
คําอธิบายรายวิชาสุขศึกษา 
รหัสวิชา  พ 23103  กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20 ช่ัวโมง / ภาคเรียน จํานวน  0.5 หน่วยกิต 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา และกําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ  โรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและ
การตายของคนไทย  ท้ังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน    
การวางแผนการออกกําลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพ  ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ   ปัญหา   แนวทางและวิธีเหลีกเล่ียงการใช้ความ
รุนแรง  อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพ และความรุนแรง  ความสัมพันธ์ของการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  และวิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี   

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  วิเคราะห์  อภิปราย  นําเสนอและใช้บทบาทสมมุติ     
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม  มีค่านิยมท่ีดีในการดูแลสุขภาพ 

ตนเอง  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต  มีความใฝ่เรียนรู้มีวินัย  มุ่งม่ันในการทํางาน    มีจิตสาธารณะ  
เห็นคุณค่าและนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด   พ 4.1  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3    ม.3/4  ม.3/5        พ 5.1  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3    ม.3/4  
ม.3/5 

รวม  10   ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

รหัส – ช่ือรายวิชา   พ 23103   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 3   เวลา     10   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู้  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

  ตัวช้ีวัด 
พ  4.1  ม.3/1  กําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความ 

ประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 
พ  4.1  ม.3/2  เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการ 

ตายของคนไทย 
พ  4.1  ม.3/3  รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
พ  4.1 ม.3/4  วางแผนและจัดเวลา ในการ ออกกําลังกาย  การพักผ่อนและการสร้าง 

เสริมสมรรถภาพทางกาย 
พ  4.1  ม.3/5  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และการพัฒนาได้ตามความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล 
 
สาระสําคัญ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ  

� อาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 

� โรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 

� ปัญหาสุขภาพในชุมชน 

� การออกกําลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพ    ทางกาย 

� สมรรถภาพทางกาย  และการพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  

� อาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 

� โรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 

� ปัญหาสุขภาพในชุมชน 

� การออกกําลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพ    ทางกาย 

� สมรรถภาพทางกาย  และการพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

 ทักษะ/กระบวนการ 



-  ศึกษาดูงาน 
-  รายงาน 
-  นําเสนอ 
- รวบรวมข้อมูล 
- เสนอแนวทาง 
-  ฝึกปฏิบัติ 
-  ทดสอบ 
 

คุณลักษณะ 
-  ใฝ่เรียนรู ้
-  อยู่อย่างพอเพียง 
-  มีจิตสาธารณะ 
-  มีวินัย 
-  ซ่ือสัตย์ 
-  สุจริต                  
-  มุ่งม่ัน 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน 
นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหยัดและคุณค่า

ทางโภชนาการ 
นักเรียนระดมสมองเสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 

 นักเรียนสํารวจปัญหาสุขภาพในชุมชน 
วางแผนและจัดเวลา ในการ ออกกําลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  และการพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรมข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 

  ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน  เก่ียวกับเรื่องอาหาร  การเจริญเติบโต  เกณฑ์มาตรฐาน

การเจริญเติบโตของคนไทย   

กิจกรรมท่ีช่วย พัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหยัดและคุณค่า
ทางโภชนาการ 

นักเรียนระดมสมองเสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการ 
เจ็บป่วยและการตายของคนไทย 



 นักเรียนสํารวจปัญหาสุขภาพในชุมชน 
วางแผนและจัดเวลา ในการ ออกกําลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  และการพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

กิจกรรมรวบยอด 

นักเรียนสรุปจากการค้นคว้าเก่ียวกับรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหยัดและ

คุณค่าทางโภชนาการ 

นักเรียนสรุปปัญหาสุขภาพในชุมชนจากการสํารวจข้อมูล 

 

 ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

  - ภาพอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

  - ห้องเรียน 

  - ห้องสมุด 

  - ห้องพยาบาล 

  - สวนสุขภาพ 

- อินเตอร์เน็ต 

  - ภาพอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต 

รหัส – ช่ือรายวิชา   พ 23103   สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 3   เวลา     10   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู้  พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพ

ติด และความรุนแรง 

  ตัวช้ีวัด 

พ  5.1  ม.3/1  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน 
พ  5.1  ม.3/2 หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพ่ือนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

พ  5.1  ม.3/3 วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 

พ  5.1  ม.3/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิด 

อุบัติเหตุ 

พ  5.1  ม.3/5  แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

 

สาระสําคัญ 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ 

  ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ  ปัญหา

และผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง  อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและ

ความรุนแรง  ความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  วิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่าง

ถูกวิธี 

 

สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้  

  ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ  ปัญหา

และผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง  อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและ

ความรุนแรง  ความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  วิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่าง

ถูกวิธี 

 

 

 



 ทักษะ/กระบวนการ 

- รวบรวม 

-  นําเสนอ 

-  ค้นคว้า 

-  อภิปราย 

-  ศึกษาค้นคว้า 

- ฝึกปฏิบัติ 

คุณลักษณะ 

- มีวินัยใฝ่เรียนรู้  

- มุ่งม่ันในการทํางาน 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแก้ปัญหา 

- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

- ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน 

นักเรียนศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน

ความเสี่ยงต่อสุขภาพ   

นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง   

นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ   

นักเรียนเขียนคําขวัญเชิญชวนลด ละ เลิกยาเสพติด 

นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับวิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

- ภาพการปฐมพยาบาล   

  - ห้องเรียน 

  - ห้องสมุด 

  - ห้องพยาบาล 

  - สวนสุขภาพ 

  - ภาพและสื่อวิดีโอเก่ียวกับวิธีการปฐมพยาบาล 

  - ภาพข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับการประสบอุบัติเหตุท่ีมีความสัมพันธ์กับยาเสพติด 



กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรมข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 

ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับอุบัติเหตุหรือสารเสพติด    เพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน  หรือใช้เกม  เพลง  หรือสื่อ

ภาพเคลื่อนไหว  ข่าว  สิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวกับการใช้ยา  สารเสพติด   

 

 กิจกรรมท่ีช่วย พัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน

ความเสี่ยงต่อสุขภาพ   

นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง   

นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ   

 

 กิจกรรมรวบยอด  

นักเรียนเขียนคําขวัญเชิญชวนลด ละ เลิกยาเสพติด 

นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับวิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมิน  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
วิชาสุขศึกษา (พ 23103 ) ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 3 

อัตราส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค   70 : 30 

หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระหว่างภาคเรียน  70  คะแนน 

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

สอบปลายภาค  30  คะแนน 

การตัดสินผลการเรียน  เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลฯ 

มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด  และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

พ  4.1  ม.3/1  กําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ 
พ  4.1  ม.3/2  เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
พ  4.1  ม.3/3  รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
พ  4.1 ม.3/4  วางแผนและจัดเวลา ในการ ออกกําลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย 
พ  4.1  ม.3/5  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และการพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
พ  5.1  ม.3/1  วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง และพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน 
พ  5.1  ม.3/2 หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพ่ือนให้หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการ

แก้ปัญหา 

พ  5.1  ม.3/3 วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 

พ  5.1  ม.3/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

พ  5.1  ม.3/5  แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

 
 
 
 

 



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

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.กําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 
2.เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
3.รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
4.วางแผนและจัดเวลา ในการ ออกกําลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
5.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และการพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ภาระงาน  
1.กําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 
2.เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
3.รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
4.วางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
5.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.กําหนดรายการอาหาร
ท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ 
โดยคํานึงถึงความ
ประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ 
 

กําหนด
รายการ
อาหารท่ี
เหมาะสมกับ
วัยต่าง ๆ โดย
คํานึงถึงความ
ประหยัดและ
คุณค่าทาง
โภชนาการได้
ถูกต้องและ
เหมาะสมท้ัง 7 
วัย (ทารก  
เด็กก่อนเรียน  
เด็กวัยเรียน  
วัยรุ่น  วัย
ผู้ใหญ่ วัยทอง  
วัยสูงอายุ ) 

กําหนด
รายการ
อาหารท่ี
เหมาะสมกับ
วัยต่าง ๆ โดย
คํานึงถึงความ
ประหยัดและ
คุณค่าทาง
โภชนาการได้
ถูกต้องและ
เหมาะสม
อย่างน้อย 5 
วัย  

กําหนด
รายการ
อาหารท่ี
เหมาะสมกับ
วัยต่าง ๆ โดย
คํานึงถึงความ
ประหยัดและ
คุณค่าทาง
โภชนาการได้
ถูกต้องและ
เหมาะสม
อย่างน้อย 3 
วัย  

กําหนด
รายการ
อาหารท่ี
เหมาะสมกับ
วัยต่าง ๆ โดย
คํานึงถึงความ
ประหยัดและ
คุณค่าทาง
โภชนาการได้
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

 

2.เสนอแนวทางป้องกัน
โรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญ
ของการเจ็บป่วยและการ
ตายของคนไทย 

เสนอแนวทาง
ป้องกันโรคท่ี
เป็นสาเหตุ
สําคัญของการ
เจ็บป่วยและ
การตายของ
คนไทยได้อย่าง
ถูกต้อง  และ
ครอบคลุม มี
การยกตัวอย่าง
หรือใช้ส่ืออ่ืน
เข้ามาช่วยใน
การอธิบาย 
เพื่อให้เห็น
ภาพชัดเจน
มากย่ิงขึ้น 

เสนอแนวทาง
ป้องกันโรคท่ี
เป็นสาเหตุ
สําคัญของการ
เจ็บป่วยและ
การตายของ
คนไทยได้
อย่างถูกต้อง  
และ
ครอบคลุม  

เสนอแนวทาง
ป้องกันโรคท่ี
เป็นสาเหตุ
สําคัญของการ
เจ็บป่วยและ
การตายของ
คนไทยได้
อย่างถูกต้อง 

เสนอแนวทาง
ป้องกันโรคท่ี
เป็นสาเหตุ
สําคัญของการ
เจ็บป่วยและ
การตายของ
คนไทยได้ โดย
มีบุคคลอ่ืน
แนะนํา 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.บอกหลักการในการ
วางแผนและจัดเวลาใน
การออกกําลังกาย  การ
พักผ่อนและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 
 

บอกหลักการ
ในการ
วางแผนและ
จัดเวลาในการ
ออกกําลังกาย  
การพักผ่อน
และการสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ
ทางกายได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
หรือใช้สื่ออ่ืน
เข้ามาช่วยใน
การอธิบาย 
เพ่ือให้เห็น
ภาพชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 

บอกหลักการ
ในการ
วางแผนและ
จัดเวลาในการ
ออกกําลังกาย  
การพักผ่อน
และการสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ
ทางกายได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง 

บอกหลักการ
ในการ
วางแผนและ
จัดเวลาในการ
ออกกําลังกาย  
การพักผ่อน
และการสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ
ทางกายได้
อย่างถูกต้อง  

บอกหลักการ
ในการ
วางแผนและ
จัดเวลาในการ
ออกกําลังกาย  
การพักผ่อน
และการสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ
ทางกายได้ 
โดยมีบุคคล
อ่ืนแนะนํา 

 

4.บอกองค์ประกอบของ
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

บอก
องค์ประกอบ
ของทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายได้
ครบท้ัง 9 
องค์ประกอบ 

บอก
องค์ประกอบ
ของทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายได้
อย่างน้อย 7 
องค์ประกอบ 

บอก
องค์ประกอบ
ของทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายได้
อย่างน้อย 5 
องค์ประกอบ 

บอก
องค์ประกอบ
ของทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายได้ 

 

5.บอกวิธีทดสอบ
สมรรถภาพทางกายอย่าง
ง่าย 

บอกวิธี
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายอย่าง
ง่ายได้ถูกต้อง
ครบท้ัง 9 ด้าน 

บอกวิธี
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายอย่าง
ง่ายได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 7 
ด้าน 

บอกวิธี
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายอย่าง
ง่ายได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 5 
ด้าน 

บอกวิธี
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายอย่าง
ง่ายได้ 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

6.บอกวิธีสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายอย่าง
ง่าย 

บอกวิธีสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ
ทางกายอย่าง
ง่ายได้ถูกต้อง
ครบท้ัง 9 ด้าน 

บอกวิธีสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ
ทางกายอย่าง
ง่ายได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 7 
ด้าน 

บอกวิธีสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ
ทางกายอย่าง
ง่ายได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 5 
ด้าน 

บอกวิธีสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ
ทางกายอย่าง
ง่ายได้ 

 

 
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 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.เสนอแนวทางป้องกัน
โรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญ
ของการเจ็บป่วยและการ
ตายของคนไทย 
 

เสนอแนวทาง
ป้องกันโรคท่ี
เป็นสาเหตุ
สําคัญของการ
เจ็บป่วยและ
การตายของ
คนไทยถูกต้อง
ตามข้ันตอนใน
การเสนอ
ความคิดเห็น  
ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น
ของบุคคลอ่ืน 

เสนอแนวทาง
ป้องกันโรคท่ี
เป็นสาเหตุ
สําคัญของการ
เจ็บป่วยและ
การตายของ
คนไทยถูกต้อง
ตามข้ันตอนใน
การเสนอ 

เสนอแนวทาง
ป้องกันโรคท่ี
เป็นสาเหตุ
สําคัญของการ
เจ็บป่วยและ
การตายของ
คนไทยได้  แต่
ไม่ถูกต้องตาม
ข้ันตอนในการ
เสนอความ
คิดเห็น   

ไม่เสนอความ
คิดเห็นใดๆ
เลย 

 

 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.รวบรวมข้อมูลปัญหา
สุขภาพในชุมชน 
 

รวบรวมข้อมูล
ปัญหาสุขภาพ
ในชุมชนได้
ตามข้ันตอน  
มีการวางแผน  
การปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ี
กลุ่ม
มอบหมาย 
ช่วยเหลือกัน
ในการทํางาน
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

รวบรวมข้อมูล
ปัญหาสุขภาพ
ในชุมชนได้
ตามข้ันตอน  
มีการวางแผน  
การปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ี
กลุ่ม
มอบหมาย จน
บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

รวบรวมข้อมูล
ปัญหาสุขภาพ
ในชุมชนได้
ตามข้ันตอน  
มีการวางแผน  
ปฏิบัติหน้าท่ี 
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

รวบรวมข้อมูล
ปัญหาสุขภาพ
ในชุมชนได้ไม่
เป็นไปตาม
ตามข้ันตอน  
ไม่มีการ
วางแผน ต้อง
ให้คนอ่ืน
แนะนําจนงาน
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

 

4.เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
 

เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหา
สุขภาพใน
ชุมชนได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนในการ
เสนอความ
คิดเห็น  
ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น
ของบุคคลอ่ืน 

เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหา
สุขภาพใน
ชุมชนได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนในการ
เสนอ 

เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหา
สุขภาพใน
ชุมชนได้  แต่
ไม่ถูกต้องตาม
ข้ันตอนในการ
เสนอความ
คิดเห็น   

ไม่เสนอความ
คิดเห็นใดๆ
เลย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

5.วางแผนและจัดเวลาใน
การออกกําลังกาย  การ
พักผ่อนและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 
 

วางแผนและ
จัดเวลาในการ
ออกกําลังกาย  
การพักผ่อน
และการสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ
ทางกายได้
ถูกต้องตาม
หลักการ  และ
เหมาะสมกับ
ความเป็นอยู่
ของตน 

วางแผนและ
จัดเวลาในการ
ออกกําลังกาย  
การพักผ่อน
และการสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ
ทางกายได้
ถูกต้องตาม
หลักการ  

วางแผนและ
จัดเวลาในการ
ออกกําลังกาย  
การพักผ่อน
และการสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ
ทางกายได้ 

วางแผนและ
จัดเวลาในการ
ออกกําลังกาย  
การพักผ่อน
และการสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ
ทางกายได้ ไม่
เป็นไปตาม
ตามข้ันตอน  

 

6.ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและประเมินสภาวะ
สมรรถภาพทางกายของ
ตน 
 

ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายได้
ถูกต้องตาม
วิธีการทดสอบ  
และประเมิน
สภาวะ
สมรรถภาพ
ทางกายของ
ตนได้ถูกต้อง  
พร้อมแสวงหา
วิธีการสร้าง
เสริมได้ตรง
ตาม
สมรรถภาพ
ทางกายแต่ละ
ด้าน 

ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายได้
ถูกต้องตาม
วิธีการทดสอบ  
และประเมิน
สภาวะ
สมรรถภาพ
ทางกายของ
ตนได้ถูกต้อง   

ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายได้
ถูกต้องตาม
วิธีการทดสอบ  

ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายได้
ถูกต้องตาม
วิธีการทดสอบ
โดยมีบุคคล
อ่ืนแนะนํา   

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 24 คะแนน  ทําให้เหลือ 8 คะแนน  โดยการคูณด้วย 1  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.นักเรียนรักความเป็น
ไทย 
 

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.ซื่อสัตย์สุจริต 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  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน 
2 หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพ่ือนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 
3 วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
5  แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

ภาระงาน 1  บอกปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
2  บอกพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
3. เสนอแนวทางป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
4. บอกวิธีแก้ปัญหาโดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง 
5. ปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง 
6. บอกและอธิบายอิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
7. บอกความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
8. บอกหลักการและวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 
9. แสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1  บอกปัจจัยเส่ียงท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ 

บอกปัจจัย
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 8 
ปัจจัยมีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอกปัจจัย
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 5 
ปัจจัย 

บอกปัจจัย
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 3 
ปัจจัย 

บอกปัจจัย
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้ 

 

2  บอกพฤติกรรมเส่ียงท่ี
มีผลต่อสุขภาพ 
 

บอก
พฤติกรรม
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 8 
พฤติกรรม มี
การ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอก
พฤติกรรม
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 5 
พฤติกรรม 

บอก
พฤติกรรม
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 3 
พฤติกรรม 

บอก
พฤติกรรม
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3. เสนอแนวทางป้องกัน
ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรม
เส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
 

เสนอแนวทาง
ป้องกันปัจจัย
เสี่ยงและ
พฤติกรรม
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 8 ข้อ 
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

เสนอแนวทาง
ป้องกันปัจจัย
เสี่ยงและ
พฤติกรรม
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 5 ข้อ 

เสนอแนวทาง
ป้องกันปัจจัย
เสี่ยงและ
พฤติกรรม
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้
อย่างถูกต้อง  
มากกว่า 3 ข้อ 

เสนอแนวทาง
ป้องกันปัจจัย
เสี่ยงและ
พฤติกรรม
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้ 

 

4. บอกวิธีแก้ปัญหาโดย
หลีกเล่ียงการใช้ความ
รุนแรง 
 

บอกวิธี
แก้ปัญหาโดย
หลีกเลี่ยงการ
ใช้ความ
รุนแรงได้อย่าง
ถูกต้อง  
มากกว่า 8 ข้อ 
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอกวิธี
แก้ปัญหาโดย
หลีกเลี่ยงการ
ใช้ความ
รุนแรงได้อย่าง
ถูกต้อง
มากกว่า 5 ข้อ 

บอกวิธี
แก้ปัญหาโดย
หลีกเลี่ยงการ
ใช้ความ
รุนแรงได้อย่าง
ถูกต้อง
มากกว่า 3 ข้อ 

อธิบายวิธีการ
หลีกเลี่ยง
พฤติกรรม
เสี่ยงและ
สถานการณ์
เสี่ยงได้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

5. บอกและอธิบาย
อิทธิพลของส่ือต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรง 
 

บอกและ
อธิบาย
อิทธิพลของ
สื่อต่อ
พฤติกรรม
สุขภาพและ
ความรุนแรง
ได้อย่าง
ถูกต้อง  มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  ใช้
สื่อท่ีช่วยให้
เข้าใจง่ายมา
ช่วยในการ
อธิบาย 

บอกและ
อธิบาย
อิทธิพลของ
สื่อต่อ
พฤติกรรม
สุขภาพและ
ความรุนแรง
ได้อย่าง
ถูกต้อง  มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

บอกและ
อธิบาย
อิทธิพลของ
สื่อต่อ
พฤติกรรม
สุขภาพและ
ความรุนแรง
ได้อย่าง
ถูกต้อง  

บอกและ
อธิบาย
อิทธิพลของ
สื่อต่อ
พฤติกรรม
สุขภาพและ
ความรุนแรง
ได้ 

 

6. บอกความสัมพันธ์ของ
การดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ
และการเกิดอุบัติเหตุ 
 

บอก
ความสัมพันธ์
ของการด่ืม
เครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพ
และการเกิด
อุบัติเหตุได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  ใช้
สื่อท่ีช่วยให้
เข้าใจง่ายมา
ช่วยในการ
อธิบาย 

บอก
ความสัมพันธ์
ของการด่ืม
เครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพ
และการเกิด
อุบัติเหตุได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

บอก
ความสัมพันธ์
ของการด่ืม
เครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพ
และการเกิด
อุบัติเหตุได้
อย่างถูกต้อง  

บอก
ความสัมพันธ์
ของการด่ืม
เครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพ
และการเกิด
อุบัติเหตุได้ 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

7. บอกหลักการและ
วิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธี 

บอกหลักการ
และวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธีได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  ใช้
สื่อท่ีช่วยให้
เข้าใจง่ายมา
ช่วยในการ
อธิบาย 

บอกหลักการ
และวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธีได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

บอกหลักการ
และวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธีได้
อย่างถูกต้อง  

บอกหลักการ
และวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธีได้ 

 

8. แสดงบทบาทสมมุติ
เก่ียวกับวิธีการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพอย่างถูกวิธี 
 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
วิธีการช่วยฟ้ืน
คืนชีพอย่างถูก
วิธีได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
เนื้อหา โดยมี
ทักษะการ
ตัดสินใจท่ีดี 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
วิธีการช่วยฟ้ืน
คืนชีพอย่างถูก
วิธีได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
เนื้อหา  

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
วิธีการช่วยฟ้ืน
คืนชีพอย่างถูก
วิธีได้ถูกต้อง 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
วิธีการช่วยฟ้ืน
คืนชีพอย่างถูก
วิธีได้ถูกต้อง
แต่ไม่ครบตาม
เนื้อหา  

 

 
 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 32 คะแนน  ทําให้เหลือ 7 คะแนน  โดยการคูณด้วย 7  แล้วหารด้วย 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. เสนอแนวทางป้องกัน
ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรม
เส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
 

เสนอแนวทาง
ป้องกันปัจจัย
เสี่ยงและ
พฤติกรรม
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพถูกต้อง
ตามข้ันตอนใน
การเสนอ
ความคิดเห็น  
ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น
ของบุคคลอ่ืน 

เสนอแนวทาง
ป้องกันปัจจัย
เสี่ยงและ
พฤติกรรม
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพถูกต้อง
ตามข้ันตอนใน
การเสนอ 

เสนอแนวทาง
ป้องกันปัจจัย
เสี่ยงและ
พฤติกรรม
เสี่ยงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพได้  แต่
ไม่ถูกต้องตาม
ข้ันตอนในการ
เสนอความ
คิดเห็น   

ไม่เสนอความ
คิดเห็นใดๆ
เลย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3. ปฏิบัติการแก้ปัญหา
โดยหลีกเล่ียงการใช้ความ
รุนแรง 
 

ปฏิบัติการ
แก้ปัญหาโดย
หลีกเลี่ยงการ
ใช้ความ
รุนแรง  โดย
การใช้สติ  ไม่
ใช้ความรุนแรง  
มีการนําเสนอ 
และแสดงความ
คิดเห็นในการ
แก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ  มี
ข้ันตอน   มี
การนําเอา
หลักธรรมมา
ช่วยในการ
แก้ปัญหา 

ปฏิบัติการ
แก้ปัญหาโดย
หลีกเลี่ยงการ
ใช้ความ
รุนแรง  โดย
การใช้สติ  ไม่
ใช้ความ
รุนแรง  มีการ
นําเสนอ และ
แสดงความ
คิดเห็นในการ
แก้ปัญหา
อย่างเป็น
ระบบ  มี
ข้ันตอน 

ปฏิบัติการ
แก้ปัญหาโดย
หลีกเลี่ยงการ
ใช้ความ
รุนแรง  โดย
การใช้สติ  

ปฏิบัติการ
แก้ปัญหาโดย
หลีกเลี่ยงการ
ใช้ความ
รุนแรง 

 

4. แสดงบทบาทสมมุติ
เก่ียวกับวิธีการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพอย่างถูกวิธี 
 

แสดงบทบาท
สมมตุิเก่ียวกับ
วิธีการช่วยฟ้ืน
คืนชีพอย่างถูก
วิธีได้ตาม
ข้ันตอน  มีการ
วางแผน  การ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีกลุม่
มอบหมาย 
ช่วยเหลือกันใน
การทํางานจน
บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ เปิด
โอกาสให้คนดมูี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
วิธีการช่วยฟ้ืน
คืนชีพอย่างถูก
วิธีได้ตาม
ข้ันตอน  มี
การวางแผน  
การปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ี
กลุ่ม
มอบหมาย จน
บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
วิธีการช่วยฟ้ืน
คืนชีพอย่างถูก
วิธีได้ตาม
ข้ันตอน  มี
การวางแผน  
ปฏิบัติหน้าท่ี 
จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

แสดงบทบาท
สมมุติเก่ียวกับ
วิธีการช่วยฟ้ืน
คืนชีพอย่างถูก
วิธีได้ไม่เป็นไป
ตามตาม
ข้ันตอน  ไม่มี
การวางแผน 
ต้องให้คนอ่ืน
แนะนําจนงาน
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 

 

รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 16 คะแนน  ทําให้เหลือ 8 คะแนน  โดยการคูณด้วย 1  แล้วหารด้วย 2 



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.นักเรียนรักความเป็น
ไทย 
 

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.ซื่อสัตย์สุจริต 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 

 
 

 

 


