
คําอธิบายรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัสวิชา  พ 33101  กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1   เวลา 20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จํานวน 0.5 หน่วยกิต  
…………….………………………...…………………………………………………………………… 

 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ประสาท ระบบสืบพันธ์ุ และระบบต่อมไร้ท่อ  กระบวนการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว  ชุมชน  
และสังคม    ปัจจัยเส่ียงของสังคมท่ีมีต่อการมีเพศสัมพันธ์  แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน
ปัจจัยเส่ียงต่อพฤติกรรมทางเพศในโรงเรียนและชุมชน  รูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธ์
แบบเพ่ือนสนิทและแบบคู่รัก  การปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสม  การวางแผนชีวิต
และการสร้างครอบครัว  การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย  การสร้างแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคของชุมชน  วิธีสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย  โรคไม่ติดต่อท่ี
เป็นปัญหาสําคัญของประเทศและแนวทางการป้องกันแก้ไข  การประเมินภาวะสุขภาพและกลวิธี
ลดความเส่ียงเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  แนวทางการปกป้องสิทธิผู้บริโภคในชุมชน  ปัญหาและ
แนวทางการป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ   

โดยใช้กระบวนการวางแผน  การสืบค้นข้อมูล การทํารายงาน การอภิปราย  การ 
ถามตอบ และ การทําแบบทดสอบ  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ   สามารถนําเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   มีความสามารถใน
การตัดสินใจ   เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน   มีคุณธรรม
จริยธรรม  ค่านิยมท่ีเหมาะสม  สามารถดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
.......................................................................................................................................................... 
รหัสตัวช้ีวัด พ 1.1ม.6/1 , 6/2 

พ 2.1ม.6/1,  6/2  ,6/3 , 6/4 
พ 4.1ม.6/1 ,6/2 ,6/3, 6/4 , 6/5, 6/6 , 6/7 

 
 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  การเจริญเติบโต 

รหัส – ช่ือรายวิชา  พ 33101   สุขศึกษาและพลศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา     6   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด 
  พ 1.1 ม.6 / 1.  อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
อวัยวะต่าง ๆ   

พ 1.1 ม.6 / 2.  วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของ 
ตนเองและบุคคลในครอบครัว 

 
สาระสําคัญ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เก่ียวกับ 

กระบวนการสร้างเสริมและการดํารงประสิทธิภาพการทํางานท่ีมีต่อระบบต่างๆในร่างกาย เช่น ระบบ
ประสาท , ระบบสืบพันธุ์ , ระบบต่อมไร้ท่อ  

กระบวนการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

กระบวนการสร้างเสริมและการดํารงประสิทธิภาพการทํางานท่ีมีต่อระบบต่างๆในร่างกาย   

• ระบบประสาท   

• ระบบสืบพันธุ์  

• ระบบต่อมไร้ท่อ  
กระบวนการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
 
ทักษะ / กระบวนการ 

• การสืบค้นข้อมูล 

• การอภิปราย 

• การถามตอบ 
• การวางแผน 

• กระบวนการกลุ่ม 
 



คุณลักษณะ 
- มีวินัยใฝ่เรียนรู้ 
- มีมารยาทในการพูด  
- มุ่งม่ันในการทํางาน 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

นักเรียนค้นคว้ากระบวนการสร้างเสริมและการดํารงประสิทธิภาพการทํางานท่ีมีต่อระบบต่างๆใน
ร่างกาย  

• ระบบประสาท   

• ระบบสืบพันธุ์  

• ระบบต่อมไร้ท่อ  
นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 

การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมนําสู่บทเรียน 
ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาเก่ียวกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน  เพ่ือโยงเข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงชีวิต  หรือ ร้องเพลงหรือเล่นเกมท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสาระการเรียนรู้  หรือใช้สื่อ
รูปภาพ  หรือสื่อมัลติมีเดียให้นักเรียนได้ดู   

กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียน 
นักเรียนค้นคว้ากระบวนการสร้างเสริมและการดํารงประสิทธิภาพการทํางานท่ีมีต่อระบบต่างๆใน

ร่างกาย  

• ระบบประสาท   

• ระบบสืบพันธุ์  

• ระบบต่อมไร้ท่อ  
นักเรียนระดมสมองเก่ียวกับการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
กิจกรรมรวบยอด 
นักเรียนสรุปความรู้เก่ียวกับกระบวนการสร้างเสริมและการดํารงประสิทธิภาพการทํางานท่ีมีต่อระบบ

ต่างๆในร่างกาย  
นักเรียนสรุปความรู้เก่ียวกับการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 

 



ส่ือการเรียนรู้ 
1 รูปภาพแสดงส่วนต่างๆของร่างกาย  ท่ีแสดงถึงระบบต่างๆ ของร่างกาย 
2 หนังสือเรียน 
3 ใบความรู้ 
4  สื่อมัลติมีเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  เพศศึกษา 

รหัส – ช่ือรายวิชา   พ 33101   สุขศึกษาและพลศึกษา 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา     7   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะการดําเนินชีวิต 
 

ตัวช้ีวัด 
พ 2.1 ม.6 /  1.  วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อ 

พฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต 
พ 2.1 ม.6 / 2   วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
พ 2.1 ม.6 /  3.  เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่อง 

เพศ  และครอบครัว 
พ 2.1 ม.6 /  4.  วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียน  หรือ 

เยาวชนในชุมชน  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

สาระสําคัญ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ   

ปัจจัยเสี่ยงของสังคมท่ีมีต่อการมีเพศสัมพันธ์  แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อ
พฤติกรรมทางเพศในโรงเรียนและชุมชน  รูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธ์แบบเพ่ือนสนิทและแบบคู่รัก   
การปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสม  การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว  การมีเพศสัมพันธ์ท่ี
ปลอดภัย 

 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

• ปัจจัยเสี่ยงของสังคมท่ีมีต่อการมีเพศสัมพันธ์  

• แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศในโรงเรียนและชุมชน   

• รูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธ์แบบเพ่ือนสนิทและแบบคู่รัก    

• การปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสม   

• การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว   

• การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย 
 

 



ทักษะ / กระบวนการ 

- การมีส่วนร่วม 

- กระบวนการกลุ่ม 

- การสืบค้นข้อมูล 

- กรณีศึกษา 

- การสาธิต 

- กระบวนการประชาสังคม 
คุณลักษณะ 

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

 
การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของสังคมท่ีมีต่อการมีเพศสัมพันธ์  
นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรม

ทางเพศในโรงเรียนและชุมชน   
นักเรียนศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธ์แบบเพ่ือนสนิทและแบบคู่รัก    
นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสม   
นักเรียนวิเคราะห์การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว   
นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย 

การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมนําสู่บทเรียน 

 ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือนําเข้าสู่บทเรียนเก่ียวกับการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนท่ีเก่ียวกับเนื้อหา

ท่ีจะเรียน  หรือให้นักเรียนดูสื่อมัลติมีเดียเก่ียวข้องกับเนื้อหาท่ีจะเรียนรู้  

กิจกรรมช่วยพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของสังคมท่ีมีต่อการมีเพศสัมพันธ์  
นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศ

ในโรงเรียนและชุมชน   



นักเรียนศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธ์แบบเพ่ือนสนิทและแบบคู่รัก    
นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสม   
นักเรียนวิเคราะห์การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว   
นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย 

 

กิจกรรมรวบยอด 

 นักเรียนร่วมกับครูร่วมกันจัดป้ายนิเทศเก่ียวกับความรู้ท่ีได้เรียน 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

1 ใบงาน 

2 รูปภาพ  

3  ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 

4  หนังสือเรียน 

 5  สื่อมัลติมีเดีย 

6  ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  การป้องกันโรค 

รหัส – ช่ือรายวิชา  พ 33101   สุขศึกษาและพลศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา     4   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู้  พ4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมุขภาพ การดํารงสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

  ตัวช้ีวัด 
พ 4.1 ม.6/1.  วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรคในชุมชน 
พ4.1 ม.6/2.  วิเคราะห์ อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค 
พ4.1 ม.6/3.  ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค 
พ4.1 ม.6/4. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคน

ไทย 
 

สาระสําคัญ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ   

การสร้างแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของชุมชน  วิธีสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย  โรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสําคัญของประเทศและแนวทางการป้องกันแก้ไข 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

• การสร้างแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของชุมชน   

• วิธีสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย   

• โรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสําคัญของประเทศและแนวทางการป้องกันแก้ไข 
 

ทักษะ / กระบวนการ 

- การมีส่วนร่วม 

- กระบวนการกลุ่ม 

- การสืบค้นข้อมูล 

- กรณีศึกษา 

- การสาธิต 

- กระบวนการประชาสังคม 
 



 
คุณลักษณะ 

- มีวินัยใฝ่เรียนรู้  

- มุ่งม่ันในการทํางาน 

- มีจิตสาธารณะ 

- ซ่ือสัตย์ สุจริต 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

การประเมินผลรวบยอด 

 ช้ินงานหรือภาระงาน 

นักเรียนระดมความคิดการสร้างแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของชุมชน   
นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์วิธีสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย   
นักเรียนศึกษาโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสําคัญของประเทศและแนวทางการป้องกันแก้ไข 
การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมนําสู่บทเรียน 

 ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือนําเข้าสู่บทเรียนเก่ียวกับการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนท่ีเก่ียวกับเนื้อหา

ท่ีจะเรียน  หรือให้นักเรียนดูสื่อมัลติมีเดียเก่ียวข้องกับเนื้อหาท่ีจะเรียนรู้ 

  

กิจกรรมช่วยพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนระดมความคิดการสร้างแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของชุมชน   
นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์วิธีสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย   
นักเรียนศึกษาโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสําคัญของประเทศและแนวทางการป้องกันแก้ไข 
 

กิจกรรมรวบยอด 

 นักเรียนร่วมกับครูร่วมกันจัดป้ายนิเทศเก่ียวกับโรคไม่ติดต่อท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 

 

 

 

 



ส่ือการเรียนรู้ 

1 ใบงาน 

2 รูปภาพ  

3  ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 

4  หนังสือเรียน 

 5  สื่อมัลติมีเดีย 

6  ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  สุขภาพท่ีดี 

รหัส – ช่ือรายวิชา  พ 33101   สุขศึกษาและพลศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 6   เวลา     3   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  ………………………………………………… 
โรงเรียน ………………………………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู้  พ4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมุขภาพ การดํารงสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

  ตัวช้ีวัด 
พ4.1 ม.6/5.  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
พ4.1 ม.6/6.  มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
พ4.1 ม.6/7.  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  และสมรรถภาพ

ทางกลไก 
 

สาระสําคัญ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ   

การประเมินภาวะสุขภาพและกลวิธีลดความเสี่ยงเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  แนวทางการปกป้องสิทธิ
ผู้บริโภคในชุมชน   ปัญหาและแนวทางการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

• การประเมินภาวะสุขภาพและกลวิธีลดความเสี่ยงเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  

• แนวทางการปกป้องสิทธิผู้บริโภคในชุมชน    

• ปัญหาและแนวทางการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

ทักษะ / กระบวนการ 

- การมีส่วนร่วม 

- กระบวนการกลุ่ม 

- การสืบค้นข้อมูล 

- กรณีศึกษา 

- การสาธิต 

- กระบวนการประชาสังคม 
คุณลักษณะ 

- มีวินัยใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งม่ันในการทํางาน 
- มีจิตสาธารณะ 



- ซ่ือสัตย์ สุจริต 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์การประเมินภาวะสุขภาพและกลวิธีลดความเสี่ยงเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพ  

นักเรียนศึกษาและระดมความคิดเก่ียวกับแนวทางการปกป้องสิทธิผู้บริโภคในชุมชน    
นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับปัญหาและแนวทางการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
การประเมินผล 

แบบสังเกตและประเมินคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้เกณฑ์รูบิคท่ีมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมนําสู่บทเรียน 

 ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือนําเข้าสู่บทเรียนเก่ียวกับการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนท่ีเก่ียวกับเนื้อหา

ท่ีจะเรียน  หรือให้นักเรียนดูสื่อมัลติมีเดียเก่ียวข้องกับเนื้อหาท่ีจะเรียนรู้  

กิจกรรมช่วยพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์การประเมินภาวะสุขภาพและกลวิธีลดความเสี่ยงเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  

นักเรียนศึกษาและระดมความคิดเก่ียวกับแนวทางการปกป้องสิทธิผู้บริโภคในชุมชน    

นักเรียนระดมความคิดเก่ียวกับปัญหาและแนวทางการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

กิจกรรมรวบยอด 

 นักเรียนจัดป้ายนิเทศความรู้เก่ียวกับสิทธิผู้บริโภค  หรือจัดรายการเสียงตามสาย  หรือวิทยุโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคคลท่ัวไป 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

1 ใบงาน 

2 รูปภาพ  

3  ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 

4  หนังสือเรียน 

 5  สื่อมัลติมีเดีย 

6  ฯลฯ 



เกณฑ์การประเมิน  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
วิชา  สุขศึกษา (พ 33101)  ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

อัตราส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค   70 : 30 

หน่วยการเรยีนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  ระหว่างภาคเรียน    70  คะแนน 
1.การเจริญเติบโต       15  คะแนน 
2.เพศศึกษา     15  คะแนน 

3.การป้องกันโรค    10  คะแนน 

4.สุขภาพที่ดี        10  คะแนน 

สอบกลางภาค      20  คะแนน 

สอบปลายภาค        30  คะแนน 

การตัดสินผลการเรยีน  เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลฯ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ  

(กระบวนการสร้างเสริมและการดํารงประสิทธิภาพการทํางานท่ีมีต่อระบบต่างๆในร่างกาย เช่น 
ระบบประสาท , ระบบสืบพันธุ์ , ระบบต่อมไร้ท่อ)  

2.วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว 

(กระบวนการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  ชุมชนและสังคม) 

3.วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรม   ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทาง
เพศและ    การดําเนินชีวิต 

4.วิเคราะห์ค่านิยมในเร่ืองเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
5.เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเร่ืองเพศ  และ

ครอบครัว 
6.วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนใน

ชุมชน  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

(ปัจจัยเสี่ยงของสังคมท่ีมีต่อการมีเพศสัมพันธ์  แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อ
พฤติกรรมทางเพศในโรงเรียนและชุมชน  รูปแบบและขอบเขตของความสัมพันธ์แบบเพ่ือนสนิทและแบบคู่รัก 

การปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสม  การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว  การมีเพศสัมพันธ์ท่ี
ปลอดภัย)  



7.วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน การสร้างแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของชุมชน   

8.วิเคราะห์ อิทธิพลของส่ือโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ      เพ่ือการเลือกบริโภค 
9.ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค 

10.วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 

11.วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
12.มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
13.วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  และสมรรถภาพทางกลไก 
( บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน     

 อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพ    แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย   สิทธิพ้ืนฐาน

ของผู้บริโภคและกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค   สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคน

ไทย  แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย  การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว   การมีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน   การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ

สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก  วิธีสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย  โรคไม่

ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสําคัญของประเทศและแนวทางการป้องกันแก้ไข การประเมินภาวะสุขภาพและกลวิธีลด

ความเสี่ยงเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  แนวทางการปกป้องสิทธิผู้บริโภคในชุมชน  ปัญหาและแนวทางการ

ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนหน่วยการเรียนท่ี 1  การเจริญเติบโต   15  คะแนน 
สิ่งท่ีประเมิน 1.ความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน  8  คะแนน 
  2.ทักษะกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  5  คะแนน 
  3.คุณธรรมแฝงท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  2  คะแนน 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.รู้และเข้าใจเก่ียวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย ( ระบบประสาท ) 
2.รู้และเข้าใจเก่ียวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย ( ระบบสืบพันธุ์ ) 
3.รู้และเข้าใจเก่ียวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย ( ระบบต่อมไร้ท่อ ) 
4.วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการระบบต่างๆ ของร่างกาย  
5.รู้ และ เข้าใจ  ปฏิบัติ กระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 
  ระบบต่าง ๆ   

ภาระงาน 1.บอกและอธิบายองค์ประกอบ  กระบวนการทํางานของระบบประสาท 
2.บอกและอธิบายองค์ประกอบ  กระบวนการทํางานของระบบสืบพันธุ์ 
3.บอกและอธิบายองค์ประกอบ  กระบวนการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ 
4.บอกปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและและการทํางานของระบบประสาท  ระบบ 
  สืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ 
5.บอกวิธีการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์  

และ 
  ระบบต่อมไร้ท่อ 
6.ปฏิบัติ กระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาท   
  ระบบสืบพันธุ์  และระบบต่อมไร้ท่อ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.บอกและอธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการทํางานของ
ระบบประสาท 

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

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ
ประสาทได้
อย่างถูกต้อง   

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ
ประสาทได้ 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ
ประสาท
ไม่ได้ ต้องให้
ครูหรือเพ่ือน
แนะนํา 

 

2.บอกและอธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการทํางานของ
ระบบสืบพันธุ์ 

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

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ
สืบพันธุ์ได้
อย่างถูกต้อง   

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ
สืบพันธุ์ได้ 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบ
สืบพันธุ์ไม่ได้ 
ต้องให้ครู
หรือเพ่ือน
แนะนํา 

 

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.บอกและอธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการทํางานของ
ระบบต่อมไร้ท่อ 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบต่อมไร้
ท่อได้อย่าง
ถูกต้อง  มี
การ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบต่อมไร้
ท่อได้อย่าง
ถูกต้อง   

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบต่อมไร้
ท่อได้ 

บอกและ
อธิบาย
องค์ประกอบ  
กระบวนการ
ทํางานของ
ระบบต่อมไร้
ท่อไม่ได้ ต้อง
ให้ครูหรือ
เพ่ือนแนะนํา 

 

4.บอกปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและ
การทํางานของระบบ
ประสาท  ระบบสืบพันธุ์  
และ ระบบต่อมไร้ท่อ 
 

บอกปัจจัยท่ี
มีผลกระทบ
ต่อการ
เจริญเติบโต
และการ
ทํางานของ
ระบบ
ประสาท  
ระบบ
สืบพันธุ์  
และ ระบบ
ต่อมไร้ท่อได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  มี
การใช้สื่อ
อ่ืนๆมาช่วย
เพ่ือให้เข้าใจ
ง่าย 

บอกปัจจัยท่ี
มีผลกระทบ
ต่อการ
เจริญเติบโต
และการ
ทํางานของ
ระบบ
ประสาท  
ระบบ
สืบพันธุ์  
และ ระบบ
ต่อมไร้ท่อได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  

บอกปัจจัยท่ี
มีผลกระทบ
ต่อการ
เจริญเติบโต
และการ
ทํางานของ
ระบบ
ประสาท  
ระบบ
สืบพันธุ์  
และ ระบบ
ต่อมไร้ท่อได้ 

บอกปัจจัยท่ี
มีผลกระทบ
ต่อการ
เจริญเติบโต
และการ
ทํางานของ
ระบบ
ประสาท  
ระบบ
สืบพันธุ์  
และ ระบบ
ต่อมไร้ท่อได้
ไม่ถูกต้อง 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

5.บอกวิธีการสร้างเสริม
และดํารงประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบ
ประสาท  ระบบสืบพันธุ์  
และ ระบบต่อมไร้ท่อ 
 

บอกวิธีการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ประสาท  
ระบบ
สืบพันธุ์  
และ ระบบ
ต่อมไร้ท่อได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  มี
การใช้สื่อ
อ่ืนๆมาช่วย
เพ่ือให้เข้าใจ
ง่าย 

บอกวิธีการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ประสาท  
ระบบ
สืบพันธุ์  
และ ระบบ
ต่อมไร้ท่อได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  

บอกวิธีการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ประสาท  
ระบบ
สืบพันธุ์  
และ ระบบ
ต่อมไร้ท่อได้ 

บอกวิธีการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ประสาท  
ระบบ
สืบพันธุ์  
และ ระบบ
ต่อมไร้ท่อได้
ไม่ถูกต้อง 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 20 คะแนน  ทําให้เหลือ 8 คะแนน  โดยการคูณด้วย 8  แล้วหารด้วย 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.ปฏิบัติ กระบวนการ
สร้างเสริมและดํารง
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบประสาท  ระบบ
สืบพันธุ์  และระบบต่อม
ไร้ท่อ 
 

ปฏิบัติ 
กระบวนการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ประสาท  
ระบบ
สืบพันธุ์  
และระบบ
ต่อมไร้ท่อได้
ถูกต้องใน
การดํารงชีวิต
ประจําวัน  
สามารถ
แนะนําและ
ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตามได้
ด้วยความ
สุภาพและ
เต็มใจ 

ปฏิบัติ 
กระบวนการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ประสาท  
ระบบ
สืบพันธุ์  
และระบบ
ต่อมไร้ท่อได้
ถูกต้องใน
การดํารงชีวิต
ประจําวัน  
สามารถ
แนะนําและ
ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตามได้ 

ปฏิบัติ 
กระบวนการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ประสาท  
ระบบ
สืบพันธุ์  
และระบบ
ต่อมไร้ท่อได้
ถูกต้องใน
การดํารงชีวิต
ประจําวัน   

ปฏิบัติ 
กระบวนการ
สร้างเสริม
และดํารง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของระบบ
ประสาท  
ระบบ
สืบพันธุ์  
และระบบ
ต่อมไร้ท่อได้
ถูกต้องใน
การดํารงชีวิต
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
กาย
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนตรง
เวลา  แต่ง
กายไม่
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนช้า
กว่าเวลาท่ี
กําหนด  แต่ง
กาย
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   

เข้าเรียนช้า
กว่าเวลาท่ี
กําหนด  แต่ง
กายไม่
เรียบร้อยไม่
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   

 

2.นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 

นักเรียนมี
การขันอาสา
เป็นตัวแทน
ของห้อง  
กลุ่มในการ
นําเสนอหรือ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดย
สมัครใจ  
แนะนํา
เพ่ือนๆ ให้
ช่วยเหลือกัน
ในทางท่ีถูก
ได้ 
 

นักเรียนมี
การขันอาสา
เป็นตัวแทน
ของห้อง  
กลุ่มในการ
นําเสนอหรือ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดย
สมัครใจ 
 

นักเรียนเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดยมี
เพ่ือนคอย
ชี้แนะ 
 

นักเรียนเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดย
ต้องมีการ
กําหนด 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.นักเรียนรักความเป็น
ไทย 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยใน
การนําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 3 
ด้าน 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยใน
การนําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 2 
ด้าน 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยใน
การนําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 1 
ด้าน 

ไม่มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยใน
การนําเสนอ 
 

 

4.ซ่ือสัตย์สุจริต มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  
รับผิดเม่ือทํา
ผิดโดยไม่
ต้องให้คนอ่ืน
มาต่อว่า  มี
การขอโทษ
และปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดี
ข้ึน  แนะนํา
คนอ่ืนได้ 

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  
รับผิดเม่ือทํา
ผิดโดยไม่
ต้องให้คนอ่ืน
มาต่อว่า  มี
การขอโทษ
และปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดี
ข้ึน   

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  
รับผิดเม่ือทํา
ผิดโดยไม่
ต้องให้คนอ่ืน
มาต่อว่า  มี
การขอโทษ 

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  
รับผิดเม่ือทํา
ผิดโดยต้อง
ให้คนอ่ืนมา
ต่อว่า หรือ
สอบถามจึง
จะยอมรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
ต้องอาศัย
คนอ่ืนมา
ช่วยเหลือ 

 

6. ใฝ่เรียนรู้ มีการศึกษาหา
ความรู้
เพ่ิมเติมจากท่ี
ครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนได้
นอกเหนือจาก
ท่ีครูสอนหรือ
มอบหมาย  
แนะนําบุคคล
อ่ืนให้ใฝ่
เรียนรู้จาก
แหล่งความรู้
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
ตามท่ีครู
สอนหรือ
มอบหมาย   

 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

7.รักชาติ  ศาสน์ 
กษัตริย์ 

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์ 
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หมิ่นสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน  ปกป้อง
เมื่อมีบุคคลอ่ืน
ลบหลู่  
ตักเตือนและให้
คําแนะนําคน
อ่ืนในทางท่ีถูก
ได ้

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน  ปกป้อง
เม่ือมีบุคคลอ่ืน
ลบหลู่   

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน 

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ 

 

8. อยู่อย่างพอเพียง มีการใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า นาํ
กระดาษหรือ
สิ่งเหลือใช้อ่ืน
กลับมาใชไ้ด้
อีก ปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่ง
ในการใช้
ทรัพยากร 
แนะนาํให้
เพื่อนหรือ
บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติด้วย 

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างใน
การใช้
ทรัพยากร  

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก  

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ไม่คุ้มค่า ไม่นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก  
ใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือย  

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 32 คะแนน  ทําให้เหลือ 2 คะแนน  โดยการคูณด้วย 2  แล้วหารด้วย 32 

 
 



เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนหน่วยการเรียนท่ี 2  เพศศึกษา  ( 15  คะแนน ) 
สิ่งท่ีประเมิน 1.ความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน  5  คะแนน 
  2.ทักษะกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  8  คะแนน 
  3.คุณธรรมแฝงท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  2  คะแนน 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรม   ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทาง

เพศ 
       และการดําเนินชีวิต 

2.วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
3.เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ 
  ครอบครัว 
4.วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนใน

ชุมชน   
  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

ภาระงาน 1.บอกอิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรม   ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 
       และการดําเนินชีวิต 

2.บอกลักษณะค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
3.บอกและอธิบายทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศ  

และ 
  ครอบครัว 
4.แสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและ

แก้ปัญหาเรื่อง 
  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 และ
การดําเนินชีวิต 
 

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
วัฒนธรรม
อ่ืน ๆได้อย่าง
ถูกต้อง  มี
การ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกลักษณะ
ค่านิยมใน
เรื่องเพศ  
ตาม
วัฒนธรรม
ไทยและ
วัฒนธรรม
อ่ืน ๆ ได้
อย่างถูกต้อง   

บอกลักษณะ
ค่านิยมใน
เรื่องเพศ  
ตาม
วัฒนธรรม
ไทยและ
วัฒนธรรม
อ่ืน ๆได้ 

บอกลักษณะ
ค่านิยมใน
เรื่องเพศ  
ตาม
วัฒนธรรม
ไทยและ
วัฒนธรรม
อ่ืน ๆได้  แต่
ต้องมีคน
แนะนําอยู่
ตลอด 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.บอกและอธิบายทักษะท่ี
เหมาะสมในการป้องกัน  
ลดความขัดแย้งและ
แก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ
ครอบครัว 

บอกและ
อธิบายทักษะ
ท่ีเหมาะสม
ในการ
ป้องกัน  ลด
ความขัดแย้ง
และ
แก้ปัญหา
เรื่องเพศ  
และ
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกและ
อธิบายทักษะ
ท่ีเหมาะสม
ในการ
ป้องกัน  ลด
ความขัดแย้ง
และ
แก้ปัญหา
เรื่องเพศ  
และ
ครอบครัว ได้
อย่างถูกต้อง   

บอกและ
อธิบายทักษะ
ท่ีเหมาะสม
ในการ
ป้องกัน  ลด
ความขัดแย้ง
และ
แก้ปัญหา
เรื่องเพศ  
และ
ครอบครัวได้ 

บอกและ
อธิบายทักษะ
ท่ีเหมาะสม
ในการ
ป้องกัน  ลด
ความขัดแย้ง
และ
แก้ปัญหา
เรื่องเพศ  
และ
ครอบครัวได้  
แต่ต้องมีคน
แนะนําอยู่
ตลอด 

 

4.บอกสาเหตุและผลของ
ความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว่างนักเรียน  หรือ
เยาวชนในชุมชน  และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

บอกสาเหตุ
และผลของ
ความขัดแย้งท่ี
อาจเกิดข้ึน
ระหว่าง
นักเรียน  หรือ
เยาวชนใน
ชุมชน  และ
เสนอแนว
ทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง  มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

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

บอกสาเหตุ
และผลของ
ความขัดแย้ง
ท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว่าง
นักเรียน  
หรือเยาวชน
ในชุมชน  
และเสนอ
แนว
ทางแก้ไข
ปัญหาได้ 

บอกสาเหตุ
และผลของ
ความขัดแย้ง
ท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว่าง
นักเรียน  
หรือเยาวชน
ในชุมชน  
และเสนอ
แนว
ทางแก้ไข
ปัญหาได้  
แต่ต้องมีคน
แนะนําอยู่
ตลอด 

 

รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 16 คะแนน  ทําให้เหลือ 5 คะแนน  โดยการคูณด้วย 5  แล้วหารด้วย 16 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.แสดงบทบาทสมมุติ
เก่ียวกับทักษะท่ีเหมาะสม
ในการป้องกัน  ลดความ
ขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่อง 
เพศและครอบครัว 
 

แสดง
บทบาทได้
ถูกต้องตาม
เนื้อหาท่ี
ได้รับ
มอบหมาย  
เนื้อหา
ครบถ้วน  มี
ข้อเสนอแนะ
ให้คนดูและ
เปิดโอกาสให้
คนดูมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรมด้วย 

แสดง
บทบาทได้
ถูกต้องตาม
เนื้อหาท่ี
ได้รับ
มอบหมาย  
เนื้อหา
ครบถ้วน  มี
ข้อเสนอแนะ
ให้คนดู 

แสดง
บทบาทได้
ถูกต้องตาม
เนื้อหาท่ี
ได้รับ
มอบหมาย  
เนื้อหา
ครบถ้วน  

แสดง
บทบาทได้
ถูกต้องตาม
เนื้อหาท่ี
ได้รับ
มอบหมาย  
เนื้อหาไม่
ครบถ้วน   

 

2.ปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะ
ท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  
ลดความขัดแย้งและ
แก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ
ครอบครัว 
 

ปฏิบัติตน
เก่ียวกับทักษะ
ท่ีเหมาะสมใน
การป้องกัน  
ลดความ
ขัดแย้งและ
แก้ปัญหาเรื่อง
เพศ  และ
ครอบครัวโดย
การใช้สติ  ไม่
ใช้ความรุนแรง  
มีการนําเสนอ 
และแสดง
ความคิดเห็นใน
การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  
มีข้ันตอน   มี
การนําเอา
หลักธรรมมา
ช่วยในการ
แก้ปัญหา 

ปฏิบัติตน
เก่ียวกับทักษะ
ท่ีเหมาะสมใน
การป้องกัน  
ลดความ
ขัดแย้งและ
แก้ปัญหาเรื่อง
เพศ  และ
ครอบครัวโดย
การใช้สติ  ไม่
ใช้ความรุนแรง  
มีการนําเสนอ 
และแสดง
ความคิดเห็นใน
การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  
มีข้ันตอน   

ปฏิบัติตน
เก่ียวกับ
ทักษะท่ี
เหมาะสมใน
การป้องกัน  
ลดความ
ขัดแย้งและ
แก้ปัญหา
เรื่องเพศ  
และ
ครอบครัว
โดยการใช้สติ  
ไม่ใช้ความ
รุนแรง  มี
การนําเสนอ 
และแสดง
ความคิดเห็น
ในการ
แก้ปัญหา 

ปฏิบัติตน
เก่ียวกับ
ทักษะท่ี
เหมาะสมใน
การป้องกัน  
ลดความ
ขัดแย้งและ
แก้ปัญหา
เรื่องเพศ  
และ
ครอบครัว
โดยการใช้สติ  
ไม่ใช้ความ
รุนแรง  แต่
ต้องมีครูหรือ
คนอ่ืนมา
คอยแนะนํา
แก้ปัญหา 

 

รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 8 คะแนน  ทําให้เหลือ 8 คะแนน  โดยการคูณด้วย 1  แล้วหารด้วย 1 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
 

เข้าเรียนตรง
เวลา  แต่ง
กาย
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนตรง
เวลา  แต่ง
กายไม่
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนช้า
กว่าเวลาท่ี
กําหนด  แต่ง
กาย
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนช้า
กว่าเวลาท่ี
กําหนด  แต่ง
กายไม่
เรียบร้อยไม่
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   

 

2.นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 

นักเรียนมี
การขันอาสา
เป็นตัวแทน
ของห้อง  
กลุ่มในการ
นําเสนอหรือ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดย
สมัครใจ  
แนะนํา
เพ่ือนๆ ให้
ช่วยเหลือกัน
ในทางท่ีถูก
ได้ 
 

นักเรียนมี
การขันอาสา
เป็นตัวแทน
ของห้อง  
กลุ่มในการ
นําเสนอหรือ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดย
สมัครใจ 
 

นักเรียนเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดยมี
เพ่ือนคอย
ชี้แนะ 
 

นักเรียนเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดย
ต้องมีการ
กําหนด 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.นักเรียนรักความเป็น
ไทย 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยใน
การนําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 3 
ด้าน 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยใน
การนําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 2 
ด้าน 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยใน
การนําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 1 
ด้าน 
 

ไม่มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยใน
การนําเสนอ 
 

 

4.ซ่ือสัตย์สุจริต มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  
รับผิดเม่ือทํา
ผิดโดยไม่
ต้องให้คนอ่ืน
มาต่อว่า  มี
การขอโทษ
และปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดี
ข้ึน  แนะนํา
คนอ่ืนได้ 

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  
รับผิดเม่ือทํา
ผิดโดยไม่
ต้องให้คนอ่ืน
มาต่อว่า  มี
การขอโทษ
และปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดี
ข้ึน   

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  
รับผิดเม่ือทํา
ผิดโดยไม่
ต้องให้คนอ่ืน
มาต่อว่า  มี
การขอโทษ 

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  
รับผิดเม่ือทํา
ผิดโดยต้อง
ให้คนอ่ืนมา
ต่อว่า หรือ
สอบถามจึง
จะยอมรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
ต้องอาศัย
คนอ่ืนมา
ช่วยเหลือ 

 

6. ใฝ่เรียนรู้ มีการศึกษาหา
ความรู้
เพ่ิมเติมจากท่ี
ครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนได้
นอกเหนือจาก
ท่ีครูสอนหรือ
มอบหมาย  
แนะนําบุคคล
อ่ืนให้ใฝ่
เรียนรู้จาก
แหล่งความรู้
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
ตามท่ีครู
สอนหรือ
มอบหมาย   

 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

7.รักชาติ  ศาสน์ 
กษัตริย์ 

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์ 
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หมิ่นสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน  ปกป้อง
เมื่อมีบุคคลอ่ืน
ลบหลู่  
ตักเตือนและให้
คําแนะนําคน
อ่ืนในทางท่ีถูก
ได ้

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน  ปกป้อง
เม่ือมีบุคคลอ่ืน
ลบหลู่   

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน 

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ 

 

8. อยู่อย่างพอเพียง มีการใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า นาํ
กระดาษหรือ
สิ่งเหลือใช้อ่ืน
กลับมาใชไ้ด้
อีก ปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่ง
ในการใช้
ทรัพยากร 
แนะนาํให้
เพื่อนหรือ
บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติด้วย 

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างใน
การใช้
ทรัพยากร  

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก  

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ไม่คุ้มค่า ไม่นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก  
ใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือย  

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 32 คะแนน  ทําให้เหลือ 2 คะแนน  โดยการคูณด้วย 2  แล้วหารด้วย 32 
 
 



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

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
        1.วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรคในชุมชน การสร้างแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของชุมชน   
2.วิเคราะห์ อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค 
3.ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค 
4.วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
5.วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
6.มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
7.วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  และสมรรถภาพทางกลไก  

ภาระงาน 1.บอกบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคใน 

  ชุมชน การสร้างแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของชุมชน   
2.บอกอิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภค 
3.ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค 
4.บอกสาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
5.บอกวิธีวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
6.ปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
7.วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  และสมรรถภาพทางกลไก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.บอกบทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคลท่ีมี
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคใน
ชุมชน การสร้างแนวร่วม
ในการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคของชุมชน   
 

บอกบทบาท
และความ
รับผิดชอบของ
บุคคลท่ีมีต่อ
การสร้างเสริม
สุขภาพและ
การป้องกันโรค
ในชุมชน การ
สร้างแนวร่วม
ในการสร้าง
เสรมิสุขภาพ
และป้องกัน
โรคของชุมชน
ได้อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทําให้
เห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน 

บอกบทบาท
และความ
รับผิดชอบ
ของบุคคลท่ี
มีต่อการ
สร้างเสริม
สุขภาพและ
การป้องกัน
โรคในชุมชน 
การสร้าง
แนวร่วมใน
การสร้าง
เสริมสุขภาพ
และป้องกัน
โรคของ
ชุมชนได้
อย่างถูกต้อง   

บอกบทบาท
และความ
รับผิดชอบ
ของบุคคลท่ี
มีต่อการ
สร้างเสริม
สุขภาพและ
การป้องกัน
โรคในชุมชน 
การสร้าง
แนวร่วมใน
การสร้าง
เสริมสุขภาพ
และป้องกัน
โรคของ
ชุมชนได้ 

บอกบทบาท
และความ
รับผิดชอบ
ของบุคคลท่ี
มีต่อการ
สร้างเสริม
สุขภาพและ
การป้องกัน
โรคในชุมชน 
การสร้าง
แนวร่วมใน
การสร้าง
เสริมสุขภาพ
และป้องกัน
โรคของ
ชุมชนไม่ได้ 
ต้องให้ครู
หรือเพ่ือน
แนะนํา 

 

2.บอกอิทธิพลของสื่อ
โฆษณาเก่ียวกับสุขภาพท่ี
มีอิทธิพลต่อการเลือก
บริโภค 
 

บอกอิทธิพล
ของสื่อ
โฆษณา
เก่ียวกับ
สุขภาพท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การเลือก
บริโภคได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกอิทธิพล
ของสื่อ
โฆษณา
เก่ียวกับ
สุขภาพท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การเลือก
บริโภคได้
อย่างถูกต้อง   

บอกอิทธิพล
ของสื่อ
โฆษณา
เก่ียวกับ
สุขภาพท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การเลือก
บริโภคได้ 

บอกอิทธิพล
ของสื่อ
โฆษณา
เก่ียวกับ
สุขภาพท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การเลือก
บริโภคไม่ได้ 
ต้องให้ครู
หรือเพ่ือน
แนะนํา 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.บอกสาเหตุและเสนอ
แนวทางการป้องกันการ
เจ็บป่วยและการตายของ
คนไทย 
 

บอกสาเหตุ
และเสนอ
แนวทางการ
ป้องกันการ
เจ็บป่วยและ
การตายของ
คนไทยได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกสาเหตุ
และเสนอ
แนวทางการ
ป้องกันการ
เจ็บป่วยและ
การตายของ
คนไทยได้
อย่างถูกต้อง   

บอกสาเหตุ
และเสนอ
แนวทางการ
ป้องกันการ
เจ็บป่วยและ
การตายของ
คนไทยได้ 

บอกสาเหตุ
และเสนอ
แนวทางการ
ป้องกันการ
เจ็บป่วยและ
การตายของ
คนไทยไม่ได้ 
ต้องให้ครู
หรือเพ่ือน
แนะนํา 

 

4.บอกวิธีวางแผนและ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
สุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
 

บอกวิธี
วางแผนและ
ปฏิบัติตาม
แผนการ
พัฒนา
สุขภาพของ
ตนเองและ
ครอบครัวได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  มี
การใช้สื่อ
อ่ืนๆมาช่วย
เพ่ือให้เข้าใจ
ง่าย 

บอกวิธี
วางแผนและ
ปฏิบัติตาม
แผนการ
พัฒนา
สุขภาพของ
ตนเองและ
ครอบครัว ได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  

บอกวิธี
วางแผนและ
ปฏิบัติตาม
แผนการ
พัฒนา
สุขภาพของ
ตนเองและ
ครอบครัวได้ 

บอกวิธี
วางแผนและ
ปฏิบัติตาม
แผนการ
พัฒนา
สุขภาพของ
ตนเองและ
ครอบครัว ได้
ไม่ถูกต้อง 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 16 คะแนน  ทําให้เหลือ 4 คะแนน  โดยการคูณด้วย 1  แล้วหารด้วย 4 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.ปฏิบัติตนตามสิทธิของ
ผู้บริโภค 
 

ปฏิบัติตนตาม
สิทธิของ
ผู้บริโภค ได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการใน
การดํารงชีวิต
ประจําวัน  
สามารถ
แนะนําและ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ให้ปฏิบัติตาม
ได้ด้วยความ
สุภาพและเต็ม
ใจ 

ปฏิบัติตนตาม
สิทธิของ
ผู้บริโภคได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการใน
การดํารงชีวิต
ประจําวัน  
สามารถ
แนะนําและ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ให้ปฏิบัติตาม
ได ้

ปฏิบัติตน
ตามสิทธิของ
ผู้บริโภค ได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ได้ถูกต้องใน
การดํารงชีวิต
ประจําวัน   

ปฏิบัติตน
ตามสิทธิของ
ผู้บริโภคได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ในการ
ดํารงชีวิต
ประจําวัน
ตาม
คําแนะนํา
ของครูหรือ
เพ่ือน 

 

2.ปฏิบัติและมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม  และพัฒนา
สุขภาพในชุมชน 

ปฏิบัติและมี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม  และ
พัฒนาสุขภาพ
ในชุมชนได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการใน
การดํารงชีวิต
ประจําวัน  
สามารถ
แนะนําและ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ให้ปฏิบัติตาม
ได้ด้วยความ
สุภาพและเต็ม
ใจ 

ปฏิบัติและมี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม  และ
พัฒนาสุขภาพ
ในชุมชนได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการใน
การดํารงชีวิต
ประจําวัน  
สามารถ
แนะนําและ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ให้ปฏิบัติตาม
ได ้

ปฏิบัติและมี
ส่วนร่วมใน
การส่งเสริม  
และพัฒนา
สุขภาพใน
ชุมชนได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ได้ถูกต้องใน
การดํารงชีวิต
ประจําวัน   

ปฏิบัติและมี
ส่วนร่วมใน
การส่งเสริม  
และพัฒนา
สุขภาพใน
ชุมชนได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ในการ
ดํารงชีวิต
ประจําวัน
ตาม
คําแนะนํา
ของครูหรือ
เพ่ือน 

 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (P) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.วางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย  และ
สมรรถภาพทางกลไก  

ปฏิบัติการ
วางแผนและ
ปฏิบัติตาม
แผนการ
พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกาย  
และ
สมรรถภาพ
ทางกลไกได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ในการ
ดํารงชีวิต
ประจําวัน  
สามารถ
แนะนําและ
ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตามได้
ด้วยความ
สุภาพและ
เต็มใจ 

ปฏิบัติการ
วางแผนและ
ปฏิบัติตาม
แผนการ
พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกาย  
และ
สมรรถภาพ
ทางกลไกได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ในการ
ดํารงชีวิต
ประจําวัน  
สามารถ
แนะนําและ
ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตามได้ 

ปฏิบัติการ
วางแผนและ
ปฏิบัติตาม
แผนการ
พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกาย  
และ
สมรรถภาพ
ทางกลไกได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ได้ถูกต้องใน
การดํารงชีวิต
ประจําวัน   

ปฏิบัติการ
วางแผนและ
ปฏิบัติตาม
แผนการ
พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกาย  
และ
สมรรถภาพ
ทางกลไกได้
ถูกต้องตาม
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ในการ
ดํารงชีวิต
ประจําวัน
ตาม
คําแนะนํา
ของครูหรือ
เพ่ือน 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 12 คะแนน  ทําให้เหลือ 4 คะแนน  โดยการคูณด้วย 1  แล้วหารด้วย 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
 

เข้าเรียนตรง
เวลา  แต่ง
กาย
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนตรง
เวลา  แต่ง
กายไม่
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนช้า
กว่าเวลาท่ี
กําหนด  แต่ง
กาย
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนช้า
กว่าเวลาท่ี
กําหนด  แต่ง
กายไม่
เรียบร้อยไม่
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   

 

2.นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 

นักเรียนมี
การขันอาสา
เป็นตัวแทน
ของห้อง  
กลุ่มในการ
นําเสนอหรือ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดย
สมัครใจ  
แนะนํา
เพ่ือนๆ ให้
ช่วยเหลือกัน
ในทางท่ีถูก
ได้ 
 

นักเรียนมี
การขันอาสา
เป็นตัวแทน
ของห้อง  
กลุ่มในการ
นําเสนอหรือ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดย
สมัครใจ 
 

นักเรียนเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดยมี
เพ่ือนคอย
ชี้แนะ 
 

นักเรียนเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดย
ต้องมีการ
กําหนด 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

3.นักเรียนรักความเป็น
ไทย 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยใน
การนําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 3 
ด้าน 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยใน
การนําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 2 
ด้าน 
 

มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยใน
การนําเสนอ
ชิ้นงาน 
มากกว่า 1 
ด้าน 
 

ไม่มีการใช้
เอกลักษณ์
ของไทยเข้า
มาช่วยใน
การนําเสนอ 
 

 

4.ซ่ือสัตย์สุจริต มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  
รับผิดเม่ือทํา
ผิดโดยไม่
ต้องให้คนอ่ืน
มาต่อว่า  มี
การขอโทษ
และปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดี
ข้ึน  แนะนํา
คนอ่ืนได้ 

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  
รับผิดเม่ือทํา
ผิดโดยไม่
ต้องให้คนอ่ืน
มาต่อว่า  มี
การขอโทษ
และปรับปรุง
พฤติกรรม
ตนเองให้ดี
ข้ึน   

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  
รับผิดเม่ือทํา
ผิดโดยไม่
ต้องให้คนอ่ืน
มาต่อว่า  มี
การขอโทษ 

มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ในตนเอง  
รับผิดเม่ือทํา
ผิดโดยต้อง
ให้คนอ่ืนมา
ต่อว่า หรือ
สอบถามจึง
จะยอมรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
ต้องอาศัย
คนอ่ืนมา
ช่วยเหลือ 

 

6. ใฝ่เรียนรู้ มีการศึกษาหา
ความรู้
เพ่ิมเติมจากท่ี
ครูสอน  
สามารถ
อธิบายหรือ
แสดงความรู้ท่ี
เพ่ิมข้ึนได้
นอกเหนือจาก
ท่ีครูสอนหรือ
มอบหมาย  
แนะนําบุคคล
อ่ืนให้ใฝ่
เรียนรู้จาก
แหล่งความรู้
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
ตามท่ีครู
สอนหรือ
มอบหมาย   

 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

7.รักชาติ  ศาสน์ 
กษัตริย์ 

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์ 
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หมิ่นสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน  ปกป้อง
เมื่อมีบุคคลอ่ืน
ลบหลู่  
ตักเตือนและให้
คําแนะนําคน
อ่ืนในทางท่ีถูก
ได ้

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน  ปกป้อง
เม่ือมีบุคคลอ่ืน
ลบหลู่   

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม  มีการ
ยกย่องเทิดทูน
สถาบันอย่าง
ชัดเจน 

มีความเคารพ
ในสถาบันชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีเป็น
การลบหลู่ ดู
หม่ินสถาบันใน
ขณะท่ีปฏิบัติ 

 

8. อยู่อย่างพอเพียง มีการใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า นาํ
กระดาษหรือ
สิ่งเหลือใช้อ่ืน
กลับมาใชไ้ด้
อีก ปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่ง
ในการใช้
ทรัพยากร 
แนะนาํให้
เพื่อนหรือ
บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติด้วย 

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างใน
การใช้
ทรัพยากร  

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก  

มีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ไม่คุ้มค่า ไม่นํา
กระดาษหรือสิ่ง
เหลือใช้อ่ืน
กลับมาใช้ได้อีก  
ใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือย  

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 32 คะแนน  ทําให้เหลือ 2 คะแนน  โดยการคูณด้วย 2  แล้วหารด้วย 32 
 
 



เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนหน่วยการเรียนท่ี 4  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.วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคล

ใน 
  ครอบครัว  
5.ปฏิบัติการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว  

ภาระงาน 1.บอกและอธิบายเก่ียวกับองค์ประกอบ และข้ันตอนการวางแผนการดูแลสุขภาพของตนเอง
และ 

  บุคคลในครอบครัว 
2.บอกและอธิบายข้ันตอนและวิธีการใช้บริการแหล่งสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และอ่ืนๆ 
3.บอกและอธิบายวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
4.บอกปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลใน 
  ครอบครัว  
5.ปฏิบัติการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (K) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.บอกและอธิบาย
เก่ียวกับองค์ประกอบ 
และข้ันตอนการวาง
แผนการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและ 
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.บอกและอธิบาย
ข้ันตอนและวิธีการใช้
บริการแหล่ง
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
ดูแลสุขภาพของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว 
 

บอกและ
อธิบาย
วิธีการดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง  
มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบทํา
ให้เห็นภาพ
ชัดเจนมาก
ข้ึน 

บอกและ
อธิบาย
วิธีการดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง   

บอกและ
อธิบาย
วิธีการดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัวได้ 

บอกและ
อธิบาย
วิธีการดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว
ไม่ได้ ต้องให้
ครูหรือเพ่ือน
แนะนํา 

 

4.บอกปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินการวางแผน
ดูแลสุขภาพของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว  

บอกปัจจัยท่ี
มีผลกระทบ
ต่อการ
ดําเนินการ
วางแผนดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว ได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  มี
การใช้สื่อ
อ่ืนๆมาช่วย
เพ่ือให้เข้าใจ
ง่าย 

บอกปัจจัยท่ี
มีผลกระทบ
ต่อการ
ดําเนินการ
วางแผนดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว ได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน  

บอกปัจจัยท่ี
มีผลกระทบ
ต่อการ
ดําเนินการ
วางแผนดูแล
สุขภาพของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว ได้ 

บอกปัจจัยท่ี
มีผลกระทบ
ต่อการ
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
ผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตามได้
ด้วยความ
สุภาพและ
เต็มใจ 

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

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 4 คะแนน  โดยการคูณด้วย 1  แล้วหารด้วย 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน  (A) 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
 

เข้าเรียนตรง
เวลา  แต่ง
กาย
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนตรง
เวลา  แต่ง
กายไม่
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนช้า
กว่าเวลาท่ี
กําหนด  แต่ง
กาย
เรียบร้อย
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   
 

เข้าเรียนช้า
กว่าเวลาท่ี
กําหนด  แต่ง
กายไม่
เรียบร้อยไม่
ถูกต้องตามท่ี
โรงเรียน
กําหนด   

 

2.นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 

นักเรียนมี
การขันอาสา
เป็นตัวแทน
ของห้อง  
กลุ่มในการ
นําเสนอหรือ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดย
สมัครใจ  
แนะนํา
เพ่ือนๆ ให้
ช่วยเหลือกัน
ในทางท่ีถูก
ได้ 
 

นักเรียนมี
การขันอาสา
เป็นตัวแทน
ของห้อง  
กลุ่มในการ
นําเสนอหรือ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดย
สมัครใจ 
 

นักเรียนเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดยมี
เพ่ือนคอย
ชี้แนะ 
 

นักเรียนเป็น
ตัวแทนของ
ห้อง  กลุ่มใน
การนําเสนอ
หรือปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆ โดย
ต้องมีการ
กําหนด 
 

 

 
รวมคะแนนท้ังหมดเป็น 8 คะแนน  ทําให้เหลือ 2 คะแนน  โดยการคูณด้วย 1  แล้วหารด้วย 4 
 

 

 

 

 

 


