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ค าน า 
 

 รายงานนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานสําคัญประกอบการดําเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
สาระในรายงานนี้ประกอบด้วย ปัญหาและสาเหตุของการจัดทํานวัตกรรม วัตถุประสงค์ของการจัดทํา 
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง วิธีดําเนินการพัฒนานวัตกรรม สรุปผลการพัฒนานวัตกรรม ตัวอย่างแผน  
การจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ 2 ง21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
 ในโอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์        
เป็นผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเอกสารประกอบการดําเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ตรวจสอบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนให้การนิเทศการจัดทําเอกสารรายงานฉบับนี้ สําเร็จตามเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ ผู้จัดทํา          
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการและชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
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ปัญหาและสาเหตุของการจัดท านวัตกรรม 
 ปัจจุบันนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการเมือง 
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมบริบทรอบตัว เป็นยุคที่ต้องแข่งขัน ทันต่อกระแส     
ของการเปลี่ยนแปลง การที่มนุษย์จะอยู่รอดในสภาวการณ์ดังกล่าวนั้น บทบาทของครูผู้สอน              
มีความสําคัญต่อการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างมาก การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิด การสร้างความ
ตระหนักและการมีจิตสาธารณะเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเน้นให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
             ในปีการศึกษา 2561 การประเมินตนเองของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําสู่การประยุกต์ใช้    
ในชีวิตประจําวัน กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Leaning เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด จุดที่ควร
พัฒนา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงกว่าที่คาดหวัง ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น 
ม. 3 ม. 6 ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ในฐานะครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพเห็นว่าสามารถ
สนับสนุนสร้างเสริมนักเรียนให้มีทักษะการคิดได้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้น จึงดําเนินกิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการพัฒนาทักษะ   
การคิดด้วยกระบวนการสร้างความตระหนัก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ 2 
ภายใต้การออกแบบการเรียนรู้ เรื่อง อาหารและโภชนาการ  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือออกแบบการเรียนรู้ เรื่อง อาหารและโภชนาการ 
2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทักษะการคิดด้วยกระบวนการสร้างความตระหนัก       

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ 2  
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนจัดการศึกษาต้องส่งเสริมผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติวิชา
และเต็มตามศักยภาพ ใช้กระบวนการเรียนรู้หาความรู้ มีการบูรณาการ ใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย  
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข,2560) 
 ดิวอ้ี (Dewey. 1933:306) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นภายในตน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของสมองมนุษย์ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล การคิดเริ่มต้นเมื่อมีการกระตุ้นประสาทการรับรู้
จากสิ่งแวดล้อม และสมองมีการเลือกรับรู้การกระตุ้นนั้น สมองของมนุษย์สามารถคิดได้ตั้งแต่ขั้นต่ํา คือ การคิด
สิ่งที่ง่ายไม่ซับซ้อน จนถึงการคิดขั้นสูง ซึ้งอาจเป็นการคิดที่ซับซ้อน ทั้งนี้ความสามารถในการคิดจะมีการพัฒนา
เป็นลําดับจากง่ายไปหายาก 
 ฮัดกินส์ (Hudgins. 1977:173-206) ให้ความหมายของการคิดว่า เป็นปฏิกิริยาทางสมองที่เกิดจาก
ความรู้สึกสงสัย เกิดปัญหาและพยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้นเพ่ือช่วยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และ
เผชิญกับปัญหานั้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ความสามารถในการคิดจะเกิดจากการมีความสามารถในการจํา          
เป็นพ้ืนฐาน 
 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556: 9-10) กล่าวว่า ทฤษฎีการคิดของบลูม ได้กําหนดจุดมุ่งหมาย             
ทางการศึกษา เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัยของบุคคล โดย บลูมได้จําแนก
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ระดับความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ไว้ 6 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ระดับความรู้ความจํา ระดับที่ 2 ระดับความ
เข้าใจ ระดับที่ 3 กระดับการนําไปใช้หรือการประยุกต์ ระดับที่ 4 ระดับการวิเคราะห์ ระดับที่ 5 ระดับการ
สังเคราะห์ ระดับที่ 6 ระดับการประเมินค่า ระดับการคิดของบลูม ถือเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาความคิด      
ของนักเรียนไปสู่ความสามารถทางการคิดในระดับสูงได้ตามลําดับ เพราะนักเรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจ
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างชัดเจนเมื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้ง 6 ระดับ 
 ในครั้งนี้สรุปแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนานวัตกรรมว่า ระดับความคิดของผู้เรียนแต่ละคน 
แตกต่างกันตามความรู้และประสบการณ์ การฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด ในศตวรรษที่ 21 นั้น 
ควรใช้เทคนิคการสร้างความคิดที่หลากหลาย เช่น เทคนิคการตั้งคําถาม (ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
อย่างไร เพราะเหตุใด ทําไม) สร้างความตระหนัก ระดมสมอง สร้างความคิดใหม่และมีคุณค่า วิเคราะห์  
ประเมิน ปรับและขยายความคิดของตนเองเพ่ือตอบสนองความพยายามในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

วิธีด าเนินการพัฒนานวัตกรรม  
 ในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ปรึกษา ขอคําแนะนํา จากสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ก าหนดหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม 
วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาที่จะจัดการเรียนรู้ โดยสร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาตามตัวชี้วัดของ 

มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และกําหนดหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม  

2. สรรหาสมาชิกทีม PLC และประกาศจัดตั้ง 
การสรรหาสมาชิกทีม PLC และประกาศจัดตั้ง ดําเนินการดังนี้ 
2.1 สรรหาสมาชิกเพ่ือนครู (buddy teacher : BT) ไม่น้อยกว่า 3 คน สมาชิกเพ่ือนครู 

ที่ร่วมกลุ่มมีปัญหาและสาเหตุของการจัดทํานวัตกรรมรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
  2.2 ทําบันทึกข้อความขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน คือ รองผู้อํานวยการ
โรงเรียน เป็นครูพ่ีเลี้ยง (school administrators teacher : SA) 
  2.3 ทําหนังสือเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 1 ท่าน (senior educator : SE) 

2.4 นํารายชื่อสมาชิกทีม PLC เสนอให้โรงเรียนออกประกาศแต่งตั้ง 
3. ออกแบบนวัตกรรม  

3.1 จัดทําร่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัส ง21102  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารกับการดํารงชีวิต เรื่อง อาหารและโภชนาการ เวลา 2 ชั่วโมง  

3.2 นําร่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทําตามข้อ 3.1 เสนอสมาชิกทีม PLC เพ่ือ 
พิจารณารายละเอียด ดังนี้ 

- ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร  
- การเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด  
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- การกําหนดภาระงาน 
- การวัดและประเมินผล 
- สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
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4. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
  หลังจากออกแบบนวัตกรรมและเสนอสมาชิกทีม PLC เพ่ือพิจารณาแล้ว ดําเนินการ 
ดังนี้ 
  4.1 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัส ง21102 ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารกับการดํารงชีวิต เรื่อง อาหารและโภชนาการ เวลา 2 ชั่วโมง กิจกรรม       
การเรียนรู้ ใช้วิธีสอนเน้นทักษะกระบวนการคิดด้วยกระบวนการสร้างความตระหนัก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
นักเรียนสามารถวิเคราะห์และจําแนกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ 

4.2 จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ รูปภาพคนรับประทานอาหาร ภาพคนอ้วน ภาพคนขาด 
สารอาหาร หนังสือเรียนวิชา การงานอาชีพ ม. 1 เกมอาหารและโภชนาการ ภาพเมนูอาหารและใบงานที่ 8 เรื่อง 
อาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ 

4.3 จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินการตอบคําถาม แบบประเมิน 
การทําใบงานที่ 8 เรื่อง อาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.4 จัดทําแบบสังเกตชั้นเรียน 
4.5 เตรียมการสอน กําหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะทําการสอนตามแผนการจัดการ 

เรียนรู้ และเชิญสมาชิกกลุ่ม PLC สังเกตชั้นเรียน 

5. ลงมือสอนและวัดผลนักเรียน ทีมเข้าสังเกตชั้นเรียน บันทึก VDO การจัดการเรียนรู้ 
ดําเนินการสอนและวัดผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบ 

6. จัดประชุมสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน 
เชิญสมาชิกกลุ่ม PLC ประชุมเพ่ือสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน ดังนี้ 
6.1 ข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ควรเป็นแบบอย่างหรือรักษามาตรฐานไว้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม Active Learning อย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ  
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดออกมาเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ เช่น การพูด การเขียน การลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม 
   2) การใช้สื่อรูปภาพหรือภาพถ่ายจากของจริง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น 
   3) ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนที่ดี เช่น เตรียมสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี 
   4) ครูเตรียมเนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 
   5) การเตรียมใบงาน/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
   6) มีการแนะนําและดูแลนักเรียนครบทุกกลุ่ม 
   7) มีการใช้คําถามในการกระตุ้นการคิดของนักเรียน 
   8) ครูเตรียมบรรยากาศห้องเรียนให้มีความพร้อมและเหมาะกับกิจกรรมการเรียน 
   9) ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  
  6.2 ข้อควรปรับปรุง/แก้ไข 
   1) การใช้คําถามในบางครั้ง ซึ่งไม่ส่งเสริมการคิด (แม้เพียงคําถามเดียวในครั้งนี้) ควร
ตระหนักให้เคยชิน โดยหลีกเลี่ยงคําถามประเภทนั้น ๆ เช่น ..........ใช่ไหม (มาม่ามีสารอาหาร.......ใช่ไหม) ควรปรับ
เป็น “มาม่าน่าจะมีสารอาหารกลุ่มใดบ้าง” เด็กจะได้คิดวิเคราะห์ 
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   2) การนําเสนอผลงานของนักเรียน ควรให้กลุ่มที่นําเสนอยืนหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้ง
ฉายภาพรายการอาหารประกอบการนําเสนอ เป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ 
   3) การสรุปเนื้อหาควรให้นักเรียนหรือตัวแทน อาสาสมัครสรุปความรู้ แล้วครูผู้สอน
จึงเพ่ิมเติมเนื้อหาที่ถูกต้อง 
   4) การจัดที่นั่งให้นักเรียน นั่งเรียนโดยการใช้โต๊ะญี่ปุ่น อาจทําให้นักเรียนไม่สะดวก
ในการจดบันทึก หรืออาจทําให้นักเรียนที่มีน้ําหนักมากไม่สะดวกในการนั่ง 
  6.3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
   1) การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนบางคน แล้วใช้จิตวิทยาหลอกล่อ (เร้า) ให้นักเรียน
เหล่านั้นกล้าที่จะสื่อสาร พูดคุย เป็นรูปแบบหนึ่งในการกระตุ้นให้นักเรียนที่ไม่กล้า ได้เกิด Active Learning 
ต่อไป 
   2) วัยของผู้เรียนระดับ ม. 1 จะชอบเล่นปนเรียน ครูอาจทําสื่อที่เป็นประเภทเกม  
   3) ควรให้ตัวแทนกลุ่มประมาณ 2 หรือ 3 กลุ่ม (ตามความเหมาะสมของเวลา) ได้
วิเคราะห์อาหารแตะละชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหมู่อาหารใดเป็นหลัก เช่น ก๋วยเตี๋ยว ข้าวคลุกกะปิ  
   4) ควรให้นักเรียน (ตัวแทน) 3-5 คน ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนในคาบเรียนนี้ 
   5) ควรจัดกลุ่มอาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม เพ่ือเปรียบเทียบและตรวจสอบ  

7. วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นนวัตกรรม 
    นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดด้วยกระบวนการสร้างความตระหนัก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ 2 จากการสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน พบว่า 
7.1 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) สอดคล้องกับบริบท          
ของนักเรียนและสถานศึกษา  

7.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้วิธีการสอนเน้นทักษะกระบวนการคิดด้วยกระบวนการสร้าง 
ความตระหนัก ส่งเสริม Active Learning อย่างเป็นรูปธรรม 

7.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการ 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการปฏิบัติจริง ทักษะการทํางานเป็นทีมและ
ทักษะการแก้ปัญหา  

7.3 มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
7.4 การใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปภาพ และการใช้เทคนิคการตั้งคําถามช่วยกระตุ้นความ 

สนใจมากขึ้น 
  7.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามท่ีคาดหวัง 

8. ซ่อมเสริม เติมเต็มและสรุปผลการซ่อมเสริมเติมเต็ม 
    การจัดกิจกรรมเพ่ือซ่อมเสริมเติมเต็มให้นักเรียน ด้วยวิธีการมอบหมายให้นักเรียนสํารวจ
รายการอาหารในโรงเรียนที่มีผลต่อสุขภาพของนักเรียนอย่างน้อย 10 รายการและจําแนกอาหารตาม
หลักโภชนาการ พบว่า นักเรียนสามารถวิเคราะห์รายการอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ 
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9. จัดท าเอกสารรูปเล่มรายงานนวัตกรรม 
   รายงานนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดด้วยกระบวนการสร้างความตระหนักเสนอทีม และ

เผยแพร่ 
10. เตรียมหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม  
      เตรียมหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 

สรุปผลการพัฒนา 

1. ได้นวัตกรรมเป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง อาหารและ 
โภชนาการ จํานวน 2 ชั่วโมง 

2. ได้นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดด้วยกระบวนการสร้างความตระหนักมีองค์ประกอบ 
สําคัญ คือ 

2.1 วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดด้วยกระบวนการสร้างความตระหนัก 
2.2 สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ รูปภาพคนรับประทานอาหาร ภาพคนอ้วน ภาพคนขาดสารอาหาร   

หนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพ ม.1 ภาพอาหาร ใบงานที่ 8 เรื่อง อาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ 
2.3 เครื่องมอืวัดผล ได้แก่ แบบประเมินการตอบคําถาม แบบประเมินการทําใบงานที่ 8 แบบประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.4 วิธีการซ่อมเสริม เตมิเต็ม คือ มอบหมายภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1         
มีค่าเฉลี่ย 3.28 สูงกว่าที่คาดหวัง ไม่มีนักเรียนติด 0 ร มส มผ นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้คิดเป็น
ร้อยละ 100  
 4. การเผยแพร่นวัตกรรมนี้เผยแพร่ด้วยช่องทาง ดังนี้ 
    4.1 ส่งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 10 คน 
    4.2 เผยแพร่ทาง www.htpk.ac.th 
 
การอภิปรายผล 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดด้วยกระบวนการสร้างความ
ตระหนักและใช้เทคนิคการมอบหมายภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติในการซ่อมเสริมเติมเต็มกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนนําสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายมาวิ เคราะห์       
วางแผนการทํางาน ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและประเมินผลการปฏิบัติงาน นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยตรง   
ทําให้เกิดทักษะการคิด การใช้เทคโนโลยี การทํางานเป็นทีม และการแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นทักษะสําคัญ   
ที่นักเรียนจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 

 นอกจากการใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ที่ทําให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดแล้ว การใช้กระบวนการกลุ่มและการใช้เทคนิคการ
ตั้งคําถาม ยังเป็นการกระตุ้นความคิด ฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็น    
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ของผู้อ่ืน และการร่วมกันคิดตัดสินใจแก้ปัญหาในการทํางาน  นําองค์ความรู้ที่ได้มาเขียนสรุปความและ
พูดสื่อสารได ้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข(2560)   
Dewey. (1933:306)  Hudgins. (1977:173-206) และ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556: 9-10)       

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนําวิธีสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดด้วยกระบวนการสร้างความตระหนักไปปรับใช้ 

กับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มสาระการงานอาชีพหรือต่างกลุ่มสาระ  
2. สามารถนํารูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC วิธีสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดไปปรับใช้กับ 

รูปแบบหรือวิธีการสอนอ่ืนได้ เช่น การเขียนแผนที่ความคิด การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs ) กระบวนการเรียนรู้แบบ Coding  

3. การมอบหมายภาระงานหรือชิ้นงาน ที่ต้องใช้กระบวนการคิดควรคํานึงถึงระดับชั้นที่สอน 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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ประกาศโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
เรื่อง จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

กลุ่ม การพัฒนาทักษะการคิด 
 
 เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครูให้เต็มตามศักยภาพด้วยการพัฒนาตนเองร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยน     
กับบุคคลอ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด Professional  Learning  Community : PLC 
ด้วยการรวมกลุ่มสมาชิกเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวิชาชีพของครู จึงประกาศจัดตั้ง กลุ่ม
ปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ กลุ่มการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างเป็นระบบมีร่องรอยการทํางานรองรับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะได้ชัดเจน ดังนี้ 

1. ครูผู้พัฒนานวัตกรรม (Innovator Teacher : InT)  
นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส คร ู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

2. นักเรียนที่เป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรม 
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หอ้ง ม. 1/1 รายวิชา การงานอาชีพ 2 
2.2 จํานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

3. สมาชิก PLC 
3.1 เพ่ือนครู (Buddy Teacher : BT) จํานวน 3 คน คือ 

1) นางวาสนา พลแสน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิชาเอกสังคมศึกษา 
2) นางสุนัสดา แก้วมณี ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิชาเอกเคมี 
3) นายจีรพัฒน์ ดีสนิท   ครู คศ.1   วิชาเอกชีววิทยา 

3.2 ผู้บริหารโรงเรียน หรือครูพี่เลี้ยง (School Administrator : SA หรือ Mentor  
Teacher : MT) 

 1) นายสนธยา แก้วหาญ รองผู้อํานวยการโรงเรียน  วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  
3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior Educator : SE) 

1) นายธีรพนธ์ คงนาวัง ข้าราชการบํานาญ  (ค.ด.) บริหารการศึกษา 
 
 จึงประกาศเพ่ือทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 
     ลงชื่อ           
 
            ( นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ) 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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แผนปฏิบัติกิจกรรม PLC 
กลุ่ม การพัฒนาทักษะการคิด 

 
ชื่อ-สกลุ ครูผู้พัฒนานวัตกรรม  นางพิชชานนัท์ วชิรพงศ์มนัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
ด าเนินการกิจกรรมชมุชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง ม. 1/1 
รายวิชา การงานอาชีพ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน 
สมาชกิในกลุม่ 

1. เพื่อนครู (BT) ช่ือ นางวาสนา พลแสน  นางสุนัสดา แก้วมณี  นายจรีพัฒน์ ดีสนิท 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา (SA) ช่ือ นายสนธยา แก้วหาญ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (SE) ช่ือ นายธีรพนธ์ คงนาวัง 

ปฏิทินการดําเนินงาน จํานวน 50 ช่ัวโมง  ดังนี ้
 

ลําดับที ่ รายการกิจกรรม 
ห้วงเวลาภาคเรียนที่ 2 (จํานวนช่ัวโมงงาน) 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1 กําหนดช่ือเรื่อง(หัวข้อปัญหา) 2      
2 สรรหาสมาชิกทีม PLC และประกาศจัดตั้ง 2      
3 ออกแบบนวัตกรรม (ร่าง) แผนการจัดการเรยีนรู้ 

และนําเสนอสมาชิกทีม PLC 
4 
2 

     

4 วิเคราะหม์าตรฐาน ตัวช้ีวัด 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตําราที่เกีย่วข้อง 
จัดทําแผนการจัดการเรยีนรู ้(นวัตกรรม) ฉบับจริง 
เตรียมสื่อ เตรียมเครื่องมือวัดผล  
จัดทําแบบสังเกตชั้นเรียน 
เตรียมการสอน 

 2 
4 
4 
4 
2 
2 

    

5 ลงมือสอนและวัดผลนักเรียน ทีมเข้าสังเกตชั้นเรยีน 
บันทึก VDO การจัดการเรยีนรู ้

  2 
 

   

6 จัดประชุมสะท้อนผลการสังเกตชัน้เรียน   2    
7 วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น (นวัตกรรม)  

จากการสะท้อนผล 
  4    

8 ซ่อมเสริม เตมิเต็มและสรุปผลการซ่อมเสริมเติมเต็ม    4   
9 จัดทําเอกสารรูปเล่มรายงานนวัตกรรม การพัฒนาทักษะ

การคิดด้วยกระบวนการสร้างความตระหนัก 
    8  

10 เตรียมหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม เรื่องใหม่สําหรับ 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

     2 

 
ลงช่ือ...................................................  ครูผู้พัฒนานวัตกรรม    ลงช่ือ............................................... หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 
       (นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส)                                      (นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส) 
                         
 
          ลงช่ือ........................................................ ผู้อํานวยการโรงเรยีน 
                                             (นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
รายวิชาการงานอาชีพ 2                               รหัส ง21102 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารกับการด ารงชีวิต                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เรื่อง อาหารและโภชนาการ           เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 

ง1.1 เข้าใจการทํางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดํารงชีวิตและ
ครอบครัว 
 ม.1/1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน 
 ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางานด้วยความเสียสละ 
 ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการทํางานอย่างมีเหตุผล 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 วิเคราะห์และจําแนกสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 อธิบายประโยชน์ของอาหารที่มีต่อร่างกายได้อย่างถูกต้อง 
 2.2 อธิบายหลักการเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 เขียนจําแนกอาหารตามหลักโภชนาการอาหาร 5 หมู่ได้อย่างถูกต้อง 
 2.4 มีวินัย รับผิดชอบ มุ่งมั่นการทํางาน ส่งงานตรงเวลา 

3. สาระการเรียนรู้ 
   3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 1) ขั้นตอนการทํางาน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทํางานโดยทํา
ตามลําดับขั้นตอนทีว่างแผนไว้ เช่น การใช้อุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการทํางานบ้าน การจัดตกแต่ง
ห้อง การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า 
 2) กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการทํางานตามขั้นตอน คือ การเลือกหัวหน้ากลุ่ม กําหนดเป้าหมาย 
วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผล และปรับปรุงงาน 
 3) ความรับผิดชอบ ทํางานบรรลุเป้าหมาย ทํางานถูกวิธี ทํางานเป็นขั้นตอน ทํางานเป็นระบบ
เป็นลักษณะนิสัยในการทํางาน 
 4) การแก้ปัญหาในการทํางานเพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน การสังเกต 
การวิเคราะห์ การสร้างทางเลือกและการประเมินทางเลือก 

   3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 - 
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4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 อาหารเป็นปัจจัยสี่ของการดํารงชีวิต การรับประทานอาหารต้องคํานึงถึงหลักโภชนาการ โดย
เลือกรับประทานอาหารในแต่ละวันให้ครบทั้งห้าหมู่ และปฏิบัติอย่างเป็นประจําสม่ําเสมอ เพ่ือให้ร่างกาย
ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และส่งผลให้เกิดสุขภาพท่ีดี 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 มีวินัย รับผิดชอบ 
 6.2 ใฝ่เรียนรู้ 
 6.3 มุ่งม่ันในการทํางาน 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนเน้นทักษะกระบวนการคิดด้วยกระบวนการสร้างความตระหนัก) 
ชั่วโมงที่ 1 

นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารกับการดํารงชีวิต 

7.1 ขั้นน า 
  1) ครูกระตุ้นความสนใจนักเรียนโดยการถามนักเรียนว่า “ท าไมเราจึงต้องรับประทาน
อาหาร” 
  2) ครูสุ่มถามนักเรียนว่า “ถ้าเราต้องการประกอบอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน   
ใน 1 จาน นักเรียนจะเลือกประกอบอาหารเมนูใด” 

 7.2 ขั้นสอน 

       

 
  1) ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับคนทานขนม คนอ้วน และคนขาดสารอาหาร จากนั้นครู
ตั้งคําถามกระตุ้นความคิด โดยให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถามว่า “นักเรียนคิดอย่างไรเกี่ยวกับภาพ      
ที่เห็น” 
  2) ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกหลักการเลือกบริโภคอาหาร 
  3) ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 
 
 

ขั้นที่ 1 สังเกต 
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  4) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน คละกันตามความสามารถ คือ ในกลุ่มต้องมี
นักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน ให้สมาชิกแบ่งหน้าที่ และตั้งชื่อกลุ่ม 
  5) ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม ศึกษาความรู้ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ จากหนังสือเรียน
วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  6) ครูให้นักเรียนเล่นเกมอาหารและโภชนาการ โดยครูคอยสังเกต ควบคุมดูแลและ
กระตุ้นความสนใจ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
  7) ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมตามลําดับขั้นตอนเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจได้ถูกต้อง 
   - ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่ม 
   - เลือกข้อความในกรอบนําไปเขียนให้สอดคล้องกับรูปภาพ 
   - แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการเล่นเกม หน้าชั้น 
  8) ครูอธิบายเพ่ิมเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ว่า “อาหารหลัก 5 หมู่ คือ สารอาหารที่
ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่หรือแร่ธาตุ วิตามิน และไขมัน 
ดังนั้นอาหารที่มีสารอาหารเหมือนกันจะจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน” 

ชั้วโมงที่ 2 

      

 
  9)  จากชั่วโมงที่ผ่านมา ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันบอกประโยชน์ของอาหารแต่ละหมู่ 
         10) ครูอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมว่า “อาหารเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิต ร่างกายจะ
เจริญเติบโต มีสุขภาพที่สมบูรณ์ เม่ือได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ถูกสุขลักษณะ 
และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ไม่มีสารพิษเจือปนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้น 
อาหารและโภชนาการจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญของมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา” 
         11) ครูมอบหมายให้นักเรียนทําใบงานที่ 8 เรื่อง อาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ 
         12) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง อาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ 

 7.3 ขั้นสรุป 
           นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ว่า “ร่างกายคนเราต้องการรับ 

สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1 อาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วชนิดต่าง ๆ ซึ่งอาหารในหมู่นี้มีโปรตีนมาก 
ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และช่วยต้านทานโรคภัยไข้เจ็บ 
  หมู่ที่ 2 อาหารประเภทข้าว แป้ง เผือก มัน น้ําตาล อาหารในหมู่นี้มีคาร์โบไฮเดรตมาก
ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกาย เพ่ือให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวหรือทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว 
  หมู่ที่ 3 อาหารประเภทผัก เช่น ผักบุ้ง คะน้า กะหล่ําปลี อาหารหมู่นี้มีวิตามินและ  
เกลือแร่ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต และควบคุมการทํางานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย 

ขั้นที่ 2 ขั้นวิจารณ์ 

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
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  หมู่ที่ 4 อาหารประเภทผลไม้ เช่น กล้วย ส้ม สับปะรด องุ่น อาหารหมู่นี้มีวิตามินและ
เกลือแร่ ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ควบคุมการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ให้แข็งแรง และช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายเป็นปกติ 
  หมู่ที่ 5 อาหารประเภทน้ํามัน ได้แก่ น้ํามันพืช น้ํามันสัตว์ และน้ํามันมะพร้าว รวมถึง
ไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว์ อาหารในหมู่นี้มีไขมันมาก ช่วยในการดูดซึมวิตามินได้ดี ให้พลังงานและ
ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

8. ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 เขียนจําแนกอาหารตามหลักโภชนาการอาหาร 5 หมู่ 

9. การวัดและประเมินผล 
 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
9.1 การประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1) อธิบายประโยชน์ของ
อาหารที่มีต่อร่างกาย 

 
 
-การตอบคําถาม 

 
 
-แบบประเมินการตอบ
คําถาม 

 
 
-ระดับคุณภาพ 3 
ผ่านเกณฑ ์

    2) อธิบายหลักการเลือก
บริโภคอาหาร 

-การตอบคําถาม -แบบประเมินการตอบ
คําถาม 

-ระดับคุณภาพ 3 
ผ่านเกณฑ ์

    3) การจําแนกอาหารตาม
หลักโภชนาการอาหาร 5 หมู่ 

-ตรวจใบงานที่ 8 -แบบประเมิน 
การทําใบงานที่ 8 

-ระดับคุณภาพ 3 
ผ่านเกณฑ ์

   4) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-สังเกตความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การทํางาน 

-แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

มีพฤติกรรม 2 ข้อ 
ถือว่าผ่าน 

 
10. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 10.1 สื่อการเรียนรู้ 

1) รูปภาพคนรับประทานอาหาร ภาพคนอ้วน และภาพคนขาดสารอาหาร 
2) หนังสือเรียนวิชา การงานอาชีพ ม. 1 

  3) เกมอาหารและโภชนาการ 
4) ใบงานที่ 8 เรื่อง อาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ  

 10.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุดโรงเรียน 
  2) อินเทอร์เน็ต 

11. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให้นักเรียนสํารวจรายการอาหารในโรงเรียนที่มีผลต่อสุขภาพนักเรียนอย่างน้อย 10 รายการ 
พร้อมทั้งจําแนกอาหารตามหลักโภชนาการ 
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12. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................................
................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
......................................................................................... ............................................................................ 
................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................................. ........................
......................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................................................ ......... 
......................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
......................................................................................... ............................................................................ 
.............................................................. .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
 
     ลงชื่อ                                       ครูผู้สอน 
                      (นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส) 
 

13. ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ...........................................................................  
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................................ .........................
.......................................................................................................... ...........................................................
......................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................................................ ......... 
......................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
 
      ลงชื่อ   
                      ( นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ) 
                    ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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หัวข้อ 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 3 1 

1.การอธิบายประโยชน์
ของอาหารที่มีต่อ
ร่างกาย 

อธิบายประโยชน์ของ
อาหารที่มีต่อร่างกาย
โดยมีเนื้อหาถูกต้อง 
และมีการยกตัวอย่าง
ชัดเจน 
 

อธิบายประโยชน์ของ
อาหารที่มีต่อร่างกาย 
โดยมีเนื้อหาถูกต้อง มี
การยกตัวอย่างบ้าง 
แต่ยังไม่ชัดเจน 

อธิบายประโยชน์ของ
อาหารที่มีต่อร่างกาย  
โดยเนื้อหายังไม่
ครอบคลุม และไม่ชัดเจน 

2.การอธิบายหลักการ
เลือกบริโภคอาหาร 
 
 
 

อธิบายหลักการเลือก
บริโภคอาหารได้
ถูกต้อง มีเนื้อหาและ
การยกตัวอย่าง
ประกอบชัดเจน 

อธิบายหลักการเลือก
บริโภคอาหารได้ มี
เนื้อหาถูกต้อง  
 
 

อธิบายหลักการเลือก
บริโภคอาหารได้แต่
เนื้อหายังไม่ครอบคลุม 
 
 

 
 
หมายเหตุ 1.นักเรียนต้องได้คะแนนในหัวข้อการประเมิน แต่ละหัวข้อ 3 คะแนน จึงจะถือว่าผ่าน    
             2.คะแนนที่ได้จากการประเมินไปเทียบเป็นคะแนนเต็ม  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การตอบค าถาม 
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หัวข้อ 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 3 1 

จําแนกอาหารตามหลัก
โภชนาการ 
ได้อย่างถูกต้อง 

เขียนจําแนกอาหาร
ตามหลักโภชนาการได้
ถูกต้องชัดเจน อธิบาย
ประเด็นต่าง ๆ ได้
ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ คือ 
1.บอกส่วนประกอบ 
ของอาหารว่ามี
อะไรบ้าง 
2.บอกหมู่อาหารได้
ถูกต้อง 
3.บอกสารอาหาร 
ที่ร่างกายได้รับ 
4.บอกประโยชน์ของ 
อาหารที่ร่างกายได้รับ 

เขียนจําแนกอาหาร
ตามหลักโภชนาการได้
ถูกต้อง อธิบายประเด็น
ต่าง ๆ 3 ข้อ จาก 4 ข้อ 
 
1.บอกส่วนประกอบ 
ของอาหารว่ามี
อะไรบ้าง 
2.บอกหมู่อาหารได้
ถูกต้อง 
3.บอกสารอาหาร 
ที่ร่างกายได้รับ 
4.บอกประโยชน์ของ 
อาหารที่ร่างกายได้รับ 

เขียนจําแนกอาหาร
ตามหลักโภชนาการได้ 
2 ข้อจาก 4 ข้อ 
 
 
1.บอกส่วนประกอบ 
ของอาหารว่ามี
อะไรบ้าง 
2.บอกหมู่อาหารได้
ถูกต้อง 
3.บอกสารอาหาร 
ที่ร่างกายได้รับ 
4.บอกประโยชน์ของ 
อาหารที่ร่างกายได้รับ 

 
 
หมายเหตุ นักเรียนต้องได้คะแนน 3 คะแนน จึงจะถือว่าผ่าน   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใบงานที่ 8 เรื่อง อาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 
ค าสั่ง โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมบ่งชี ้
 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมบ่งชี ้
1.มีวินัย : 
เข้าเรียนตรงเวลา 
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
ระเบียบ กติกา 
ของห้องเรียน 
 

2.ใฝ่เรียนรู้ : 
มีความตั้งใจ เพียร
พยายามในการเรียน 
สอบถามและแสวงหา
ความรู้ 

3.มุ่งมั่นการท างาน : 
มีความตั้งใจรับผิดชอบ
งานหรือภาระงาน 
ที่มอบหมายด้วยความ
เพียรพยายามให้สําเร็จ 
มีการปรับปรุงพฒันา 
งานอยู่เสมอ 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 
หมายเหตุ มีพฤติกรรม 2 ข้อ ถือว่าผ่าน 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
   1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางและอ่อน 
   2. สมาชิกแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ พร้อมตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง 
   3. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเขียนข้อความต่อไปนี้ให้สอดคล้องกับภาพ 
 
 
 

              
 

.....................................................................                ........................................ .......................... 
 

         
 

.........................................................................           ......................................... ........................... 
 

        
 
.............................................................................           ... ................................................................. 

เกมอาหารและโภชนาการ 

อาหารหมู่ที่ 1 อาหารหมู่ที่ 2 อาหารหมู่ที่ 3 อาหารหมู่ที่ 4 อาหารหมู่ที่ 5 
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.......................................................................          ............................................ ............................. 
 

        
 

.......................................................................           ........................................... .................... 

        
 

........................................................................          ................. ................................................. 

           
 
...........................................................................        .......................................... ........................... 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนจับสลากภาพอาหารจาน และจําแนกส่วนประกอบต่าง ๆ 
            ของอาหารตามหลักโภชนาการอาหารหลัก 5 หมู่ และตอบคําถามให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบ 
ของอาหารมีอะไรบ้าง 

จัดเป็นอาหาร 
หมู่ที่เท่าไร 

สารอาหาร 
ที่ร่างกายได้รับ 

มีอะไรบ้าง 

ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อ
ร่างกาย 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

ใบงานที่ 8 
เรื่อง อาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ 
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ภาพกิจกรรม 
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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