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w>rRvdoh.ngM.w>tqX’d.      19 

 
w>rk>v>vXu’d;M.b.w> ; y.zsgxD.w>ymvDRo;tuwX>’D;w>ohw>b.’fod; 

urRpXRvDRo;ohvXw>olw>oGJw>[Jekm[;xD.*hR*hRb.b. 

w>yeD>’k;eJ.zsg   ;    
rRvdoh.ngM.w>’D;oholw>ohw>b.vXurRM.ph[JekmtusdRvXtuJbsk; 

pSRuwX>wrHR 

w>rRvdtw>*h>: ymzsgw>ohw>b.b.C;w>zH;td.rRtD.vXtrh>w>ohw>b.’fod;u’k;td. 
xD.w>rRM.ph[JekmtusdRtpSRuwX>wcg  
                                  

 
u&l>zdo. ; 6=8 eH. 

eH.2 

w>*h>cd.oh. ; w>zDtD.w>tD.vXvD>td.vD>qd;tvD> 

w>rRvdtw>*h> :  rRvdvDRo;vXuzDtD.whRtD.w>ylRzSsJ;’D;w> 

vDRb.,dmwz. 

w>qXuwD>vXw>od.vdt*D>:  10 rH;eH;vXw>ymzsgxD.w>qdurd. 

            35      vXw>rRvdtw>*h>t*D>                

 
 
 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้ w>rRvdtw>rk>v>uG>pd     
เด็กสามารถบอกวิธีที่จะท าอาหารอย่างปลอดภัยอย่างน้อยห้าวิธ ี 
 Zdo.wJzsgw>*h>b.C;usJvXuzDtD.whRtD.w>ylRzsJ;’D;w>vDRb.,dmpSRuwX>5bd 

 

 

                             

  w>od.vdtpku0JRvXub.oltDR     :                                                                                   
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 กระดาษ p;cd 

 ดินสอหรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ vHmuGJ;bdrhwrh>pku0JRuGJ;w>vXt*Rwz. 
 

w>od.vdvXurRe>yX>tgxD.w>tw>yD;w>vD:  
 มีกิจกรรมทางเลือกหลายอย่างที่จัดเตรียมไว้ สิ่งของที่ต้องใช้ระบุอยู่ในคู่มือการท ากิจกรรม 

w>CkxXw>rRoud;vXb.w>uwDRymtd.tgrHRw>zdw>vHRvXub.oltDRtd.zsgvX

vHm’k;eJ.w>rRoud;w>tylR 

 
w>vXySRod.vdw>ub.wJmuwDRrhwrh>rRym  ; 

              1.  z;w>rRvdwkRtuwX> 

2.  xXzSd.w>yD;w>vD 

3. เขียนค าถามสองค าถามไว้บนกระดานuGJ;vDRw>oHuG>cHxH.vXoh.bh.b.tvdR 

 ?ySRvXy[D.u0DRtylRzDtD.whRtD.w>’fvJ. ? 

 w>tD.zJvJ.wcgvJ.vXySRtD.tDRwvD>vD>? 
4. พิจารณาวิธีท าอาหารท้องถิ่น และประเภทของอาหาร เพื่อช่วยเด็กๆสร้างความคิดในชั้นเรียน 
uG>qdurd.w>tusdRtusJvXySRzDtD.whRtD.w>vX’lo0DtylR’D;w>tD.tuvkmwz. 

’fod;zdo.uol.xD.oud;w>qdurd.vXwDRw>rRvdtylR 

5. พิจารณาวิธีท าอาหารท้องถิ่นและเตรียมรายการหลักการท าอาหารอย่างปลอดภัยเพื่อปกป้อง
เด็กๆเวลาอยู่ในครัว ดูในส่วนการน าเสนอ /กิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนเพื่อเป็นแนวทาง 
uG>qdurd.w>zDtD.w>tD.vX’lo0DylRtusdRtusJ’D;uwJmuwDRw>vXtrh>w>*h>cd.oh

.vXw>zDtD.w>ylRzsJ;’D;w>vDRb.,dm’fod;ujwDCmw>b.’db.xH;zJzdo.td.vXz.

uylRtcg

 uG>b.C;w>ymzsg’D;w>rRvXw>rRvdod.vdw>tw>*h>’fod;uuJw>eJ.usJt*D> 

6. bgxkuz. 

 pH;bsk;up>,GRvXM.b.w>qXuwD>vXM.od.vdup>tzdwz.’D;ChvXup>uqSXySRzJod.

vdw>rRvdwqX’d.tHRw>tcg 
 ChvXup>,GRurRpXRzdo.’fod;ue>yX>vX 

o up>,GRtJ.ySR’D;b.,dmw>vXy*D>ud;*R  

o yuwdRw>’D;up>,GRohud;qXuwD>’J;rk>qgrh>*hRrk>eRrh>*hRM.vDR 

wz.to;uH>ylR 

 
pH;xD.tjwXRup>,GRvXtrRw>wz.’D;urRu’D;qlngvXyw>td.rltylR’D;vXzdo. 

  to;uH>ylR 
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w>rRvdod.vdw>tywD> : 
 

qSXekmw>*h>qlw>rRvd: 

  

   พูดว่า: วันนี้พวกเราจะเริ่มด้วยการเขียนรายการ หรือวาดภาพ เพื่อตอบค าถาม ที่
ตรูได้เขียนไว้บนกระดาน เรามาอ่านค าถามด้วยกัน  
uwdRw>

 weHRtHRyup;xD.w>rRcDzsdw>uGJ;vDRw>trHRrhwrh>whw>*DR’fod;upH;qXw>oHuG>vXo&. 

uGJ;ym0Joh.bh.b.tvdR yuz;oud;w>oHuG> 

 คนในชุมชนของเราท าอาหารอย่างไร? 

 ySRvXy[D.u0DRtylRzDtD.whRtD.w>’fvJ. 

 อาหารจานไหนที่คนเราทานบ่อยที่สุด? 

 w>tD.zJvJ.wcgvJ.vXySRtD.0JtbsDtguwX> 
หากว่าเด็กๆต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้น ให้พวกเขาคิดเกี่ยวกับ 
Zdo.rh>vd.b.w>rRpXRvXup;xD.w>*h>rXt0Joh.qdurd.w>b.C; 

 เป็นอาหารทอด ย่าง ต้ม หรือทานดิบๆ เป็นต้น 

 w>tD.vXySRqJ;odtDR um csDrhwrh>tD.oHodtDR 
 อาหารแบบไหนที่พวกเขาทานที่บ้านเป็นประจ า 

 w>tD.zJvJ.wuvkmvJ.vXt0Joh.tD.0JvX[H.xDbd 
 อาหารแบบไหนที่บ้านอื่นในชุมชนของพวกเขาทานกัน 
w>tD.zJvJ.wuvkmvJ.vXySR*RvX[D.u0DRylRtD.0J’. 

 ตัวเลือก : แทนที่จะให้นักเรียนเร่ิมบันทึก ให้พวกเขาแบ่งกันดูสูตรอาหารที่พวกเขาเตรียมมาจากบ้านก่อน 
จากนั้นให้พวกเขาใช้ค าถามเหล่านี้ ในการเริ่มการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน 
w>CkxX xJod;’D;urXzdo.uGJ;eD>w>rXt0Joh.eDRuG>vdmto;vXw>tD.t*h> 

vXw*R’D;w*RuwDRym0JvX[H.0HRtvD>cHrXt0Joh.olw>oHuG>wz.tHR’fod;u[h.cD[h.eDRvd

mtw>qdurd. 

 

 
 w>ymzsg /w>rRvXw>rRvdw>od.vdt*D>: 
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  พูดว่า : นักเรียนคนไหนที่พร้อมจะแบ่งปันความคิดกับพวกเรา
เกี่ยวกับการเตรียมอาหาร และอะไรท่ีพวกเราจะทานกัน?  เขียนสองหัวข้อไว้บนกระดาน “ประเภท” และ 
“วิธีการ” และบันทึกสิ่งที่นักเรียนพูดตามหัวข้อท่ีเหมาะสม 
uwdRw> rh>rwRw*RvXueDRvDRM.ySRvXtw>qdurd.b>C;w>uwJmuwDRw>tD. 

’D;w>vXyutD.rh>wrRvJ. uGJ;vDRw>*h>cd.wDcHcgvXoh.bh.b.tvdR ‚w>tD.tuvkm‛ 

‘D; ‚w>&J.w>usJRvXw>zDtD.w>t*D>‛ ‘D;uGJ;vDRzdo.tw>uwdRvXtjuX;0Jb.0J’D;w>*h> 

cd.wDM.vDR 
พูดว่า:  ในชั้นเรียนคราวที่แล้ว นักเรียนจัดกลุ่มวางแผนท าอาหารกันแล้ว วันนี้นักเรียนยังจะต้องท างานกับ
เพื่อนๆในกลุ่มเดิม  
uwdRw>

 w>rRvdvXtylRuGHmwbsDzdo.okwdmusJRvDRw>rRvXw>zDtD.whRtD.w>t*D>weHRtHR 

okub.rRoud;w>’D;okoud;wu&l>CD 
 งานของนักเรียนคือสมมติว่านักเรียนจะต้องไปสอนน้องชายหรือน้องสาว ในการท างานอาหาร 

 Okw>rRrh>0J pH;w>t’d okub.vJRod.vdokyk>rk.rhwrh>yk>cGgvXw>zDw>tD. 

 เนื่องจากจะต้องสอนคนที่เด็กกว่า เป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่นักเรียนจะต้องจัดเตรียมสถาที่ท าอาหารที่
ปลอดภัย 

 rh>vXub.od.vdySRvXto;p>M.tDRtCdw>vXtug’d.vXySRrRvdw>zdub.uwJm

uwDRw>vD>vXuzDw>tD.tvD>vXtylRzsJ;’D;w>b.’db.xH;M.vDR 
 เพราะอะไรถึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่ป้องกันตัวเราในระหว่างท าอาหาร? ให้นักเรียนตอบ ช่วยพวก

เขาคิดถึงอันตรายต่างๆในครัว เช่น 

 b.rekRvXtrh>w>ug’d.vXub.td.’D;w>yvD>y’DvDRyo;zJzDtD.w>tcg?rXzdo.pH;

qX qdrd.pXRt0Joh.b.C;w>b.’db.xH;vXuuJxD.to;vXz.uylRt’d 
 มีดที่คม ‘DvXtd.’D;tue> 

 เตาไฟที่ร้อน/ ไฟ  z.uGmylRvXtud>/rh.tl 

 ผักผลไม้ที่ไม่สะอาดสามารถท าให้เราป่วยได ้
w>’d;w>v.wRolwRo.vXtwuqSDb.wz.rRqgySRohM.vDR 

 พูดว่า : เพื่อให้พวกเราปลอดภัยในขณะที่ท ากับข้าว มีข้อแนะน าอะไรบ้างที่พวกเราต้องปฏิบัติตาม? ให้นักเรียน
 ท างานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม  ให้ใครคนหนึ่งในกลุ่มเขียนรายการความปลอดภัย ในระหว่างที่นักเรียนก าลัง
 แลกเปลี่ยนความคิดกัน  
 uwdRw> ‘fod;yuylRzsJ;’D;w>b.’db.xH;zJzDtd.w>tcg w>vXt’k;eJ.ySRvXyub. 

rRxGJM.td.rekRwrHRvJ. rXzdo.rRoud;w>’D;toud;vXu&l>tylR rXySRw*RvXu&l>tylR 
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uGJ;&J.vDRw>*h>vXtylRzsJ;w>b.’db.xH;wz.zJzdo.wDcDvJvdmtw>qdurd. 

 ให้เวลานักเรียนประมาณสิบนาทีเพื่อท ารายการ 
 [h.zdo.w>qXuwD> 10 rH;eH;vXuuGJ;&J.vDRw>*h> 

 พูดว่า : ใครคิดว่ามีกฎความปลอดภัยดีๆแล้วบ้าง? ให้แต่ละกลุ่มแบ่งปันความคิดร่วมกันในชั้นเรียน และเขียน
 รายการ บนกระดาน  
 uwdRw> rh>rwRqdurd.vXw>ylRzsJ;w>b.’dw>vDRb.,dmtw>od.w>oDvXt*hRM.td.vH 

 rXwu&l>’D;wu&l>wDcDvJvdmtw>qdurd.vXwDRw>rRvdtylR’D;uGJ;&J.vDRtDRvXoh.bh.b.tvd

R 

 นักเรียนควรจะคิดถึงสิ่งต่อไปนี้ (ปรับรายการนี้เพื่อให้สะท้อนล าดับความส าคัญของแต่ละชุมชน)  
 Zdo.ub.qdurd.xD.w>oh.wz.vXtrh>(&J.usJRb.w>*h>vX[D.u0DRylRzJvJ.wcgvXtrh> 

ug’d.uwX>qH;vDRwpJ;b.wpJ;ydmxGJxD.vdmtcHwcgb.wcg) 
  1. ดูแลอย่างระมัดระวังในเวลาที่ท าอาหารที่ต้องใช้อุณหภูมิสูง 
  tH;xGJuG>xGJzdo.*hR*hRzJzDtd.w>vXub.olrh.tlql. 

  2. ระวังไอน้้า (เหนือของเหลวที่ก าลังเดือด) 
  yvD>y’DxHuvmtuoGH(vXxHuvmtzDcd.) 

  3.ให้เอาที่จับหม้อหรือกระทะไว้ด้านใน เพ่ือไม่ให้มันยื่นออกมา ซ่ึงอาจจะมีใครมาชนมันและท าให้ 
  มันต้องตกลงมาจากเตาได้  
  oyXRrh>*hR oyXRbH.ov.rh>*hRteD.zD.Cmub.td.vXw>tdylR’fod;tokwzsdD;xD. 

  to;ySRrh>wX>b.tDRuvDRwJmvXz.uGmcd.ohM.vDR 

  4. เก็บผ้าที่ใช้จับหม้อให้ห่างจากเตา/ไฟ 
  ymw>uHnmb.w>oltDRvXw>zD.oyXRvXw>vD>vXttd.pDRpkR’D;z.uGmxH; 

  5. ล้างมือก่อนท าอาหาร 
  ohqdpkwcsk;zDtD.w> 

  6. ล้างมืออีกครั้งหลังเตรียมเนื้อดิบ ปลาสด และหรือไข่สด 
  ohpku’D;wbsDzJuwJmuwDRw>n> n>zd’D;qD’H.oHod0HRtvD>cHM.vDR 

  7. อย่าให้เนื้อดิย ปลาสด และหรือไข่สัมผัสกับอาหารอย่างอื่นที่ทานโดยไม่ต้องปรุง 
  wb.rRb.wd>b.xH;w>n>oHodrh>*hRn>oHodrh>*hR’D;qD’H.rh>*hR’D;w>tD.t*R 

vXwb.rRrHtDRb.M.w*hR 

  8. ใช้วิธีท าความสะอาดของท้องถิ่น (น้ า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) ล้างและแช่ผักผลไม้ก่อนที่จะน าไปทาน 
  ดิบๆ  
  rRuqSDw>vXutD.wz.’f’lo0DrR0Jtod;(xH’D;w>rRuqSDw>vX’lo0DrRxD.’.0J)oh 

’D;pkmvDRw>’d;w>v.‘D;wRolwRo.vXub.tD.oHodtDRwz. 

  9.  หากว่าท้าอะไรหกลงบนพื้น ให้ท้าความสะอาด เพ่ือป้องกันการลื่นล้ม 
  rh>rRvDRvlw>vXzH’gcd.rRtrRuqSDuGHmtDR’fod;uyvD>y’Dw>vDRpzSl;w>vDRCHRM.vDR 
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  10.  ใช้ว ิธีชั่งตวงที่เหมาะสม 
  olw>xd.uG>w>vXtjuX;tb. 

  11. ระมัดระวังเวลาที่ใช้มีดคม ระวังบาดนิ้วมือหรืออาจจะหั่นถูกนิ้วขาดได ้
   ol’Due>tJ.wz.td.’D;w>yvD>y’D yvD>o;vXwrX’D;ulmb.pkeXrhwrh> 

 uul;b.pkeXwkRtwJmohM.vDR 

 หลังจากทีเขียนความคิดเหล่านี้บนกระดาน ให้ใส่ดาวกับรายการที่มีความส าคัญท่ีสุด (ไม่เกินสิบรายการ) 
รายการเหล่านี้ให้นักเรียนคัดลอกลงในกระดาษของนักเรียน 
wkRuGJ;vDRw>qdurd.wz.tHRvXp;cdvdR0HRvH

 uGJ;vDRq.t*DRzJw>*h>vXtrh>w>ug’d.uwX>(wb.tgM. 

w>&J.vDRw>*h>wqHb.)w>&J.vDRw>*h>wz.tHRrXySRrRvdw>zduGJ;ulvDRvXtp;cdylR 
 
 

 
 
การสรุปบทเรียน:  usX>wH>w>rRvd 

 

 

 
 

 

 

 พูดว่า: พระเจ้าทรงประทานพรสวรรค์
และความสามารถให้แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะชอบการท าอาหาร แต่บางคนอาจจะอยากให้ไม่ต้องมี
โอกาสในการท าอาหารเลย ส าหรับพวกเราทุกคน การมีสุขภาพสมบูรณ์เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก หากว่าเราจะเติบโต
เป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างที่พระองค์ทรงสร้างให้พวกเราเป็น เพื่อให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรง มันเป็นที่สิ่งส าคัญ
มากที่พวกเราจะต้องทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และอยู่อย่างปลอดภัยเวลาท่ีคนอื่นก าลังท าอาหารอยู่  
uwdRw>

 up>,GR[h.vDRySRw>ohw>b.w*RwrHRwvDR*mvdmo;b.weDRtJ.w>zDtD.whRtD.w>b

.q.weDRwtJ.’D;vXub.zDtD.whRtD.w>b.rhrh>y0J’.ud;*Rw>td.ql.td.cshuh>*DRvXtvXySJR 

rh>w>vXtug’d.uwX>vDRyrh>’d.xD.uJxD.rk>ueDRzd.o.cGg’fvXup>,GRwhvDRySRvXuuJxD.w>

vXtrh>yeD>up>’.0JM.vDR

 ‘fod;yutd.’D;w>*H>w>bgw>td.ql.td.cshtCdyub.tD.w>vXtrh>w>*hRvXw>td.ql

.td.csht*D>’D;td.w>vD>vXtylRzsJ;w>vDRb.,dmwz.zJySR*RzDtD.w>tcg 

พูดว่า: ให้แต่ละคนเขียนรายการหลักการท าอาหารอย่างปลอดภัยที่เราท ากันวันนี้ แล้วเอากลับไปบ้าน แบ่งปันให้
คนในครอบครัวและในชุมชนของพวกเรา การท าอย่างนี้เท่ากับนักเรียนได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรู้ที่พระเจ้า
ประทานให้กับนักเรียนทุกคน 
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uwdRw>

 w*R’D;w*RuGJ;vDRw>&J.usJRw>*h>vXtrh>w>*h>cd.oh.b.C;w>zDtD.whRtD.vXtylRzsJ;’D; 

w>vDRb.,dmwz.vXyrRtDRweHRtHR0HRuhRpdmvX[H.[h.cD[h.eDRySRvXy[H.’l.ylR’D;vXy[D.u

0DRtylR w>rR’ftHRrh>w>vXzdo.M.rRpXRySRt*RcDzsdw>oh.ngvXup>,GR[h.vDRokud;*RM.vDR 

ให้นักเรียนลอกรายการบนกระดานลงบนกระดาษของพวกเขา คุณครูอาจจะวาดภาพถัดจากแต่ละรายการ 
เพื่อให้นักเรียนที่ยังก าลังเรียนวิธีการเขียน สามารถวาดภาพแทนได ้
rXzdo.uGJ;ulw>uGJ;wz.vXoh.bh.b.tvdRvXtp;cdylR b.wb.o&.uwhw>8DR 

vXw>*h>wcg’D;wcgt*DRxH;’fod;zdo.vXtrRvdto;vXw>uGJ;vHm’ftcguwhw>*DRvXw>uGJ;vHm

tvD>M.vDR 

ลอกรายการนี้เก็บไว้ส าหรับชั้นเรียนการท าอาหารในคราวต่อไป 
uGJ;ulw>uGJ;wz.ymtDRvXwDRrRvdw>tD.tylRqlngcDt*D>M.vDR 

 
กิจกรรมเสริม: w>rRoud;vXurRe>yX>tgxD.w> 
หากว่ามีวัสดุพร้อม ความคิดต่อไปนี้อาจจะเป็นทางเลือกส าหรับการสอน สาระส าคัญของบทเรียนนี ้
w>zdw>vHRrh>td.ulvXw>qdurd.qlngtHRurh>w>CkxXwrHRvXw>od.vdt*D>

 w>*h>vXtug’d.vXw>rRvdwqX’d.tHRtylR 

 
 

 

 ให้นักเรียนเล่นละครสั้นๆ เก่ียวกับความปลอดภัย
 ในครัว  

rXzdo.yF;w>’dw>wJmzk>zk>zdb.C;w>ylRzsJ;’D;w>vDRb.,dmvXz.uylRtylR 

 จัดนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละส่ีถึงหกคน 

 usJRvDRzdo.’Du&l>wu&l>4=6*R 

 ให้พวกเขาแสดงละครของพวกเขาสองครั้ง 

 rXtyF;tw>’dw>wJmb.C;teD>up>tw>*h>cHbsD 
 ครั้งแรกแสดงถึงสิ่งที่ไม่ได้ท า เพื่อความปลอดภัยในครัว (วิธีที่ผิด) 

 tcD.xH;wbsDrXtyF;w>vXweh.rRb.w>vXuyvD>to;’fod;uylRzsJ;w>vDRb.,d

mwz.(rh>usJvXtwb.b.) 
 ครั้งที่สองให้พวกเขาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด และแสดงให้เห็นวิธีท างานที่ปลอดภัยในห้องครัว (วิธีที่
ถูก) 

 cHbsDwbsDrXt0Joh.bSDb.uhRw>vXtwb.b.wz.’D;ymzsgxD.w>rRtusdRtusJ

vXurRw>ylRzsJ;’D;w>vDRb.,dmwz.vXz.uylRtylRM.vDR.(rh>usJvXtb.) 
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 สิ่งของที่ต้องเตรียม รายการที่ใช้แสดงแทนห้องครัว กระดาษแข็ง / มีดกระดาษ เตาปลอม เป็น
ต้น 
w>vXub.uwJmuwDR w>*h>vXuoltDRvXw>ymzsgz.uylRtvD> p;cdudR 

‘Dp;cd rh.z.(wrh>w>eD>uD>b.) 

 
 

 

   

 

  วาดภาพบนกระดาน หรือบน
 กระดาษ เพื่อแสดงให้เห็นคนที่ท าอาหารด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัย  

whw>*DRvXoh.bh.b.tvdR rhwrh>vXp;cdvdR’fod;uymzsgySRvXtzDtD.whRtD.w> 

vXtwylRzsJ;’D;w>vDRb.,dmwz.b. 

 ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มเล็กๆ ท ารายการของสิ่งที่ท าผิดในภาพ 
 rXzdo.rRoud;w>’Du&l>zd &J.vDRw>*h>vXtrh>w>vX 

twb.b.vXw>*DRtylR 
 หากว่านักเรียนมีกระดาษ ให้พวกเราวาดภาพที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ถูกต้อง 
 zdo.rh>td.’D;p;cdrXtwhw>*DRvXtymzsgxD.usJvXtrh>w>rRvXtjuX;0Jb

.0JM.vDR 
 นักเรียนสามารถน ากระดาษแผ่นนี้กลับไปบ้านและแบ่งปันกับคนในครอบครัวและ

เพื่อนบ้าน 
zdo.uhRpdmp;cdwbh.tHRvX[H.oh’D;[h.cD[h.eDRvDRM.ySRvX[H.’l.ylR’D; 

ySRvXtCXRwz. 

 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่เหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรม
ใดที่ไม่เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอย่างไรส าหรับบทเรียนถัดไป?)  
ySRod.vdw>uG>xHuG>q;teD>up>usJRymw>rRvdtw>rR(zJvJ.wcgvXjuX;b.’D; 
w>rRvd?zJvJ.wcgwjuX;b. ?yuuwJmuwDRo;’fvJ.vXw>rRvdqlngcDt*D>?)   

  
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:  
uG>xHuG>q;ySRrRvdw>zdtw>rRM.w>  
 
 

 


