
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรูแ้ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอปุนิสยัอยู่อย่างพอเพียง 
ระดบัชัน้ ม.1  รายวิชา สขุศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง สมรรถภาพทางกาย จ านวน 3 ชัว่โมง 
แผนจดัการเรียนรู้ 2 แผน   

 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย  จ านวน 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย       จ านวน 2 ชัว่โมง 
 

โรงเรียนบ้านตาขนุวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แผ่นท่ี 1 ผงัโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะอยูอ่ย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ระดบัชัน้ ม.1 เวลา 2 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการคดิ 

2. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
1. อยู่อย่างพอเพยีง 
2. รกัความเป็นไทย 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

      4.    มวีนิยั 

ภาระงาน/ช้ินงาน . 
 รายงานผลการปฏิบตัตินตามวิธีการ
สรา้งเสรมิและปรบัปรุงสมรรถภาพทาง
กายตามผลการทดสอบ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

สมรรถภาพทางกาย 

(2 แผน 3 ชัว่โมง) 

สาระส าคญั การสร้างเสรมิและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย ควรพิจารณาถึงผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างถูกวิธีของแต่
ละบุคคล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 
 

แผนที่ 1 ( 1 ชั่วโมง)  
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย   

มฐ./ตวัชีว้ดั พ 4.1 ม.1/4 
 สาระการเรยีนรู ้สมรรถภาพทางกายของ
แต่ละบุคคลย่อมมคีวามแตกต่างกนั จงึควร
ศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถภาพใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 
 

แผนท่ี 2 ( 2 ชัว่โมง)  
เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
มฐ./ตัวช้ีวัด พ 4.1 ม.1/4 
 สาระการเรยีนรู ้ การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเป็นการประเมินความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะส่วน
ต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งควรทดสอบสมรรถภาพ
ให้ถูกวิธีเพื่อนำผลการทดสอบมาใช้ในการ
ปรับปรุง และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 



แผ่นท่ี 1 ผงัภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design) 

วิชา สขุศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู ้สขุศึกษาและพลศึกษา 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ระดับชั้น ม.1  เวลา 2  ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด พ 4.1 ม.1/4 

สาระสำคัญ การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นการประเมิน
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ใน
ร่างกาย ซึ่งควรทดสอบสมรรถภาพให้ถูกวิธีเพื่อนำผลการทดสอบมาใช้ใน
การปรับปรุง และเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ 
      1. (K.) อธิบายความหมายของสมรรถภาพทางกายได ้    

  2. (P) วิเคราะห์วิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายได ้    

      3. (A) เห็นความสำคญัของ ของสมรรถภาพทางกาย     
  สาระการเรียนรู ้ 
การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นการประเมินความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งควร
ทดสอบสมรรถภาพให้ถูกวิธีเพื่อนำผลการทดสอบมาใช้ในการปรับปรุง 
และเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร อธิบาย นำเสนอหน้าช้ัน  
2.ความสามารถในการคดิ วิเคราะห์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบัติงาน 
4.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
     คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

1. ใฝ่เรียนรู้  ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว
สรุปความรูไ้ด้อย่างเหมาะสม   

2. มีวินัย  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบือ้งต้นในขณะปฏิบัติกจิกรรม 
3. อยู่อย่างพอเพียง  คิดและตดัสินใจ วางแผนการปฏิบตัิกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองหรือกลุ่ม เลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ของตนเองและส่วนรวม ช่วยดูแล บำรุง รักษาและใช้เวลาอย่าง
คุ้มค่า 

4. มุ่งมั่นในการทำงาน  อดทน รับผดิชอบงานท่ีได้รับมอบหมายจน
บรรลตุามเป้าหมายที่กำหนดไว้เตม็ความสามารถด้วยความเพียรพยายาม 
อดทน 
                
 

2. หลกัฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : รายงานผลการปฏบิัติตนตามวิธกีารสร้างเสริมและปรับปรงุ

สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 

 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 
 

 
ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

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

ให้นักเรียนเข้าใจถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่ม 
ร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรู้เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกายจากหนังสือเรียน  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการศึกษาและสบืค้นความรู้ โดยแบ่งหนา้ที่กนั 
รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในแต่ละประเด็น และผลัดกันซักถามข้อสงสัย จน 
ได้รับคำตอบที่ทำให้เกิดความรู้ความเขา้ใจที่ชัดเจน  
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
จากนั้นร่วมกันสรุปผล แลว้ส่งตัวแทนนำเสนอ หน้าชั้นเรียน 
1) หนังสือเรียน สขุศึกษา ม.1 2)บัตรภาพ 3) ซีดี  

 แหล่งการเรียนรู้  1)ห้องสมุด 2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
 

 

 



แผ่นท่ี ๒ แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1เร่ืองการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ระดับชั้น ม1. เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา  

7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจดักระบวนเรียนรู้  แบบกลุ่ม 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 ๓ ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี1เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ระดบัชัน้ม.1 เวลา 2 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 
 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 
 Q1. นักเรียนเคยคิดที่จะออกกำลังกายหรือไม่ ถ้าเคย เหตุผลที่นักเรียนคิดอยากจะออกกำลังกายคืออะไร 

Q2. นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า การทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นให้ ประโยชน์อย่างไร 
 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่การทำงานกลุ่มอย่างไรให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกและให้
งานสำเร็จ ตามเป้าหมายทันเวลาที่กำหนด   

Q4. การปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายงานจากกลุ่ม นักเรียนจำเป็นจะต้องปฏิบัติตน
อย่างไรบ้าง 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลงัเรียน  

Q5. การสืบค้นความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้สำเร็จ ทันเวลาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
กลุ่มของนักเรียนพิจารณาถึงความเหมาะสมกับปัจจัยใดพร้อมอธิบายเชื่อมโยงความ เหมาะสมประกอบ   

Q6. การทดสอบสมรรถภาพทางกายมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี ๔ แนวทางท่ีครนู าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จดัการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี1เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ระดบัชัน้ ม.1 เวลา 2 ชัว่โมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา 

ครผูู้สอนน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 
หลกัการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดงัน้ี         

ความรู้ท่ีครตู้องมีก่อนสอน 
1.การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

2. ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น  

3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

4. จิตวิทยาในการสอน 

คณุธรรมของครใูนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักเมตตาศิษย์  

2. มีความรบัผิดชอบ 

 3. มีความยตุิธรรม  

4. ตรงต่อเวลา 

ประเดน็ มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 
 
เน้ือหา 
 

-ตอ้งการใหผู้เ้รียนรูว้ิธีการ 
องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย  

ต่อสขุภาพและบรรลตุาม มาตรฐาน
ตวัชีว้ดัคณุลกัษณะอนัพงึ 
ประสงคต์ามที่หลกัสตูรก าหนด 

เนือ้หาวธีิการสืบคน้ความ รู ้
เก่ียวกบัการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
สอดคลอ้งกบั มาตรฐาน 
ตวัชีว้ดั เหมาะสมกบัวยั 

ของผูเ้รียน 

วิเคราะหเ์นือ้หาหลกัสตูร 
ออกแบบ และจดักจิกรรมกา ร 
เรียนรูไ้ดค้รบถว้นตามสาระ 

 
เวลา 
 

-ใหเ้วลาพอเหมาะสมกบัการ วาง
แผนการก าหนดรายการ รุน่จดั การ
เรียนรูไ้ดค้รบถว้นตามที่ออกแบบ  

-ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง จดั
กิจกรรมให ้เหมาะสมกบั
ระดบัและกระบวนการ
เรียนรูข้องผูเ้รยีน 

วางแผนปละก ากบัการจดั
กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้วลา
เรียน ใหต้รงตามเวลาที่ก าหนด 

 
การจดั
กิจกรรม 
 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการทำงาน
กลุ่มกระบวนการปฏิบัติกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห ์
-เพื่อใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมอยา่ง
ทัว่ถงึตามความสามารถ 

-แบ่งกลุ่มผูเ้รียนไดพ้อดีกบั
จ านวน นกัเรยีน  

-ก าหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้
เหมาะสมกบัเวลาที่ก าหนด 

 -มอบหมายภาระงานและ
ชิน้งาน เหมาะสมกบั
ความสามารถของ ผูเ้รียน 
สอดคลอ้งกบัเปา้หมายการ 
เรียนรูม้าตรฐาน และ
ตวัชีว้ดั 

-วางแผนอย่างรอบคอบ 
ระมดัระวงั ในการจดักจิกรรม
การเรียนรูใ้ห ้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู ้
เต็มศกัยภาพของ ตนเองโดย  

-แบ่งกลุ่มคละความสามารถ
ของ นกัเรียน 

 -เตรียมค าาถามกระตุน้
ความคิดให ้พรอ้มตามล าดบั
กิจกรรมการเรยีน -สงัเกต



พฤติกรรมและใหค้วาม 

ช่วยเหลือเมื่อนกัเรียนมีปัญหา 
 
ส่ือ/
อปุกรณ์ 
 

-ต้องการให้ผู้เรยีนได้ปฏิบตัิ กิจกรรม
ได้จริงตามจดุประสงค์การเรียนรู้และ 
ตัวช้ีวัด ท่ีกำหนดไว 

-จำนวนใบงาน ใบความรู้
และวัสดุ อุปกรณ์ที่มีใน
ท้องถิ่น เหมาะสมกับ
กิจกรรมและปริมาณ 
เพียงพอกับจำนวนผู้เรยีน 

-เตรียม สื่ออุปกรณ์ให้พร้อม
ก่อน การจัดกิจกรรม -จัดทำใบ
ความรู้ ใบงาน power point 
ให้พร้อมก่อนจัดการเรียนร ู

 
แหล่ง
เรียนรู้ 
 

-เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง เรียนรู้ทีใ่กล้
ตัว หาได้ง่ายประหยัดและปลอดภยั 

-ห้องศูนย์การเรียนรู้สุข
ศึกษาและ พลศึกษา 

-เตรียมห้องศูนย์การเรียนให้
พร้อม ผู้เรียนสามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ใหเ้กิดประโยชนต์่อตนเอง
ครอบครัวและ ชุมชน 

 
ประเมินผล 
 

-ตอ้งการประเมินผลเพื่อ ตรวจสอบ
ความรูค้วามเขา้ใจ และพฒันาการ
เรียนรูข้อง ผูเ้รียนตามตวัชีว้ดัที่
ก าหนด 

-ครูใชเ้ครื่องมือและวิธีการ
วดัผลที่ ถกูตอ้งเหมาะสม
และสอดคลอ้ง กบัตวัชีว้ดั
โดยจดัท าใบงาน แบบ
บนัทึก การอ่านสงัเกต
พฤติกรรมการท างาน
รายบคุคล แบบสงัเกต
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม
และแบบประเมิน
คุณลักษณะ 

-ใชว้ธีิการวดัผลตามสภาพจรงิ
และ ทกุคนมี มีสว่นรว่มในการ
วดัผล สะทอ้นผลการเรียนรูท้ี่ก 
าหนดไว ้ตามตวัชีว้ดั และน า
ผลไปพฒันาการ เรยีนรูค้รัง้
ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นท่ี ๕ ผลท่ีจะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ระดับชั้น ม.1 เวลา 2ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา 

 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบติัตามหลกั ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลกัการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดงัน้ี          
 

ความรู้ท่ีนักเรียนต้องมีก่อน 
1. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

2. การทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับวัยรุ่น  

3 ความรู้เรื่อง ปัญหาจากการฉลากบนผลิตภณัฑ์อาหาร 

คณุธรรมของนักเรียนท่ีจะท าให้การเรียนรู้ส าเรจ็ 
1. ความสามัคคีในกลุม่ 

 2. ความรับผิดชอบ 

 3. แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 

1. ผู้เรยีนนำข้อมูลจากการสืบ
ค้นหา ความรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง สังคมและ
ชุมชน  

2. ผู้เรยีนเกิดทักษะกระบวนการ ท 
างานกลุ่ม รู้จักการคิดวิเคราะห์ 
ใน การเลือกรับประทานอาหารที่ 
มี ประโยชน์ และตอบคำถามได้
อย่างเป็น เหตเุป็นผล สามารถ
นำไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได ้

1. ผู้เรยีนกำหนดหน้าท่ีของสมาชิก ภายใน
กลุ่มได้เหมาะสมกับวัยกับ ศักยภาพของ
แต่ละคน  

 

1. วางแผนการทำงานกลุม่อย่าง ละเอียดเป็น
ขั้นตอน 

 2. เข้าใจและภาคภูมิใจในการสืบค้น ความรู้
เกี่ยวกับอาหารที่เหมาะกับวัย ของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตท่ีสมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลง 4 มิติ ตามหลกั ปศพพ. ดงัน้ี 

                 ดา้น  
องคป์ระกอบ 

สมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วตัถ ุ สงัคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 

 
ความรู ้K 

-รู้หลักในการใช้การ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายให้เหมาะสม  

-มีความรู้ในการ
จัดแบ่ง หน้าท่ีภายใน
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
 -มีความรู้ในการ
ปฏิบัติ ตนที่จะทำงาน
ร่วมกับ ผู้อื่น 

-มีความรู้ในการดูแล 
รักษาความสะอาดการ 
จัดการขยะต่างๆอย่าง 
ถูกต้องหลังจากปฏิบัติ 
กิจกรรมแล้วเสร็จ 

-มี ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว 
กับประโยชน์ฉลากบน
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

 
ทกัษะ P 

-เลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุ 
แ ละอุปกรณ์ถูกต้อง
เหมาะสมและถูกวิธีมี 
ความปลอดภัยและ
ประหยดั  

-ปฏิบัติงานร่วมกันตาม 
บทบาทและหน้าท่ี ม ี
การแบ่งปันความรู้ใน 
การท างานร่วมกัน 

-รักษาความสะอาด 
รู้จัก เลือกวัตถดุิบที่ไม่
ก่อให้เกิดผลเสยีต่อ
สิ่งแวดล้อม  

-ประกอบอาหารเองได้ 
โดยการใช้วัตถุดิบที่ 
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ 
ละท้องถิ่น 

 
ค่านิยม A 

-เห็นความสำคัญของ 
การใช้วัสดุอุปกรณ์ใน 
การสืบค้นข้อมลูอย่าง 
ประหยดัและคุ้มค่า  

-มีความรับผิดชอบต่อ 
การทำงานของกลุ่ม -
ยอมรับความคิดเห็น 
เกิดความรักความ
สามัคคีช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

-มีจิตสำนึกในการ
รักษา สภาพแวดล้อม
ของหอ้ง ให้สะอาด
เป็นระเบียบ เรยีบร้อย  

-เกิดความตระหนักใน 
การใช้วัตถุดิบที่เป็น 
เอกลักษณ์ของแตล่ะ 
ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจ 

สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลย ี

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลย ี

น าไปสู่ความยัง่ยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   

ข้อที ่23 รู้ รัก สามัคคี 

พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  

ข้อที ่เป็นพลเมืองที่ดี 

SDGs 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ปัญหา/อปุสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (...............................................)    
                                                        วนัที.่...........เดอืน............................พ.ศ............ 
 
ความเหน็ของหวัหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รบัมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 

       ลงชื่อ………………………………………………………… 

        (......................................................) 
              หวัหน้ากลุ่มสาระ............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………......................................................… 
 

       ลงชื่อ…………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               หวัหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวชิาการ 



………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ…………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               ผูอ้ านวยการโรงเรยีน............................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
          

 6.1 บนัทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 9 รายการ แลว้บนัทกึผล  
 และสรปุผลการทดสอบ 

ชื่อ-นามสกุล   เลขที ่  ชัน้   

ล าดบัท่ี รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 วิง่เรว็ 50 เมตร   

2 ยนืกระโดดไกล   

3 แรงบบีมอื   

4 ลุก-นัง่ 30 วนิาท ี   

5 ดงึขอ้ (ชาย)    

6 งอแขนหอ้ยตวั    

7 วิง่เกบ็ของ   

8 วิง่ทางไกล   

9 งอตวัขา้งหน้า   
 

 • สรปุผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรยีน  แลว้ขดี ✓ ลงใน
ช่องทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด์า้น 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมื่อไดย้นิเพลงชาต ิรอ้งเพลงชาตไิด ้และอธบิายความหมายของ 
เพลงชาต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตามสทิธแิละหน้าทีข่องนักเรยีน     

1.3 ใหค้วามรว่มมอื ร่วมใจ ในการท างานกบัสมาชกิในชัน้เรยีน     

1.4 เขา้ร่วมกจิกรรมทีส่รา้งความสามคัค ีปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรยีนและชุมชน 

    

1.5 เขา้ร่วมกจิกรรมทางศาสนาทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตามหลกัของศาสนา     

1.6 เขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิต์ามทีโ่รงเรยีน    
และชุมชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัทีจ่ะท าความผดิ ท าตาม
สญัญาทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม่หรอืผูป้กครอง และครู 

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยความซื่อตรง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั        
และโรงเรยีน มคีวามตรงต่อเวลาในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ  

 ในชวีติประจ าวนั 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูต้่างๆ     

4.2 มกีารจดบนัทกึความรูอ้ย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรูไ้ดอ้ย่างมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัยส์นิของตนเอง เช่น สิง่ของ เครื่องใช ้ฯลฯ อย่างประหยดั คุม้ค่า 
และเกบ็รกัษาดแูลอย่างด ีและใชเ้วลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยากรของส่วนรวมอย่างประหยดั คุม้ค่า และเกบ็รกัษาดแูลอย่างด ี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยความรอบคอบ มเีหตผุล     

5.4 ไม่เอาเปรยีบผูอ้ื่น และไม่ท าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท าผดิพลาด 

    



คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด์า้น 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรยีน การท างานและการใชช้วีติประจ าวนับนพืน้ฐานของ
ความรู ้ขอ้มลู ขา่วสาร 

    

5.6 รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม และสภาพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวามตัง้ใจและพยายามในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย     

6.2 มคีวามอดทนและไม่ทอ้แทต้่ออปุสรรคเพื่อใหง้านส าเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย     

7.2 เหน็คุณค่าและปฏบิตัตินตามวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครทู างาน     

8.2 อาสาท างาน ช่วยคดิ ชว่ยท า และแบ่งปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 รูจ้กัดแูล รกัษาทรพัยส์มบตัแิละสิง่แวดลอ้มของหอ้งเรยีน โรงเรยีน 
ชุมชน  

    

8.4 เขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ ............................................ ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 


