
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 

รายวิชา สุขศึกษา3  พ22101 (HPE 22101 Health 3)   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนท่ี 1/2558  เวลา 20 ช่ัวโมง  จํานวน 0.5 หน่วย/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นายธาตรี  ทิพย์มโนสิงห์ 
1. คําอธิบายรายวิชา     

   (ส.1)พ 1.1 ม.2/1 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น           
* ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบกระดูก  ระบบไหลเวียนเลือด*การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  ขนาดและโครงสร้าง  
(กระดูก  น้ําหนัก  ส่วนสูง)*การเปลี่ยนแปลง ทางด้านจิตใจและ  สติปัญญา การคิดเป็น  การคิดเชิงบวก           
*การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์  ทักษะการจัดการอารมณ์และความเครียด การควบคุมอารมณ์                    
*การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  การมีจิตสาธารณะ  การสร้างมนุษยสัมพันธ์  พ 1.1 ม.2/2 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา  พันธุกรรม  การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม  ส่วนสูง  รูปร่าง สีผิว ผม โรคท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรม   สิ่งแวดล้อม  ประเภทของ
สิ่งแวดล้อม  ปัญหาของสิ่งแวดล้อม  ชุมชน  มลพิษ  มลภาวะ(ว.  ) ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ  การอบรมเลี้ยงดู  ลักษณะครอบครัว   อาหาร การบริโภคอาหารและโภชนาการ 
การออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ การจัดการอารมณ์และความเครียด การพักผ่อนนอนหลับ การขับถ่าย 
ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 
 (ส.2) พ 2.1 ม.2/1  พ 2.1 ม.2/2ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ  ครอบครัวการอบรมเลี้ยงดู  
วัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ  เพ่ือน สื่อ  (หนังสือ อินเตอร์เนต TV ) *สภาพแวดล้อม *การศึกษา *พฤติกรรม
การเลียนแบบ *ความเชื่อและศาสนา  พ 2.1 ม.2/3   พ 2.1 ม.2/4  ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน *ผลการเรียนตกตํ่า *การเสียสัมพันธภาพอันดีกับเพ่ือน *การต้ังครรภ์ในวัยเรียน            *
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  พ 2.1 ม.2/5 วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจาก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์           *
(การใช้อุปกรณ์ป้องกัน การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง การบริโภคแอลกอฮอล์ การเสพสารเสพติด) โรคเอดส์ *กามโรค      
ไวรัส B , C  การต้ังครรภ์ในวัยเรียน *การป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียนและการทําแท้ง *การคุมกําเนิด             
*การทําความสะอาด  พ 2.1 ม.2/6   ความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศ การวางตัวต่อเพศตรงข้าม     
ปัญหาทางเพศ  แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ *ทักษะการปฏิเสธ *ทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน *
คุณค่าของการวางตัวท่ีเหมาะสม   
 2. ตัวช้ีวัด 
  1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น  

2. ระบุปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์                 
    สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น 

          3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ   
          4. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
          5. อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจาก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์และการต้ังครรภ์              
             ท่ีไม่พึงประสงค์ 
          6. อธิบายความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวต่อเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม   



3.  โครงสร้างรายวิชา สุขศึกษา 3 พ 22101 (HPE 22101 Health 3) 
3.1 กําหนดการสอนและตัวช้ีวัด 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

1 
ปฐมนิเทศชี้แจง  แนะนําเก่ียวกับ
การเรียนการสอน 
 

 บอกองค์ประกอบสาระและมาตรฐานของการเรียนรายวิชาสุข
ศึกษาได้ 

 อธิบายและวิเคราะห์ความสําคัญของรายวิชาสุขศึกษาได้ 
 อธิบายวิธีการศึกษาและระบุแหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้

ของรายวิชาสุขศึกษา 
 อธิบายและระบุเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในรายวิชา  สขุ

ศึกษาได้ 

2-3 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่น 

  อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาในวัยรุ่น 

4-5 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น  

1.   ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น 

6 
การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

1.   เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด.    

7-9 วัยรุ่นกับเจตคติทางเพศ   วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 

10 สอบวัดผลกลางภาค   

11-12 ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

1.  วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียน 

13-16 
  - วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์  
 และการต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ 

 2.  อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์และการต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ 

17-19 

ความเสมอภาคทางเพศ 
การวางตัวต่อเพศตรงข้าม  
ปัญหาทางเพศ 
การแก้ไขปัญหาทางเพศ 

1.  อธิบายความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศและการ
วางตัวต่อเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม   
 2.  เสนอแนะแนวทางแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาทางเพศ       
        

20 สอบวัดผลปลายภาค  

 
 
 
 
 
 
 



        3.2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1 
ปฐมนิเทศชี้แจง  แนะนําเก่ียวกับ
การเรียนการสอน 
 

1.  วิธีสอนแบบบรรยาย 
 

1. เอกสาร 
2. รูปภาพ 
3. สื่อ  ICT 
4. หนังสือแบบเรียน 

 
 

2-3 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น 

1.  วิธีสอนแบบบรรยาย 
2.   วิธสีอนแบบสืบค้นข้อมูล 
3.   วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

1. เอกสาร 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 

4-5 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุ่น  

1.   วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 
 2.   วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล         

3.   วิธสีอนโดยกระบวนการสร้าง 
       ความตระหนัก 

1. แบบบันทึก 
2. แบบทดสอบ 

 
6 
 

การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล: 
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

 

1. เอกสาร 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 

7-9 

วัยรุ่นกับเจตคติทางเพศ 1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล: 
3. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 

 

1. เอกสาร 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 

10 สอบวัดผลกลางภาค   

11-12 

ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

1.   วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 
 2.   วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล         

3.   วิธสีอนโดยกระบวนการสร้าง 
       ความตระหนัก 

1. เอกสาร 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 

13-16 

วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรค
เอดส์และการต้ังครรภ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ 

1. วิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม 
 2.   วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล         

3.   วิธสีอนโดยกระบวนการสร้าง 
       ความตระหนัก 

1. เอกสาร 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 

 
17-19 

 

ความเสมอภาคทางเพศ 
การวางตัวต่อเพศตรงข้าม  
ปัญหาทางเพศ 
การแก้ไขปัญหาทางเพศ 

1. สอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบสืบค้นข้อมูล: 
3.    วิธีสอนโดยกระบวนการสร้าง 

     ความตระหนัก 

1. เอกสาร 
2. สื่อ  ICT 
3. หนังสือแบบเรียน 
4. อินเตอร์เน็ต 

20 สอบวัดผลปลายภาค   
 



3. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชา สุขศึกษา 3 พ 22101 (HPE 22101 Health 3) ภาคเรียนท่ี 1 

มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี้ 
3.1 ด้านความรู้ K  (ทดสอบภาคทฤษฎี) 
3.2 ด้านเจตคติ   A  (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 
3.3 ด้านทักษะP  (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต) 
3.4 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ S (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 
 

รายละเอียดของการประเมินผลรายวิชาสุขศึกษา 3 พ 22101 (HPE 22101 Health 3) 

ด้าน 

ระหว่างภาค 
(Formative) 

ปลายภาค 
(Summative) 

Final 

รวม 
(Total) 

วิธีการ/เครื่องมือ 
Q1 Mid Q2 

  1. ความรู้ 10 10 10 10 40  รายงาน/แบบทดสอบ 

  2. เจตคติ 5 5 5 10 25 
 กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก                   
พฤติกรรม 

  3. ทักษะ 5 5 5 10 25 
นักเรียนปฏิบัติ/แบบทดสอบ,
แบบสังเกตและ Rating Scales 

  4. คุณลักษณะท่ี 
     พึงประสงค์ 

5 - 5 - 10 
กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก
พฤติกรรม 

รวม 
25 20 25 

30 100 
 

70 

 
 หมายเหตุ : ด้านเจตคติ      คือ ด้านคุณธรรม การเข้าเรียน ซ่ือสัตย์สุจริต  เสียสละ  เห็นประโยชน์ส่วนรวม   

     ด้านจริยธรรม  คือ  การมีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  และรู้จักควบคุมอารมณ์       
     ด้านค่านิยม     คือ  ขยันหม่ันเพียร  สนใจการเรียน  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน   
                              รู้จักดูแลสุขภาพ  สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ  เลือกใช้แหล่งบริการสุขภาพ  ร่วมมือใน 
                              การปฏิบัติกิจกรรมพลานามัย  รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ 
     ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  คือ  ความประพฤติ  พฤติกรรมของนักเรียน  การมีส่วนร่วมของกิจกรรม    
                              การเรียนการสอน   
 
 

 



รายวิชาสุขศึกษา3 พ 22101 (HPE 22101 Health 3) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2    เวลา   20   ช่ัวโมง คะแนน 100 คะแนน 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ช่ัวโมง 

น้ําหนักคะแนน 

รวม ด้าน 
K 

ด้าน 
A 

ด้าน 
P 

ด้าน 
S 

1 
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

พ1.1 
ม2/1, ม2/2 

6 6 2 4 2 14 

2 เจตคติทางเพศ 
พ2.1 
ม2/1 

3 4 3 1 2 10 

คะแนนสอบกลางภาค 1 10 5 5 - 20 

3 
เพศสัมพันธ์ใน     
วัยเรียน 

พ2.1 
ม2/2 

2 3 3 2 2 10 

4 โรคเพศสัมพันธ์ 
พ2.1 
ม2/3  

 
4 5 1 2 2 10 

5 
ความเสมอภาค    
ทางเพศ 

พ2.1 
ม2/4 

3 2 1 1 2 6 

คะแนนสอบปลายภาค 1 10 10 10 - 30 

รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน  20 40 25 25 10 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 ด้านความรู้ 
4.1.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) ( k10,A5,P5) 

หัวข้อ/เนื้อหาท่ีใช้ในการทดสอบ ลักษณะและจํานวนข้อสอบ คะแนน 
ระบบกล้ามเนื้อ     ข้อสอบเป็นปรนัย     จํานวน  6  ข้อ 3 
ระบบไหลเวียนเลือด* ข้อสอบเป็นปรนัย     จํานวน  6  ข้อ 3 
ระบบกระดูก ข้อสอบเป็นปรนัย     จํานวน  6  ข้อ 3 
การจัดการอารมณ์และความเครียด การควบคุมอารมณ์ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 

ข้อสอบเป็นอัตนัย     จํานวน  1  ข้อ 2 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  

ข้อสอบเป็นอัตนัย     จํานวน  1  ข้อ 3 

สิ่งแวดล้อม ประเภทของสิ่งแวดล้อม  ปัญหาของสิ่งแวดล้อม  
ชุมชน  มลพิษ  มลภาวะ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

ข้อสอบเป็นปรนัย     จํานวน  6   ข้อ 3 

ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง ข้อสอบเป็นปรนัย     จํานวน  6  ข้อ 3 
 รวมคะแนนสอบ 20 
 
4.1.2  ประเมินผลจากการสอบปลายภาค  (30 คะแนน ) ( K10,A10,P10) 

หัวข้อ/เนื้อหาท่ีใช้ในการทดสอบ ลักษณะและจํานวนข้อสอบ คะแนน 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ     ข้อสอบเป็นปรนัย     จํานวน  6  ข้อ 3 
ความเสมอภาคทางเพศ การวางตัวต่อเพศตรงข้าม  ปัญหา
ทางเพศ   

ข้อสอบเป็นปรนัย     จํานวน  6  ข้อ 3 

แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ ข้อสอบเป็นอัตนัย     จํานวน  2  ข้อ 4 
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
*การป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียนและการทําแท้ง * 

ข้อสอบเป็นปรนัย     จํานวน  10  ข้อ 5 

วิธีป้องกันตนเองจาก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข้อสอบเป็นอัตนัย     จํานวน  1  ข้อ 3 
วิธีการหลีกเลี่ยง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข้อสอบเป็นอัตนัย     จํานวน  1  ข้อ 3 
โรคเอดส์ กามโรค ไวรัส B , C   ข้อสอบเป็นปรนัย     จํานวน  8  ข้อ 4 
การต้ังครรภ์ในวัยเรียน การคุมกําเนิด  *การทําความสะอาด ข้อสอบเป็นปรนัย     จํานวน  10  ข้อ 5 

 รวมคะแนนสอบ 30 
 
4.1.3  ประเมินจากใบงาน  กิจกรรมย่อย  20  คะแนน  

หัวข้อ/เนื้อหา คะแนน ผลการประเมินคะแนน 
1.การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 3  
2.ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง   3  
3.การป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียน 5  
4.การหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5  
5.การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 4  



4.2 ด้านเจตคติ (กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม/แบบบันทึกพฤติกรรม) 10 คะแนน 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน  มีดังนี้ 

การประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีมาก 
( 5คะแนน) 

ดี 
(4คะแนน) 

ปานกลาง 
(3คะแนน) 

พอใช้ 
(2คะแนน) 

ปรับปรุง 
( 1 คะแนน) 

1.   ด้านคุณธรรม 
1.1 การเข้าเรียนสมํ่าเสมอ      
1.2 ความซ่ือสัตย์      
1.3 การเสียสละ      
1.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวม      

2.  ด้านจริยธรรม 
2.1 มีระเบียบวินัย      
2.2 ความรับผิดชอบ      
2.3 การตรงต่อเวลา      
2.4 รู้จักควบคุมอารมณ์      

3.  ด้านค่านิยม 
3.1 ความขยันหม่ันเพียรสนใจการเรียน      
3.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
3.3 ศรัทธาในปรัชญาของโรงเรียน      
3.4 รู้จักดูแลสุขภาพ      
3.5 สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ      
3.6 ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม      
3.7 รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยและ
อุบัติภัยต่าง ๆ  

     

 
4.3 ด้านทักษะ (ปฏิบัติ/แบบทดสอบ/การสังเกต)    10 คะแนน 
       ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน  มีดังนี้ 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีมาก 
(5คะแนน) 

ดี 
( 4 คะแนน) 

ปานกลาง 
(3คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ปรับปรุง 
( 1 คะแนน) 

1.การจัดการกับอารมณ์และความเครียด      
2.ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง        
3.การป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียน      
4.การหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์      
5.การวางตัวต่อเพศตรงข้าม      



4.4 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (กิจกรรมกลุ่ม/แบบบันทึก/พฤติกรรม) 10 คะแนน 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตามแบบประเมิน มีดังนี้ 

แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 คําช้ีแจงทําเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับรายชื่อผู้ปฏิบัติและพฤติกรรมท่ีปฏิบัติพฤติกรรมใด 

ท่ีนักเรียนยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ยังไม่ดีให้เว้นว่างไว้  ครั้งท่ี....... วันท่ี........เดือน................. 255..... 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
ความตั้งใจในการ

ทํางาน 
ความ

รับผิดชอบ 
การตรงต่อ

เวลา 
ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลสําเร็จของ
งาน 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 10 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
23                       
24                       

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสมํ่าเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง   ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง    ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้ 1 คะแนน 
 


