
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรูแ้ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอปุนิสยัอยู่อย่างพอเพียง 
ระดบัชัน้ ม.1  รายวิชา สขุศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสรมิสุขภาพ จ านวน 4 ชัว่โมง 
แผนจดัการเรียนรู้ 4 แผน   

 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร   จ านวน 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2 โภชนบัญญัติ และธงโภชนาการ  จ านวน 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3  หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวยั จ านวน 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 4 ฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหาร   จ านวน 1 ชัว่โมง 
 

โรงเรียนบ้านตาขนุวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แผ่นท่ี 1 ผงัโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะอยูอ่ย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ วัยรุน่กับโภชนาการเพือ่สร้างเสรมิสุขภาพ ระดบัชัน้ ม.1 เวลา 4 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการคดิ 

2. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
1. อยู่อย่างพอเพยีง 
2. รกัความเป็นไทย 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

      4.    มวีนิยั 

ภาระงาน/ช้ินงาน . 
 การก าหนดรายการอาหารส าหรบั
ตนเอง และสมาชิกในครอบครวั 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสรา้งเสรมิสุขภาพ 

(4 แผน 4 ชัว่โมง) 

สาระส าคญั ปัญหาภาวะโภชนาการจะเกิด
จากการรบัประทานอาหารที่มีผลกระทบต่อ

สขุภาพ จึงควรวิเคราะห ์ภาวะโภชนาการของ

ตนเองเพื่อเลือกรบัประทานอาหารท่ีมีคณุคา่

และเหมาะสมกบัวยั 

แผนท่ี 1 ( 1 ชัว่โมง)  
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร และ
โภชนาการ และภาวะโภชนาการ 

มฐ./ตวัชีว้ดั พ 4.1 ม.1/2 
 สาระการเรยีนรู ้อาหารมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย จึงต้องเลือกบรโิภคอาหารให้เหมาะสม
กับวัย โดยคำนึงถึงความประหยดัและคณุค่าทาง
โภชนาการ 

แผนท่ี 2 ( 1 ชัว่โมง)  
เรื่อง โภชนบัญญตั ิ และธงโภชนาการ 
มฐ./ตวัชีว้ดั พ 4.1 ม.1/1 
 สาระการเรยีนรู ้ การเลือกรับประทาน
อาหารตามหลักโภชนบัญญัติและธงโภชนาการ 
จะต้องเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 
 

แผนท่ี 3 ( 1ชัว่โมง)  

เรื่อง หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

มฐ./ตวัชีว้ดั พ 4.1 ม.1/1 ม.1/2 
 สาระการเรยีนรู ้การเลือกรับประทาน
อาหารที่เหมาะสมกับวัย จะต้องรูจ้ักวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการรับประทานอาหาร 

แผนท่ี 4 ( 1 ชัว่โมง)  
เรื่อง ฉลากบนผลติภณัฑ์อาหาร 
มฐ./ตัวช้ีวัด พ 4.1 ม.1/1 ม.1/2 
 สาระการเรยีนรู ้ การเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์อาหาร จะต้องคำนึงถึงข้อมูล
โภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์และ
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 



แผ่นท่ี 2 ผงัภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ วัยรุ่นกับโภชนาการเพือ่สร้างเสรมิสุขภาพ ระดบัชัน้ม.1 เวลา4 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด พ 4.1 ม.1/1 ม.1/2 

สาระสำคัญ ปัญหาภาวะโภชนาการจะเกิดจากการรบัประทาน
อาหารท่ีมีผลกระทบต่อสขุภาพ จึงควรวเิคราะห ์ภาวะโภชนาการ
ของตนเองเพื่อเลือกรบัประทานอาหารที่มคีณุค่าและเหมาะสมกบั
วยั 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.) อธิบายความหมายของอาหารและโภชนาการและคณุค่า
ของอาหารต่อสุขภาพได้  
      2. (P) วิเคราะห์ปัญหาที่เกดิจากภาวะโภชนาการที่มผีลกระทบต่อ
สุขภาพได้  
      3. (A) เห็นความสำคญัของ ภาวะโภชนาการของตนเองเพื่อเลอืก
รับประทานอาหาร 
  สาระการเรียนรู ้ 
ปัญหาภาวะโภชนาการจะเกิดจากการรบัประทานอาหารที่มี
ผลกระทบต่อสขุภาพ จึงควรวเิคราะห ์ภาวะโภชนาการของตนเอง
เพื่อเลือกรบัประทานอาหารที่มคีณุค่าและเหมาะสมกบัวยั 
สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร อธิบาย นำเสนอหน้าช้ัน  
2.ความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพได้  
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบัติงาน 
4.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
     คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

1. ใฝ่เรียนรู้  ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว
สรุปความรูไ้ด้อย่างเหมาะสม   

2. มีวินัย  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบือ้งต้นในขณะปฏิบัติกจิกรรม 
3. อยู่อย่างพอเพียง  คิดและตดัสินใจ วางแผนการปฏิบตัิกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองหรือกลุ่ม เลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ของตนเองและส่วนรวม ช่วยดูแล บำรุง รักษาและใช้
เวลาอย่างคุ้มคา่ 

4. มุ่งมั่นในการทำงาน  อดทน รับผดิชอบงานท่ีได้รับมอบหมายจน
บรรลตุามเป้าหมายที่กำหนดไว้เตม็ความสามารถด้วยความเพียร
พยายาม อดทน 

2. หลกัฐานการเรียนรู้  
ภาระงาน/ชิ้นงาน : การกำหนดรายการอาหารสำหรับตนเอง และสมาชกิในครอบครัว 

 การวัดประเมินผล : ใบงาน 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P -ประเมิน

รายงานการ
ปฏิบัติถูกตอ้ง 

-แบบประเมินการนำ เสนอ
ผลงาน 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้น
ไปผ่านเกณฑ์ 
 
 

ด้าน A -สังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงาน 
-ประเมินคุณ 
ลักษณะอันพึง
ประสงค์                   

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
รายบุคคล 
-แบบสังเกตพฤติกรรม  ราย
กลุ่ม 
-แบบประเมนิคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (5 ประการ) 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้น
ไปผ่านเกณฑ์ 
 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสรา้งเสรมิสุขภาพ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพ แล้วให้นกัเรียนตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ครูสุ่มเลือกนักเรียน 3-5 คน ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูอธิบาย

ให้นักเรียนเข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ของอาหารว่างที่มีต่อร่างกาย 
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่ม 
ร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรู้เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร และโภชนาการ และภาวะ 
โภชนาการ จากหนังสือเรียน  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการศึกษาและสบืค้นความรู้ โดยแบ่งหนา้ที่กนั 
รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในแต่ละประเด็น และผลัดกันซักถามข้อสงสัย จน 
ได้รับคำตอบที่ทำให้เกิดความรู้ความเขา้ใจที่ชัดเจน  
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการเกิดโรคจากภาวะทพุโภชนาการ  
จากนั้นร่วมกันสรุปผล แลว้ส่งตัวแทนนำเสนอ หน้าชั้นเรียน 
1) หนังสือเรียน สขุศึกษา ม.1 2)บัตรภาพ 3) ซีดี  

 แหล่งการเรียนรู้  1)ห้องสมุด 2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
 

 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วัยรุ่นกับโภชนาการเพือ่สรา้งเสรมิสุขภาพ ชั้น ม.1 เวลา 4 ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้ (ใช้การจดักระบวนเรียนรู้  แบบ กลุ่ม 5 ขัน้ตอน 
 
ขัน้ท่ี 1  ทำความรู้จักกันด้วยความสุภาพ  

 

 นักเรียนทุกคนต้องทำความรู้จักและเปิดเผยตัวตนของตนเองเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อนและ
ครอบครัว 
ขั้นที่ 2  อภิปรายภายในกลุ่มว่าทำไมต้องมาอยู่ร่วมกัน 

นักเรียนสร้างความเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
ขั้นที่ 3  เสนอความคิดและหาแนวร่วม  
 นักเรียนแต่ละครหาเหตุผลให้กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ขัน้ที่ 4  ร่วมเป็นโครงสร้างของทีม 
 นักเรียนทุกคนสังเกตทัศนคติของสมาชิกในกลุ่ม กลายเป็นยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขั้นที่ 5  มีความรักในหมู่คณะ  
 นักเรียนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
 
 

 
 

 

 

 

 



แผ่นท่ี 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ วัยรุ่นกับโภชนาการเพือ่สร้างเสรมิสุขภาพ ระดบัชัน้ ม.1 เวลา 4 ชัว่โมง 

 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1. เมื่อตอนเช้านักเรียนรับประทานอะไรบ้าง ในอาหารที่นักเรียนรับประทานนักเรียนคิดว่าจะได้รับ
สารอาหาร ประเภทใดบ้าง 
Q2. นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า ในอาหารที่นักเรียนยกตัวอย่าง มีสารอาหารอะไรบ้างและสารอาหาร
นั้นให้ ประโยชน์หรือโทษอย่างไร 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่การทำงานกลุ่มอย่างไรให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกและให้
งานสำเร็จ ตามเป้าหมายทันเวลาที่กำหนด   

Q4. การปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายงานจากกลุ่ม นักเรียนจำเป็นจะต้องปฏิบัติตน
อย่างไรบ้าง 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลงัเรียน  

Q5. การสืบค้นความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารให้ได้คุณค่าและไม่เกิดภาวะทุกโภชนาการ ให้
สำเร็จ ทันเวลาตามท่ีได้รับมอบหมาย กลุ่มของนักเรียนพิจารณาถึงความเหมาะสมกับปัจจัยใดพร้อมอธิบาย
เชื่อมโยงความ เหมาะสมประกอบ   

Q6. การเลือกรับประทานอาหารในท้องถิ่นมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร 

 

 

 

 



แผ่นท่ี 5 แนวทางท่ีครนู าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จดัการเรียนรู ้
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา  

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้วัยรุ่นกับโภชนาการเพือ่สร้างเสรมิสุขภาพ ระดบัชัน้ ม.1 เวลา 4 ชัว่โมง 

ครผูู้สอนน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจดักิจกรรมการเรยีนรู้ดงัน้ี 

ความรู้ท่ีครตู้องมีก่อนสอน 
1.ประเภทของสารอาหารและสารอาหารที่เหมาะสม
ส าหรบั วยัรุน่  

2. ปัญหาสขุภาพจากการรบัประทานอาหารของ
วยัรุน่ 3. หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
4. จิตวิทยาในการสอน 

คณุธรรมของครใูนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักเมตตาศิษย์  
2. มีความรบัผิดชอบ 

 3. มีความยตุิธรรม  

4. ตรงต่อเวลา 

ประเดน็ มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 
 
เน้ือหา 
 

-ตอ้งการใหผู้เ้รียนรูว้ิธีการ เลือก
กินอาหารอาหารที่ให ้สารอาหาร
ครบไม่เป็นปัญหา ต่อสขุภาพ
และบรรลตุาม มาตรฐานตวัชีว้ดั
คณุลกัษณะอนัพงึ 
ประสงคต์ามที่หลกัสตูรก าหนด 

เนือ้หาวธีิการสืบคน้ความ รู ้เก่ียวกบั
การเลือกกินอาหารท่ี เหมาะสมกบัวยั
สอดคลอ้งกบั มาตรฐาน ตวัชีว้ดั 
เหมาะสมกบัวยั ของผูเ้รียน 

วิเคราะหเ์นือ้หาหลกัสตูร ออกแบบ 
และจดักจิกรรมกา ร เรียนรูไ้ด้
ครบถว้นตามสาระ 

 
เวลา 
 

-ใหเ้วลาพอเหมาะสมกบัการ วาง
แผนการก าหนดรายการ 
สารอาหารใหเ้หมาะสมกบั วยั 
รุน่จดั การเรียนรูไ้ดค้รบถว้น
ตามที่ออกแบบ  

-ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง จดักิจกรรมให ้

เหมาะสมกบัระดบัและกระบวนการ
เรียนรูข้องผูเ้รยีน 

วางแผนปละก ากบัการจดักจิกรรม
การเรียนรูโ้ดยใชเ้วลาเรียน ใหต้รง
ตามเวลาที่ก าหนด 

 
การจดั
กิจกรรม 
 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
ทำงานกลุ่มกระบวนการปฏิบตัิ
กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห ์
-เพื่อใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรม
อย่างทัว่ถงึตามความสามารถ 

-แบ่งกลุ่มผูเ้รียนไดพ้อดีกบัจ านวน 

นกัเรียน  

-ก าหนดกจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม
กบัเวลาที่ก าหนด 

 -มอบหมายภาระงานและชิน้งาน 

เหมาะสมกบัความสามารถของ ผูเ้รียน 
สอดคลอ้งกบัเปา้หมายการ เรียนรู ้
มาตรฐาน และตวัชีว้ดั 

-วางแผนอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห ้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรูเ้ต็มศกัยภาพของ 
ตนเองโดย  

-แบ่งกลุ่มคละความสามารถของ 
นกัเรียน 

 -เตรียมค าาถามกระตุน้ความคิดให ้

พรอ้มตามล าดบักจิกรรมการเรียน -



สงัเกตพฤติกรรมและใหค้วาม 

ช่วยเหลือเมื่อนกัเรียนมีปัญหา 
 
ส่ือ/
อปุกรณ์ 
 

-ต้องการให้ผู้เรยีนได้ปฏิบตัิ 
กิจกรรมได้จริงตามจุดประสงค์
การเรยีนรู้และ ตัวช้ีวัด ท่ีกำหนด
ไว 

-จำนวนใบงาน ใบความรู้และวสัด ุ
อุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น เหมาะสมกบั
กิจกรรมและปริมาณ เพียงพอกับจำนวน
ผู้เรยีน 

-เตรียม สื่ออุปกรณ์ให้พร้อมก่อน การ
จัดกิจกรรม -จัดทำใบความรู้ ใบงาน 
power point ให้พร้อมก่อนจดัการ
เรียนร ู

 
แหล่ง
เรียนรู้ 
 

-เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง เรียนรู้ที่
ใกล้ตัว หาได้ง่ายประหยัดและ
ปลอดภัย 

-ห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและ พล
ศึกษา 

-เตรียมห้องศูนย์การเรียนให้พร้อม 
ผู้เรยีนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและ 
ชุมชน 

 
ประเมินผล 
 

-ตอ้งการประเมินผลเพื่อ 

ตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจ 

และพฒันาการเรียนรูข้อง ผูเ้รียน
ตามตวัชีว้ดัที่ก าหนด 

-ครูใชเ้ครื่องมือและวิธีการวดัผลที่ 
ถกูตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้ง กบั
ตวัชีว้ดัโดยจดัท าใบงาน แบบบนัทึก 
การอ่านสงัเกตพฤตกิรรมการท างาน
รายบคุคล แบบสงัเกตพฤตกิรรมการ
ท างานกลุ่มและแบบประเมิน
คุณลักษณะ 

-ใชว้ธีิการวดัผลตามสภาพจรงิและ 

ทกุคนมี มีส่วนรว่มในการวดัผล 

สะทอ้นผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดไว ้

ตามตวัชีว้ดั และน าผลไปพฒันาการ 
เรียนรูค้รัง้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี 6 ผลท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้เรียนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ วัยรุ่นกับโภชนาการเพือ่สร้างเสรมิสุขภาพ ระดบัชัน้ ม.1 เวลา 4 ชัว่โมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบติัตามหลกั ปศพพ. ดงัน้ี 

ความรู้ท่ีนักเรียนต้องมีก่อน 
1. ประเภทของสารอาหารที่วยัรุน่ควรไดร้บัในแต่ละวนั  

2. อาหารท่ีเหมาะสมส าหรบัวยัรุน่  

3 ความรูเ้รื่อง ปัญหาสขุภาพจากการรบัประทานอาหาร
วยัรุน่ 

คณุธรรมของนักเรียนท่ีจะท าให้การเรียนรู้
ส าเรจ็ 
1. ความสามคัคีในกลุ่ม 

 2. ความรบัผิดชอบ 

 3. แบง่ปันและเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 
มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 

1. ผูเ้รียนน าขอ้มลูจากการสืบ
คน้หา ความรูม้าใชใ้หเ้กิด
ประโยชนก์บัตนเอง สงัคมและ
ชมุชน  

2. ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการ ท 
างานกลุ่ม รูจ้กัการคดิวเิคราะห ์ใน 

การเลือกรบัประทานอาหารที่ ม ี

ประโยชน ์และตอบค าถามไดอ้ยา่ง
เป็น เหตเุป็นผล สามารถน าไปปรบั
ใชใ้น ชวีิตประจ าวนัได ้

1. ผูเ้รียนก าหนดหนา้ที่ของสมาชิก 

ภายในกลุ่มไดเ้หมาะสมกบัวยักบั 

ศกัยภาพของแต่ละคน  

2. ผูเ้รียนรูจ้กัเลือกรบัประทานอาหารที่ 
มีประโยชนแ์ละมีอยูใ่นทอ้งถิ่น  

3. ผูเ้รียนเลือกรบัประทานอาหารใน 

ปรมิาณที่เพยีงพอต่อความตอ้งการ
ของ ตนเอง 

1. วางแผนการท างานกลุ่มอย่าง 
ละเอียดเป็นขัน้ตอน 

 2. เขา้ใจและภาคภมูิใจในการสืบคน้ 

ความรูเ้ก่ียวกบัอาหารท่ีเหมาะกบัวยั 

ของตนเอง 

  

 

 

 

 

 

 



6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตท่ีสมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลง 4 มิติตามหลกั ปศพพ. ดงัน้ี 

                 ดา้น  
องคป์ระกอบ 

สมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วตัถ/ุเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 

 
ความรู ้K 

-รูห้ลกัในการเลือกกิน 

อาหารใหเ้หมาะสม
กบั วยั และรูจ้กัเลือก
กินอาหารในทอ้งถิ่นท่ี
มีประโยชนไ์ด่อยา่ง
ถกูตอ้งและประหยดั 

-มีความรูใ้นการจดัแบ่ง 
หน ้าที่ภายในกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม 

 -มีความรูใ้นการปฏิบตัิ 
ตนที่จะท างานรว่มกบั 

ผูอ้ื่น 

-มีความรูใ้นการดแูล 

รกัษาความสะอาด
การ จดัการขยะตา่งๆ
อย่าง ถกูตอ้ง
หลงัจากปฏิบตั ิ

กิจกรรมแลว้เสรจ็ 

-มี ค ว า ม รู ้เ ก่ี ย 
ว กบัประโยชนข์อง
อาหาร แต่ละชนิดที่
มีอยู่ในแต่ ละ
ทอ้งถิ่น 

 
ทกัษะ P 

-เลือกใชว้ตัถดุิบ วสัด ุ

แ ละอปุกรณถ์กูตอ้ง
เหมาะสมและถกูวิธีมี 
ความปลอดภยัและ
ประหยดั  

-ปฏิบตัิงานรว่มกนัตาม 

บทบาทและหนา้ที่ มี 
การแบ่งปันความรูใ้น กา
รท างานรว่มกนั 

-รกัษาความสะอาด 
รูจ้กั เลือกวตัถดุิบที่
ไม่ก่อใหเ้กิดผลเสีย
ต่อสิ่งแวดลอ้ม  

-ประกอบอาหาร
เองได ้โดยการใช้
วตัถดุิบที่ เป็น
เอกลกัษณข์องแต่ 
ละทอ้งถิ่น 

 
ค่านิยม A 

-เห็นความส าคญัของ 
การใชว้สัดอุปุกรณใ์น 

การสืบคน้ขอ้มลูอยา่ง 
ประหยดัและคุม้ค่า  

-มีความรบัผิดชอบต่อ 

การท างานของกลุ่ม -

ยอมรบัความคิดเห็น เกดิ
ความรกัความสามคัคี
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

-มีจิตส านกึในการ
รกัษา สภาพแวดลอ้ม
ของหอ้ง ใหส้ะอาด
เป็นระเบียบ 

เรียบรอ้ย  

-เกดิความตระหนกั
ใน การใชว้ตัถดุิบที่
เป็น เอกลกัษณข์อง
แต่ละ ทอ้งถิ่นอย่าง
ภาคภมูิใจ 

สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลย ี

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลย ี

น าไปสู่ความยัง่ยืน 
หลกัทรงงานในหลวงรชักาล 9   
ขอ้ที ่23 รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรชักาลที ่10  
ขอ้ที ่เป็นพลเมืองที่ดี 
SDGs 17 เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
เป้าหมายที ่4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



 

 

 

 
 


