
คําอธิบายรายวิชา สุขศึกษา 
รหัสวิชา  พ 23101   กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่ 1   เวลา   20   ช่ัวโมง / ภาคเรียน จํานวน   0.5   หน่วยกิต  
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาในแต่ละวัย  อิทธิพล
และความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น  และส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธ์  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ตั้งครรภ์  สาเหตุและแนวทางป้องกันความขัดแย้งในครอบครัว 

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  วิเคราะห์  อภิปราย  นําเสนอและใช้บทบาทสมมุติ    เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม   

มีค่านิยมท่ีดีในการดูแลสุขภาพตนเอง  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต  มีความใฝ่เรียนรู้มีวินัย  
มุ่งม่ันในการทํางาน    มีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าและนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  
ตัวช้ีวัด  พ 1.1  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3       พ 2.1  ม.3/1  ม.3/2     ม.3/3 
รวม  6  ตัวช้ีวัด 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

รหัส – ช่ือรายวิชา  พ 23101   สุขศึกษาและพลศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 3   เวลา     10   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด 
 พ  1.1 ม.3/1  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  แต่ละ
ช่วงของชีวิต 

พ  1.1 ม.3/2  วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 
พ  1.1 ม.3/3  วิเคราะห์ สื่อ  โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
 

สาระสําคัญ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เก่ียวกับ 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  แต่ละช่วงของชีวิต  อิทธิพลและ
ความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  สื่อ  โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  แต่ละช่วงของชีวิต  อิทธิพลและ
ความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  สื่อ  โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น 

ทักษะ / กระบวนการ 
- การเปรียบเทียบ 
-  การนําเสนอ 
-  อภิปราย 
-  วิเคราะห์ 
-  สืบค้น 

 
คุณลักษณะ 

-  วินัย 
-  ใฝ่เรียนรู ้
-  รักความเป็นไทย 



การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

นักเรียนค้นคว้าเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ 
สติปัญญา  แต่ละช่วงของชีวิต   

นักเรียนค้นคว้าเก่ียวกับอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น   
นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับสื่อ  โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมนําสู่บทเรียน 
ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาเก่ียวกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน  เพ่ือโยงเข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงชีวิต  หรือ ร้องเพลงหรือเล่นเกมท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสาระการเรียนรู้  หรือใช้สื่อรูปภาพ  หรือ
สื่อมัลติมีเดียให้นักเรียนได้ดู 

   
กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนค้นคว้าเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ 
สติปัญญา  แต่ละช่วงของชีวิต   

นักเรียนค้นคว้าเก่ียวกับอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น   
นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับสื่อ  โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

ของวัยรุ่น 
 

กิจกรรมรวบยอด 
นักเรียนสรุปความรู้เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  

อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  สื่อ  โฆษณา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1 รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของมนุษย์ 
2 หนังสือเรียน 
3 ใบความรู้ 
4  สื่อมัลติมีเดีย 

 
 
 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ชีวิตและครอบครัว 

รหัส – ช่ือรายวิชา   พ 23101   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 3   เวลา     10   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะการดําเนินชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
พ  2.1 ม.3/1 อธิบายอนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 
พ  2.1 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ  การต้ังครรภ์ 
พ  2.1 ม.3/3 วิเคราะห์สาเหตุ  และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
 

สาระสําคัญ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ   

อนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อการต้ังครรภ์  สาเหตุ  และ เสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 

 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

อนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อการต้ังครรภ์  สาเหตุ  และ เสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
ทักษะ / กระบวนการ 

 

- วิเคราะห์ 
- อภิปราย 
- ค้นคว้า 
-  บทบาทสมมุติ 

คุณลักษณะ 
-  มีวินัย 
-  ใฝ่เรียนรู ้
-  อยู่อย่างพอเพียง 
-  รักความเป็นไทย 
-  จิตสาธารณะ 
-  ซ่ือสัตย์สุจริต 



การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 
 นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับอนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม   
 นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการต้ังครรภ์ 

นักเรียนวิเคราะห์และระดมสมองเก่ียวกับสาเหตุ  และ เสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
 
การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมนําสู่บทเรียน 
 ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือนําเข้าสู่บทเรียนเก่ียวกับการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนท่ีต้องติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน  หรือให้นักเรียนดูสื่อมัลติมีเดียเก่ียวข้องกับเนื้อหาท่ีจะเรียนรู้ 
  

กิจกรรมช่วยพัฒนาผู้เรียน 
 นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับอนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม   
 นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการต้ังครรภ์ 

นักเรียนวิเคราะห์และระดมสมองเก่ียวกับสาเหตุ  และ เสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
 
กิจกรรมรวบยอด 

 นักเรียนร่วมกับครูสรุปความรู้เก่ียวกับ 
อนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ

ต่อการต้ังครรภ์  สาเหตุ  และ เสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
ส่ือการเรียนรู้ 

1 ใบงาน 
2 รูปภาพ  
3  ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 
4  หนังสือเรียน 

 5  สื่อมัลติมีเดีย 
6  ฯลฯ 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การประเมิน  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
วิชาสุขศึกษา (พ 23101)ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 3 

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.3/1  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  แต่ละช่วงของชีวิต 

พ  1.1 ม.3/2  วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น 
พ  1.1 ม.3/3  วิเคราะห์ ส่ือ  โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
พ  2.1 ม.3/1  อธิบายอนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนท่ี

เหมาะสม 
พ  2.1 ม.3/2  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ  การตั้งครรภ์ 
พ  2.1 ม.3/3 วิเคราะห์สาเหตุ  และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  แต่ละ 

ช่วงของชีวิต 
2 วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 
3 วิเคราะห์ สื่อ  โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

ภาระงาน  
1  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  แต่ละ 

   ช่วงของชีวิต 
2 บอกอิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 
3 บอกผลดีผลเสียของความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อวัยรุ่น 
4 บอกข้อดีข้อเสียของสื่อ  โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
5 แสวงหาแนวทางและวิธีการในการเลือกรับสื่อ  โฆษณา ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของวัยรุ่น 
6 ปฏิบัติตนในการเลือกรับสื่อ  โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา  
แต่ละช่วงของชีวิต 
 

เปรียบเทียบ
การ
เปลี่ยนแปลง
ทางด้าน
ร่างกาย  
จิตใจ  
อารมณ์  
สังคม  และ
สติปัญญา  
แต่ละช่วงของ
ชีวิต 

ได้อย่าง
ถูกต้อง
ครบถ้วนท้ัง 5 
ด้าน 

เปรียบเทียบ
การ
เปลี่ยนแปลง
ทางด้าน
ร่างกาย  
จิตใจ  
อารมณ์  
สังคม  และ
สติปัญญา  
แต่ละช่วงของ
ชีวิต 

ได้อย่าง
ถูกต้อง 4 
ด้าน 
 

เปรียบเทียบ
การ
เปลี่ยนแปลง
ทางด้าน
ร่างกาย  
จิตใจ  
อารมณ์  
สังคม  และ
สติปัญญา  
แต่ละช่วงของ
ชีวิต 

ได้อย่าง
ถูกต้อง 2 - 3 
ด้าน 
 

เปรียบเทียบ
การ
เปลี่ยนแปลง
ทางด้าน
ร่างกาย  
จิตใจ  
อารมณ์  
สังคม  และ
สติปัญญา  
แต่ละช่วงของ
ชีวิต 

ได้เพียงด้าน
เดียวหรือตํ่า
กว่า 1  ด้าน 
 

 

2. บอกอิทธิพลของสังคม
ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
ของวัยรุ่น 

บอกอิทธิพล
ของสังคมท่ีมี
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ของวัยรุ่นได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอกอิทธิพล
ของสังคมท่ีมี
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ของวัยรุ่นได้
อย่างถูกต้อง   

บอกอิทธิพล
ของสังคมท่ีมี
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ของวัยรุ่นได้ 

บอกอิทธิพล
ของสังคมท่ีมี
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ของวัยรุ่นได้  
แต่ต้องมีคน
แนะนําอยู่
ตลอด 

 

 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3 บอกผลดีผลเสียของ
ความคาดหวังของสังคม
ท่ีมีต่อวัยรุ่น 
 

บอกผลดี
ผลเสียของ
ความคาดหวัง
ของสังคมท่ีมี
ต่อวัยรุ่นได้
อย่างถูกต้อง 

บอกผลดี
ผลเสียของ
ความคาดหวัง
ของสังคมท่ีมี
ต่อวัยรุ่นได้
อย่างถูกต้อง
เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง
เท่านั้น 

บอกผลดี
ผลเสียของ
ความคาดหวัง
ของสังคมท่ีมี
ต่อวัยรุ่นได้
อย่างถูกต้อง
โดยมีบุคคล
อ่ืนคอย
แนะนําเพียง
เล็กน้อย 

บอกผลดี
ผลเสียของ
ความคาดหวัง
ของสังคมท่ีมี
ต่อวัยรุ่นไม่ได้  
ต้องให้บุคคล
อ่ืนช่วยเหลือ 

 

4 บอกข้อดีข้อเสียของส่ือ  
โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

 

บอกข้อดี
ข้อเสียของสื่อ  
โฆษณาท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่นได้
อย่างถูกต้อง 

บอกข้อดี
ข้อเสียของสื่อ  
โฆษณาท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่นได้
อย่างถูกต้อง
เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง
เท่านั้น 

บอกข้อดี
ข้อเสียของสื่อ  
โฆษณาท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่นได้
อย่างถูกต้อง
โดยมีบุคคล
อ่ืนคอย
แนะนําเพียง
เล็กน้อย 

บอกข้อดี
ข้อเสียของสื่อ  
โฆษณาท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่น
ไม่ได้  ต้องให้
บุคคลอ่ืน
ช่วยเหลือ 

 

 
 
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.ปฏิบัติตนในการเลือก
รับส่ือ  โฆษณาท่ีมี
อิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 
มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

ปฏิบัติตนใน
การเลือกรับ
ส่ือ  โฆษณาท่ี
มีอิทธิพลต่อ
การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการของ
วัยรุ่น 
มาประยุกต์ใช้
ใน
ชีวิตประจําวัน
ได้ถูกต้อง 
ปฏิบัติอย่าง
สม่ําเสมอ 
สามารถ
แนะนําบุคคล
อ่ืนให้ปฏิบัติได้
ด้วยความ
สุภาพ 

ปฏิบัติตนใน
การเลือกรับ
สื่อ  โฆษณาท่ี
มีอิทธิพลต่อ
การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่น 
มาประยุกต์ใช้
ใน
ชีวิตประจําวัน
ได้ถูกต้อง 
ปฏิบัติอย่าง
สมํ่าเสมอ  

ปฏิบัติตนใน
การเลือกรับ
สื่อ  โฆษณาท่ี
มีอิทธิพลต่อ
การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่น 
มาประยุกต์ใช้
ใน
ชีวิตประจําวัน
ได้ถูกต้อง 
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติตนใน
การเลือกรับ
สื่อ  โฆษณาท่ี
มีอิทธิพลต่อ
การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่น 
มาประยุกต์ใช้
ใน
ชีวิตประจําวัน
ได้ถูกต้อง โดย
ปฏิบัติตาม
คําแนะนําของ
บุคคลอ่ืน 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.แสวงหาแนวทางและ
วิธีการในการเลือกรับส่ือ  
โฆษณา ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

แสวงหา
แนวทางและ
วิธีการในการ
เลือกรับสื่อ  
โฆษณา ท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่น
เพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้
ท่ีมาจาก
อินเตอร์เน็ต 
สื่อสิ่งพิมพ์ท่ี
ไม่อยู่ใน
แบบเรียน 
ด้วยตนเอง 

แสวงหา
แนวทางและ
วิธีการในการ
เลือกรับสื่อ  
โฆษณา ท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่น
เพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้
ท่ีมาจาก
อินเตอร์เน็ต 
สื่อสิ่งพิมพ์ท่ี
ไม่อยู่ใน
แบบเรียน ได้
เพียงแหล่ง
เดียวจากสอง
แหล่ง  ด้วย
ตนเอง 

แสวงหา
แนวทางและ
วิธีการในการ
เลือกรับสื่อ  
โฆษณา ท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่น
เพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้
ท่ีมาจากสื่อ
อ่ืนท่ีไม่ใช่
อินเตอร์เน็ต 
สื่อสิ่งพิมพ์  
ด้วยตนเอง 

ขาดการ
แสวงหา
แนวทางและ
วิธีการในการ
เลือกรับสื่อ  
โฆษณา ท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของวัยรุ่น
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.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 

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 ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน  ปกป้อง
เม่ือมีบุคคลอ่ืน
ลบหลู่  
ตักเตือนและให้
คําแนะนําคน
อ่ืนในทางท่ีถูก
ได้ 

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัต
ริย์  ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ี
เป็นการลบหลู่ 
ดูหม่ินสถาบัน
ในขณะท่ี
ปฏิบัติ
กิจกรรม  มี
การยกย่อง
เทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน  
ปกป้องเม่ือมี
บุคคลอ่ืนลบ
หลู่   

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัต
ริย์  ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ี
เป็นการลบหลู่ 
ดูหม่ินสถาบัน
ในขณะท่ี
ปฏิบัติ
กิจกรรม  มี
การยกย่อง
เทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน 

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัต
ริย์  ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ี
เป็นการลบหลู่ 
ดูหม่ินสถาบัน
ในขณะท่ี
ปฏิบัติ 

 

8. อยู่อย่างพอเพียง มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใชไ้ด้อีก 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างในการ
ใช้ทรัพยากร 
แนะนาํให้เพื่อน
หรือบุคคลอ่ืน
ปฏิบัติด้วย 

มีการใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 
นํากระดาษ
หรือสิ่งเหลือ
ใช้อ่ืนกลับมา
ใช้ได้อีก 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างใน
การใช้
ทรัพยากร  

มีการใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 
นํากระดาษ
หรือสิ่งเหลือ
ใช้อ่ืนกลับมา
ใช้ได้อีก  

มีการใช้
ทรัพยากร
อย่างไม่คุ้มค่า 
ไม่นํากระดาษ
หรือสิ่งเหลือ
ใช้อ่ืนกลับมา
ใช้ได้อีก  ใช้
ทรัพยากร
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  อธิบายอนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 
2  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการต้ังครรภ์ 
3 วิเคราะห์สาเหตุ  และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 

ภาระงาน 1.บอกและอธิบายอนามัยแม่และเด็ก   
2.บอกวิธีการวางแผนครอบครัว 
3.บอกปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการต้ังครรภ์ 
4.บอกสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัว 
5.เสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
6.แสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับทักษะการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.บอกและอธิบาย
อนามัยแม่และเด็ก   
 

บอกบอกและ
อธิบาย
อนามัยแม่
และเด็ก  
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอกและ
อธิบาย
อนามัยแม่
และเด็ก  ได้
อย่างถูกต้อง   

บอกและ
อธิบาย
อนามัยแม่
และเด็ก  ได้ 

บอกและ
อธิบาย
อนามัยแม่
และเด็ก  ได้  
แต่ต้องมีคน
แนะนําอยู่
ตลอด 

 

2.บอกวิธีการวางแผน
ครอบครัว 
 

บอกวิธีการ
วางแผน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง 
อย่างน้อย 7 
วิธ ี
 

บอกวิธีการ
วางแผน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง 
อย่างน้อย 5 
วิธ ี
 

บอกวิธีการ
วางแผน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง 
อย่างน้อย 3
วิธ ี
 

บอกวิธีการ
วางแผน
ครอบครัวได้ 
 

 

3.บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการ
ตั้งครรภ์ 
 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อ
การต้ังครรภ์
ได้อย่าง
ถูกต้องท้ัง
ปัจจัย
ภายนอกและ
ปัจจัยภายใน 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อ
การต้ังครรภ์
ได้อย่าง
ถูกต้องเพียง
หนึ่งปัจจัย
จากปัจจัย
ภายนอกหรือ
ปัจจัยภายใน 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อ
การต้ังครรภ์
ได้ 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อ
การต้ังครรภ์
ได้ โดยต้องมี
บุคคลอ่ืน
แนะนํา 

 

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

4.บอกสาเหตุของความ
ขัดแย้งในครอบครัว 
 

บอกสาเหตุของ
ความขัดแย้งใน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพชัดเจน
มากข้ึน 

บอกสาเหตุของ
ความขัดแย้งใน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง   

บอกสาเหตุของ
ความขัดแย้งใน
ครอบครัวได้ 

บอกสาเหตุของ
ความขัดแย้งใน
ครอบครัวได้  
แต่ต้องมีคน
แนะนําอยู่
ตลอด 

 

5.เสนอแนวทางป้องกัน 
แก้ไขความขัดแย้งใน
ครอบครัว 
 

เสนอแนวทาง
ป้องกัน แก้ไข
ความขัดแย้งใน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง
ตามหลักการ
แก้ไขปัญหา 
และเหมาะสม
กับ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
วัฒนธรรมไทย  
มากกว่า 7 วิธี  

เสนอแนวทาง
ป้องกัน แก้ไข
ความขัดแย้งใน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง
ตามหลักการ
แก้ไขปัญหา 
และเหมาะสม
กับ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
วัฒนธรรมไทย  
มากกว่า 5 วิธี  

เสนอแนวทาง
ป้องกัน แก้ไข
ความขัดแย้งใน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง
ตามหลักการ
แก้ไขปัญหา 
และเหมาะสม
กับ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
วัฒนธรรมไทย  
มากกว่า 3 วิธี  

เสนอแนวทาง
ป้องกัน แก้ไข
ความขัดแย้งใน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง
ตามหลักการ
แก้ไขปัญหา 
และเหมาะสม
กับ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
วัฒนธรรมไทย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

6.แสดงบทบาทสมมุติ
เก่ียวกับทักษะการ
ป้องกันและแก้ไขความ
ขัดแย้งในครอบครัว 
 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
ทักษะการ
ป้องกันและ
แก้ไขความ
ขัดแย้งใน
ครอบครัวได้
ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
เนื้อหา มี
ทักษะการ
ปฏิเสธ  และ
ทักษะการ
แก้ปัญหาโดย
ไม่ใช้ความ
รุนแรง 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
ทักษะการ
ป้องกันและ
แก้ไขความ
ขัดแย้งใน
ครอบครัวได้
ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
เนื้อหา มี
ทักษะการ
ปฏิเสธ  หรือ
ทักษะการ
แก้ปัญหาโดย
ไม่ใช้ความ
รุนแรง 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
ทักษะการ
ป้องกันและ
แก้ไขความ
ขัดแย้งใน
ครอบครัวได้
ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
เนื้อหา 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
ทักษะการ
ป้องกันและ
แก้ไขความ
ขัดแย้งใน
ครอบครัวได้
ถูกต้องแต่ไม่
ครบตาม
เนื้อหา  

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 24 คะแนน  ทําให้เหลือ 7 คะแนน  โดยการคูณด้วย 7  แล้วหารด้วย 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.แสดงบทบาทสมมุติ
เก่ียวกับทักษะการ
ป้องกันและแก้ไขความ
ขัดแย้งในครอบครัว 
 

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 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 

 
 

 


