
คําอธิบายรายวิชาสุขศึกษา 
รหัสวิชา  พ 22103  กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20 ช่ัวโมง / ภาคเรียน จํานวน  0.5 หน่วยกิต 
 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจการป้องกันโรค เลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมีสุขนิสัยท่ี

ดีตามสุขบัญญัติแห่งชาติจุดดีจุดด้อยระมัดระวังการเจ็บป่วยการบาดเจ็บอุบัติเหตุการใช้ยาผิด สารพิษ 

สารเสพติด ปัญหาทางอารมณ์ ความเครียด และปัญหาสุขภาพ การล่วงละเมิดทางเพศ เลือกกิจกรรมการ

ออกกําลังกาย พักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กําหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้างเสริมสุขภาพ 

และรายงานผลต่อกลุ่มเป็นระยะ ๆ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการปฏิบัติ  การบวนการทักษะชีวิต  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการทางสุขภาพ 

ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสําคัญการการป้องกันโรค เลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ มีสุข
นิสัยท่ีดีตามสุขบัญญัติแห่งชาติจุดดีจุดด้อยระมัดระวังการเจ็บป่วยการบาดเจ็บอุบัติเหตุการใช้ยาผิด 
สารพิษ สารเสพติด ปัญหาทางอารมณ์ ความเครียด และปัญหาสุขภาพ การล่วงละเมิดทางเพศ เลือก
กิจกรรมการออกกําลังกาย พักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กําหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้าง
เสริมสุขภาพและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

พ 4.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7  พ 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

รวม  10  ตัวช้ีวัด 

  
 

 

 

 

 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  การเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและการดํารงสุขภาพ 

รหัส – ช่ือรายวิชา   พ 22103   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 2   เวลา     11   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู้  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

  ตัวช้ีวัด 
พ 4.1 ม.2/1.  เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 
พ 4.1 ม.2/2. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ 
พ 4.1 ม.2/3   วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
พ 4.1 ม.2/4   วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
พ 4.1 ม.2/5   อธิบายลักษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
พ 4.1 ม.2/6   เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
พ 4.1 ม.2/7   พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 
สาระสําคัญ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ  

o การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ 
o ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ีมีต่อสุขภาพ 
o ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
o ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
o วิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
o เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย 
o การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  

o การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ 
o ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ีมีต่อสุขภาพ 
o ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
o ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
o วิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
o เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย 
o การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 



 ทักษะ/กระบวนการ 

• กระบวนการกลุ่ม   

• กระบวนการคิดวิเคราะห์    

• กระบวนการปฏิบัติ   

• การบวนการทักษะชีวิต   

• กระบวนการแก้ปัญหา   

• กระบวนการทางสุขภาพ 
 

คุณลักษณะ 

• มุ่งม่ันในการทํางาน 

• ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

• ความสามารถในการคิด 

• ความสามารถในการแก้ปัญหา 

• ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

• มีจิตสาธารณะ 

• ใฝ่เรียนรู้ 

• ซ่ือสัตย์สุจริต 
 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

• นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ีมีต่อ
สุขภาพ  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

• นักเรียนเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย 

• นักเรียนระดมสมองความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  วิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด 
การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน  การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยี 
ท่ีมีต่อสุขภาพ  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของคนไทย   
 

กิจกรรมท่ีช่วย พัฒนาผู้เรียน 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ีมีต่อ
สุขภาพ  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 



- นักเรียนเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย 

- นักเรียนระดมสมองความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  วิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด 
 

 กิจกรรมรวบยอด 
 นักเรียนสรุปจากการค้นคว้าเก่ียวกับการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ีมีต่อ
สุขภาพ  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 นักเรียนสรุปความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  วิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์
และความเครียด 

 
 ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  - ภาพสถานท่ีท่ีให้บริการทางสุขภาพ 
  - ห้องเรียน 
  - ห้องสมุด 
  - ห้องพยาบาล 
  - สวนสุขภาพ 

- อินเตอร์เน็ต 
- สื่อมัลติมีเดีย หรือรูปภาพท่ีเก่ียวกับความทันสมัย  และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต 

รหัส – ช่ือรายวิชา   พ 22103   สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 2   เวลา     9   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  พ5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพ
ติด และความรุนแรง 

  ตัวช้ีวัด 
พ 5.1 ม.2/1 ระบุวิธีการ  ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
พ 5.1 ม.2/2 อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันท่ีอาจนําไปสู่

อันตราย 
 

สาระสําคัญ 
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ 

  วิธีการ ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ   ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง  
ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง (ทักษะปฏิเสธ  ทักษะการต่อรอง  ฯลฯ)  และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่อันตราย 

 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  
  วิธีการ ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ   ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง  

ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง (ทักษะปฏิเสธ  ทักษะการต่อรอง  ฯลฯ)  และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่อันตราย 

 
 ทักษะ/กระบวนการ 

• กระบวนการกลุ่ม   

• กระบวนการคิดวิเคราะห์    

• กระบวนการปฏิบัติ   

• การบวนการทักษะชีวิต   

• กระบวนการแก้ปัญหา   

• กระบวนการทางสุขภาพ 
 
 



คุณลักษณะ 
1. ซ่ือสัตย์สุจริต 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มีวินัย 
4. มุ่งม่ันในการทํางาน 
5. มีจิตสาธารณะ 
6. อยู่อย่างพอเพียง 

 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

นักเรียนศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับวิธีการ ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ   ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด   
นักเรียนศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง   
นักเรียนศึกษาทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง (ทักษะปฏิเสธ  ทักษะการต่อรอง  ฯลฯ)  

และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันท่ีอาจนําไปสู่อันตราย 
  นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันท่ี
อาจนําไปสู่อันตราย 
 

การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 

 กิจกรรมข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 
ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับอุบัติเหตุหรือสารเสพติด  สถานการณ์เสี่ยงต่างๆ    เพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน  หรือ

ใช้เกม  เพลง  หรือสื่อภาพเคลื่อนไหว  ข่าว  สิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวกับการใช้ยา  สารเสพติด   
 

 กิจกรรมท่ีช่วย พัฒนาผู้เรียน 
นักเรียนศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับวิธีการ ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ   ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด   
นักเรียนศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง   
นักเรียนศึกษาทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง (ทักษะปฏิเสธ  ทักษะการต่อรอง  ฯลฯ)  

และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันท่ีอาจนําไปสู่อันตราย 
 
 กิจกรรมรวบยอด  
  นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันท่ี
อาจนําไปสู่อันตราย 

 
 
 



ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
- ภาพการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด   

  - ห้องเรียน 
  - ห้องสมุด 
  - ห้องพยาบาล 
  - สวนสุขภาพ 
  - ภาพและสื่อวิดีโอเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การประเมิน  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
วิชาสุขศึกษา  (พ 22103 ) ช้ัน มธัยมศึกษาปีที่ 2 

อัตราส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค   70 : 30 

หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระหว่างภาคเรียน  70  คะแนน 

1.การเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและการดํารงสุขภาพ 20  คะแนน 
2.ความปลอดภัยในชีวิต      20  คะแนน 
3.สอบกลางภาค       30  คะแนน 

สอบปลายภาค  30  คะแนน 

การตัดสินผลการเรียน  เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลฯ 

มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด  และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

พ 4.1 ม.2/1  เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 
พ 4.1 ม.2/2  วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ 
พ 4.1 ม.2/3  วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
พ 4.1 ม.2/4  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
พ 4.1 ม.2/5  อธิบายลักษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
พ 4.1 ม.2/6  เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
พ 4.1 ม.2/7  พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
พ 5.1 ม.2/1  ระบุวิธีการ  ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
พ 5.1 ม.2/2  อธิบายวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง 
พ 5.1 ม.2/3  ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันท่ีอาจนําไปสู่อันตราย 

 
 
 
 

 

 
 
 



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

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1 เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 
2 วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ 
3 วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
5 อธิบายลักษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
7 พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ภาระงาน  
1 บอกวิธีการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ 
2 บอกผลดีผลเสียของการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ 
3 บอกผลดีผลเสียของความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
4 บอกความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
5 อธิบายลักษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
7 พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.บอกวิธีการเลือกใช้
บริการทางสุขภาพ 

บอกวิธีการ
เลือกใช้บริการ
ทางสุขภาพได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน มีการ
ยกตัวอย่าง
อธิบายหรือใช้
สื่ออ่ืนๆ มา
ประกอบให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอกวิธีการ
เลือกใช้บริการ
ทางสุขภาพได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน มีการ
ยกตัวอย่าง
อธิบาย
ประกอบให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอกวิธีการ
เลือกใช้บริการ
ทางสุขภาพได้
ถูกต้อง   

บอกวิธีการ
เลือกใช้บริการ
ทางสุขภาพได้
โดยมีบุคคล
อ่ืนคอย
แนะนํา 

 

2 บอกผลดีผลเสียของ
การใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อ
สุขภาพ 

บอกผลดี
ผลเสียของ
การใช้
เทคโนโลยีท่ีมี
ต่อสุขภาพได้
อย่างถูกต้อง 

บอกผลดี
ผลเสียของ
การใช้
เทคโนโลยีท่ีมี
ต่อสุขภาพได้
อย่างถูกต้อง
เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง
เท่านั้น 

บอกผลดี
ผลเสียของ
การใช้
เทคโนโลยีท่ีมี
ต่อสุขภาพได้
อย่างถูกต้อง
โดยมีบุคคล
อ่ืนคอย
แนะนําเพียง
เล็กน้อย 

บอกผลดี
ผลเสียของ
การใช้
เทคโนโลยีท่ีมี
ต่อสุขภาพ
ไม่ได้  ต้องให้
บุคคลอ่ืน
ช่วยเหลือ 

 

3 บอกผลดีผลเสียของ
ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ 
 

บอกผลดี
ผลเสียของ
ความ
เจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์
ท่ีมีต่อสุขภาพ
ได้อย่าง
ถูกต้อง 

บอกผลดี
ผลเสียของ
ความ
เจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์
ท่ีมีต่อสุขภาพ
ได้อย่าง
ถูกต้องเพียง
อย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น 

บอกผลดี
ผลเสียของ
ความ
เจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์
ท่ีมีต่อสุขภาพ
ได้อย่าง
ถูกต้องโดยมี
บุคคลอ่ืนคอย
แนะนําเพียง
เล็กน้อย 

บอกผลดี
ผลเสียของ
ความ
เจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์
ท่ีมีต่อสุขภาพ
ไม่ได้  ต้องให้
บุคคลอ่ืน
ช่วยเหลือ 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

4 บอกความสัมพันธ์ของ
ภาวะสมดุลระหว่าง
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
 

บอก
ความสัมพันธ์
ของภาวะ
สมดุลระหว่าง
สุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิตได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
หรือใช้สื่ออ่ืน
เข้ามาช่วยใน
การอธิบาย 
เพ่ือให้เห็น
ภาพชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 

บอก
ความสัมพันธ์
ของภาวะ
สมดุลระหว่าง
สุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิตได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง 

บอก
ความสัมพันธ์
ของภาวะ
สมดุลระหว่าง
สุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิตได้
อย่างถูกต้อง  

บอก
ความสัมพันธ์
ของภาวะ
สมดุลระหว่าง
สุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิตได้ 
โดยมีบุคคล
อ่ืนแนะนํา 

 

5 อธิบายลักษณะอาการ
เบ้ืองต้นของผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต 
 

อธิบาย
ลักษณะ
อาการ
เบ้ืองต้นของผู้
มีปัญหา
สุขภาพจิตได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
หรือใช้สื่ออ่ืน
เข้ามาช่วยใน
การอธิบาย 
เพ่ือให้เห็น
ภาพชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 

อธิบาย
ลักษณะ
อาการ
เบ้ืองต้นของผู้
มีปัญหา
สุขภาพจิตได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง 

อธิบาย
ลักษณะ
อาการ
เบ้ืองต้นของผู้
มีปัญหา
สุขภาพจิตได้
อย่างถูกต้อง  

อธิบาย
ลักษณะ
อาการ
เบ้ืองต้นของผู้
มีปัญหา
สุขภาพจิตได้ 
โดยมีบุคคล
อ่ืนแนะนํา 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน
เพ่ือจัดการกับอารมณ์
และความเครียด 
 

เสนอแนะวิธี
ปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียดได้
อย่างถูกต้อง  
และ
ครอบคลุม มี
การ
ยกตัวอย่าง
หรือใช้สื่ออ่ืน
เข้ามาช่วยใน
การอธิบาย 
เพ่ือให้เห็น
ภาพชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 

เสนอแนะวิธี
ปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียดได้
อย่างถูกต้อง  
และ
ครอบคลุม  

เสนอแนะวิธี
ปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียดได้
อย่างถูกต้อง 

เสนอแนะวิธี
ปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียดได้ 
โดยมีบุคคล
อ่ืนแนะนํา 

 

7 เสนอวิธีการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 
 

เสนอวิธีการ
พัฒนา
สมรรถภาพทาง
กายให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่
กําหนดได้อย่าง
ถูกต้อง  และ
ครอบคลุม มี
การยกตัวอย่าง
หรือใช้สื่ออ่ืน
เข้ามาช่วยใน
การอธิบาย 
เพื่อให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 

เสนอวิธีการ
พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกายให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี
กําหนดได้
อย่างถูกต้อง  
และ
ครอบคลุม  

เสนอวิธีการ
พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกายให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี
กําหนดได้
อย่างถูกต้อง 

เสนอวิธีการ
พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกายให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี
กําหนดได้ 
โดยมีบุคคล
อ่ืนแนะนํา 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 28 คะแนน  ทําให้เหลือ 7 คะแนน  โดยการคูณด้วย 7  แล้วหารด้วย 28 

 



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 จน
บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

นักเรียน
ทํางานได้ตาม
ข้ันตอน  มี
การวางแผน  
ปฏิบัติหน้าท่ี 
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

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

 

2.ปฏิบัติตนเพ่ือจัดการ
กับอารมณ์และ
ความเครียด 

ปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียดได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
อย่าง
สมํ่าเสมอ 
สามารถ
แนะนําบุคคล
อ่ืนให้ปฏิบัติได้ 
ด้วยความ
สุภาพ 

ปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียดได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
อย่าง
สมํ่าเสมอ  

ปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียดได้
ถูกต้อง 

ปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียดได้
ถูกต้อง โดย
ปฏิบัติตาม
คําแนะนําของ
บุคคลอ่ืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.แสวงหาแนวทางและ
ปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย
ตนเองให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด 
 

แสวงหา
แนวทางและ
ปฏิบัติการ
พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกาย
ตนเองให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี
กําหนด
เพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้
ท่ีมาจาก
อินเตอร์เน็ต 
สื่อสิ่งพิมพ์ท่ี
ไม่อยู่ใน
แบบเรียน 
ด้วยตนเอง 

แสวงหา
แนวทางและ
ปฏิบัติการ
พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกาย
ตนเองให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี
กําหนด
เพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้
ท่ีมาจาก
อินเตอร์เน็ต 
สื่อสิ่งพิมพ์ท่ี
ไม่อยู่ใน
แบบเรียน ได้
เพียงแหล่ง
เดียวจากสอง
แหล่ง  ด้วย
ตนเอง 

แสวงหา
แนวทางและ
ปฏิบัติการ
พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกาย
ตนเองให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี
กําหนด
เพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้
ท่ีมาจากสื่ออ่ืน
ท่ีไม่ใช่
อินเตอร์เน็ต 
สื่อสิ่งพิมพ์  
ด้วยตนเอง 

ขาดการ
แสวงหา
แนวทางและ
ปฏิบัติการ
พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกาย
ตนเองให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี
กําหนด
เพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้
อ่ืน
นอกเหนือจาก
แบบเรียน 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 12 คะแนน  ทําให้เหลือ 8 คะแนน  โดยการคูณด้วย 2  แล้วหารด้วย 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
 

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  
แนะนําเพ่ือนๆ 
ให้ช่วยเหลือ
กันในทางท่ีถูก
ได้ 
 

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.นักเรียนรักความเป็นไทย 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์ของ
ไทยเข้ามาช่วย
ในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 3 
ด้าน 

มีการใช้
เอกลักษณ์ของ
ไทยเข้ามาช่วย
ในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 2 
ด้าน 

มีการใช้
เอกลักษณ์ของ
ไทยเข้ามาช่วย
ในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 1 
ด้าน 

ไม่มีการใช้
เอกลักษณ์ของ
ไทยเข้ามาช่วย
ในการ
นําเสนอ 
 

 

4.ซ่ือสัตย์สุจริต มีความซ่ือสัตย์
สุจริตใน
ตนเอง  รับผิด
เม่ือทําผิดโดย
ไม่ต้องให้คน
อ่ืนมาต่อว่า  มี
การขอโทษ
และปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดีข้ึน  
แนะนําคนอ่ืน
ได้ 

มีความซ่ือสัตย์
สุจริตใน
ตนเอง  รับผิด
เม่ือทําผิดโดย
ไม่ต้องให้คน
อ่ืนมาต่อว่า  มี
การขอโทษ
และปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดีข้ึน   

มีความซ่ือสัตย์
สุจริตใน
ตนเอง  รับผิด
เม่ือทําผิดโดย
ไม่ต้องให้คน
อ่ืนมาต่อว่า  มี
การขอโทษ 

มีความซ่ือสัตย์
สุจริตใน
ตนเอง  รับผิด
เม่ือทําผิดโดย
ต้องให้คนอ่ืน
มาต่อว่า หรือ
สอบถามจึงจะ
ยอมรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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
แบบอย่างในการ
ใช้ทรัพยากร 
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 ระบุวิธีการ   ปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ   ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
2 อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันท่ีอาจนําไปสู่อันตราย 

ภาระงาน 1.ระบุวิธีการช่วยเหลือ   ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
2.ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการช่วยเหลือ   ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
3.ระบุแหล่งท่ีช่วยเหลือ   ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
4.อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
5.แสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันท่ีอาจนําไปสู่

อันตราย 
6.ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันท่ีอาจนําไปสู่อันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.ระบุวิธีการช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 

ระบุวิธีการ
ช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติดได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 8 วิธี
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

ระบุวิธีการ
ช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติดได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 5 วิธ ี

ระบุวิธีการ
ช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติดได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 3 วิธ ี

ระบุวิธีการ
ช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติดได้ 

 

2.ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ช่วยเหลือ   ฟ้ืนฟูผู้ติด
สารเสพติด 
 

ระบุปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการ
ช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติดได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 8 
ปัจจัยมีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

ระบุปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการ
ช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติดได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 5 
ปัจจัย 

ระบุปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการ
ช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติดได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 3 
ปัจจัย 

ระบุปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการ
ช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติดได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.ระบุแหล่งท่ีช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
 

ระบุแหล่งท่ี
ช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติดได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 8 
แหล่งมีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

ระบุแหล่งท่ี
ช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติดได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 5 
แหล่ง 

ระบุแหล่งท่ี
ช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติดได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 3 
แหล่ง 

ระบุแหล่งท่ี
ช่วยเหลือ   
ฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติดได้ 

 

4.อธิบายวิธีการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงและ
สถานการณ์เส่ียง 
 

อธิบายวิธีการ
หลีกเลี่ยง
พฤติกรรม
เสี่ยงและ
สถานการณ์
เสี่ยงได้อย่าง
ถูกต้อง  มีการ
ยกตัวอย่าง
หรือใช้สื่ออ่ืน
เข้ามาช่วยใน
การอธิบาย 
เพ่ือให้เห็น
ภาพชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 

อธิบายวิธีการ
หลีกเลี่ยง
พฤติกรรม
เสี่ยงและ
สถานการณ์
เสี่ยงได้อย่าง
ถูกต้อง  มีการ
ยกตัวอย่าง 

อธิบายวิธีการ
หลีกเลี่ยง
พฤติกรรม
เสี่ยงและ
สถานการณ์
เสี่ยงได้อย่าง
ถูกต้อง  

อธิบายวิธีการ
หลีกเลี่ยง
พฤติกรรม
เสี่ยงและ
สถานการณ์
เสี่ยงได้ โดยมี
บุคคลอ่ืน
แนะนํา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

5.แสดงบทบาทสมมุติ
เก่ียวกับการป้องกัน
ตนเองและหลีกเล่ียง
สถานการณ์คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่อันตราย 
 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
การป้องกัน
ตนเองและ
หลีกเลี่ยง
สถานการณ์
คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่
อันตรายได้
ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
เนื้อหา มี
ทักษะการ
ปฏิเสธ  และ
ทักษะการ
แก้ปัญหาโดย
ไม่ใช้ความ
รุนแรง 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
การป้องกัน
ตนเองและ
หลีกเลี่ยง
สถานการณ์
คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่
อันตรายได้
ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
เนื้อหา มี
ทักษะการ
ปฏิเสธ  หรือ
ทักษะการ
แก้ปัญหาโดย
ไม่ใช้ความ
รุนแรง 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
การป้องกัน
ตนเองและ
หลีกเลี่ยง
สถานการณ์
คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่
อันตรายได้
ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
เนื้อหา 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
การป้องกัน
ตนเองและ
หลีกเลี่ยง
สถานการณ์
คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่
อันตรายได้
ถูกต้องแต่ไม่
ครบตาม
เนื้อหา  

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 20 คะแนน  ทําให้เหลือ 7 คะแนน  โดยการคูณด้วย 7  แล้วหารด้วย 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 จน
บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

นักเรียน
ทํางานได้ตาม
ข้ันตอน  มี
การวางแผน  
ปฏิบัติหน้าท่ี 
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

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

 

2.ใช้ทักษะชีวิตในการ
ป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
สถานการณ์คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่อันตราย 

 

มีทักษะในการ
ใช้ชีวิตในการ
ป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยง
สถานการณ์คับ
ขันที่อาจ
นําไปสู่อันตราย
โดยการใช้สติ  
ไม่ใช้ความ
รุนแรง  มีการ
นําเสนอ และ
แสดงความ
คิดเห็นในการ
แก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ  มี
ข้ันตอน   มี
การนําเอา
หลักธรรมมา
ช่วยในการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะในการ
ใช้ชีวิตในการ
ป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยง
สถานการณ์
คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่
อันตรายโดย
การใช้สติ  ไม่
ใช้ความ
รุนแรง  มีการ
นําเสนอ และ
แสดงความ
คิดเห็นในการ
แก้ปัญหา
อย่างเป็น
ระบบ  มี
ข้ันตอน 

มีทักษะในการ
ใช้ชีวิตในการ
ป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยง
สถานการณ์
คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่
อันตรายโดย
การใช้สติ  ไม่
ใช้ความ
รุนแรง  

มีทักษะในการ
ใช้ชีวิตในการ
ป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยง
สถานการณ์
คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่
อันตราย 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.แสดงบทบาทสมมุติ
เก่ียวกับการป้องกัน
ตนเองและหลีกเล่ียง
สถานการณ์คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่อันตราย 
 

.แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
การป้องกัน
ตนเองและ
หลีกเลี่ยง
สถานการณ์
คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่
อันตรายได้
ตามข้ันตอน  
มีการวางแผน  
การปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ี
กลุ่ม
มอบหมาย 
ช่วยเหลือกัน
ในการทํางาน
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ เปิด
โอกาสให้คนดู
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

.แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
การป้องกัน
ตนเองและ
หลีกเลี่ยง
สถานการณ์
คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่
อันตรายได้
ตามข้ันตอน  
มีการวางแผน  
การปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ี
กลุ่ม
มอบหมาย จน
บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

.แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
การป้องกัน
ตนเองและ
หลีกเลี่ยง
สถานการณ์
คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่
อันตรายได้
ตามข้ันตอน  
มีการวางแผน  
ปฏิบัติหน้าท่ี 
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

.แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
การป้องกัน
ตนเองและ
หลีกเลี่ยง
สถานการณ์
คับขันท่ีอาจ
นําไปสู่
อันตรายได้ไม่
เป็นไปตาม
ตามข้ันตอน  
ไม่มีการ
วางแผน ต้อง
ให้คนอ่ืน
แนะนําจนงาน
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 12 คะแนน  ทําให้เหลือ 8 คะแนน  โดยการคูณด้วย 2  แล้วหารด้วย 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
 

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  
แนะนําเพ่ือนๆ 
ให้ช่วยเหลือ
กันในทางท่ีถูก
ได้ 
 

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.นักเรียนรักความเป็นไทย 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์ของ
ไทยเข้ามาช่วย
ในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 3 
ด้าน 

มีการใช้
เอกลักษณ์ของ
ไทยเข้ามาช่วย
ในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 2 
ด้าน 

มีการใช้
เอกลักษณ์ของ
ไทยเข้ามาช่วย
ในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 1 
ด้าน 

ไม่มีการใช้
เอกลักษณ์ของ
ไทยเข้ามาช่วย
ในการ
นําเสนอ 
 

 

4.ซ่ือสัตย์สุจริต มีความซ่ือสัตย์
สุจริตใน
ตนเอง  รับผิด
เม่ือทําผิดโดย
ไม่ต้องให้คน
อ่ืนมาต่อว่า  มี
การขอโทษ
และปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดีข้ึน  
แนะนําคนอ่ืน
ได้ 

มีความซ่ือสัตย์
สุจริตใน
ตนเอง  รับผิด
เม่ือทําผิดโดย
ไม่ต้องให้คน
อ่ืนมาต่อว่า  มี
การขอโทษ
และปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดีข้ึน   

มีความซ่ือสัตย์
สุจริตใน
ตนเอง  รับผิด
เม่ือทําผิดโดย
ไม่ต้องให้คน
อ่ืนมาต่อว่า  มี
การขอโทษ 

มีความซ่ือสัตย์
สุจริตใน
ตนเอง  รับผิด
เม่ือทําผิดโดย
ต้องให้คนอ่ืน
มาต่อว่า หรือ
สอบถามจึงจะ
ยอมรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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
แบบอย่างในการ
ใช้ทรัพยากร 
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 

 
 

 

 


