ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง แนะนำการเรียน ข้อตกลงการเรียน
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ชี้แจงเนื้อหา วิธีการเรียน และข้อตกลงการเรียน
รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การเก็บคะแนนและการทดสอบ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม. ๒

ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค

ทดสอบย่อย
การปฏิบัติกิจกรรม

สอบปลายภาค

โครงงาน/แฟ้ม
สะสมผลงาน

๑๐+๒๐+๒๐

๑๐+๒๐+๑๐

แบบประเมินและเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม
ด้านจริยธรรม
ด้านค่านิยมละคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

๑๐

การสอบและการเก็บคะแนน
1) การสอบและการเก็บคะแนน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม. 2 ดังนี้
การวัดและประเมินผลด้านความรู้ (K)
คะแนนรวม 50 คะแนน
สอบย่อย
10 คะแนน
สอบกลางภาค (ตามกำหนดการของโรงเรียน)
20 คะแนน
สอบปลายภาค (ตามกำหนดการของโรงเรียน)
20 คะแนน
การวัดและประเมินผลด้านทักษะ/กระบวนการ (P)และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คะแนนรวม 40 คะแนน
คะแนนเก็บจากการสอบย่อย
10 คะแนน
คะแนนเก็บจากการปฏิบัติกิจกรรม
20 คะแนน
โครงงาน/แฟ้มสะสมผลงาน
10 คะแนน
การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
คะแนนรวม 10 คะแนน
สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการทำงานกลุ่ม 10 คะแนน
คะแนนรวมทั้งหมด
100 คะแนน

๒. การตัดสินผลการเรียน
อธิบายเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม. ๓ ดังนี้
1) เวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (หากเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์จะ
ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบและได้รับผลการเรียน “มส”)
2) การให้ระดับผลการเรียนการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนของรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.๓
กำหนดเกณฑ์การตัดสินโดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ
ระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ต่ำกว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนนที่ได้/เป็นร้อยละ
80–100
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
0–49
ระดับผลการเรียน
๘๐–
๗๕– ๑๐๐
๗๙
๗๐–๗๔

๔
๓.๕

๓

๖๕–๖๙
๒.๕
๒

๖๐–๖๔

๑.๕

๕๕–
๕๙
๕๐–๕๔

๑
๐

๐–๔๙
๐
๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

คะแน
นร ้อย

๑๐๐

๓

๓.ข้อตกลงในการเรียนวิชาสุขศึกษา ออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1) ต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานี้ หรือไม่ขาดเรียน
เกิน 3 ครั้ง กรณีป่วยต้องส่งใบลาโดยผู้ปกครองลงชื่อรับรองการลา
2) ควรเข้าห้องเรียนตรงเวลาและรักษามารยาทในการเรียน
3) เมื่อเริ่มเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังจากเรียนจบแต่ละหน่วยกิต
เรียนรู้แล้วจะมีการทดสอบหลังเรียน
4) ในชั่วโมงที่มีการฝึกปฏิบัติงาน ควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พร้อม โดยจัดหาไว้ล่วงหน้า
5) รับผิดชอบการเรียน การจัดทำโครงงาน การจัดสื่อคลิปวีดีโอ และการส่งงานตามเวลาที่กำหนด
6) รักษาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือที่ใช้ทำงานทุกครั้ง
๗) ข้อปฏิบัติการเรียนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คือ
๗.๑ นั่งตัวตรง ๗.๒ ตามองผู้พูด ๗.๓ สงบนิ่ง
๗.๔ ฝึกซ้ำๆ ทุกครั้ง ทุกชั่วโมง
๗.๕ ฟังอย่างตั้งใจเพื่อการมีสมาธิ ๗.๖ นิ่งไม่พูด ไม่ทำ ๗.๗ ฟังในสิ่งที่เรียนเขียนลงในสมุดบันทึก
๗.๘ กล่าวขอบคุณ ชื่นชม มีน้ำใจ เปิดใจทัศนคติเชิงบวกเป็นกัลยาณมิตร
๘) หลังจากการเรียนการสอนเสร็จแต่ละหน่วย กรุณากรอกแบบประเมินความพึงพอใจท้ายหน่วย
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง ส่งตามช่องทางที่สามารถติดต่อกับโรงเรียนต้นทางได้
๙) สำรวจความต้องการของนักเรียน ด้านมิติออกอากาศ คือ
๙.๑ บอกตัวตนของนักเรียนให้ครูรู้ว่าเป็นอย่างไร ต้องการทำอะไร
๙.๒ นักเรียนต้องทำอะไรตามที่นักเรียนบอกว่าเรียนได้มี “ความสุข”
ข้อตกลงรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม. ๓ คือ

ที่

ครู
สิ่งที่ควรทำ

นักเรียน
สิ่งที่ไม่ควรทำ

สิ่งที่ควรทำ

สิ่งที่ไม่ควรทำ

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ............................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(............................................................................)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...../......

อ ้างอิง
ภาพที่ ๑
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll287.php?pollID=97&Topic=%B7%D
5%E8%BE%D6%E8%A7%B7%D2%A7%E3%A8%A2%CD%A7%C7%D1%C2%C3
%D8%E8%B9&fileDoc=poll287.pdf
หัวข้อ : "ทีพ
่ งึ่ ทางใจของว ัยรุน
่ " ส่วนทีเ่ กิดจากครู/อาจารย์ ได ้แก่ ครูให ้ทางานและการบ ้านทีเ่ กินความสามารถของ
ลูกศิษย์ ร ้อยละ 30.2 กดดันให ้เกิด
.........................การแข่งขันด ้านการเรียน ร ้อยละ 23.8 ไม่ยต
ุ ธิ รรม ร ้อยละ 18.5 ไม่รบ
ั ฟั งความเห็น ร ้อยละ 14.7
ชอบดุประจานให ้อับอาย
.........................ร ้อยละ 9.6 ทาร ้ายข่มขู่ ร ้อยละ 1.3 และอืน
่ ๆ อีกร ้อยละ 1.8

