
คําอธิบายรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   
รหัสวิชา  พ 31101  กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  เวลา 20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จํานวน 0.5 หน่วยกิต  
…………….………………………...…………………………………………………………………… 

 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบผิวหนัง 
ระบบกระดูก ระบบกล้ามเน้ือ  พร้อมท้ังมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการวางแผน
ดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว  อิทธิพลท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการสร้างสัมพันธภาพ อารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น  การป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 

โดยใช้กระบวนการวางแผน  การสืบค้นข้อมูล การทํารายงาน การอภิปราย  การ 
ถามตอบ และ การทําแบบทดสอบ  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ   สามารถนําเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน   มีคุณธรรมจริยธรรม  
ค่านิยมท่ีเหมาะสม  สามารถดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว   ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
.......................................................................................................................................................... 
 
รหัสตัวช้ีวัด   พ 1.1  ม.4/1 , 4/2   
   พ 2.1  ม.4/1,  4/2  ,4/3 , 4/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  การเจริญเติบโต 

รหัส – ช่ือรายวิชา  พ 31101   สุขศึกษาและพลศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 4   เวลา     5   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.4 / 1. อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ   

 
สาระสําคัญ 

 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เก่ียวกับ 
กระบวนการสร้างเสริมและการดํารงประสิทธิภาพการทํางานท่ีมีต่อระบบต่างๆในร่างกาย เช่น ระบบ

ผิวหนัง , ระบบกระดูก , ระบบกล้ามเนื้อ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

กระบวนการสร้างเสริมและการดํารงประสิทธิภาพการทํางานท่ีมีต่อระบบต่างๆในร่างกาย   

• ระบบผิวหนัง  

• ระบบกระดูก   

• ระบบกล้ามเนื้อ 
 
ทักษะ / กระบวนการ 

• การสืบค้นข้อมูล 

• การทํารายงาน 

• การอภิปราย 

• การถามตอบ 

• ทําแบบทดสอบ 
• การวางแผน 

คุณลักษณะ 

• มีวินัยใฝ่เรียนรู้  

• มุ่งม่ันในการทํางาน 

• ความสามารถในการคิด 



• ความสามารถในการแก้ปัญหา 

• ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

นักเรียนค้นคว้าเก่ียวกับระบบผิวหนัง , ระบบกระดูก , ระบบกล้ามเนื้อ 
นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับวิธีดูแลรักษาระบบผิวหนัง , ระบบกระดูก , ระบบกล้ามเนื้อ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมนําสู่บทเรียน 
ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาเก่ียวกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน  เพ่ือโยงเข้ากับระบบ

ต่างๆ ของร่างกายท่ีนักเรียนใช้อยู่ทุกวัน   หรือ ร้องเพลงหรือเล่นเกมท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสาระการเรียนรู้  หรือใช้
สื่อรูปภาพ  หรือสื่อมัลติมีเดียให้นักเรียนได้ดู 

   
กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียน 

1. นักเรียนค้นคว้าเก่ียวกับระบบผิวหนัง , ระบบกระดูก , ระบบกล้ามเนื้อ 
2. นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับวิธีดูแลรักษาระบบผิวหนัง , ระบบกระดูก , ระบบกล้ามเนื้อ 

 
กิจกรรมรวบยอด 
นักเรียนสรุปความรู้เก่ียวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย  พร้อมท้ังวาดภาพประกอบ 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1 รูปภาพแสดงส่วนต่างๆของร่างกาย  ท่ีแสดงถึงระบบต่างๆ ของร่างกาย 
2 หนังสือเรียน 
3 ใบความรู้ 
4  สื่อมัลติมีเดีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  สุขภาพท่ีดี 

รหัส – ช่ือรายวิชา  พ 31101   สุขศึกษาและพลศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 4   เวลา     3   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.4 / 2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว 

 
สาระสําคัญ 

 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เก่ียวกับ 
การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 

 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
 
ทักษะ / กระบวนการ 

• การสืบค้นข้อมูล 

• การทํารายงาน 

• การอภิปราย 

• การถามตอบ 

• ทําแบบทดสอบ 
• การวางแผน 

 

คุณลักษณะ 

• มีวินัยใฝ่เรียนรู้  

• มุ่งม่ันในการทํางาน 

• ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 

• ความสามารถในการคิด 

• ความสามารถในการแก้ปัญหา 

• ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับวิธีดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมนําสู่บทเรียน 
ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาเก่ียวกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน  เพ่ือโยงเข้ากับวิธีดูแล

สุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว  หรือ ร้องเพลงหรือเล่นเกมท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสาระการเรียนรู้  หรือใช้
สื่อรูปภาพ  หรือสื่อมัลติมีเดียให้นักเรียนได้ดู   

กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียน 
นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับวิธีดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
กิจกรรมรวบยอด 
นักเรียนสรุปความรู้เก่ียวกับวิธีดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
1 รูปภาพแสดงวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
2 หนังสือเรียน 
3 ใบความรู้ 
4  สื่อมัลติมีเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  เพศศึกษา 

รหัส – ช่ือรายวิชา  พ 31101   สุขศึกษาและพลศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 4   เวลา     12   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะการดําเนินชีวิต 
 

ตัวชี้วัด 
พ 2.1 ม.4 /  1.  วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทาง 

เพศและการดําเนินชีวิต 
พ 2.1 ม.4 / 2   วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
พ 2.1 ม.4 /  3.  เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ 

ครอบครัว 
พ 2.1 ม.4 /  4.  วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนใน 

ชุมชน  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
สาระสําคัญ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ   

• อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต 

• ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 

• แนวทางในการ เลือกใช้ทักษะต่าง ๆ ในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ
ครอบครัว 
      - ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ 
     - ทักษะการต่อรอง 
     - ทักษะการปฏิเสธ 
     - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
    - ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา  

• ความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน   
      - สาเหตุของความขัดแย้ง 
     - ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน 
      - แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความขัดแย้งของนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน 

สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

• อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต 



• ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 

• แนวทางในการ เลือกใช้ทักษะต่าง ๆ ในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ
ครอบครัว 
      - ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ 
     - ทักษะการต่อรอง 
     - ทักษะการปฏิเสธ 
     - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
    - ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา  

• ความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน   
      - สาเหตุของความขัดแย้ง 
     - ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน 
      - แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความขัดแย้งของนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน 

 
ทักษะ / กระบวนการ 

• การสืบค้นข้อมูล 

• การอภิปราย 

• กระบวนการกลุ่ม  

• แสดงบทบาทสมมุติ 

• กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  
 
คุณลักษณะ 

• ความสามารถในการสื่อสาร 

• ความสามารถในการคิด 

• ความสามารถในการแก้ปัญหา 

• ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

• ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

• ใฝ่เรียนรู้ 

• รักความเป็นไทย 

• มุ่งม่ันในการทํางาน 
การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับอิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทาง
เพศและการดําเนินชีวิต 

นักเรียนวิเคราะห์เก่ียวกับค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 



นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับแนวทางในการ เลือกใช้ทักษะต่าง ๆ ในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และ
แก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว 

นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน  และวิธีการ
ป้องกันแก้ไข 

นักเรียนแสดงทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
การประเมินผล 

 แบบสังเกตและประเมินพฤติกรรม โดยผ่านการประเมินแบบรูบิค 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมนําสู่บทเรียน 
 ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือนําเข้าสู่บทเรียนเก่ียวกับการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนท่ีต้องติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลอ่ืน  หรือให้นักเรียนดูสื่อมัลติมีเดียเก่ียวข้องกับเนื้อหาท่ีจะเรียนรู้ 
 กิจกรรมช่วยพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับอิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทาง
เพศและการดําเนินชีวิต 

นักเรียนวิเคราะห์เก่ียวกับค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับแนวทางในการ เลือกใช้ทักษะต่าง ๆ ในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และ

แก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว 
นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน  และวิธีการ

ป้องกันแก้ไข 
กิจกรรมรวบยอด 
นักเรียนแสดงทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1 ใบงาน 
2 รูปภาพ  
3  ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 
4  หนังสือเรียน 

 5  สื่อมัลติมีเดีย 
6  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
วิชา  สุขศึกษา (พ 31101)  ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

อัตราส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค   70 : 30 
หน่วยการเรยีนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  ระหว่างภาคเรียน    70  คะแนน 

1.การเจริญเติบโต       20  คะแนน 
2.สุขภาพที่ดี        10  คะแนน 
3.เพศศึกษา     20  คะแนน 
4.สอบกลางภาค      20  คะแนน 

สอบปลายภาค        30  คะแนน 
การตัดสินผลการเรยีน  เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลฯ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.  อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ   
2.  วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว 
3.  วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรม   ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทาง

เพศและ    การดําเนินชีวิต 
4.  วิเคราะห์ค่านิยมในเร่ืองเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
5.  เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเร่ืองเพศ  และ

ครอบครัว 
6.  วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนใน

ชุมชน  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนหน่วยการเรียนท่ี 1  การเจริญเติบโต   20  คะแนน 
สิ่งท่ีประเมิน 1.ความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน  10  คะแนน 
  2.ทักษะกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  5  คะแนน 
  3.คุณธรรมแฝงท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  5  คะแนน 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.รู้และเข้าใจเก่ียวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย ( ระบบผิวหนัง ) 
2.รู้และเข้าใจเก่ียวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย ( ระบบกระดูก ) 
3.รู้และเข้าใจเก่ียวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย ( ระบบกล้ามเนื้อ ) 
4.วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการระบบต่างๆ ของร่างกาย  
5.รู้ และ เข้าใจ  ปฏิบัติ กระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 
  ระบบต่าง ๆ   

ภาระงาน 1.บอกและอธิบายองค์ประกอบ  กระบวนการทํางานของระบบผิวหนัง 
2.บอกและอธิบายองค์ประกอบ  กระบวนการทํางานของระบบกระดูก 
3.บอกและอธิบายองค์ประกอบ  กระบวนการทํางานของระบบกล้ามเนื้อ 
4.บอกปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและและการทํางานของระบบผิวหนัง  ระบบ

กระดูก   
  และระบบกล้ามเนื้อ 
5.บอกวิธีการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบผิวหนัง  ระบบกระดูก  และ 
  ระบบกล้ามเนื้อ 
6.ปฏิบัติ กระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบผิวหนัง   
  ระบบกระดูก  และระบบกล้ามเนื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.บอกและอธิบาย
องค์ประกอบ  กระบวนการ
ทํางานของระบบผิวหนัง 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบผิวหนัง
ได้อย่าง
ถูกต้อง  มี
การ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบผิวหนัง
ได้อย่าง
ถูกต้อง   

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบผิวหนัง
ได้ 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบผิวหนัง
ไม่ได้ ต้องให้
ครูหรือเพ่ือน
แนะนํา 

 

2.บอกและอธิบาย
องค์ประกอบ  กระบวนการ
ทํางานของระบบกระดูก 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบกระดูก
ได้อย่าง
ถูกต้อง  มี
การ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบกระดูก
ได้อย่าง
ถูกต้อง   

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบกระดูก
ได้ 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบกระดูก
ไม่ได้ ต้องให้
ครูหรือเพ่ือน
แนะนํา 

 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.บอกและอธิบาย
องค์ประกอบ  กระบวนการ
ทํางานของระบบกล้ามเนื้อ 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ
กล้ามเนื้อได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ
กล้ามเนื้อได้
อย่างถูกต้อง   

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ
กล้ามเนื้อได้ 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ
กล้ามเนื้อ
ไม่ได้ ต้องให้
ครูหรือเพ่ือน
แนะนํา 

 

4.บอกปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและการ
ทํางานของระบบผิวหนัง  
ระบบกระดูก  และ ระบบ
กล้ามเนื้อ 
 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อ
การ
เจริญเติบโต
และการ
ทํางานของ
ระบบผิวหนัง  
ระบบกระดูก  
และ ระบบ
กล้ามเนื้อได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  มี
การใช้สื่อ
อ่ืนๆมาช่วย
เพ่ือให้เข้าใจ
ง่าย 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อ
การ
เจริญเติบโต
และการ
ทํางานของ
ระบบผิวหนัง  
ระบบกระดูก  
และ ระบบ
กล้ามเนื้อได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อ
การ
เจริญเติบโต
และการ
ทํางานของ
ระบบผิวหนัง  
ระบบกระดูก  
และ ระบบ
กล้ามเนื้อได้ 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อ
การ
เจริญเติบโต
และการ
ทํางานของ
ระบบผิวหนัง  
ระบบกระดูก  
และ ระบบ
กล้ามเนื้อได้
ไม่ถูกต้อง 

 

 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

5.บอกวิธีการสร้างเสริม
และดํารงประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบผิวหนัง  
ระบบกระดูก  และ ระบบ
กล้ามเนื้อ 
 

บอกวิธีการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ผิวหนัง  
ระบบกระดูก  
และ ระบบ
กล้ามเนื้อได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  มี
การใช้สื่อ
อ่ืนๆมาช่วย
เพ่ือให้เข้าใจ
ง่าย 

บอกวิธีการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ผิวหนัง  
ระบบกระดูก  
และ ระบบ
กล้ามเนื้อได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  

บอกวิธีการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ผิวหนัง  
ระบบกระดูก  
และ ระบบ
กล้ามเนื้อได้ 

บอกวิธีการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ผิวหนัง  
ระบบกระดูก  
และ ระบบ
กล้ามเนื้อได้
ไม่ถูกต้อง 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 20 คะแนน  ทําให้เหลือ 10 คะแนน  โดยการคูณด้วย 1  แล้วหารด้วย 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.ปฏิบัติ กระบวนการสร้าง
เสริมและดํารง
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบผิวหนัง  ระบบ
กระดูก  และระบบ
กล้ามเนื้อ 
 

ปฏิบัติ 
กระบวนการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ผิวหนัง  
ระบบกระดูก  
และระบบ
กล้ามเนื้อได้
ถูกต้องในการ
ดํารงชีวิต
ประจําวัน  
สามารถ
แนะนําและ
ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้ปฏิบัติ
ตามได้ด้วย
ความสุภาพ
และเต็มใจ 

ปฏิบัติ 
กระบวนการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ผิวหนัง  
ระบบกระดูก  
และระบบ
กล้ามเนื้อได้
ถูกต้องในการ
ดํารงชีวิต
ประจําวัน  
สามารถ
แนะนําและ
ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้ปฏิบัติ
ตามได้ 

ปฏิบัติ 
กระบวนการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ผิวหนัง  
ระบบกระดูก  
และระบบ
กล้ามเนื้อได้
ถูกต้องในการ
ดํารงชีวิต
ประจําวัน   

ปฏิบัติ 
กระบวนการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ผิวหนัง  
ระบบกระดูก  
และระบบ
กล้ามเนื้อได้
ถูกต้องในการ
ดํารงชีวิต
ประจําวัน
ตาม
คําแนะนํา
ของครูหรือ
เพ่ือน 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 4 คะแนน  ทําให้เหลือ 5 คะแนน  โดยการคูณด้วย 5  แล้วหารด้วย 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  
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 
 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 8 คะแนน  ทําให้เหลือ 5 คะแนน  โดยการคูณด้วย 5  แล้วหารด้วย 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนหน่วยการเรียนท่ี 2  สุขภาพท่ีดี   10  คะแนน 
สิ่งท่ีประเมิน 1.ความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน  4  คะแนน 
  2.ทักษะกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  4  คะแนน 
  3.คุณธรรมแฝงท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  2  คะแนน 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
         วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว 

1.รู้และเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนการดูแลสุขภาพ 
2.รู้และเข้าใจเก่ียวกับการใช้บริการงานสาธารณสุขมูลฐาน 
3.รู้และเข้าใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
4.วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลใน 
  ครอบครัว  
5.ปฏิบัติการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว  

ภาระงาน 1.บอกและอธิบายเก่ียวกับองค์ประกอบ และข้ันตอนการวางแผนการดูแลสุขภาพของตนเองและ 
  บุคคลในครอบครัว 
2.บอกและอธิบายข้ันตอนและวิธีการใช้บริการแหล่งสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และอ่ืนๆ 
3.บอกและอธิบายวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
4.บอกปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลใน 
  ครอบครัว  
5.ปฏิบัติการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.บอกและอธิบายเก่ียวกับ
องค์ประกอบ และข้ันตอน
การวางแผนการดูแล
สุขภาพของตนเองและ 
บุคคลในครอบครัว 
 

บอกและ
อธิบาย
เก่ียวกับ
องค์ประกอบ 
และข้ันตอน
การวาง
แผนการดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ 
บุคคลใน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอกและ
อธิบาย
เก่ียวกับ
องค์ประกอบ 
และข้ันตอน
การวาง
แผนการดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ 
บุคคลใน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง   

บอกและ
อธิบาย
เก่ียวกับ
องค์ประกอบ 
และข้ันตอน
การวาง
แผนการดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ 
บุคคลใน
ครอบครัวได้ 

บอกและ
อธิบาย
เก่ียวกับ
องค์ประกอบ 
และข้ันตอน
การวาง
แผนการดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ 
บุคคลใน
ครอบครัว
ไม่ได้ ต้องให้
ครูหรือเพ่ือน
แนะนํา 

 

2.บอกและอธิบายข้ันตอน
และวิธีการใช้บริการแหล่ง
สถานพยาบาลของรัฐ 
เอกชน และอ่ืนๆ 
 

บอกและ
อธิบาย
ข้ันตอนและ
วิธีการใช้
บริการแหล่ง
สถานพยาบาล
ของรัฐ เอกชน 
และอ่ืนๆอย่าง
ถูกต้อง  มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอกและ
อธิบาย
ข้ันตอนและ
วิธีการใช้
บริการแหล่ง
สถานพยาบาล
ของรัฐ เอกชน 
และอ่ืนๆได้
อย่างถูกต้อง   

บอกและ
อธิบาย
ข้ันตอนและ
วิธีการใช้
บริการแหล่ง
สถานพยาบาล
ของรัฐ เอกชน 
และอ่ืนๆได้ 

บอกและ
อธิบาย
ข้ันตอนและ
วิธีการใช้
บริการแหล่ง
สถานพยาบาล
ของรัฐ เอกชน 
และอ่ืนๆไม่ได้ 
ต้องให้ครูหรือ
เพ่ือนแนะนํา 

 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.บอกและอธิบายวิธีการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว 
 

บอกและ
อธิบายวิธีการ
ดูแลสุขภาพ
ของตนเอง
และบุคคลใน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกและ
อธิบายวิธีการ
ดูแลสุขภาพ
ของตนเอง
และบุคคลใน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง   

บอกและ
อธิบายวิธีการ
ดูแลสุขภาพ
ของตนเอง
และบุคคลใน
ครอบครัวได้ 

บอกและ
อธิบายวิธีการ
ดูแลสุขภาพ
ของตนเอง
และบุคคลใน
ครอบครัว
ไม่ได้ ต้องให้
ครูหรือเพ่ือน
แนะนํา 

 

4.บอกปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินการวางแผน
ดูแลสุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว  

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อ
การ
ดําเนินการ
วางแผนดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว ได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  มี
การใช้สื่อ
อ่ืนๆมาช่วย
เพ่ือให้เข้าใจ
ง่าย 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อ
การ
ดําเนินการ
วางแผนดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว ได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อ
การ
ดําเนินการ
วางแผนดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว ได้ 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อ
การ
ดําเนินการ
วางแผนดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว ได้
ไม่ถูกต้อง 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 16 คะแนน  ทําให้เหลือ 4 คะแนน  โดยการคูณด้วย 1  แล้วหารด้วย 4 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

5.ปฏิบัติการวางแผนดูแล
สุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว  
 

ปฏิบัติการ
วางแผนดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว ได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ในการ
ดํารงชีวิต
ประจําวัน  
สามารถ
แนะนําและ
ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้ปฏิบัติ
ตามได้ด้วย
ความสุภาพ
และเต็มใจ 

ปฏิบัติการ
วางแผนดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว ได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ในการ
ดํารงชีวิต
ประจําวัน  
สามารถ
แนะนําและ
ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้ปฏิบัติ
ตามได้ 

ปฏิบัติการ
วางแผนดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว ได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ได้ถูกต้องใน
การดํารงชีวิต
ประจําวัน   

ปฏิบัติการ
วางแผนดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว ได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ในการ
ดํารงชีวิต
ประจําวัน
ตาม
คําแนะนํา
ของครูหรือ
เพ่ือน 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 4 คะแนน  ทําให้เหลือ 5 คะแนน  โดยการคูณด้วย 5  แล้วหารด้วย 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  
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 
 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 8 คะแนน  ทําให้เหลือ 5 คะแนน  โดยการคูณด้วย 5  แล้วหารด้วย 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนหน่วยการเรียนท่ี 3  เพศศึกษา  ( 20  คะแนน ) 
สิ่งท่ีประเมิน 1.ความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน  7  คะแนน 
  2.ทักษะกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  10  คะแนน 
  3.คุณธรรมแฝงท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  3  คะแนน 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรม   ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 

       และการดําเนินชีวิต 
2.วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
3.เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ 
  ครอบครัว 
4.วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน   
  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

ภาระงาน 1.บอกอิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรม   ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 
       และการดําเนินชีวิต 

2.บอกลักษณะค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
3.บอกและอธิบายทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ 
  ครอบครัว 
4.แสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหา

เรื่อง 
  เพศ  และครอบครัว 
5.ปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่อง 
  เพศ  และครอบครัว 
6.บอกสาเหตุและผลของความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน   
  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.บอกอิทธิพลของ
ครอบครัว  เพ่ือน สังคม 
และวัฒนธรรม   ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศ และการ
ดําเนินชีวิต 
 

บอกอิทธิพล
ของ
ครอบครัว  
เพ่ือน สังคม 
และ
วัฒนธรรม   
ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรม
ทางเพศ และ
การดําเนิน
ชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง  มี
การ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกอิทธิพล
ของ
ครอบครัว  
เพ่ือน สังคม 
และ
วัฒนธรรม   
ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรม
ทางเพศ และ
การดําเนิน
ชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง   

บอกอิทธิพล
ของ
ครอบครัว  
เพ่ือน สังคม 
และ
วัฒนธรรม   
ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรม
ทางเพศ และ
การดําเนิน
ชีวิตได้ 

บอกอิทธิพล
ของ
ครอบครัว  
เพ่ือน สังคม 
และ
วัฒนธรรม   
ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรม
ทางเพศ และ
การดําเนิน
ชีวิตได้  แต่
ต้องมีคน
แนะนําอยู่
ตลอด 

 

2.บอกลักษณะค่านิยมใน
เรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
 

บอกลักษณะ
ค่านิยมใน
เรื่องเพศ  
ตาม
วัฒนธรรม
ไทยและ
วัฒนธรรมอ่ืน 
ๆได้อย่าง
ถูกต้อง  มี
การ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกลักษณะ
ค่านิยมใน
เรื่องเพศ  
ตาม
วัฒนธรรม
ไทยและ
วัฒนธรรมอ่ืน 
ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง   

บอกลักษณะ
ค่านิยมใน
เรื่องเพศ  
ตาม
วัฒนธรรม
ไทยและ
วัฒนธรรมอ่ืน 
ๆได้ 

บอกลักษณะ
ค่านิยมใน
เรื่องเพศ  
ตาม
วัฒนธรรม
ไทยและ
วัฒนธรรมอ่ืน 
ๆได้  แต่ต้อง
มีคนแนะนํา
อยู่ตลอด 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.บอกและอธิบายทักษะท่ี
เหมาะสมในการป้องกัน  
ลดความขัดแย้งและ
แก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ
ครอบครัว 

บอกและ
อธิบายทักษะ
ท่ีเหมาะสมใน
การป้องกัน  
ลดความ
ขัดแย้งและ
แก้ปัญหา
เรื่องเพศ  
และ
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกและ
อธิบายทักษะ
ท่ีเหมาะสมใน
การป้องกัน  
ลดความ
ขัดแย้งและ
แก้ปัญหา
เรื่องเพศ  
และ
ครอบครัว ได้
อย่างถูกต้อง   

บอกและ
อธิบายทักษะ
ท่ีเหมาะสมใน
การป้องกัน  
ลดความ
ขัดแย้งและ
แก้ปัญหา
เรื่องเพศ  
และ
ครอบครัวได้ 

บอกและ
อธิบายทักษะ
ท่ีเหมาะสมใน
การป้องกัน  
ลดความ
ขัดแย้งและ
แก้ปัญหา
เรื่องเพศ  
และ
ครอบครัวได้  
แต่ต้องมีคน
แนะนําอยู่
ตลอด 

 

4.บอกสาเหตุและผลของ
ความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว่างนักเรียน  หรือ
เยาวชนในชุมชน  และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

บอกสาเหตุและ
ผลของความ
ขัดแย้งท่ีอาจ
เกิดข้ึนระหว่าง
นักเรียน  หรือ
เยาวชนใน
ชุมชน  และ
เสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพชัดเจน
มากข้ึน 

บอกสาเหตุ
และผลของ
ความขัดแย้ง
ท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว่าง
นักเรียน  
หรือเยาวชน
ในชุมชน  
และเสนอ
แนวทางแก้ไข
ปัญหา ได้
อย่างถูกต้อง   

บอกสาเหตุ
และผลของ
ความขัดแย้ง
ท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว่าง
นักเรียน  
หรือเยาวชน
ในชุมชน  
และเสนอ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาได้ 

บอกสาเหตุ
และผลของ
ความขัดแย้ง
ท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว่าง
นักเรียน  
หรือเยาวชน
ในชุมชน  
และเสนอ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาได้  แต่
ต้องมีคน
แนะนําอยู่
ตลอด 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 16 คะแนน  ทําให้เหลือ 7 คะแนน  โดยการคูณด้วย 7  แล้วหารด้วย 16 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.แสดงบทบาทสมมุติ
เก่ียวกับทักษะท่ีเหมาะสม
ในการป้องกัน  ลดความ
ขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่อง 
เพศและครอบครัว 
 

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   

 

2.ปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะ
ท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  
ลดความขัดแย้งและ
แก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ
ครอบครัว 
 

ปฏิบัติตน
เก่ียวกับทักษะ
ท่ีเหมาะสมใน
การป้องกัน  
ลดความขัดแย้ง
และแก้ปัญหา
เรื่องเพศ  และ
ครอบครัวโดย
การใช้สติ  ไม่ใช้
ความรุนแรง  มี
การนําเสนอ 
และแสดงความ
คิดเห็นในการ
แก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ  มี
ข้ันตอน   มีการ
นําเอา
หลักธรรมมา
ช่วยในการ
แก้ปัญหา 

ปฏิบัติตน
เก่ียวกับทักษะ
ท่ีเหมาะสมใน
การป้องกัน  
ลดความขัดแย้ง
และแก้ปัญหา
เรื่องเพศ  และ
ครอบครัวโดย
การใช้สติ  ไม่ใช้
ความรุนแรง  มี
การนําเสนอ 
และแสดงความ
คิดเห็นในการ
แก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ  มี
ข้ันตอน   

ปฏิบัติตน
เก่ียวกับ
ทักษะท่ี
เหมาะสมใน
การป้องกัน  
ลดความ
ขัดแย้งและ
แก้ปัญหา
เรื่องเพศ  
และ
ครอบครัวโดย
การใช้สติ  ไม่
ใช้ความ
รุนแรง  มีการ
นําเสนอ และ
แสดงความ
คิดเห็นในการ
แก้ปัญหา 

ปฏิบัติตน
เก่ียวกับ
ทักษะท่ี
เหมาะสมใน
การป้องกัน  
ลดความ
ขัดแย้งและ
แก้ปัญหา
เรื่องเพศ  
และ
ครอบครัวโดย
การใช้สติ  ไม่
ใช้ความ
รุนแรง  แต่
ต้องมีครูหรือ
คนอ่ืนมาคอย
แนะนํา
แก้ปัญหา 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 8 คะแนน  ทําให้เหลือ 10 คะแนน  โดยการคูณด้วย 10  แล้วหารด้วย 8 

 



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  
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.นักเรียนรักความเป็นไทย 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 3 
ด้าน 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 2 
ด้าน 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยในการ
นําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 1 
ด้าน 
 

ไม่มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยในการ
นําเสนอ 
 

 

4.ซ่ือสัตย์สุจริต 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
อ่ืนให้ปฏิบัติ
ได้อย่าง
ถูกต้อง 

มีความต้ังใจ 
และพยายาม
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จด้วย
ตนเอง   

มีความต้ังใจ 
และพยายาม
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จ 

ไม่มีความ
ต้ังใจ และ
พยายามใน
การ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งาน
นั้นสําเร็จ
ด้วยตนเอง 
ต้องอาศัยคน
อ่ืนมา
ช่วยเหลือ 

 

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

มีการศึกษาหา
ความรู้
เพ่ิมเติมจากท่ี
ครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนได้
นอกเหนือจาก
ท่ีครูสอนหรือ
มอบหมาย  
จากแหล่ง
ความรู้
หลากหลาย 

มีการศึกษาหา
ความรู้
เพ่ิมเติมจากท่ี
ครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนได้
นอกเหนือจาก
ท่ีครูสอนหรือ
มอบหมาย   

มีการศึกษา
หาความรู้
เพ่ิมเติมจาก
ท่ีครูสอน  
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
หมิ่นสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน  ปกป้อง
เมื่อมีบุคคลอ่ืน
ลบหลู่  ตักเตือน
และให้
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
แบบอย่างใน
การใช้ทรัพยากร  

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก  

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ไม่คุ้มค่า ไม่นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก  
ใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือย  

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 32 คะแนน  ทําให้เหลือ 3 คะแนน  โดยการคูณด้วย 3  แล้วหารด้วย 32 

 
 

 


