยงและความรุนแรง
ของอันตรายที่จะเกิดกับสุขภาพได
“ลูกเต๋าแสนกล” เป็นชุดนวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีการนา “เทคโนโลยี AR” (Augment Reality) มา
ประยุ กต์ กับ สื่ อการเรี ย นการสอน เพื่ อกระตุ้น ให้ นั กเรียนเกิ ดความสนใจเรียนรู้ม ากขึ้น โดยผนวกเนื้ อหาเกี่ยวกั บ
ประโยชน์ของฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และการมีพฤติกรรมปกป้องสิทธิ์เมื่อถูกละเมิด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ โดยผลิตในรูป แบบการ์ตูน 2 D 3D ซึ่งข้อมูล ที่ผลิ ตนั้นจะปรากฏก็ต่อเมื่อนา smart phoneที่ดาวน์โหลด
โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ส่องหาภาพสัญลักษณ์ (Marking) แสดง AR Code ที่ฝังอยู่บนภาพลูกเต๋าที่ต่อเป็นภาพไว้ จึง
จะสามารถชมสื่อที่ผลิตได้ ARCode ที่ฝังอยู่บนภาพลูกเต๋าที่ต่อเป็นภาพไว้ จึงจะสามารถชมสื่อที่ผลิตได้
สาระการเรียนรู้
1. ฉลากอาหารฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)
2. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)
3.การหลีกเลี่ยงหรือลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
ควำมรู้(Knowledge)
ฉลากอาหารฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)
ทักษะ กระบวนกำร(Process)
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)
เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude)
การหลีกเลี่ยงหรือลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
1. ชิ้นงาน “ลูกเต๋า แสนกล”
2. ใบงาน “กิจกรรม ลูกเต๋า แสนกล”
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กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน
1.1 ครู/ผู้จัดกิจกรรม แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแนะนาชื่อกลุ่ม และคาขวัญ
ประจากลุ่ม (กรณีถ้ามี)
1.2 ครู/ผู้จัดกิจกรรม ให้นักเรียนที่มีสมาร์ทโฟน (smart phone) หรือ แท็บเล็ต (tablet) ดาวน์โหลด
โปรแกรมลงบนสมาร์ทโฟน (smart phone) หรือ แท็บเล็ต (tablet) ของตนเองล่วงหน้าก่อนชั่วโมง
การดาเนินกิจกรรม โดยควรต้องมีมากกว่า 1 เครื่องต่อกลุ่มเพื่อให้นักเรียนเกิดส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น
(ดูวิธีการดาวน์โหลดในเล่มคู่มือชุดนวัตกรรมการเรียนการสอน “ลูกเต๋าแสนกล”)
1.3 ครู/ผู้จัดกิจกรรม ต้องเตรียมประกอบลูกเต๋าที่อยู่ในชุดอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จก่อนดาเนินกิจกรรม
โดยทั้ง 4 กลุ่ม จะได้รับลูกเต๋ากลุ่มละ 1 ชุด (มี 4 ลูก) เพื่อให้นักเรียนนามาประกอบเป็นภาพในชั่วโมงกิจกรรม
1.4 เพื่อให้การจัดกิจกรรมสะดวกมากขึ้น ครู/ผู้จัดกิจกรรม ควรมีอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้
1.4.1 เครื่องฉาย (projector) และจอภาพ หรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อนาเสนอข้อมูล
ประกอบการอธิบายเช่น แผ่นเฉลยใบงาน ฯลฯ ให้นักเรียนทุกคนเห็นชัดเจน
4.4.2 นาฬิกาจับเวลา
1.4.3 ไมโครโฟน
1.4.4 โต๊ะสาหรับให้เด็กใช้ต่อลูกเต๋า
หมายเหตุ smart phone หรือ แท็บเล็ต (tablet) ที่จะดาวน์โหลดได้ ต้องเป็นระบบแอนดรอยด์
2. ขั้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมพัฒนำสมอง (Head)
2.1 ครู/ผู้จัดกิจกรรมอธิบายวิธีเล่นเบื้องต้นให้แก่นักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม พร้อมแจกใบงาน
กิจกรรม สาหรับนักเรียน
กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Hand)และกิจกรรมพัฒนำจิตใจ (Heart)
2.2 นักเรียนเล่นเกม"ลูกเต๋าแสนกล" โดยให้นักเรียนต่อลูกเต๋า 4 ลูก ประกอบเป็นภาพตามที่
กาหนดไว้ และให้นักเรียนใช้ smart phoneที่มีการดาวน์โหลดโปรแกรมตามที่กาหนดไว้จากนั้นให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มนามาส่องหาภาพสัญลักษณ์ (Marker) แสดง AR Codeที่ฝังอยู่บนภาพลูกเต๋าที่ต่อไว้เพื่อตอบ
คาถามเกี่ยวกับฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และการมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงหรือลดการบริโภค
อาหารที่ไม่ปลอดภัยตามใบงานกิจกรรมที่กาหนดให้
3. ขั้นสรุป
กิจกรรมพัฒนำสุขภำพ (Health)
ครู นักเรียนเฉลยใบงานกิจกรรมร่วมกัน ครูอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน
สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนกำรสอน
1. คู่มือชุดนวัตกรรมการเรียนการสอน “ลูกเต๋าแสนกล”พร้อมอุปกรณ์
2. ใบงานกิจกรรม
3. หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค
แหล่งเรียนรู้
1. ศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
2. เว็บไซต์ www.oryornoi.com
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กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่จะประเมิน
1. ฉลากอาหารฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)
2. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)
3. การหลีกเลี่ยงหรือลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
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วิธีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพที่แท้จริง
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
K : ฉลากอาหารฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม
(ฉลาก GDA)
P : การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารฉลาก
โภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)
A : การหลีกเลี่ยงหรือลดการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
วิธีกำร/เครื่องมือ
ผลงำน/ชิ้นงำน
แบบประเมินความตั้งใจเรียน
แบบประเมินผลงาน
แบบประเมินการทางานกลุ่ม

สรุปเนื้อหาของภาพ
และเสียงที่อยู่ใน
“ลูกเต๋า แสนกล”

เกณฑ์กำรผ่ำน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
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เกณฑ์กำรประเมิน
แบบประเมินควำมตั้งใจในกำรเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เกณฑ์กำรให้คะแนน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุง

16 - 20
11 - 15
6 - 10
1-5

ระดับคุณภำพ
คะแนน
ระดับดีมาก
คะแนน
ระดับดี
คะแนน
ระดับพอใช้
คะแนน
ระดับควรปรับปรุง

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
….……/…..……/…..……..

รวม (20 คะแนน)

ความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอน
(4 คะแนน)

การมีส่วนร่วมอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น
(4 คะแนน)

สงสัยและซักถามในสาระการเรียนรู้
(4 คะแนน)

ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
ในการเรียน
(4 คะแนน)

ความร่วมมือในการปฏิบัติในการเรียน
(4 คะแนน)

ชื่อ – สกุล

เลขที่

พฤติกรรมกำรเรียนรู้
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ลำดับ
1.

2.

หัวข้อกำรให้คะแนน
กำรต่อกล่อง (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ต่อกล่องถูกต้อง 4 กล่อง ทันเวลา
ต่อกล่องถูกต้อง 3 กล่องจาก 4 กล่อง
ต่อกล่องถูกต้อง 2 กล่องจาก 4 กล่อง
กำรสรุปควำมรู้ที่ได้รับจำกสื่อ
2.1 ความถูกต้องของข้อมูล
2.2 การนาไปใช้ประโยชน์
รวม

คะแนน
5
3
2
10
10
30
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แบบประเมินผลงำนรำยกลุ่ม
กลุ่มที.่ ...........................
สมาชิกภายในกลุ่ม
1................................................................
2...............................................................
3...............................................................
4...............................................................
5...............................................................
ลำดับ
1.
2.
3.

พฤติกรรมที่สังเกต

3

ระดับคะแนน
2

1

ความร่วมมือในการทางาน
ความตั้งใจและความมุ่งมั่น
ในการทางาน
ความรับผิดชอบ
รวม

ระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน
3
2
1. ความร่วมมือในการทางาน สมาชิกภายในกลุ่มให้
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ความร่วมมือในการทางาน ร่วมมือในการทางานปาน
ดีมาก
กลาง
2. ความตั้งใจในการทางาน สมาชิกในกลุ่มมีการ
สมาชิกในกลุ่มมีการวางแผน
วางแผนในการทางาน
ในการทางานร่วมกัน และ
ร่วมกัน และปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แต่
แผนที่วางไว้ได้ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
3. ความรับผิดชอบ
มีการแบ่งหน้าที่ของ
มีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง ภายในกลุ่มแต่ไม่ชัดเจน
ชัดเจน และปฏิบัติตาม
หรือสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เกณฑ์กำรให้คะแนน
7 – 9 คะแนน ดี 4 –6 คะแนน พอใช้ 1– 3 คะแนน ปรับปรุง

1
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือในการทางานน้อย
สมาชิกในกลุ่มไม่มีการ
วางแผนในการทางาน
ร่วมกัน
ไม่มีการแบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน และสมาชิกส่วนใหญ่
ไม่ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
…..……../…..……/…..……..
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บันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
นักเรียนสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรม Active learning เข้ากับยุค Thailand 4.0
ทาให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ ตื่นตาตื่นใจในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก

ปัญหำที่พบ
โปรแกรม Ar ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น ส่วนระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ไม่สามารถใช้ได้

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในครั้งต่อไป
กระจายกลุ่มนักเรียนที่มีระบบปฏิบัติการ Android ไปยังทุกๆกลุ่ม

ควำมคิดเห็นของผู้บริหำร
เป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรูปแบบที่ทันสมัย

(นำยประพจน์ แย้มทิม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย
วันที่ 17 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
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ใบงำน แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5
“ลูกเต๋ำ แสนกล”

57
แบบบันทึกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ช็อปปิ้ง ฉลำดคิด
สอนวันที่ 3 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ช่วงเวลำที่สอน 15.30 – 16.20 น. จำนวน 1 คำบ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อย.น้อยก้ำวไกล ปลอดภัยจำกโรค NCDs
ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1
โรงเรียน สมุทรสำครวิทยำลัย
ชื่อครูผู้สอน นำงณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
พ 4.1 ม.1/1 เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย
สำระสำคัญ
การบริโภคอาหารอย่างไม่เหมาะสม จะส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การกระตุ้นให้นักเรียนตระหนัก
และฉุกคิดทุกครั้งที่เลือกซื้อขนมกรุบกรอบ และเครื่องดื่มที่มีน้าตาลเป็นส่วนประกอบ ว่าเมื่อบริโภคเข้าไปอาจได้รับ
พลังงาน และสารอาหารต่าง ๆ เช่น ไขมัน โซเดียม น้าตาล ในปริมาณที่มากจนคาดไม่ถึง การรู้จักคานวณปริมาณ
สารอาหารที่จะได้รับ เมื่อซื้ออาหารเหล่านี้มาบริโภค จะทาให้สามารถเลือกบริโภคอาหารได้ตรงตามความต้องการ
ของร่างกาย และเลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงลดการบริโภคอาหารที่เกินจำเป็นลงได้
สำระกำรเรียนรู้
1. การเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม
2. การคานวณปริมาณสารอาหารจากฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และฉลากโภชนาการแบบย่อ
ควำมรู้(Knowledge)
มีความรู้ในการคานวณปริมาณสารอาหารจากฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และฉลากโภชนาการแบบย่อ
ทักษะ กระบวนกำร(Process)
มีทักษะในการคานวณปริมาณสารอาหารจากฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และฉลากโภชนาการแบบย่อ
เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude)
เลือกอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
1. ใบงานหมายเลขที่ 1 การคานวณขนมกรุบกรอบที่เลือก
2. ใบงานsหมายเลขที่ 2 การคานวณเครื่องดื่มที่เลือก
3. ใบงานsหมายเลขที่ 3 “กินอะไรต้องได้อย่างนั้น”
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน
1.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แนะนากติกา และอธิบายการเล่มเกม
1.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเลือกขนมกรุบกรอบ และเครื่องดื่ม ที่ตนชอบจากแบบจาลอง
ขนมกรุบกรอบ (อย่างน้อย 2 ชนิด) และแบบจาลองเครื่องดื่ม (อย่างน้อย 2 ชนิด) ที่เตรียมไว้ให้
2. ขั้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมพัฒนำสมอง (Head)
2.1 ให้นักเรียนคานวณปริมาณพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม ที่จะได้รับเมื่อบริโภคขนม
กรุบกรอบที่เลือกไว้ โดยใช้ข้อมูลจากฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) ที่อยู่ด้านหน้าซองขนมเป็นข้อมูล
ในการคานวณ (ใบงานหมายเลข 1)
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2.2 ให้นักเรียนคานวณปริมาณน้าตาล และพลังงานที่จะได้รับจากเครื่องดื่มที่เลือก โดยดูจาก
ฉลากโภชนาการที่แสดงอยู่บนด้านหลังฉลากเครื่องดื่ม (ใบงานหมายเลข 2)
2.3 ให้นักเรียนรวมค่าปริมาณพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม ทั้งหมดที่ได้รับจากการกิน
ขนมกรุบกรอบ และเครื่องดื่มที่เลือก และนามาเปรียบเทียบกับปริมาณสารอาหารสูงสุดที่แนะนาให้กินได้
ต่อวัน จากนั้นวิเคราะห์ว่าหากกินขนมและเครื่องดื่มที่เลือกไว้ทั้งหมดเป็นประจา อาจมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรค
อะไรบ้าง (ใบงานหมายเลข 3)
กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Hand)
2.4 คัดเลือกหากลุ่มที่จะเป็นตัวแทน โดยอาจจับฉลาก ได้หมายเลขกลุ่มไหนกลุ่มนั้นส่งตัวแทน
ออกมาพูดถึงการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ว่ามีประโยชน์อย่างไร อ่านอย่างไร (อธิบายโดยใช้แบบจาลอง
ขนมที่เลือกมา)
3. ขั้นสรุป
กิจกรรมพัฒนำสุขภำพ (Health)
3.1 อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
กิจกรรมพัฒนำจิตใจ (Heart)
3.2 ครู/ผู้จัดกิจกรรมรวมคะแนนและมอบรางวัลให้แก่กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด (ถ้ามี)
หมำยเหตุ: สามารถปรับลักษณะการดาเนินกิจกรรมให้นักเรียนคานวณทุกคน โดยผู้จัดกิจกรรมกาหนดขนม
กรุบกรอบและเครื่องดื่มที่เลือกให้กับนักเรียนทุกคนเหมือนกัน และถ่ายเอกสารแบบจาลอง
ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อประกอบการคานวณ
สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้
สื่อกำรเรียนกำรสอน
1. แบบจาลองขนมและเครื่องดื่ม
2. คู่มือการทากิจกรรม
3. ตัวอย่างการคานวณปริมาณสารอาหาร
4. ใบงานสาหรับนักเรียน
5. ชุดความรู้เกี่ยวกับโรค
6. แผ่นป้ายปริมาณสารอาหารสูงสุดที่แนะนาให้กินต่อวัน
7. เครื่องคิดเลข (ให้นักเรียนเตรียมมาเองหรือผู้จัดกิจกรรมจัดให้)
8. ใบบันทึกคะแนนสาหรับผู้จัดกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้
1. ศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
2. เว็บไซต์ www.oryornoi.com
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่จะประเมิน
1. มีความรู้ในการคานวณปริมาณสารอาหารจากฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และฉลาก
โภชนาการแบบย่อ
2. มีทักษะในการคานวณปริมาณสารอาหารจากฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และฉลาก
โภชนาการแบบย่อ
3. เลือกอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
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วิธีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพที่แท้จริง
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
K : มีความรู้ในการคานวณปริมาณสารอาหารจากฉลากหวาน
มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และฉลากโภชนาการแบบย่อ
P : มีทกั ษะในการคานวณปริมาณสารอาหารจากฉลากหวาน
มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และฉลากโภชนาการแบบย่อ
A : เลือกอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

วิธีกำร/เครื่องมือ
แบบประเมินความตั้งใจเรียน
แบบประเมินผลงาน
แบบประเมินการทางานกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
ผลงำน/ชิ้นงำน
เกณฑ์กำรผ่ำน
ใบงานหมายเลขที่ 1 การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คานวณขนมกรุบกรอบที่เลือก คุณภาพที่ 2
ใบงานsหมายเลขที่ 2 การ
คานวณเครื่องดื่มที่เลือก
ใบงานsหมายเลขที่ 3 “กิน
อะไรต้องได้อย่างนั้น”

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ 2
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เกณฑ์กำรประเมิน
แบบประเมินควำมตั้งใจในกำรเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เกณฑ์กำรให้คะแนน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุง

16 - 20
11 - 15
6 - 10
1-5

ระดับคุณภำพ
คะแนน
ระดับดีมาก
คะแนน
ระดับดี
คะแนน
ระดับพอใช้
คะแนน
ระดับควรปรับปรุง

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
….……/…..……/…..……..

รวม (20 คะแนน)

ความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอน
(4 คะแนน)

การมีส่วนร่วมอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น
(4 คะแนน)

สงสัยและซักถามในสาระการเรียนรู้
(4 คะแนน)

ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
ในการเรียน
(4 คะแนน)

ความร่วมมือในการปฏิบัติในการเรียน
(4 คะแนน)

ชื่อ – สกุล

เลขที่

พฤติกรรมกำรเรียนรู้
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เกณฑ์ประเมินใบงำน
ใบงำนหมำยเลข 1 กำรคำนวณขนมกรุบกรอบที่เลือก
ตอบถูกต้อง ช่องรวม (4) ได้คะแนนช่องละ 1 คะแนน (มี 8 ช่อง = 8 คะแนน) ตอบผิดช่องใด
จะไม่ได้คะแนนในช่องนั้น
ใบงำนหมำยเลข 2 กำรคำนวณเครื่องดื่มที่เลือก
ตอบถูกต้อง ช่องรวมปริมาณน้าตาลและพลังงานที่จะได้รับทั้งหมด (5) ได้คะแนนช่องละ 1
คะแนน (มี 2 ช่อง = 2 คะแนน) ตอบผิดช่องใดจะไม่ได้คะแนนในช่องนั้น
ใบงำนหมำยเลข 3 “กินอะไรได้อย่ำงนั้น” และคำดกำรณ์โรคที่อำจเกิดขึ้น
** หากคานวณมาแล้วทุกช่องไม่เกินปริมาณสารอาหารสูงสุดที่แนะนาให้บริโภคต่อวันได้ ได้
คะแนนพิเศษ 5 คะแนน
** หากคานวณมาแล้วมีช่องใดช่องหนึ่งหรือทุกช่องเกินกว่ำปริมาณสารอาหารสูงสุดที่แนะนา
ให้บริโภคต่อวัน ไม่ได้คะแนน
** คาดการณ์ชื่อโรคที่อาจเกิดขึ้นถูกต้อง ได้คะแนนพิเศษ 5 คะแนน
ผู้แทนออกมำกล่ำวถึงกำรอ่ำนฉลำกหวำน มัน เค็ม ว่ำมีประโยชน์อย่ำงไร ได้คะแนนพิเศษ 5 คะแนน
(หมำยเหตุ: ผู้จัดกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม)

62
แบบประเมินผลงำนรำยกลุ่ม
กลุ่มที.่ ...........................
สมาชิกภายในกลุ่ม
1................................................................
2...............................................................
3...............................................................
4...............................................................
5...............................................................
ลำดับ
1.
2.
3.

พฤติกรรมที่สังเกต

3

ระดับคะแนน
2

1

ความร่วมมือในการทางาน
ความตั้งใจและความมุ่งมั่น
ในการทางาน
ความรับผิดชอบ
รวม

ระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน
3
2
1. ความร่วมมือในการทางาน สมาชิกภายในกลุ่มให้
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ความร่วมมือในการทางาน ร่วมมือในการทางานปาน
ดีมาก
กลาง
2. ความตั้งใจในการทางาน สมาชิกในกลุ่มมีการ
สมาชิกในกลุ่มมีการวางแผน
วางแผนในการทางาน
ในการทางานร่วมกัน และ
ร่วมกัน และปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แต่
แผนที่วางไว้ได้ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
3. ความรับผิดชอบ
มีการแบ่งหน้าที่ของ
มีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง ภายในกลุ่มแต่ไม่ชัดเจน
ชัดเจน และปฏิบัติตาม
หรือสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เกณฑ์กำรให้คะแนน
7 – 9 คะแนน ดี 4 –6 คะแนน พอใช้ 1– 3 คะแนน ปรับปรุง

1
สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือในการทางานน้อย
สมาชิกในกลุ่มไม่มีการ
วางแผนในการทางาน
ร่วมกัน
ไม่มีการแบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน และสมาชิกส่วนใหญ่
ไม่ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ…..…...…………………….………….
(นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์)
ผู้ประเมิน
…..……../…..……/…..……..
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บันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
นักเรียนเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของตนเอง จากการสังเกต
ในการตั้งใจเรียน และการทาผลงานที่นักเรียนได้นาเสนอผลงานที่เกิดจากการทางานกลุ่มโดยมีการวางแผน
คิดวิเคราะห์ค้นคว้าสร้างความคิดเชิงเหตุผล อภิปรายสรุปความรู้และนาเสนอหน้าชั้นเรียน

ปัญหำที่พบ
กระบวนการกลุ่มมีความสาคัญต่อการเรียนรู้แบบActive learning แต่นักเรียนที่ขาดเรียน
จะทาให้การเรียนรู้แบบ Active learning ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในครั้งต่อไป
ควรนัดหมายนักเรียนที่ขาดเรียนในระดับชั้น ม.1 ของแต่ละสัปดาห์ มาเรียนร่วมกันเพื่อให้ครบ
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning

ควำมคิดเห็นของผู้บริหำร
เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างในกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้

(นำยประพจน์ แย้มทิม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย
วันที่ 17 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
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65

66

67

68

69

70

71

ภำคผนวก

73
ตัวอย่ำงภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning
ในคำบ ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 สุขภำพในอนำคต
กิจกรรม “สุขภำพในอนำคต”

74
แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4 บริโภคอย่ำงนี้สิ ดีต่อสุขภำพ
กิจกรรม “สุสำนอำหำรไม่ปลอดภัย”

75
แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 ลูกเต๋ำ แสนกล
กิจกรรม “ลูกเต๋ำแสนกล”

76
แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 ฉลำดบริโภค โรคไม่ถำมหำ
กิจกรรม “บทบำทสมมติ”

77
แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 6 ช็อปปิ้ง ฉลำดคิด
กิจกรรม “ช็อบปิ้งๆ”

