
คําอธิบายรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา  พ 31102  กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  เวลา 20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จํานวน 0.5 หน่วยกิต  
…………….………………………...…………………………………………………………………… 

ศึกษาวิเคราะห์ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  การประเมินสภาวะสุขภาพของ
ตนเอง  อิทธิพลของส่ือโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ     กลวิธีลดความเส่ียงและการสร้างเสริมสุขภาพของ
ตนเอง  อารมณ์และความเครียด  การออกกําลังกาย  การพักผ่อนและกิจกรรมนันทนาการ  ระบบ
บริการสุขภาพ  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและกลไกเพ่ือสุขภาพ  การปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย  กระบวนการทางประชาสังคม  การสร้างเสริมความปลอดภัยและรักษาส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน  ปัญหาและผลกระทบจากอุบัติเหตุและความรุนแรง  การใช้ยาและสารเสพติด  การช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ  

โดยใช้กระบวนการวางแผน  การสืบค้นข้อมูล การทํารายงาน การอภิปราย  การ 
ถามตอบ และ การทําแบบทดสอบ  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ   สามารถนําเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน   มีคุณธรรมจริยธรรม  
ค่านิยมท่ีเหมาะสม  สามารถดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว   ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
.......................................................................................................................................................... 
รหัสตัวช้ีวัด   พ 4.1  ม.4/1 ,4/2 ,4/3, 4/4, 4/5, 4/6 , 4/7 
   พ 5.1  ม.4/1,4/2 ,4/3 , 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ 

รหัส – ช่ือรายวิชา   พ 31102   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 4   เวลา     9   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู้  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้องกัน
โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

  ตัวช้ีวัด 
พ 4.1 ม.4/1.  วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและ

การป้องกันโรคในชุมชน 
พ4.1 ม.4/2.  วิเคราะห์ อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ เพ่ือการเลือกบริโภค 
พ4.1 ม.4/3.  ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค 
พ4.1 ม.4/4. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
พ4.1 ม.4/5.  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
พ4.1 ม.4/6.  มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
พ4.1 ม.4/7.  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  และสมรรถภาพทาง

กลไก 
สาระสําคัญ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ  

- บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
- อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ 
- แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 
- สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
- สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ 
- แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย 

 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  

- บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
- อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ 
- แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 
- สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
- สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ 
- แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย 



 ทักษะ/กระบวนการ 
- การสืบค้นข้อมูล 
- การอภิปราย 
- กระบวนการกลุ่ม  
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- การทํารายงาน 

คุณลักษณะ 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

ช้ินงาน/ภาระงาน 

• นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการ 
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

• นักเรียนวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ 

• นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 

• นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับสิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

• นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  

• นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย 
 
การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน  เก่ียวกับเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  ภาวการณ์
เจ็บป่วย  หรืออ่ืนๆ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียนรู้ 
 

กิจกรรมท่ีช่วย พัฒนาผู้เรียน 

• นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการ 
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

• นักเรียนวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ 

• นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 



• นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับสิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

• นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  

• นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย 
 
 
 กิจกรรมรวบยอด 

นักเรียนสรุปจากการค้นคว้าบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้าง 
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน  อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ  แนวทางการเลือกบริโภคอย่าง
ฉลาดและปลอดภัย   สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค   
 
 ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  - ภาพท่ีเก่ียวกับการดํารงสุขภาพ 
  - ห้องเรียน 
  - ห้องสมุด 
  - ห้องพยาบาล 
  - สวนสุขภาพ 

- อินเตอร์เน็ต 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ปลอดภัยในชีวิต 

รหัส – ช่ือรายวิชา   พ 31102   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 4   เวลา     5   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู้  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้องกัน
โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

  ตัวช้ีวัด 
พ 4.1 ม.4/5.  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
พ 4.1 ม.4/6.  มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
พ 4.1 ม.4/7.  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  และ 

สมรรถภาพทางกลไก 
มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา     

สารเสพติด และความรุนแรง 
พ 5.1 ม.4/1 มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  การใช้สารเสพติด  และความรุนแรง  เพ่ือ

สุขภาพของตนเอง ครอบครัว  และสังคม 
พ 5.1 ม.4/3.  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ  หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
พ 5.1 ม.4/4.  วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
พ 5.1 ม.4/5.  มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

 
สาระสําคัญ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ  

- การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
- การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
- การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 
- ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
- การวางแผน กําหนดแนวทาง ลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
- กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
- ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 

 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  

- การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
- การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 



- การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 
- ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
- การวางแผน กําหนดแนวทาง ลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
- กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
- ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
 

 ทักษะ/กระบวนการ 
- การสืบค้นข้อมูล 
- การอภิปราย 
- กระบวนการกลุ่ม  
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- การทํารายงาน 

คุณลักษณะ 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

ช้ินงาน/ภาระงาน 

- นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับการวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

- นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 

- นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก 

- นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 

- นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับการวางแผน กําหนดแนวทาง ลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน 

- นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

- แสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
 
การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน  เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิต  ทักษะหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสาระการเรียนรู้ 



 
กิจกรรมท่ีช่วย พัฒนาผู้เรียน 

- นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับการวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

- นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 

- นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก 

- นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 

- นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับการวางแผน กําหนดแนวทาง ลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน 

- นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 
 กิจกรรมรวบยอด 

- แสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
 
 ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  - ภาพหรือสื่อมัลติมีเดียท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต  และชุมชน 
  - ห้องเรียน 
  - ห้องสมุด 
  - ห้องพยาบาล 
  - สวนสุขภาพ 

- อินเตอร์เน็ต 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ส่ิงเสพติดและความรุนแรง 

รหัส – ช่ือรายวิชา   พ 31102   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 4   เวลา     6   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  พ5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร
เสพติด และความรุนแรง 

  ตัวช้ีวัด 
พ 5.1 ม.4/1.   มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  การใช้สารเสพติด  และความ

รุนแรง  เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัว  และสังคม 
พ 5.1 ม.4/2.  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง  การใช้และการจําหน่ายสารเสพติด 
พ 5.1 ม.4/6.  ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
พ 5.1 ม.4/7.  แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 

สาระสําคัญ 
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ 
- การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 
- การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่าย สารเสพติด ( ตนเอง 
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม) 
- โทษทางกฎหมายท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด 
- ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
- วิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  

- การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 
- การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่าย สารเสพติด ( ตนเอง 
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม) 
- โทษทางกฎหมายท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด 
- ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
- วิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

 ทักษะ/กระบวนการ 

- การมีส่วนร่วม 

- กระบวนการกลุ่ม 

- การสืบค้นข้อมูล 



- กรณีศึกษา 

- การสาธิต 

- กระบวนการประชาสังคม 
 
คุณลักษณะ 

- มีวินัยใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งม่ันในการทํางาน 
- มีจิตสาธารณะ 
- ซ่ือสัตย์ สุจริต 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

-นักเรียนศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และ 
ความรุนแรง 

-นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่าย สารเสพติด (  
ตนเองครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม) 

-นักเรียนอธิบายโทษทางกฎหมายท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด 
-นักเรียนวิเคราะห์ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
-นักเรียนแสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

การประเมินผล 
แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 

 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

- ภาพการปฐมพยาบาล   
  - ห้องเรียน 
  - ห้องสมุด 
  - ห้องพยาบาล 
  - สวนสุขภาพ 
  - ภาพและสื่อวิดีโอเก่ียวกับวิธีการปฐมพยาบาล 
  - ภาพข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับการประสบอุบัติเหตุท่ีมีการช่วยเหลือผู้ป่วยในการฟ้ืนคืนชีพ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 
 กิจกรรมข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 



ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับอุบัติเหตุหรือสารเสพติด ความรุนแรง   เพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน  หรือใช้เกม  
เพลง  หรือสื่อภาพเคลื่อนไหว  ข่าว  สิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวกับการใช้ยา  สารเสพติด   ความรุนแรง 

 
 กิจกรรมท่ีช่วย พัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และความ 
รุนแรง 

นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่าย สารเสพติด  
( ตนเองครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม) 

นักเรียนอธิบายโทษทางกฎหมายท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด 
นักเรียนวิเคราะห์ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 

 
 กิจกรรมรวบยอด  

นักเรียนแสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
วิชา  สุขศึกษา (พ 31102)  ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

อัตราส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค   70 : 30 
หน่วยการเรยีนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  ระหว่างภาคเรียน    70  คะแนน 

1.การสร้างเสริมสุขภาพ    20  คะแนน 
2.ปลอดภัยในชีวิต     10  คะแนน 
3.สิ่งเสพติดและความรนุแรง   20  คะแนน 
4.สอบกลางภาค       20  คะแนน 

สอบปลายภาค         30  คะแนน 
การตัดสินผลการเรยีน  เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลฯ 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
พ 4.1 ม.4/1.  วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการ 

ป้องกันโรคในชุมชน 
พ 4.1 ม.4/2.  วิเคราะห์ อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ      เพ่ือการเลือกบริโภค 
พ 4.1 ม.4/3.  ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค 
พ 4.1 ม.4/4. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
พ 4.1 ม.4/5.  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
พ 4.1 ม.4/6.  มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
พ 4.1 ม.4/7.  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  และสมรรถภาพทางกลไก 
พ 5.1 ม.4/1 มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  การใช้สารเสพติด  และความรุนแรง  เพ่ือ

สุขภาพของตนเอง ครอบครัว  และสังคม 
พ 5.1 ม.4/2.   วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง  การใช้และการจําหน่ายสารเสพติด 
พ 5.1 ม.4/3.  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ  หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
พ 5.1 ม.4/4.  วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
พ 5.1 ม.4/5.  มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
พ 5.1 ม.4/6.  ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
พ 5.1 ม.4/7.  แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

 
 
 
 
 
 



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

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.  วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน

โรคในชุมชน 
2.  วิเคราะห์ อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ เพ่ือการเลือกบริโภค 
3.  ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค 
4. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
5.  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
6.  มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
7.  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  และสมรรถภาพทางกลไก 

ภาระงาน  

• นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการ 
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

• นักเรียนวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ 

• นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 

• นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าเก่ียวกับสิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

• นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  

• นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.แบ่งกลุ่มค้นคว้า
เก่ียวกับบทบาทและ
ความรับผิดชอบของ
บุคคลท่ีมีต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน 
 

มีการแบ่ง
หน้าท่ีภายใน
กลุ่มชัดเจน  
ค้นหาเนื้อหา
ได้ตรง
ประเด็น  
ครอบคลุมทุก
ประเด็น  มี
ข้อคิดเห็น
เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

มีการแบ่ง
หน้าท่ีภายใน
กลุ่มชัดเจน  
ค้นหาเนื้อหา
ได้ตรง
ประเด็น  
ครอบคลุมทุก
ประเด็น  

มีการแบ่ง
หน้าท่ีภายใน
กลุ่มชัดเจน  
ค้นหาเนื้อหา
ได้ตรง
ประเด็น   

มีการแบ่ง
หน้าท่ีภายใน
กลุ่มชัดเจน  
ค้นหาเนื้อหา
ได้ไม่ตรง
ประเด็น   

 

2.วิเคราะห์อิทธิพลของ
ส่ือโฆษณาเก่ียวกับ
สุขภาพ 
 

นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
ประเด็นได้
ถูกต้อง  
เหมาะสมกับ
วัย  มี
มารยาทใน
การพูด  
ยอมรับ
ข้อคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืน 

นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
ประเด็นได้
ถูกต้อง  
เหมาะสมกับ
วัย  มี
มารยาทใน
การพูด   

นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
ประเด็นได้
ถูกต้อง  
เหมาะสมกับ
วัย   

นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
ประเด็นได้ไม่
ถูกต้อง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.ระดมความคิดเก่ียวกับ
แนวทางการเลือกบริโภค
อย่างฉลาดและปลอดภัย 
 

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง  
และเหมาะสม  
มีมารยาทใน
การนําเสนอ  
เคารพความ
คิดเห็นของ
ผู้อ่ืน   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง  
และเหมาะสม  
มีมารยาทใน
การนําเสนอ   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง   

แสดงความ
คิดเห็นได้  

 

4.แบ่งกลุ่มค้นคว้า
เก่ียวกับสิทธิพ้ืนฐานของ
ผู้บริโภคและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 

เนื้อหาถูกต้อง
ครบถ้วน  มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย  มี
การแสดง
ความเห็น
ส่วนตัวด้วย 

เนื้อหาถูกต้อง
ครบถ้วน  มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย   

เนื้อหาถูกต้อง
ครบถ้วน   

เนื้อหาถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน   

 

5.นักเรียนวิเคราะห์
สาเหตุของการเจ็บป่วย
และการตายของคนไทย  
 

นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
ประเด็นได้
ถูกต้อง  
เหมาะสมกับ
วัย  มี
มารยาทใน
การพูด  
ยอมรับ
ข้อคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืน 

นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
ประเด็นได้
ถูกต้อง  
เหมาะสมกับ
วัย  มี
มารยาทใน
การพูด   

นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
ประเด็นได้
ถูกต้อง  
เหมาะสมกับ
วัย   

นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
ประเด็นได้ไม่
ถูกต้อง  

 

 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

6.นักเรียนระดมความคิด
เก่ียวกับแนวทางการ
ป้องกันการเจ็บป่วย 
 

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง  
และเหมาะสม  
มีมารยาทใน
การนําเสนอ  
เคารพความ
คิดเห็นของ
ผู้อ่ืน   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง  
และเหมาะสม  
มีมารยาทใน
การนําเสนอ   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง   

แสดงความ
คิดเห็นได้  

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 24 คะแนน  ทําให้เหลือ 10 คะแนน  โดยการคูณด้วย 24  แล้วหารด้วย 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.ปฏิบัติตนตามบทบาท
และความรับผิดชอบของ
บุคคลท่ีมีต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน 
 

ปฏิบัติตนตาม
บทบาทและ
ความรับผิดชอบ
ของบุคคลท่ีมี
ต่อการสร้าง
เสรมิสุขภาพ
และการป้องกัน
โรคในชุมชนได้
อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
สามารถแนะนํา
บุคคลอ่ืนให้
ปฏิบัติตามด้วย
ความเตม็ใจ  
และถ้อยคําท่ี
สุภาพ 

ปฏิบัติตนตาม
บทบาทและ
ความ
รับผิดชอบ
ของบุคคลท่ีมี
ต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ
และการ
ป้องกันโรคใน
ชุมชนได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม 
สามารถ
แนะนําบุคคล
อ่ืนให้ปฏิบัติ
ตามด้วยความ
เต็มใจ 

ปฏิบัติตนตาม
บทบาทและ
ความ
รับผิดชอบ
ของบุคคลท่ีมี
ต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ
และการ
ป้องกันโรคใน
ชุมชนได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม  

ปฏิบัติตนตาม
บทบาทและ
ความ
รับผิดชอบ
ของบุคคลท่ีมี
ต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ
และการ
ป้องกันโรคใน
ชุมชนได้ตาม
คําแนะนําของ
บุคคลอ่ืน 

 

2.ปฏิบัติตามสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้บริโภค 

ปฏิบัติตาม
สิทธิและ
หน้าท่ีของ
ผู้บริโภคได้
อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  
สามารถ
แนะนําให้
บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติตามได้ 
ด้วยความเต็ม
ใจ และ
ถ้อยคําสุภาพ 

ปฏิบัติตาม
สิทธิและ
หน้าท่ีของ
ผู้บริโภคได้
อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  
สามารถ
แนะนําให้
บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติตามได้ 
ด้วยความเต็ม
ใจ 

ปฏิบัติตาม
สิทธิและ
หน้าท่ีของ
ผู้บริโภคได้
อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  
สามารถ
แนะนําให้
บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติตามได้  

ปฏิบัติตาม
สิทธิและ
หน้าท่ีของ
ผู้บริโภคได้
อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  
สามารถ
แนะนําให้
บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติตามได้ 
ตาม
คําแนะนําของ
บุคคลอ่ืน 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 8 คะแนน  ทําให้เหลือ 5 คะแนน  โดยการคูณด้วย 5  แล้วหารด้วย 8 
 



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 
 

 

 
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.วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
2.มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
3.วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  และสมรรถภาพทางกลไก 
4.มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  การใช้สารเสพติด  และความรุนแรง  เพ่ือสุขภาพของ

ตนเอง ครอบครัว  และสังคม 
5.วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ  หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
6.วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
7.มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

ภาระงาน  
1.ระดมความคิดเก่ียวกับการวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
2.ระดมความคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
3.ระดมความคิดเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไก 
4.วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
5.ระดมความคิดเก่ียวกับการวางแผน กําหนดแนวทาง ลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
6.ระดมความคิดเก่ียวกับกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
7.แสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.ระดมความคิด
เก่ียวกับการวาง
แผนการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองและ
ครอบครัว 
 

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  มีสิ่ง
ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความคิด
แบบ
สร้างสรรค์ 
หรือคิดนอก
กรอบ  มีการ
นําสื่อต่างๆมา
ช่วยทําให้เห็น
ภาพชัดเจน
ยิ่งข้ึน   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  มีสิ่ง
ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความคิด
แบบ
สร้างสรรค์ 
หรือคิดนอก
กรอบ   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  

แสดงความ
คิดเห็นได้ 

 

2.ระดมความคิด
เก่ียวกับการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพของ
บุคคลในชุมชน 
 

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  มีสิ่ง
ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความคิด
แบบ
สร้างสรรค์ 
หรือคิดนอก
กรอบ  มีการ
นําสื่อต่างๆมา
ช่วยทําให้เห็น
ภาพชัดเจน
ยิ่งข้ึน   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  มีสิ่ง
ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความคิด
แบบ
สร้างสรรค์ 
หรือคิดนอก
กรอบ   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  

แสดงความ
คิดเห็นได้ 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.ระดมความคิดเก่ียวกับ
การวางแผนพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก 
 

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  มี
สิ่งท่ีแสดงให้
เห็นถึง
ความคิดแบบ
สร้างสรรค์ 
หรือคิดนอก
กรอบ  มีการ
นําสื่อต่างๆมา
ช่วยทําให้เห็น
ภาพชัดเจน
ยิ่งข้ึน   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  มี
สิ่งท่ีแสดงให้
เห็นถึง
ความคิดแบบ
สร้างสรรค์ 
หรือคิดนอก
กรอบ   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  

แสดงความ
คิดเห็นได้ 

 

4.วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อสุขภาพหรือความ
รุนแรงของคนไทยและ
เสนอแนวทางป้องกัน 
 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ
หรือความ
รุนแรงของคน
ไทยและเสนอ
แนวทาง
ป้องกันได้
อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ
หรือความ
รุนแรงของคน
ไทยและเสนอ
แนวทาง
ป้องกันได้ 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ
หรือความ
รุนแรงของคน
ไทยและเสนอ
แนวทาง
ป้องกันได้โดย
มีบุคคลอ่ืน
คอยแนะนํา 

บอกปัจจัยท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ
หรือความ
รุนแรงของคน
ไทยและเสนอ
แนวทาง
ป้องกันไม่ได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

5.ระดมความคิดเก่ียวกับ
การวางแผน กําหนด
แนวทาง ลดอุบัติเหตุ 
และสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน 
 

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  มี
สิ่งท่ีแสดงให้
เห็นถึง
ความคิดแบบ
สร้างสรรค์ 
หรือคิดนอก
กรอบ  มีการ
นําสื่อต่างๆมา
ช่วยทําให้เห็น
ภาพชัดเจน
ยิ่งข้ึน   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  มี
สิ่งท่ีแสดงให้
เห็นถึง
ความคิดแบบ
สร้างสรรค์ 
หรือคิดนอก
กรอบ   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  

แสดงความ
คิดเห็นได้ 

 

6.นักเรียนระดมความคิด
เก่ียวกับกิจกรรมสร้าง
เสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน 

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  มี
สิ่งท่ีแสดงให้
เห็นถึง
ความคิดแบบ
สร้างสรรค์ 
หรือคิดนอก
กรอบ  มีการ
นําสื่อต่างๆมา
ช่วยทําให้เห็น
ภาพชัดเจน
ยิ่งข้ึน   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  มี
สิ่งท่ีแสดงให้
เห็นถึง
ความคิดแบบ
สร้างสรรค์ 
หรือคิดนอก
กรอบ   

แสดงความ
คิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  

แสดงความ
คิดเห็นได้ 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

7.แสดงบทบาทสมมุติ
เก่ียวกับทักษะการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อ
สุขภาพและความรุนแรง 
 

แสดงบทบาท
สมมุติได้
ถูกต้องตาม
เนื้อหา 
ครบถ้วน ตรง
ตามประเด็น 
สื่อ
ความหมายได้
ชัดเจน แต่ง
กายตาม
บทบาท  มี
ข้อเสนอแนะ
ให้ข้อคิดแก่
บุคคลอ่ืน 

แสดงบทบาท
สมมุติได้
ถูกต้องตาม
เนื้อหา 
ครบถ้วน ตรง
ตามประเด็น 
สื่อ
ความหมายได้
ชัดเจน แต่ง
กายตาม
บทบาท  

แสดงบทบาท
สมมุติได้
ถูกต้องตาม
เนื้อหา 
ครบถ้วน ตรง
ตามประเด็น 
สื่อ
ความหมายได้
ชัดเจน 

แสดงบทบาท
สมมุติได้
ถูกต้องตาม
เนื้อหา 
ครบถ้วน ตรง
ตามประเด็น 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 28 คะแนน  ทําให้เหลือ 4 คะแนน  โดยการคูณด้วย 1  แล้วหารด้วย 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.การทํางานกลุ่มในการ
ระดมความคิด  

มีการแสดง
ความคิดเห็น
ได้อย่าง
ถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  แบ่ง
งานกันได้
ชัดเจน  ทุก
คนมีหน้าท่ี
ได้รับ
มอบหมาย  มี
การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น
ของบุคคลอ่ืน 
มีวิธีการตัดสิน
ข้อขัดแย้ง
ต่างๆ โดย
กระบวนการ
ทาง
ประชาธิปไตย 

มีการแสดง
ความคิดเห็น
ได้อย่าง
ถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  แบ่ง
งานกันได้
ชัดเจน  ทุก
คนมีหน้าท่ี
ได้รับ
มอบหมาย  มี
การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น
ของบุคคลอ่ืน 
มีวิธีการตัดสิน
ข้อขัดแย้ง
ต่างๆ ไม่ใช้
ความรุนแรง 

มีการแสดง
ความคิดเห็น
ได้อย่าง
ถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  แบ่ง
งานกันได้
ชัดเจน  ทุก
คนมีหน้าท่ี
ได้รับ
มอบหมาย  มี
การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น
ของบุคคลอ่ืน  

มีการแสดง
ความคิดเห็น
ได้อย่าง
ถูกต้อง 
ครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักการ  แบ่ง
งานกันได้
ชัดเจน  ทุก
คนมีหน้าท่ี
ได้รับ
มอบหมาย 

 

2.แสดงบทบาทสมมุติ 
 

แสดงบทบาท
สมมตุิได้ถูกต้อง
ตามเน้ือหา 
ครบถ้วน ตรง
ตามประเด็น สื่อ
ความหมายได้
ชัดเจน แต่งกาย
ตามบทบาท  มี
ข้อเสนอแนะให้
ข้อคิดแก่บุคคล
อ่ืน 

แสดงบทบาท
สมมุติได้
ถูกต้องตาม
เนื้อหา 
ครบถ้วน ตรง
ตามประเด็น 
สื่อความหมาย
ได้ชัดเจน แต่ง
กายตาม
บทบาท  

แสดงบทบาท
สมมุติได้
ถูกต้องตาม
เนื้อหา 
ครบถ้วน ตรง
ตามประเด็น 
สื่อความหมาย
ได้ชัดเจน 

แสดงบทบาท
สมมุติได้
ถูกต้องตาม
เนื้อหา 
ครบถ้วน ตรง
ตามประเด็น 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.การวิเคราะห์ 
 

วิเคราะห์ได้
ครบตาม
ประเด็น  มี
ข้อดีข้อด้อย  
ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบ  
และอิทธิพล
ต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อสิ่งท่ี
ดําเนินการ
วิเคราะห์และ
เสนอแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ได้
ครบตาม
ประเด็น  มี
ข้อดีข้อด้อย  
ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบ  
และอิทธิพล
ต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อสิ่งท่ี
ดําเนินการ
วิเคราะห์ 

วิเคราะห์ได้
ครบตาม
ประเด็น  มี
ข้อดีข้อด้อย  
ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบ 
ต่อสิ่งท่ี
ดําเนินการ
วิเคราะห์ 

วิเคราะห์ได้
ตามประเด็น  
มีข้อดีข้อด้อย  
สิ่งท่ี
ดําเนินการ
วิเคราะห์ 

 

 
 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 12 คะแนน  ทําให้เหลือ 5 คะแนน  โดยการคูณด้วย 5  แล้วหารด้วย 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  การใช้สารเสพติด  และความรุนแรง  เพ่ือ 
  สุขภาพของตนเอง ครอบครัว  และสังคม 
2.วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง  การใช้และการจําหน่ายสารเสพติด 
3.ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
4.แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

 
ภาระงาน 1.บอกวิธีการในการมีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  การใช้สารเสพติด  และความ 

รุนแรง  เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัว  และสังคม 
2.บอกผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง  การใช้และการจําหน่ายสารเสพติด 
3.บอก และอธิบายวิธีการใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและ 
  ความรุนแรง 
4.ปฏิบัติตนในการใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง
5.บอก และอธิบายวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพ อย่างถูกวิธี 
6.แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.บอกวิธีการในการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันความ
เสี่ยงต่อการใช้ยา  การใช้
สารเสพติด  และความ 
รุนแรง  เพ่ือสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว  และ
สังคม 

บอกวิธีการใน
การมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
ความเสี่ยงต่อ
การใช้ยา  
การใช้สาร
เสพติด  และ
ความ 
รุนแรง  เพ่ือ
สุขภาพของ
ตนเอง 
ครอบครัว  
และสังคมได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอกวิธีการใน
การมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
ความเสี่ยงต่อ
การใช้ยา  
การใช้สาร
เสพติด  และ
ความ 
รุนแรง  เพ่ือ
สุขภาพของ
ตนเอง 
ครอบครัว  
และสังคมได้
อย่างถูกต้อง   

บอกวิธีการใน
การมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
ความเสี่ยงต่อ
การใช้ยา  
การใช้สาร
เสพติด  และ
ความ 
รุนแรง  เพ่ือ
สุขภาพของ
ตนเอง 
ครอบครัว  
และสังคมได้ 

บอกวิธีการใน
การมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
ความเสี่ยงต่อ
การใช้ยา  
การใช้สาร
เสพติด  และ
ความ 
รุนแรง  เพ่ือ
สุขภาพของ
ตนเอง 
ครอบครัว  
และสังคมได้
โดยท่ีต้องมี
บุคคลอ่ืนคอย
แนะนํา 

 

2.บอกผลกระทบท่ีเกิดจาก
การครอบครอง  การใช้และ
การจําหน่ายสารเสพติด 

บอก
ผลกระทบท่ี
เกิดจากการ
ครอบครอง  
การใช้และ
การจําหน่าย
สารเสพติดได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอก
ผลกระทบท่ี
เกิดจากการ
ครอบครอง  
การใช้และ
การจําหน่าย
สารเสพติดได้
อย่างถูกต้อง   

บอก
ผลกระทบท่ี
เกิดจากการ
ครอบครอง  
การใช้และ
การจําหน่าย
สารเสพติดได้ 

บอก
ผลกระทบท่ี
เกิดจากการ
ครอบครอง  
การใช้และ
การจําหน่าย
สารเสพติดได้
โดยต้องมี
บุคคลอ่ืนคอย
แนะนํา 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.บอก และอธิบาย
วิธีการใช้ทักษะการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ี
เสี่ยงต่อสุขภาพและความ
รุนแรง 
 

บอก และ
อธิบาย
วิธีการใช้
ทักษะการ
ตัดสินใจ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ี
เสี่ยงต่อ
สุขภาพและ
ความรุนแรง
ได้อย่าง
ถูกต้อง  มี
การ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอก และ
อธิบาย
วิธีการใช้
ทักษะการ
ตัดสินใจ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ี
เสี่ยงต่อ
สุขภาพและ
ความรุนแรง
ได้อย่าง
ถูกต้อง   

บอก และ
อธิบาย
วิธีการใช้
ทักษะการ
ตัดสินใจ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ี
เสี่ยงต่อ
สุขภาพและ
ความรุนแรง
ได้ 

บอก และ
อธิบาย
วิธีการใช้
ทักษะการ
ตัดสินใจ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ี
เสี่ยงต่อ
สุขภาพและ
ความรุนแรง
ได้  แต่ต้องมี
คนแนะนําอยู่
ตลอด 

 

4.บอก และอธิบายวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ อย่างถูกวิธี 
 

บอก และ
อธิบายวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
อย่างถูกวิธีได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอก และ
อธิบายวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
อย่างถูกวิธี ได้
อย่างถูกต้อง   

บอก และ
อธิบายวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
อย่างถูกวิธีได้ 

บอก และ
อธิบายวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
อย่างถูกวิธีได้  
แต่ต้องมีคน
แนะนําอยู่
ตลอด 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 16 คะแนน  ทําให้เหลือ 7 คะแนน  โดยการคูณด้วย 7  แล้วหารด้วย 16 
  
 
 
 



 
 เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.ปฏิบัติตนในการใช้ทักษะ
การตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อ
สุขภาพและความรุนแรง 

ปฏิบัติตนใน
การใช้ทักษะ
การตัดสินใจ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ี
เสี่ยงต่อ
สุขภาพและ
ความรุนแรง
ได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ
การใช้
ชีวิตประจําวัน  
สามารถ
แนะนําให้
บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติตามได้
ด้วยความเต็ม
ใจและคําพูด
สุภาพ 

ปฏิบัติตนใน
การใช้ทักษะ
การตัดสินใจ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ี
เสี่ยงต่อ
สุขภาพและ
ความรุนแรง
ได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ
การใช้
ชีวิตประจําวัน  
สามารถ
แนะนําให้
บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติตามได้ 

ปฏิบัติตนใน
การใช้ทักษะ
การตัดสินใจ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ี
เสี่ยงต่อ
สุขภาพและ
ความรุนแรง
ได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ
การใช้
ชีวิตประจําวัน  

ปฏิบัติตนใน
การใช้ทักษะ
การตัดสินใจ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ี
เสี่ยงต่อ
สุขภาพและ
ความรุนแรง
ได้ 

 

2.แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพอย่างถูกวิธี 

แสดงวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธี ได้
ตามข้ันตอน 
และสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีกําหนด
ข้ึน ตัดสินใจได้
ด้วยตนเอง 

แสดงวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธี ได้
ตามข้ันตอน 
และสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีกําหนด
ข้ึน โดยร่วม
ตัดสินใจกับ
บุคคลอ่ืน 

แสดงวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธี ได้
ตามสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีกําหนด
ข้ึน  

แสดงวิธีการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธี ได้
ตามข้ันตอน 
และสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีกําหนด
ข้ึน ตาม
คําแนะนําของ
บุคคลอ่ืน 

 

 
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
อ่ืนให้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

มีความต้ังใจ 
และพยายาม
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จด้วย
ตนเอง   

มีความต้ังใจ 
และพยายาม
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จ 

ไม่มีความ
ต้ังใจ และ
พยายามใน
การ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งาน
นั้นสําเร็จด้วย
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
หมิ่นสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน  ปกป้อง
เมื่อมีบุคคลอ่ืน
ลบหลู่  ตักเตือน
และให้คําแนะนํา
คนอ่ืนในทางท่ี
ถูกได ้

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 3 คะแนน  โดยการคูณด้วย 3  แล้วหารด้วย 32 

 
 
 


