
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.1 สารเสพติด  เรื่อง การช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด 
รหัสวิชา  พ 22102   รายวิชา  สุขศึกษา 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560  เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 5.1 ม.2/1 ระบุวิธีการ ปัจจัย และแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
 
3. สาระส าคัญ 
 ปัจจุบันสารเสพติดเป็นปัญหาสังคม เนื่องจากผู้ที่เสพสารเสพติดจะมีความเสื่อมโทรมทั้งทางร่างาย
และจิตใจ อาจเกิดอาการทางจิตประสาทที่เป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรมและเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ ซึ่ง
จะสร้างความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว รวมถึงบุคคลอื่น ๆ และท าให้ประเทศชาติต้องสูญเสียแรงงาน
ที่จะพัฒนาประเทศ เราทุกคนจึงควรให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดสารเสพติดให้เลิกการเสพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจให้กับผู้ที่ติดสารเสพติด เพราะถือเป็นการให้โอกาสกับเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันและผู้ที่ได้รับ
การฟ้ืนฟูแล้วก็จะเป็นก าลังส าคัญอีกคนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยมีหน่วยงานที่ให้บริการใน
การให้ค าปรึกษา แนะน า และบ าบัดรักษาแก่ผู้ติดสารเสพติด ซึ่งมีท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด 
 1. ความหมายและความส าคัญ 
 2. แนวทางในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
 3. แหล่งขอรับความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของสารเสพติดอย่างถูกต้องได้ (K) 
 2. อธิบายและระบุแนวทางและแหล่งในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด (K, P) 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด (A) 
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 4. สื่อสารเพ่ืออธิบายความหมาย ความส าคัญ แนวทางในการช่วยเหลือ และแหล่งขอรับความ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูน าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตปลอดภัย แจกให้นักเรียน
ทุกคน เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้ การช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานสุข

ศึกษาและพลศึกษา ม.2 
2. ครูน าภาพตัวอย่างสารเสพติดบางชนิดมาให้นักเรียนดูและตั้งค าถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

เช่น 
 - นักเรียนพบเจอสิ่งที่อยู่ในภาพได้จากที่ใดบ้าง 
 - นักเรียนคิดว่าสิ่งที่อยู่ในภาพเป็นสารเสพติดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
3. ครูน าภาพแสดงลักษณะของผู้ติดสารเสพติดมาให้นักเรียนดูพร้อมกับถามค าถามในประเด็นที่ว่า 

“นักเรียนคิดว่าผู้ที่ติดสารเสพติดจะมีลักษณะอย่างไรบ้าง” ให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษที่ครูแจกให้ 
โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 

4. ครูสุ่มจับกระดาษค าตอบของนักเรียน 3-4 ใบ และเรียกชื่อเจ้าของกระดาษค าตอบดังกล่าวให้
ออกมาน าเสนอผลการตอบค าถามหน้าชั้นเรียน โดยครูเฉลยแนวคิดตอบที่ถูกต้องเพ่ิมเติมหากนักเรียนคนใด
ตอบค าถามไม่ถูกต้องให้แก้ไขค าตอบให้ถูกต้อง 

ขั้นที่ 3 ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ข่าวและบันทึก ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชา

พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 ตามเวลาที่ครูก าหนด 
ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ 
ครูสุ่มนักเรียนออกมาอ่านผลการปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ข่าวและบันทึก ของตนเองให้เพ่ือนฟังหน้า

ชั้นเรียน โดยครูให้ความรู้และค าแนะน าเพิ่มเติม   
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ขั้นที่ 5 สรุปความรู้ 
ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้

โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตปลอดภัย 
 2. ภาพแสดงตัวอย่างสารเสพติด 
 3. ภาพแสดงลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 
 4. ใบกิจกรรม เรื่อง วิเคราะห์ข่าวและบันทึก 
 5. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 6. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• การทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิต
ปลอดภัย 

• แบบทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย 

- 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- ความหมายและ

ความส าคัญของสาร
เสพติด 

- แนวทางในการ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติด
สารเสพติด 

- แหล่งขอรับความ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติด
สารเสพติด 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์
ข่าวและบันทึก 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 
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 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• สังเกตพฤติกรรมการ

แสดงออกของนักเรียน 
• แบบประเมินคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• สังเกตพฤติกรรมการ

แสดงออกของนักเรียน 
• แบบประเมินทักษะ

กระบวนการ 
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ

คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 


