
คําอธิบายรายวิชา สุขศึกษา 
รหัสวิชา  พ 21101  กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1   ภาคเรียนที่  1  เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จํานวน  0.5  หน่วยกติ  
 

ศึกษาความสําคัญและวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ภาวะการเจริญเติบโตของร่างกายตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานและ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกายจิตใจ  
อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม มีทักษะการปฏิเสธ เพ่ือป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิด
ทางเพศ 

โดยใช้กระบวนการอธิบาย การวิเคราะห์  แสวงหาแนวทาง  และทักษะการปฏิเสธ  เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม   

มีค่านิยมท่ีดีในการดูแลสุขภาพตนเอง  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  สุจริต  มีความใฝ่เรียนรู้     มี
วินัย  มุ่งม่ันในการทํางานและมีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พ 1.1 ม.1/1  ,พ 1.1 ม.1/2 ,พ 1.1 ม.1/3 ,พ 1.1 ม.1/4,พ 2.1 ม.1/1  ,พ 2.1 ม.1/2   

รวม  6   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

รหัส – ช่ือรายวิชา  พ 21101   สุขศึกษาและพลศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 1   เวลา     12   ช่ัวโมง 

ผู้สอน  ………………………………………………… 

โรงเรียน ………………………………………………… 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ตัวช้ีวัด 

 พ 1.1 ม.1 / 1. อธิบายความสําคัญของระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโต  และพัฒนาการของวัยรุ่น 
 พ 1.1 ม.1 / 2. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อให้ทํางานตามปกติ 

พ 1.1 ม.1 / 3. วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน  
พ 1.1 ม.1 / 4. แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
 

สาระสําคัญ 

 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เก่ียวกับ 
ความสําคัญของระบบประสาท   และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ

ของวัยรุ่น  วิธีดูแลรักษาระบบประสาท    และระบบต่อมไร้ท่อ ให้ทํางานตามปกติ   เกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยท่ี
เก่ียวข้อง        แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
 
สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้ 

• ความสําคัญของระบบประสาท   และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ   

• การเจริญเติบโต  และพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีดูแลรักษาระบบประสาท    และระบบต่อมไร้ท่อ ให้
ทํางานตามปกติ    

• เกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง         

• แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
 

ทักษะ / กระบวนการ 

• การสืบค้นข้อมูล 

• การอภิปราย 

• การถามตอบ 



• การวางแผน 

• กระบวนการกลุ่ม 
 

คุณลักษณะ 

- มีวินัยใฝ่เรียนรู้ 

- มีมารยาทในการพูด  

- มุ่งม่ันในการทํางาน 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแก้ปัญหา 

- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

การประเมินผลรวบยอด 

 ช้ินงานหรือภาระงาน 

นักเรียนค้นคว้าความความสําคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ   

นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับวิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ให้ทํางานตามปกติ    

นักเรียนการวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต 

นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 

การประเมินผล 
แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมนําสู่บทเรียน 

ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาเก่ียวกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน  เพ่ือโยงเข้ากับระบบต่างๆ 

ของร่างกายท่ีนักเรียนใช้อยู่ทุกวัน   หรือ ร้องเพลงหรือเล่นเกมท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสาระการเรียนรู้  หรือใช้สื่อรูปภาพ  

หรือสื่อมัลติมีเดียให้นักเรียนได้ดู   

กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียน 

1 นักเรียนค้นคว้าเก่ียวกับระบบต่างๆ ของร่างกายตามท่ีครูกําหนด  แล้วนําเสนอหน้าชั้นเรียน 

2 นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับวิธีการดูแลรักษาระบบประสาท    และระบบต่อมไร้ท่อ ให้ทํางานตามปกติ    

3 นักเรียนการวิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโต 

4 นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 

กิจกรรมรวบยอด 

นักเรียนสรุปความรู้เก่ียวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย  พร้อมท้ังวาดภาพประกอบ 

 

 



ส่ือการเรียนรู้ 

1 รูปภาพแสดงส่วนต่างๆของร่างกาย  ท่ีแสดงถึงระบบต่างๆ ของร่างกาย 

2 หนังสือเรียน 

3 ใบความรู้ 

4  สื่อมัลติมีเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  การปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น 

รหัส – ช่ือรายวิชา   พ 21101   สุขศึกษาและพลศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 1   เวลา     8   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะการดําเนินชีวิต 

ตัวชี้วัด 
พ 2.1 ม.1 /  1อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ
อย่างเหมาะสม 

 พ 2.1 ม.1 / 2. แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 
สาระสําคัญ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ   

• การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 
-  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 
-  การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 
-  การเบ่ียงเบนทางเพศ 

• ทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

• การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 
-  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 
-  การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 
-  การเบ่ียงเบนทางเพศ 

• ทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 

ทักษะ / กระบวนการ 
 

• การอภิปราย 

• การถามตอบ 

• การสืบค้น 
• การนําเสนอ 



คุณลักษณะ 
- มีวินัยใฝ่เรียนรู้  
- มีมารยาทในการพูด 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 
 นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 
 นักเรียนแสดงทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมนําสู่บทเรียน 

 ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือนําเข้าสู่บทเรียนเก่ียวกับการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนท่ีต้องติดต่อสื่อสารกับ

บุคคลอ่ืน  หรือให้นักเรียนดูสื่อมัลติมีเดียเก่ียวข้องกับเนื้อหาท่ีจะเรียนรู้ 

 กิจกรรมช่วยพัฒนาผู้เรียน 

1 นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ 

2 นักเรียนแสดงทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

กิจกรรมรวบยอด 

 นักเรียนร่วมกับครูสรุปความรู้เก่ียวกับ 

• การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 
-  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 

-  การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ 

-  การเบ่ียงเบนทางเพศ 

• ทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ส่ือการเรียนรู้ 

1 ใบงาน 

2 รูปภาพ  

3  ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 

4  หนังสือเรียน 

 5  สื่อมัลติมีเดีย 

6  ฯลฯ 



เกณฑ์การประเมิน  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
วิชาสุขศึกษา (พ 21101 ) ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 

อัตราส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค   70 : 30 

หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระหว่างภาคเรียน  70  คะแนน 

1.การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์     20  คะแนน 
2.ชีวิตและครอบครัว        20  คะแนน 
3.สอบกลางภาค     30  คะแนน 

สอบปลายภาค  30  คะแนน 

การตัดสินผลการเรียน  เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลฯ 

มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด  และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

พ 1.1  ม 1/1 อธิบายความสําคัญของระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การ 
   เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
พ 1.1  ม 1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อให้ทํางานตามปกติ 
พ 1.1  ม 1/3  วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 
พ 1.1  ม 1/4 แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
พ 2.1  ม 1/1 อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทาง 
   เพศอย่างเหมาะสม 
พ 2.1  ม 1/2 แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 

 

 

 

 

 

 
 



เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนหน่วยการเรียนท่ี 1  ( 20  คะแนน ) 
สิ่งท่ีประเมิน 1.ความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน  7  คะแนน 
  2.ทักษะกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  8  คะแนน 
  3.คุณธรรมแฝงท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  5  คะแนน 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
   1.รู้และเข้าใจอธิบายความสําคัญของระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

2.อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อให้ทํางานตามปกติ 
3.วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

   4.แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
5.ปฏิบัติตามแนวทางในการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย 
6.เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนให้เจริญเติบโตสมวัย และนําไปปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ 

ภาระงาน  
   1.อธิบายความสําคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

2.อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทํางานตามปกติ 
3.วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

   4.แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
5.ปฏิบัติตามแนวทางในการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย 
6.บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตนให้เจริญเติบโตสมวัย และนําไปปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.อธิบายความสําคัญของ
ระบบประสาทและระบบ
ต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ  การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุ่น 

อธิบาย
ความสําคัญ
ของระบบ
ประสาทและ
ระบบต่อมไร้
ท่อท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ  การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่นได้
ถูกต้อง  
ชี้ให้เห็นผล
ของระบบ
ประสาทและ
ต่อมไร้ท่อท่ีมี
ผลต่อการ
เจริญเติบโต
ด้านร่างกาย 
จิตใจ  
อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่น
อย่างชัดเจน 
มีการ
ยกตัวอย่าง
อธิบาย
ประกอบให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

อธิบาย
ความสําคัญ
ของระบบ
ประสาทและ
ระบบต่อมไร้
ท่อท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ  การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่นได้
ถูกต้อง  
ชี้ให้เห็นผล
ของระบบ
ประสาทและ
ต่อมไร้ท่อท่ีมี
ผลต่อการ
เจริญเติบโต
ด้านร่างกาย 
จิตใจ  
อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่น
อย่างชัดเจน 
มีการ 

อธิบาย
ความสําคัญ
ของระบบ
ประสาทและ
ระบบต่อมไร้
ท่อท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ  การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่นได้
ถูกต้อง  

อธิบาย
ความสําคัญ
ของระบบ
ประสาทและ
ระบบต่อมไร้
ท่อท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ  การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่นได้
โดยมีบุคคล
อ่ืนคอย
แนะนํา 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

2.อธิบายวิธีดูแลรักษา
ระบบประสาท  และ
ระบบต่อมไร้ท่อให้
ทํางานตามปกติ 
 

อธิบายวิธีดูแล
รักษาระบบ
ประสาท  
และระบบ
ต่อมไร้ท่อให้
ทํางาน
ตามปกติได้
อย่างถูกต้อง
ชัดเจน  มีการ
อธิบาย
เพ่ิมเติม 
 

อธิบายวิธีดูแล
รักษาระบบ
ประสาท  
และระบบ
ต่อมไร้ท่อให้
ทํางาน
ตามปกติได้
อย่างถูกต้อง
ชัดเจน  
 

อธิบายวิธีดูแล
รักษาระบบ
ประสาท  
และระบบ
ต่อมไร้ท่อให้
ทํางาน
ตามปกติได้ 
 

อธิบายวิธีดูแล
รักษาระบบ
ประสาท  
และระบบ
ต่อมไร้ท่อให้
ทํางาน
ตามปกติได้
โดยต้องมี
บุคคลอ่ืน
แนะนํา 
 

 

3.วิเคราะห์ภาวะการ
เจริญเติบโตทางร่างกาย
ของตนเองกับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

เปรียบเทียบ
การ
เจริญเติบโต
ของตนเองกับ
เกณฑ์
มาตรฐานได้
ถูกต้อง  บอก
สิ่งท่ีตนเองมี
ภาวะตาม
เกณฑ์และตํ่า
กว่าเกณฑ์ได้ 
พร้อมท้ังเสนอ
แนวทาง
ปฏิบัติให้
ภาวะการ
เจริญเติบโต
ของตนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

เปรียบเทียบ
การ
เจริญเติบโต
ของตนเองกับ
เกณฑ์
มาตรฐานได้
ถูกต้อง  บอก
สิ่งท่ีตนเองมี
ภาวะตาม
เกณฑ์และตํ่า
กว่าเกณฑ์ได้  

เปรียบเทียบ
การ
เจริญเติบโต
ของตนเองกับ
เกณฑ์
มาตรฐานได้
ถูกต้อง   

เปรียบเทียบ
การ
เจริญเติบโต
ของตนเองกับ
เกณฑ์
มาตรฐานได้
โดยมีบุคคล
อ่ืนคอย
แนะนํา 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

4.บอกประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตนให้เจริญเติบโต
สมวัย และนําไปปฏิบัติ
อย่างสมํ่าเสมอ 

บอกประโยชน์
ของการ
ปฏิบัติตนให้
เจริญเติบโต
สมวัย และ
นําไปปฏิบัติ
อย่าง
สมํ่าเสมอได้
ถูกต้อง 

ปฏิบัติตาม
แนวทางใน
การพัฒนาตน
ให้เติบโต
สมวัย  มีการ
บันทึก 

ปฏิบัติตาม
แนวทางใน
การพัฒนาตน
ให้เติบโต
สมวัย มี
ร่องรอยให้รู้  
 

ไม่ปฏิบัติตาม
แนวทางใน
การพัฒนาตน
ให้เติบโต
สมวัย   
 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 16 คะแนน  ทําให้เหลือ 7 คะแนน  โดยการคูณด้วย 7  แล้วหารด้วย 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการในการ
ทํางาน สามารถทํางาน
ตามขั้นตอนได ้

นักเรียน
ทํางานได้ตาม
ข้ันตอน  มี
การวางแผน  
การปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ี
กลุ่ม
มอบหมาย 
ช่วยเหลือกัน
ในการทํางาน
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

นักเรียน
ทํางานได้ตาม
ข้ันตอน  มี
การวางแผน  
การปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ี
กลุ่ม
มอบหมาย 
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

นักเรียน
ทํางานได้ตาม
ข้ันตอน  มี
การวางแผน  
ปฏิบัติหน้าท่ี 
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

นักเรียน
ทํางานได้ไม่
เป็นไปตาม
ตามข้ันตอน  
ไม่มีการ
วางแผน ต้อง
ให้คนอ่ืน
แนะนําจนงาน
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

 

2.ปฏิบัติตามแนวทางใน
การพัฒนาตนให้เติบโต
สมวัย 

ปฏิบัติตาม
แนวทางใน
การพัฒนาตน
ให้เติบโต
สมวัย ได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
อย่าง
สมํ่าเสมอ 
สามารถ
แนะนําบุคคล
อ่ืนให้ปฏิบัติ
ได้ตาม
แนวทางใน
การพัฒนาตน
ให้เจริญเติบโต
สมวัย ด้วย
ความสุภาพ 

ปฏิบัติตาม
แนวทางใน
การพัฒนาตน
ให้เติบโต
สมวัย ได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
อย่าง
สมํ่าเสมอ  

ปฏิบัติตาม
แนวทางใน
การพัฒนาตน
ให้เติบโต
สมวัย ได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ 

ปฏิบัติตาม
แนวทางใน
การพัฒนาตน
ให้เติบโต
สมวัย ได้
ถูกต้อง โดย
ปฏิบัติตาม
คําแนะนําของ
บุคคลอ่ืน 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.แสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้
เจริญเติบโตสมวัย 

แสวงหา
แนวทางใน
การพัฒนา
ตนเองให้
เจริญเติบโต
สมวัยเพ่ิมเติม
จากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมา
จาก
อินเตอร์เน็ต 
สื่อสิ่งพิมพ์ท่ี
ไม่อยู่ใน
แบบเรียน 
ด้วยตนเอง 

แสวงหา
แนวทางใน
การพัฒนา
ตนเองให้
เจริญเติบโต
สมวัยเพ่ิมเติม
จากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมา
จาก
อินเตอร์เน็ต 
สื่อสิ่งพิมพ์ท่ี
ไม่อยู่ใน
แบบเรียน ได้
เพียงแหล่ง
เดียวจากสอง
แหล่ง  ด้วย
ตนเอง 

แสวงหา
แนวทางใน
การพัฒนา
ตนเองให้
เจริญเติบโต
สมวัยเพ่ิมเติม
จากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมา
จากสื่ออ่ืนท่ี
ไม่ใช่
อินเตอร์เน็ต 
สื่อสิ่งพิมพ์  
ด้วยตนเอง 

ขาดการ
แสวงหา
แนวทางใน
การพัฒนา
ตนเองให้
เจริญเติบโต
สมวัยเพ่ิมเติม
จากแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน
นอกเหนือจาก
แบบเรียน 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 12 คะแนน  ทําให้เหลือ 8 คะแนน  โดยการคูณด้วย 2  แล้วหารด้วย 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.นักเรียนมีวินัยใน
ตนเอง 
 

เข้าเรียนตรง
เวลา  แต่ง
กายเรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนตรง
เวลา  แต่ง
กายไม่
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนช้า
กว่าเวลาท่ี
กําหนด  แต่ง
กายเรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   

เข้าเรียนช้า
กว่าเวลาท่ี
กําหนด  แต่ง
กายไม่
เรียบร้อยไม่
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   

 

2.นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 

นักเรียนมีการ
ขันอาสาเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
โดยสมัครใจ  
แนะนํา
เพ่ือนๆ ให้
ช่วยเหลือกัน
ในทางท่ีถูกได้ 
 

นักเรียนมีการ
ขันอาสาเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
โดยสมัครใจ 
 

นักเรียนเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
โดยมีเพ่ือน
คอยชี้แนะ 
 

นักเรียนเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
โดยต้องมีการ
กําหนด 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.นักเรียนรักความเป็น
ไทย 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้ามา
ช่วยในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 3 
ด้าน 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้ามา
ช่วยในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 2 
ด้าน 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้ามา
ช่วยในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 1 
ด้าน 

ไม่มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้ามา
ช่วยในการ
นําเสนอ 
 

 

4.ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  รับ
ผิดเม่ือทําผิด
โดยไม่ต้องให้
คนอ่ืนมาต่อ
ว่า  มีการขอ
โทษและ
ปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดีข้ึน  
แนะนําคนอ่ืน
ได้ 

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  รับ
ผิดเม่ือทําผิด
โดยไม่ต้องให้
คนอ่ืนมาต่อ
ว่า  มีการขอ
โทษและ
ปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดีข้ึน   

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  รับ
ผิดเม่ือทําผิด
โดยไม่ต้องให้
คนอ่ืนมาต่อ
ว่า  มีการขอ
โทษ 

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  รับ
ผิดเม่ือทําผิด
โดยต้องให้คน
อ่ืนมาต่อว่า 
หรือสอบถาม
จึงจะยอมรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

5.มุ่งม่ันในการทํางาน มีความต้ังใจ 
และพยายาม
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จด้วย
ตนเอง  
สามารถ
แนะนําบุคคล
อ่ืนให้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

มีความต้ังใจ 
และพยายาม
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จด้วย
ตนเอง   

มีความต้ังใจ 
และพยายาม
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จ 

ไม่มีความ
ต้ังใจ และ
พยายามใน
การ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จด้วย
ตนเอง ต้อง
อาศัยคนอ่ืน
มาช่วยเหลือ 

 

6. ใฝ่เรียนรู้ มีการศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม
จากท่ีครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนได้
นอกเหนือจาก
ท่ีครูสอนหรือ
มอบหมาย  
แนะนําบุคคล
อ่ืนให้ใฝ่เรียนรู้
จากแหล่ง
ความรู้
หลากหลาย 

มีการศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม
จากท่ีครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนได้
นอกเหนือจาก
ท่ีครูสอนหรือ
มอบหมาย  
จากแหล่ง
ความรู้
หลากหลาย 

มีการศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม
จากท่ีครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนได้
นอกเหนือจาก
ท่ีครูสอนหรือ
มอบหมาย   

มีการศึกษา
หาความรู้
เพ่ิมเติมจากท่ี
ครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้
ตามท่ีครูสอน
หรือ
มอบหมาย   

 

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

7.รักชาติ  ศาสน์ 
กษัตริย์ 

มีความเคารพใน
สถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดูหมิ่น
สถาบันในขณะท่ี
ปฏิบัติกิจกรรม  
มีการยกย่อง
เทิดทูนสถาบัน
อย่างชัดเจน  
ปกป้องเมื่อมี
บุคคลอ่ืนลบหลู่  
ตักเตือนและให้
คําแนะนําคนอ่ืน
ในทางท่ีถูกได้ 

มีความเคารพใน
สถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน  ปกป้อง
เม่ือมีบุคคลอ่ืน
ลบหลู่   

มีความเคารพใน
สถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน 

มีความเคารพใน
สถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ 

 

8. อยู่อย่างพอเพียง มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใชไ้ด้อีก 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างใน
การใช้
ทรัพยากร 
แนะนาํให้เพื่อน
หรือบุคคลอ่ืน
ปฏิบัติด้วย 

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างในการ
ใช้ทรัพยากร  

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก  

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ไม่คุ้มค่า ไม่นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก  
ใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือย  

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 32 คะแนน  ทําให้เหลือ 5 คะแนน  โดยการคูณด้วย 5  แล้วหารด้วย 32 

 
 

 



เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนหน่วยการเรียนท่ี 2  ( 20  คะแนน ) 
สิ่งท่ีประเมิน 1.ความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน  7  คะแนน 
  2.ทักษะกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  8  คะแนน 
  3.คุณธรรมแฝงท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  5  คะแนน 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอย่าง

เหมาะสม 
  2.แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ภาระงาน 1.อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอย่าง 

  เหมาะสม 
2.บอกและอธิบายทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
3.แสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.อธิบายวิธีการปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกายจิตใจ อารมณ์  
และพัฒนาการทางเพศ 
 

อธิบายวิธีการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์  
และ
พัฒนาการ
ทางเพศได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

อธิบายวิธีการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์  
และ
พัฒนาการ
ทางเพศได้
อย่างถูกต้อง   

อธิบายวิธีการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์  
และ
พัฒนาการ
ทางเพศได้ 

อธิบายวิธีการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์  
และ
พัฒนาการ
ทางเพศได้  
แต่ต้องมีคน
แนะนําอยู่
ตลอด 

 

2.บอกและอธิบายทักษะ
การปฏิเสธเพ่ือป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 

บอกและ
อธิบายทักษะ
การปฏิเสธ
เพ่ือป้องกัน
ตนเองจาก
การถูกล่วง
ละเมิดทาง
เพศได้อย่าง
ถูกต้อง  มีการ
ยกตัวอย่าง
หรือใช้สื่ออ่ืน
เข้ามาช่วยใน
การอธิบาย 
เพ่ือให้เห็น
ภาพชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 

บอกและ
อธิบายทักษะ
การปฏิเสธ
เพ่ือป้องกัน
ตนเองจาก
การถูกล่วง
ละเมิดทาง
เพศได้อย่าง
ถูกต้อง  มีการ
ยกตัวอย่าง 

บอกและ
อธิบายทักษะ
การปฏิเสธ
เพ่ือป้องกัน
ตนเองจาก
การถูกล่วง
ละเมิดทาง
เพศได้อย่าง
ถูกต้อง  

บอกและ
อธิบายทักษะ
การปฏิเสธ
เพ่ือป้องกัน
ตนเองจาก
การถูกล่วง
ละเมิดทาง
เพศได้ โดยมี
บุคคลอ่ืน
แนะนํา 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.แสดงบทบาทสมมุติ
เก่ียวกับทักษะการ
ปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ 
 

แสดงบทบาท
ได้ถูกต้องตาม
เนื้อหาท่ีได้รับ
มอบหมาย  
เนื้อหา
ครบถ้วน  มี
ข้อเสนอแนะ
ให้คนดูและ
เปิดโอกาสให้
คนดูมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรมด้วย 

แสดงบทบาท
ได้ถูกต้องตาม
เนื้อหาท่ีได้รับ
มอบหมาย  
เนื้อหา
ครบถ้วน  มี
ข้อเสนอแนะ
ให้คนดู 

แสดงบทบาท
ได้ถูกต้องตาม
เนื้อหาท่ีได้รับ
มอบหมาย  
เนื้อหา
ครบถ้วน  

แสดงบทบาท
ได้ถูกต้องตาม
เนื้อหาท่ีได้รับ
มอบหมาย  
เนื้อหาไม่
ครบถ้วน   

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 12 คะแนน  ทําให้เหลือ 7 คะแนน  โดยการคูณด้วย 7  แล้วหารด้วย 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการในการ
ทํางาน สามารถทํางาน
ตามขั้นตอนได ้

นักเรียน
ทํางานได้ตาม
ข้ันตอน  มี
การวางแผน  
การปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ี
กลุ่ม
มอบหมาย 
ช่วยเหลือกัน
ในการทํางาน
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

นักเรียน
ทํางานได้ตาม
ข้ันตอน  มี
การวางแผน  
การปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ี
กลุ่ม
มอบหมาย 
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

นักเรียน
ทํางานได้ตาม
ข้ันตอน  มี
การวางแผน  
ปฏิบัติหน้าท่ี 
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

นักเรียน
ทํางานได้ไม่
เป็นไปตาม
ตามข้ันตอน  
ไม่มีการ
วางแผน ต้อง
ให้คนอ่ืน
แนะนําจนงาน
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

 

2.นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิเสธเพ่ือป้องกันตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ 

มีทักษะในการ
ปฏิเสธเพ่ือ
ป้องกันตนเอง
จากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
แก้ปัญหาโดย
การใช้สติ  ไม่ใช้
ความรุนแรง  มี
การนําเสนอ 
และแสดงความ
คิดเห็นในการ
แก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ  มี
ข้ันตอน   มีการ
นําเอาหลักธรรม
มาช่วยในการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะในการ
ปฏิเสธเพ่ือ
ป้องกันตนเอง
จากการถูก
ล่วงละเมิด
ทางเพศ 
แก้ปัญหาโดย
การใช้สติ  ไม่
ใช้ความ
รุนแรง  มีการ
นําเสนอ และ
แสดงความ
คิดเห็นในการ
แก้ปัญหา
อย่างเป็น
ระบบ  มี
ข้ันตอน   

มีทักษะในการ
ปฏิเสธเพ่ือ
ป้องกันตนเอง
จากการถูก
ล่วงละเมิด
ทางเพศ 
แก้ปัญหาโดย
การใช้สติ  ไม่
ใช้ความ
รุนแรง  มีการ
นําเสนอ และ
แสดงความ
คิดเห็นในการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะในการ
ปฏิเสธเพ่ือ
ป้องกันตนเอง
จากการถูก
ล่วงละเมิด
ทางเพศ 
แก้ปัญหาโดย
การใช้สติ  ไม่
ใช้ความ
รุนแรง  แต่
ต้องมีครูหรือ
คนอ่ืนมาคอย
แนะนํา
แก้ปัญหา 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 8 คะแนน  ทําให้เหลือ 8 คะแนน  โดยการคูณด้วย 1  แล้วหารด้วย 1 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.นักเรียนมีวินัยใน
ตนเอง 
 

เข้าเรียนตรง
เวลา  แต่ง
กายเรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนตรง
เวลา  แต่ง
กายไม่
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนช้า
กว่าเวลาท่ี
กําหนด  แต่ง
กายเรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   

เข้าเรียนช้า
กว่าเวลาท่ี
กําหนด  แต่ง
กายไม่
เรียบร้อยไม่
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   

 

2.นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 

นักเรียนมีการ
ขันอาสาเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
โดยสมัครใจ  
แนะนํา
เพ่ือนๆ ให้
ช่วยเหลือกัน
ในทางท่ีถูกได้ 
 

นักเรียนมีการ
ขันอาสาเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
โดยสมัครใจ 
 

นักเรียนเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
โดยมีเพ่ือน
คอยชี้แนะ 
 

นักเรียนเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
โดยต้องมีการ
กําหนด 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.นักเรียนรักความเป็น
ไทย 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้ามา
ช่วยในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 3 
ด้าน 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้ามา
ช่วยในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 2 
ด้าน 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้ามา
ช่วยในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 1 
ด้าน 

ไม่มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้ามา
ช่วยในการ
นําเสนอ 
 

 

4.ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  รับ
ผิดเม่ือทําผิด
โดยไม่ต้องให้
คนอ่ืนมาต่อ
ว่า  มีการขอ
โทษและ
ปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดีข้ึน  
แนะนําคนอ่ืน
ได้ 

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  รับ
ผิดเม่ือทําผิด
โดยไม่ต้องให้
คนอ่ืนมาต่อ
ว่า  มีการขอ
โทษและ
ปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดีข้ึน   

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  รับ
ผิดเม่ือทําผิด
โดยไม่ต้องให้
คนอ่ืนมาต่อ
ว่า  มีการขอ
โทษ 

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  รับ
ผิดเม่ือทําผิด
โดยต้องให้คน
อ่ืนมาต่อว่า 
หรือสอบถาม
จึงจะยอมรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

5.มุ่งม่ันในการทํางาน มีความต้ังใจ 
และพยายาม
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จด้วย
ตนเอง  
สามารถ
แนะนําบุคคล
อ่ืนให้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

มีความต้ังใจ 
และพยายาม
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จด้วย
ตนเอง   

มีความต้ังใจ 
และพยายาม
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จ 

ไม่มีความ
ต้ังใจ และ
พยายามใน
การ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จด้วย
ตนเอง ต้อง
อาศัยคนอ่ืน
มาช่วยเหลือ 

 

6. ใฝ่เรียนรู้ มีการศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม
จากท่ีครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนได้
นอกเหนือจาก
ท่ีครูสอนหรือ
มอบหมาย  
แนะนําบุคคล
อ่ืนให้ใฝ่เรียนรู้
จากแหล่ง
ความรู้
หลากหลาย 

มีการศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม
จากท่ีครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนได้
นอกเหนือจาก
ท่ีครูสอนหรือ
มอบหมาย  
จากแหล่ง
ความรู้
หลากหลาย 

มีการศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม
จากท่ีครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนได้
นอกเหนือจาก
ท่ีครูสอนหรือ
มอบหมาย   

มีการศึกษา
หาความรู้
เพ่ิมเติมจากท่ี
ครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้
ตามท่ีครูสอน
หรือ
มอบหมาย   

 

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

7.รักชาติ  ศาสน์ 
กษัตริย์ 

มีความเคารพใน
สถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดูหมิ่น
สถาบันในขณะท่ี
ปฏิบัติกิจกรรม  
มีการยกย่อง
เทิดทูนสถาบัน
อย่างชัดเจน  
ปกป้องเมื่อมี
บุคคลอ่ืนลบหลู่  
ตักเตือนและให้
คําแนะนําคนอ่ืน
ในทางท่ีถูกได้ 

มีความเคารพใน
สถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน  ปกป้อง
เม่ือมีบุคคลอ่ืน
ลบหลู่   

มีความเคารพใน
สถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน 

มีความเคารพใน
สถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ 

 

8. อยู่อย่างพอเพียง มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใชไ้ด้อีก 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างใน
การใช้
ทรัพยากร 
แนะนาํให้เพื่อน
หรือบุคคลอ่ืน
ปฏิบัติด้วย 

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างในการ
ใช้ทรัพยากร  

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก  

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ไม่คุ้มค่า ไม่นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก  
ใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือย  

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 32 คะแนน  ทําให้เหลือ 5 คะแนน  โดยการคูณด้วย 5  แล้วหารด้วย 32 

 
 

 


