
แผนการจัดการเรียนรู.ท่ี 3 

กลุ$มสาระการเรียนรู/สุขศึกษาและพลศึกษา         สาระการเรียนรู/พ้ืนฐาน 

วิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา    พ 21101        ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 1 

หน$วยการเรียนรู/ วัยรุ$นกับโภชนาการเพ่ือสร/างเสริมสุขภาพ  เร่ือง หลักการเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย  

เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู. 

พ 4.1 เห็นคุณค$าและมีทักษะในการสร/างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การปTองกันโรคและการ 

สร/างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด พ 4.1 ม.1/1 เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 

2. สาระสำคัญ :  วัยรุ$นเปXนช$วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด/านร$างกาย จิตใจและสังคมอย$างชัดเจน สิ่งที่มีอิทธิพล

ต$อพัฒนาการด/านร$างกาย คือ อาหาร ดังนั้น วัยรุ$นควรมีความรู/ในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารให/เหมาะสม

กับวัยของตน เพ่ือให/ร$างกายมีพัฒนาการอย$างสมวัย  

3. จุดประสงคDการเรียนรู. 

   1. ผู/เรียนบอกความหมายและความสำคัญของโภชนาการได/ (K) 

   2. ผู/เรียนจัดเมนูอาหารหรือเลือกบริโภคอาหารตามธงโภชนาการโดยประยุกตbใช/เศรษฐกิจพอเพียงได/ (P) 

   3. ผู/เรียนเห็นคุณค$าและประโยชนbของการเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสร/างเสริมสุขภาพ (A)   

4. สาระการเรียนรู.  (ตัวช้ีวัด 1.1.1 เน้ือหา) 

   1. การเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย  

   2. อาหารเฉพาะกลุ$มบุคคล 

5. สมรรถนะสำคัญ 

   1. ความสามารถในการส่ือสาร 

 - การอธิบายแลกเปล่ียนความคิด การนำเสนอหน/าช้ันเรียน 

   2. ความสามารถในการคิด  

 - การจัดระบบความคิดเปXนแผนผังความคิด 

   3. ความสามารถในการใช/ทักษะชีวิต 

 - การนำแนวทางการสร/างเสริมสุขภาพไปประยุกตbใช/ในชีวิตประจำวัน 

   4. ความสามารถในการใช/เทคโนโลยี 

 - การสืบค/นข/อมูล การทำแบบทดสอบออนไลนb 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงคD 

 1. ซ่ือสัตยb สุจริต  ทำแบบทดสอบหลังเรียนด/วยความสามารถของตนเอง 

 2. มีวินัย  เข/าเรียนต/องต$อเวลา ปฏิบัติตามข/อตกลงในช้ันเรียน 

 3. ใฝkเรียนรู/  ต้ังใจเรียน แสวงหาความรู/ใหม$แล/วสรุปเปXนความรู/ 



 4. อยู$อย$างพอเพียง คิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีได/รับมอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพตนเอง/กลุ$ม 

เลือกใช/วัสดุในการสร/างสรรคbแผนผังความคิด เรียนรู/อย$างประหยัด  ใช/ความรู/สติปlญญาเตรียมพร/อมและวาง

แผนการปฏิบัติกิจกรรมอย$างอดทนเปXนระบบรอบคอบ สมเหตุสมผล  

 5. มุ$งม่ันในการทำงาน   อดทนต้ังใจรับผิดชอบทำงานสำเร็จตามท่ีได/รับมอบหมาย 

 

 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู. 

   ข้ันท่ี 1 สร.างความสนใจ (engagement) (5 นาที) 

1. ครูให/ผู/เรียนร$วมกันแบ$งกลุ$ม ๆ ละ 4 - 5 คน ตามความสมัครใจ และกำหนดหน/าท่ีของสมาชิก 

ภายในกลุ$มเปXน หัวหน/ากลุ$ม เลขานุการกลุ$ม และสมาชิกภายในกลุ$ม (ตัวช้ีวัด1.8.1)                                                                                     

2. ครูและผู/เรียนทบทวนความรู.เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการและธงโภชนาการเพ่ือเช่ือมโยง 

ความรู.เดิม กับเน้ือหาท่ีจะเรียนใหมc(ตัวช้ีวัด1.2.1 ทบทวนความรู.) โดยครูให/ผู/เรียนยกตัวอยcาง( ตัวช้ีวัด

1.2.2 และ 1.2.3 ชcวยเหลือผู.เรียน) อาหารท่ีผู/เรียนรับประทานตอนเช/าและอาหารท่ีตนเองชอบรับประทาน

แล/วร$วมกันวิเคราะหb ด/วยคำถาม(ตัวช้ีวัด1.2.3) 

    Q1. เม่ือตอนเช/าผู/เรียนรับประทานอะไรบ/าง อาหารท่ีผู/เรียนรับประทานผู/เรียนคิดว$าจะได/รับ

สารอาหารประเภทใดบ/าง 

3. ครูใช.คำถามกระตุ.นคิด(ตัวช้ีวัด1.7.2) ให/ผู/เรียนรู/เปTาหมายการเรียน โดยใช/คำถาม 

    Q2 ผู/เรียนจะทราบได/อย$างไรว$า ในอาหารท่ีผู/เรียนยกตัวอย$าง มีสารอาหารอะไรบ/างและ 

สารอาหารน้ันให/ ประโยชนbหรือโทษอย$างไร 

               Q3 ผู/เรียนคิดว$า การเลือกกินอาหารให/ครบ 5 หมู$ ได/ถูกต/องและเหมาะสมจะมีประโยชนbต$อ

ผู/เรียนอย$างไร 

   ข้ันท่ี 2 สำรวจและค.นหา (exploration) (20 นาที) 

 1.ผู/เรียนแต$ละคนศึกษาใบสรุปความรู. เร่ืองการเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย (ตัวช้ีวัด1.3.1

ออกแบบกิจกรรม)      

         2.ครูตรวจสอบความรู.ความเข.าใจของผู.เรียน(ตัวช้ีวัด1.6.1) ท่ีได/จากการอ$านใบสรุปความรู/ก$อนท่ี

จะร$วมกันอธิบายเก่ียวกับคุณค$าของอาหารแต$ละชนิดด/วยการใช/คำถาม  

     Q4 จากการศึกษาความรู/ จากหนังสือแบบเรียนและPower point (ตัวช้ีวัด1.7.3) ผู/เรียน

ทราบหรือไม$ว$ามีวิธีการสังเกตอย$างไร บ/างว$าอาหารท่ีผู/เรียนรับประทานปลอดภัยหรือไม$  

 3. ครูช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในใบกิจกรรม และใช/คำถาม      

     Q5 ผู/เรียนวางแผนแบcงหน.าท่ีการทำงานกลุ$มอย$างไรให/เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิก

และให/งานสำเร็จ ตามเปTาหมายทันเวลาท่ีกำหนด(ตัวช้ีวัด1.8.1กำหนดเปnาหมายการเรียนรู.)  

               Q6 ผู/เรียนจำเปXนจะต/องปฏิบัติตนอย$างไรบ/างจึงจะปฏิบัติกิจกรรมให/สำเร็จตามท่ีได/รับมอบหมาย

งานจากกลุ$ม  



  Q7 การบันทึกการอcาน(ตัวช้ีวัด1.3.3 สรุปความรู.)ท่ีได/โดยไม$ลอกของกลุ$มอ่ืนจะส$งผลดีต$อผู/

ปฏิบัติอย$างไร และเปXนคุณธรรมด/านใด ให/ผู/เรียนได/วางแผนการทำงานและร$วมกันอภิปรายถึงความสำคัญของ

การมีคุณธรรมท้ังของตัวเองและของกลุ$มท่ีจะ ทำให/งานได/รับมอบหมายประสบความสำเร็จตามเวลาท่ีกำหนด  

ข้ันท่ี 3 อธิบายและลงข.อสรุป (explanation) (20 นาที) 

1. ผู/เรียนในแต$ละกลุ$มร$วมกันวิเคราะหDอาหาร(ตัวช้ีวัด1.3.1) แต$ละชนิดท่ีมีคุณค$าต$อร$างกาย 

2. ผู/เรียนร$วมกันอภิปรายภายในกลุcม (ตัวช้ีวัด1.3.1) เก่ียวกับคุณค$าของอาหาร 

3. ครูให/ผู/เรียนกลุ$มตัวอย$างนำเสนอรายงาน (ตัวช้ีวัด1.3.3 สรุปความรู.)การเลือกรับประทาน 

อาหารให/ครบ 5 หมู$ ท่ีเพียงพอต$อความต/องการของร$างกาย หน.าช้ันเรียน จำนวน 3 กลุ$ม เน/นกลุ$มผู/เรียนท่ีมี

จิตอาสา กลุ$มละ 5 นาที  โดยผู/เรียนต/องวางแผนนำเสนอในเวลาท่ีกำหนด  

4. ผู/เรียนและครูร$วมกันสรุป โดยครูต้ังคำถามว$า ผู/เรียนจะสังเกตเพ่ือน ๆ ได/อย$างไรว$าใครมี 

ภาวะทุพโภชนาการบ/าง  

 Q9 การเลือกกินอาหารให/เหมาะสมกับวัยน้ัน ควรเลือกกินอย$างไร จะกำจัดเศษอาหารท่ีเหลือ 

ได/อย$างไร ท่ีไม$มีผล ต$อส่ิงแวดล/อม  

 Q10 อุปกรณbหรือภาชนะท่ีใช/แล/วจะมีวิธีทำความสะอาดอย$างไรและเก็บรักษาอุปกรณbอย$างไร 

ให/ปลอดภัย  

 Q11 อาหารชนิดใดบ/างเปXนอาหารประจำท/องถ่ินท่ีมีประโยชนbต$อร$างกาย คำถามกระตุ/นความคิด 

เพ่ือปลูกฝlงหลัก คิดพอเพียงหลังเรียนมาให/ผู/เรียนร$วมกันตอบเพ่ืออธิบายวิธีการ เลือกรับประทานอาหาร

เพ่ือให/ได/รับสารอาหารไม$มากไม$น/อยจนเกินไป จะได/ไม$เกิดภาวะโภชนาการขาด หรือภาวะทุพโภชนาการ    

5. ผู/เรียนรcวมกันวิเคราะหDถอดบทเรียน (ตัวช้ีวัด1.4.2) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีนำมาใช/ในการในกระบวนการเรียนรู/ ครูและผู/เรียนร$วมกันสรุปเช่ือมโยงคำตอบจากคำถามทีละข/อให/

สอดคล/องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช/ชุดคำถามในใบกิจกรรม         

  Q12 การปฏิบัติกิจกรรมการสืบค/นความรู/ในเร่ืองอาหารได/สำเร็จน้ันจำเปXนต/องมีความรู/

อะไรบ/าง  

  Q13 การปฏิบัติกิจกรรมการสืบค/นความรู/ในเร่ืองอาหารได/สำเร็จน้ันจำเปXนต/องมีคุณธรรม

ข/อใดบ/างอธิบายเหตุผล ประกอบ  

  Q14 เพราะเหตุใดผู/เรียนจึงต/องปฏิบัติกิจกรรมการสืบค/นความรู/ในเร่ืองอาหาร 

 Q15 การเลือกรับประทานอาหารในท/องถ่ินมีประโยชนbกับผู/เรียนอย$างไร 

 Q16 การสืบค/นความรู/เก่ียวกับการเลือกรับประทานอาหารให/ได/คุณค$าและไม$เกิดภาวะทุพ

โภชนาการ ให/สำเร็จ ทันเวลาตามท่ีได/รับมอบหมาย กลุ$มของผู/เรียนพิจารณาถึงความเหมาะสมกับปlจจัย

ใดพร/อมอธิบายเช่ือมโยงความ เหมาะสมประกอบ  

 Q17 การการสืบค/นความรู/เก่ียวกับการเลือกรับประทานอาหารให/ได/คุณค$าและไม$เกิดภาวะ

ทุพโภชนาการ ให/สำเร็จ ทันเวลามีการวางแผนด/วยความรอบคอบอย$างไร  



 Q18 หลังจากผู/เรียนได/เรียนรู/เร่ือง การเลือกกินอาหารให/เหมาะสมกับวัยแล/วผู.เรียนจะ

ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอยcางไรเพ่ือให.การดำรงชีวิตของผู.เรียนมีสุขภาพท่ีดี (ตัวช้ีวัด1.4.1 

เช่ือมโยงกับชีวิตประจำวัน)                                                                                                                                                                                     

ข้ันท่ี 4 ขยายความรู. (elaboration) (10 นาที) 

1. ให.ผู.เรียนรcวมกันแสดงความคิดเห็น ซักถามแนวทางการจัดกิจกรรมสร.างเสริมสุขภาพ 

ด.วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเพ่ือนกลุcมอ่ืน ๆ (ตัวช้ีวัด1.5.1 และ1.5.2) 

2. ให/ผู/เรียนแต$ละคนนำความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับการเลือกกินอาหารให.เหมาะสมกับวัย 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช.ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสม (ตัวช้ีวัด1.5.3)ตามฤดูกาล

ในท/องถ่ินของตนเอง แล.วมานำเสนอในช่ัวโมงถัดไป(ตัวช้ีวัด1.8.3) 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน (evaluation) (5 นาที) 

    1. ผู/เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน(ตัวช้ีวัด1.8.2)หน$วยการเรียนรู/ อาหารสร.างเสริมสุขภาพอยcาง

พอเพียง โดยการทำแบบทดสอบออนไลนb   

         2. ครูประเมินการเรียนรู/ของผู/เรียน  โดยสังเกตพฤติกรรมของผู/เรียนขณะเข/าร$วมกิจกรรมการตอบ

คำถามในช้ันเรียน(ตัวช้ีวัด1.6.1)  ประเมินผลการสืบค/น ประเมินการทำแผนผังความคิด ประเมินการ

นำเสนอ สังเกตกระบวนการทำงานกลุ$ม และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคbโดยใช/แบบประเมินตาม

สภาพจริง(ตัวช้ีวัด1.6.2) และแจ/งผลการประเมินให/ผู/เรียนทราบ(ตัวช้ีวัด1.6.3) 

 

      

 

 

8. ส่ือการเรียนรู. / แหลcงการเรียนรู. 

    สื่อการเรียนรู. : 1. สื่อการเรียนการสอน Power Point ประกอบการสอน เรื่อง วัยรุ$นกับโภชนาการเพื่อสร/าง

เสริมสุขภาพด/วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ตัวช้ีวัด 1.1.3 ใช.ส่ือประกอบบทเรียน) 

                      2. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา มัธยมศึกษาปDท่ี 1 บริษัทอักษรเจริญทัศนb 

    3. ใบงานความรู/ “อาหารสร/างเสริมสุขภาพอย$างพอเพียง” 

 4. อุปกรณbการทำแผนผังความคิด 

    แหลcงเรียนรู. : 1. แหล$งการเรียนรู/อ่ืนๆ เช$น ห/องสมุด เว็บไซตbทางอินเทอรbเน็ต คิวอารbโค/ด 

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู. 

   ภาระงาน/ช้ินงาน 

1. แผนผังความคิด เร่ือง วัยรุ$นกับโภชนาการเพ่ือสร/างเสริมสุขภาพ 

2. แบบทดสอบหลังเรียน 

    การวัดและประเมินผลการเรียนรู. 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑD 



 (K) 1. ผู/เรียนบอก

ความหมายและ

ความสำคัญของ

โภชนาการได/  

1. ตรวจแผนผังความคิด 

 

2. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 

1. แบบประเมินแผนผัง

ความคิด 

2. แบบทดสอบหลังเรียน 

ระดับคุณภาพดี  

 

7 คะแนนข้ึนไป 

 

 (P) 2. ผู/เรียนจัด

เมนูอาหารหรือเลือก

บริโภคอาหารตาม  

ธงโภชนาการโดย

ประยุกตbใช/เศรษฐกิจ

พอเพียงได/  

1. ตรวจแผนผังความคิด 

 

2. ประเมินการนำเสนอ 

 

3. สังเกตการทำงาน 

1. แบบประเมินทักษะ

กระบวนการ 

2. แบบประเมินการนำเสนอ 

 

3. แบบประเมินการทำงาน 

ระดับคุณภาพดี  

 

ระดับคุณภาพดี  

 

ระดับคุณภาพดี  

 (A) 3. ผู/เรียนเห็น

คุณค$าและประโยชนb

ของการเลือก

รับประทานอาหาร

เพ่ือสร/างเสริม

สุขภาพ  

1. ผู/เรียนส$งแผนผังความคิด 

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

ระหว$างการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู/และการทำงานท่ี

มอบหมาย 

1. แบบประเมินใบงาน 

2. แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงคb  

ระดับคุณภาพดี  

ระดับคุณภาพดี  

 

11.   บันทึกหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู. 

ตัวช้ีวัดท่ี 1. ผู/เรียนสามารเข/าถึงส่ิงท่ีเรียนและเข/าใจบทเรียน 

1. ผลการจัดการเรียนรู/ 

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

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

2. ปlญหา/อุปสรรค 

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

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

3. แนวทางแก/ไข  

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

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

 4. ผลการแก/ไขปlญหาท่ีส$งผลลัพธbท่ีดีต$อผู/เรียน 

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

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

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2. ผู/เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู/หรือประสบการณbเดิมกับการเรียนรู/ใหม$ 



1. ผลการจัดการเรียนรู/ 

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

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

2. ปlญหา/อุปสรรค 

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

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

3. แนวทางแก/ไข  

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

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

 4. ผลการแก/ไขปlญหาท่ีส$งผลลัพธbท่ีดีต$อผู/เรียน 

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

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

ตัวช้ีวัดท่ี 3. ผู/เรียนได/สร/างความรู/เอง หรือได/สร/างประสบการณbใหม$จากการเรียนรู/ 

1. ผลการจัดการเรียนรู/ 

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

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

2. ปlญหา/อุปสรรค 

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

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

3. แนวทางแก/ไข  

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

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

 4. ผลการแก/ไขปlญหาท่ีส$งผลลัพธbท่ีดีต$อผู/เรียน 

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

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

ตัวช้ีวัดท่ี 4. ผู/เรียนได/รับการกระตุ/นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู/ 

1. ผลการจัดการเรียนรู/ 

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

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

2. ปlญหา/อุปสรรค 

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

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

3. แนวทางแก/ไข  



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

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

 4. ผลการแก/ไขปlญหาท่ีส$งผลลัพธbท่ีดีต$อผู/เรียน 

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

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

 

ตัวช้ีวัดท่ี 5. ผู/เรียนได/รับการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญจากการเรียนรู/ 

1. ผลการจัดการเรียนรู/ 

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

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

2. ปlญหา/อุปสรรค 

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

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

3. แนวทางแก/ไข  

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

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

 4. ผลการแก/ไขปlญหาท่ีส$งผลลัพธbท่ีดีต$อผู/เรียน 

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

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

ตัวช้ีวัดท่ี 6. ผู/เรียนได/รับข/อมูลสะท/อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู/ 

1. ผลการจัดการเรียนรู/ 

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

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

2. ปlญหา/อุปสรรค 

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

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

3. แนวทางแก/ไข  

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

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

 4. ผลการแก/ไขปlญหาท่ีส$งผลลัพธbท่ีดีต$อผู/เรียน 

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

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

ตัวช้ีวัดท่ี 7. ผู/เรียนได/รับการพัฒนาการเรียนรู/ในบรรยากาศช้ันเรียนท่ีเหมาะสม 



1. ผลการจัดการเรียนรู/ 

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

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

2. ปlญหา/อุปสรรค 

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

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

3. แนวทางแก/ไข  

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

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

 4. ผลการแก/ไขปlญหาท่ีส$งผลลัพธbท่ีดีต$อผู/เรียน 

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

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

 

ตัวช้ีวัดท่ี 8. ผู/เรียนสามารถกำกับการเรียนรู/และมีการเรียนรู/แบบนำตนเอง 

1. ผลการจัดการเรียนรู/ 

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

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

2. ปlญหา/อุปสรรค 

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

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

3. แนวทางแก/ไข  

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

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

 4. ผลการแก/ไขปlญหาท่ีส$งผลลัพธbท่ีดีต$อผู/เรียน 

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

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

 

 

 

      ลงช่ือ                                  ผู/สอน   

                           (นางสาวนันทวรรณ ศรีคำ)                              

                               ครูผู/สอน                                

 



 

 


