
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ   
แผนการเรียนรู้ท่ี  16  ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุ   เวลา 1 ชั่วโมง 
 

           
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร
เสพติด และความรุนแรง  
    2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 
 

สารเสพติดที่เสพเข้าไปในร่างกายจะออกฤทธิ์โดยตรงต่อจิตประสาท ดังนั้น จึงท าให้ผู้เสพมีจิต
ประสาทที่บกพร่องไป ซึ่งจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 

ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุ 
 
 1. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุ (K) 
 2. เขียนแผนภาพความคิดสรุปความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุ (P) 
 3. ตระหนักในพิษภัยของสารเสพติด (A) 

    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 
      7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า สารเสพติดที่ เสพเข้าไปในร่างกายจะออกฤทธิ์โดยตรงต่อจิต
ประสาท ดังนั้น จึงท าให้ผู้เสพมีจิตประสาทที่บกพร่อง ซึ่งจะท าให้เกิดอุบัติเหตไุด้ 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 

3. สาระส าคัญ 
 

ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 



 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 

       เพราะเหตุใด ผู้ที่ติดสารเสพติด จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าคนปกติ  
2. ครูเล่าข่าวอุบัติเหตุที่เกิดจากอาการมึนเมาขณะขับรถ ให้นักเรียนฟัง จากนั้นนักเรียนร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
      อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไร (ตัวอย่างค าตอบ เมาแล้วขับ ดื่มสุราแล้วขับรถ) 
      นักเรียนเคยพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความมึนเมาจากการดื่มสุราหรือไม่  (ตัวอย่าง
ค าตอบ เคย/ไม่เคย) 

3. ให้ตัวแทนนักเรียนที่เคยพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความมึนเมาจากการดื่มสุรา ออกมาเล่า
ประสบการณ์ให้เพื่อนฟัง จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ว่า นอกจากการดื่มสุราแล้ว การใช้สารเสพติดชนิดใด
อีกบ้างที่มีแนวโน้มในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติดเหล่านั้นคือ
อะไร 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เป็นกลุ่มละ 3 – 5 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาว่าสารเสพติด ก่อให้เกิด

อุบัติเหตุได้อย่างไรบ้าง ให้แต่ละกลุ่มจัดท ารายงานกลุ่มละ 1 เล่ม โดยช่วยกันออกแบบรูปเล่มรายงานให้
สวยงาม 
 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการน าเสนอที่เข้าใจง่าย จากนั้นส่งผู้แทน
ออกมาน าเสนอ  
 3. ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ฟังการน าเสนอของแต่ละกลุ่มเป็นแผนภาพความคิดลงใน
กระดาษ A4 แล้วส่งคร ู
 4. ให้นักเรียนสรุปความรู้และความคิด ที่ได้จากการศึกษาหน่วยการเรียนรู้นี้ เป็นแผนภาพ
ความคิด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

พิษภัยของสารเสพติดที่มี
ต่อผู้เสพ 

ผลกระทบจากพษิภัยของ
สารเสพติดท่ีมีต่อสังคม 

ผลกระทบจากพษิภัยของ
สารเสพติดท่ีมีต่อ 

ประเทศชาต ิ

 

……………………. ……………………. ……………………. 

……………………. ……………………. …………………… 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 



ขั้นสรุป 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  สารเสพติดที่เสพเข้าไปในร่างกายจะออกฤทธิ์
โดยตรงต่อจิตประสาท ดังนั้น จึงท าให้ผู้เสพมีจิตประสาทที่บกพร่องไป ซึ่งจะท าให้เกิดอุบัติเหตุ  

2. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 8  เร่ือง ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและ
อุบัติเหตุ 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ 
1.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.หนังสือพิมพ์ (ข่าวการเกิดอุบัติเหตุจากการมึนเมา) 
3. ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- Internet 

 
          1. วิธีการวัดและประเมินผล 
          1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
          1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
          1.3 ตรวจใบงาน 
        2. เกณฑ์การประเมิน 
          2.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
11. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการสอน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ / วิธีแก้ไข 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

10. การวัดและประเมินผล 
 



 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการชักชวนผู้อื่นให้ ลด ละ เลิก สารเสพติด   
แผนการเรียนรู้ท่ี  17  ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารและทักษะการตัดสินใจ   เวลา 1 ชั่วโมง 

           
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร
เสพติด และความรุนแรง 
     2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ  
 

ผู้ที่มีทักษะชีวิตที่ดี จะท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  การใช้ทักษะชีวิตในการชักชวนให้
ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพติด เป็นสิ่งที่จะท าให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้สารเสพติดและสังคม  
 
     1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

    1.2 ทักษะการสื่อสาร 
    1.3 ทักษะการตัดสินใจ 

 
 1. อธิบายทักษะการคิดวิเคราะห์, ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจเพื่อชักชวน    
                  ผู้อ่ืนให้  ลด ละ เลิก สารเสพติด (K) 
 2. แสดงวิธีการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์, ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจเพื่อ 

   ชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด (P) 
 3. เห็นความส าคัญของวิธีการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์, ทักษะการสื่อสาร และทักษะการ 
                 ตัดสินใจเพื่อชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด (A) 

    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 

3. สาระส าคัญ 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 



      7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจ ถ้า

ฝึกฝนบ่อยๆ สามารถน ามาใช้ชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติดได้  
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 

      -      ถ้าเพื่อนของนักเรียนติดสารเสพติด นักเรียนจะมีวิธีการช่วยให้เขาลด ละ เลิก  
สารเสพติดด้วยวิธีการใด 

2. ให้นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสารเสพติด โดยครูให้นักเรียน
บอกโทษและพิษภัยของสารเสพติด คนละ 1 อย่าง จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครู
ใช้ค าถาม ดังนี้ 
               นักเรียนมีเพื่อนหรือคนที่รู้จักติดสารเสพติดหรือไม่ (ตัวอย่างค าตอบ มี/ไม่มี) 
               ปัจจุบันคนที่นักเรียนรู้จักคนนั้นยังเสพสารเสพติดอยู่หรือไม่ (ตัวอย่างค าตอบ 
ยังเสพอยู่/เลิกเสพแล้ว) 
               ถ้านักเรียนต้องการช่วยให้คนที่รู้จักลด ละ เลิก สารเสพติด นักเรียนควรท าอย่างไร 
(ตัวอย่างค าตอบ อธิบายผลเสียของการเสพสารเสพติดให้ฟัง ชวนไปเล่นกีฬา) 

3. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
สื่อสาร และทักษะการตัดสินใจ ในชีวิตประจ าวัน โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้  

 นักเรียนเคยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทกัษะการตัดสินใจหรือไม่ 
(ตัวอย่างค าตอบ เคย/ไม่เคย) 
 นักเรียนเคยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจ  
กับเร่ืองอะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ ท าการบ้าน ท ารายงาน ท าข้อสอบ) 
 นักเรียนคิดว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจ  
จะสามารถน ามาใช้ชักชวนผู้อ่ืน ให้ ลด ละ เลิก สารเสพติด ได้หรือไม่ (ตัวอย่างค าตอบ ได้/ไม่ได้) 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะ

การตัดสินใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
2. ให้นักเรียนสมมุติสถานการณ์การติดสารเสพติดแล้วจับคู่กับเพื่อนเพื่อฝึกฝนทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจ เพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สาร
เสพติด  

ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) 
 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 



3. ให้นักเรียนแต่ละคู่ออกมาแสดงทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการ
ตัดสินใจ เพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด  

4. ให้ผู้แทนนักเรียนออกมาเขียนสรุปผลดีของการลด ละ เลิก สารเสพติด คนละ 1 ข้อ เป็น
แผนภาพความคิด บนกระดาน 

ตัวอย่างแผนภาพความคิด 
 
 

 
 

 
ขั้นสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะ

การตัดสินใจ ถ้าฝึกฝนบ่อยๆ สามารถน ามาใช้ชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติดได้ 
 
 
   ใครใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจ ได้ดีที่สุด ครูและ
เพื่อนปรบมือแสดงความชื่นชม 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ 
1.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.แผนภาพความคิด ผลดีของการลด ละ เลิก สารเสพติด 
3. โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์ 
แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- Internet 

 
          1. วิธีการวัดและประเมินผล 
          - สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
      2. เกณฑ์การประเมิน 
          - การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
 
 
 

ผลดีของการลด  
ละ เลิก สารเสพติด 

 

การจดับรรยากาศเชิงบวก 
 

 

ร่างกายแข็งแรง 
 

10. การวัดและประเมินผล 
 



11. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการสอน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ / วิธีแก้ไข 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการชักชวนผู้อื่นให้ ลด ละ เลิก สารเสพติด   
แผนการเรียนรู้ท่ี  18  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์และทักษะการจัดการ 

              กับความเครียด    เวลา 1 ชั่วโมง   

           
      มาตรฐานการเรียนรู้  
 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร
เสพติด และความรุนแรง 
   2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ  
 

ผู้ที่มีทักษะชีวิตที่ดี จะท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การใช้ทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อ
การชักชวนให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพติด จึงเป็นสิ่งที่จะท าให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้สารเสพติดและสังคม 
 
     1.1 ทักษะการแก้ปัญหา 

    1.2 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ 
    1.3 ทักษะการจัดการกับความเครียด 

 
 1. อธิบายทักษะการแก้ปัญหา, ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ 
               ความเครียด เพื่อชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด (K) 
 2. แสดงวิธีการใช้ทักษะการแก้ปัญหา, ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ 
                ความเครียด เพื่อชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด (P) 
 3. เห็นความส าคัญของวิธีการใช้ทักษะการแก้ปัญหา, ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และ 
               ทักษะการจัดการกับความเครียดเพื่อชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด (A) 
    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 

3. สาระส าคัญ 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 



      7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการ
จัดการกับความเครียด ถ้าฝึกฝนบ่อยๆ สามารถน ามาใช้ชักชวนให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพติดได้  
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
         ถ้าเพื่อนของนักเรียนเกิดความเครียดอย่างมากจนต้องหันไปใช้สารเสพติด  

นักเรียนจะมีวิธีช่วยเหลือให้เขาลด ละ เลิก สารเสพติดได้อย่างไร 
2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการใช้สารเสพติด ของผู้ติด 

สารเสพติด โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
        นักเรียนคิดว่า สาเหตุหลักที่ท าให้คนใช้สารเสพติด คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ ความเครียด 

เลียนแบบผู้อื่น) 
          นักเรียนคิดว่า การมีปัญหา อารมณ์แปรปรวน และการเกิดความเครียดของวัยรุ่น เกี่ยวข้อง
กับการติดสารเสพติดอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ เมื่อมีความเครียดและหาทางออกไม่ได้ 
จึงใช้สารเสพติดแก้ปัญหา) 
          เมื่อนักเรียนมีปัญหา อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย และเกิดความเครียดขึ้น นักเรียนมี
วิธีการจัดการกับปัญหา อารมณ์ และความเครียดเหล่านั้น อย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ เล่นกีฬา ดูโทรทัศน์ 
อา่นการ์ตูน) 

        นักเรียนคิดว่าทักษะชีวิตของคนเราสามารถน ามาช่วยเหลือให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก  
สารเสพติดได้หรือไม่ (ตัวอย่างค าตอบ ได้/ไม่ได้) 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรียนศึกษาทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการ 

จัดการกับความเครียด จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
2. ให้นักเรียนกับเพื่อนจับคู่กันและสมมุติสถานการณ์การติดสารเสพติดและฝึกฝน 

ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด เพื่อชักชวนหรือ
ช่วยให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด  

3. ให้นักเรียนแต่ละคู่ออกมาแสดง ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะ
การจัดการกับความเครียด เพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพติด  

4. ให้นักเรียนเขียนค าขวัญเพื่อชักชวนให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพติด คนละ1 ค าขวัญ จากนั้น
ออกมาน าเสนอทีละคน 

ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) 
 

8.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 



ขั้นสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ 

และทักษะการจัดการกับความเครียด ถ้าฝึกฝนบ่อยๆ สามารถน ามาใช้ชักชวนให้ผู้อ่ืน  
ลด ละ เลิก สารเสพติดได้ 
 

 

  ให้นักเรียนจับคู่เพื่อฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการ
จัดการกับความเครียด เพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด จากนั้นออกมาแสดงทักษะ
ต่างๆ ให้เพื่อนดูหน้าชั้น แล้วให้นักเรียนทุกคน ร่วมกันลงความเห็นว่า ใครใช้ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียดได้ดีที่สุด ครูและเพื่อนปรบมือแสดง
ความชื่นชม   
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ 
1.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- Internet 

   
     1. วิธีการวัดและประเมินผล 
          - สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
      2. เกณฑ์การประเมิน 
          - การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
11. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการสอน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ / วิธีแก้ไข 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

การจดับรรยากาศเชิงบวก 
 

 

10. การวัดและประเมินผล 
 



 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการชักชวนผู้อื่นให้ ลด ละ เลิก สารเสพติด   
แผนการเรียนรู้ท่ี  19  ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะและการคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดอย่าง 
                       มีวิจารณญาณ    เวลา 1 ชั่วโมง 
 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร
เสพติด และความรุนแรง 
   2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ  
 

ผู้ที่มีทักษะชีวิตที่ดี จะท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การใช้ทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อการ
ชักชวนให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพติด จึงเป็นสิ่งที่จะท าให้เกิดผลดีต่อ ผู้ใช้สารเสพติด และสังคม  
 

     1.1 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ 
    1.2 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
    1.3 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 
 1. อธิบายทักษะการสร้างสัมพันธภาพ, ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดอย่างมี  
                     วิจารณญาณ เพื่อชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด (K) 
 2. แสดงวิธีการใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ, ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิด 
                     อย่างมีวิจารณญาณเพื่อชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด (P) 
 3. เห็นความส าคัญของวิธีการใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ, ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
                     และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด (A) 
    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 

3. สาระส าคัญ 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 



      7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณถ้าฝึกฝนบ่อยๆ สามารถน ามาใช้ชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก  
สารเสพติดได้  
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
            การให้ผู้เสพสารเสพติดเลิกเสพด้วยตนเอง กับการมีคนชักชวนให้เลิกเสพนั้น  

อย่างใดน่าจะได้ผลดีกว่ากัน เพราะเหตุใด 
2. ให้นักเรียนทบทวนการใช้ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการ

จัดการกับความเครียด โดยครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน 3 คน ออกมาอธิบายวิธีการใช้ทักษะการชักชวน
ให้ผู้อื่นลด ละ เลิก สารเสพติด ทั้ง  3 ทักษะ โดยครูคอยเสนอแนะเพิ่มเติม 

3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า นอกจากทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับ
อารมณ์ ทักษะการจัดการกับความเครียด แล้วนักเรียนคิดว่ามีทักษะชีวิตอะไรอีกบ้างที่สามารถน ามาใช้
ชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติดได้ 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน เพื่อศึกษาทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิด

สร้างสรรค์ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติด 
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จับสลาก ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มละ 1 ทักษะ จากนั้นคิดบทบาทการแสดงสมมุติ เพื่อชักชวนให้
ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะที่กลุ่มจับสลากได้  

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติเพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก 
สารเสพติด โดยใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

4. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปทักษะชีวิตที่ใช้ชักชวนให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพติดที่ได้เรียนไป
แล้วเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน 

 
 
 
 
 
 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ทักษะชีวิตท่ีใช้ 
ชักชวนให้ผู้อื่นลด 

ละ เลิก สารเสพติด 
 

ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) 
 



ขั้นสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิด

สร้างสรรค์ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถ้าฝึกฝนบ่อยๆ สามารถน ามาใช้ชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ 
เลิก สารเสพติดได้    
 

  ให้นักเรียนจับคู่เพื่อฝึกฝนทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพติด จากนั้นออกมาแสดงทักษะ
ต่างๆ ให้เพื่อนดูหน้าชั้น แล้วให้นักเรียนทุกคน ร่วมกันลงความเห็นว่า ใครใช้ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดีที่สุด ครูและเพื่อน
ปรบมือแสดงความชื่นชม     
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ 
1.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แผนภาพความคิดทักษะชีวิตที่น ามาใช้ชักชวนให้ผู้อื่นลด ละ เลิกสารเสพติด 
แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- Internet 

 
     1. วิธีการวัดและประเมินผล 
          1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
          1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
      2. เกณฑ์การประเมิน 
          2.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
11. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการสอน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ / วิธีแก้ไข 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

การจดับรรยากาศเชิงบวก 
 

 

10. การวัดและประเมินผล 
 



 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวิชา พ21102  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการชักชวนผู้อื่นให้ ลด ละ เลิก สารเสพติด   
แผนการเรียนรู้ท่ี  20 ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและทักษะการปฏิเสธ  
        เวลา 1 ชั่วโมง                    
 
 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ.พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สาร
เสพติด และความรุนแรง 
    2. ตัวชี้วัด 
 มฐ.พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ  
 

ผู้ที่มีทักษะชีวิตที่ดี จะท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การใช้ทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อ
การชักชวนให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพติด จึงเป็นสิ่งที่จะท าให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้สารเสพติดและสังคม 
 

     1.1 ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง 
    1.2 ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
    1.3 ทักษะการปฏิเสธ 

 
   1. อธิบายทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง, ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และทักษะ 

                 การปฏิเสธ เพื่อชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด (K) 
2. แสดงวิธีการใช้ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง, ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และทักษะ      
    การปฏิเสธ เพื่อชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด (P) 

 3. เห็นความส าคัญของวิธีการใช้ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง, ทักษะการเห็นอกเห็น 
                  ใจผู้อื่น และทักษะการปฏิเสธ เพื่อชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด (A) 
    6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 

3. สาระส าคัญ 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

4.สาระการเรียนรู้ 
 

 



      7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และ
ทักษะการปฏิเสธ ถ้าฝึกฝนบ่อยๆ สามารถน ามาใช้ชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก สารเสพติดได้  
 

                     
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้นักเรียนทบทวนการใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน 3 คน ออกมาอธิบายวิธีการใช้ทักษะการ
ชักชวนให้ผู้อื่นลด ละ เลิก สารเสพติด ทั้ง  3 ทักษะ โดยครูคอยเสนอแนะเพิ่มเติม 

2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นว่า การตระหนักรู้ในตนเองเกี่ยวกับพิษภัย
ของสารเสพติด การเห็นอกเห็นใจผู้ที่ติดสารเสพติด และการรู้จักปฏิเสธ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติดได้อย่างไร 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับทักษะการตระหนักรู้ใน

ตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และทักษะการปฏิเสธ ในการชักชวนให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพ
ติด  

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จับสลาก ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
และทักษะการปฏิเสธ กลุ่มละ 1 ทักษะ จากนั้นคิดการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อชักชวนให้ผู้อ่ืน ลด ละ 
เลิก สารเสพติด โดยใช้ทักษะที่ตนเองจับสลากได้  

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติเพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อื่น ลด ละ เลิก 
สารเสพติด โดยใช้ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และทกัษะการปฏิเสธ  

4. ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เรื่อง ทักษะการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก  
สารเสพติด เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) 
 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเห็นอก

เห็นใจผู้อ่ืน และทักษะการปฏิเสธ ถ้าฝึกฝนบ่อยๆ สามารถน ามาใช้ชักชวนให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพ
ติดได้ 

2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
            จากทักษะทั้ง 12 ทักษะ นักเรียนคิดว่าทักษะใดน่าจะใช้ได้ผลมากที่สุด และ 

ทักษะใดน่าจะใช้ได้ผลน้อยที่สุด เพราะอะไร 
9. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 9 เร่ือง ทักษะการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด 

 

 

 ให้นักเรียนจับคู่เพื่อฝึกฝนทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และ
ทักษะการปฏิเสธ  เพื่อชักชวนหรือช่วยให้ผู้อ่ืน ลด ละ เลิก สารเสพติด จากนั้นออกมาแสดงทักษะต่างๆ 
ให้เพื่อนดูหน้าชั้น แล้วให้นักเรียนทุกคน ร่วมกันลงความเห็นว่า ใครใช้ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง 
ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และทักษะการปฏิเสธ ได้ดีที่สุด ครูและเพื่อนปรบมือแสดงความชื่นชม     
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ 
1.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- Internet 

การจดับรรยากาศเชิงบวก 
 

 

………….. 
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ผลดีต่อตนเอง 

การใช้ทักษะการ
ชักชวนผู้อื่นให้ลด 
ละ เลิก สารเสพติด 

………….. 
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