
 

               ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
 

กลุ่มสาระการ

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  

                  

      

 

  โรงเรียนบ้านสวนหอม

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เข

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  2 หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด

                  ชุดที�  9 

       เรื�อง  สารเสพติด                   

     โดย

สุมาลยั   มทัธิกนัต์
โรงเรียนบ้านสวนหอม  อาํเภอห้วยแถลง  จังหวดันครราชสีมา

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เข

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

 

วชิาวทิยาศาสตร์ 

อาหารและสารเสพติด 

                    

 

 
โดย 

สุมาลยั   มทัธิกนัต์ 
อาํเภอห้วยแถลง  จังหวดันครราชสีมา 

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 



 
 

 

คาํนาํ 

คู่มือการใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน  จดัทาํขึ นเพื"อใชป้ระกอบกระบวนการจดัการ
เรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั นที"  3  ชั นมธัยมศึกษาปีที"  2  หน่วยการเรียนรู้ที"  3  
อาหารและสารเสพติด  เรื"อง  สารเสพติด  เพื"อพฒันานวตักรรมและกระบวนการจดัการเรียนรู้ที"เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  โดยใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั  และศึกษาความรู้ดว้ยตนเองแกปั้ญหาการไม่สนใจเรียน
ของนกัเรียนทาํใหมี้ผลสัมฤทธิ6 ทางเรียนตํ"า   

รายละเอียดประกอบดว้ย  ทดสอบก่อนเรียน  เพื"อตอ้งการทราบวา่นกัเรียนมีความรู้พื นฐาน
เกี"ยวกบัเรื"องที"เรียนมากนอ้ยเพียงใด  ทดสอบระหวา่งเรียนในแต่ละศูนยก์ารเรียน  วา่มีความถูกตอ้ง
มากนอ้ยเพียงใด  สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  ทดสอบหลงัเรียน  เพื"อตอ้งการทราบวา่นกัเรียนมี
ความรู้เพิ"มเติมมากนอ้ยเพียงใด  แจง้ผลความกา้วหนา้ทางการเรียน  และผลการสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่มในแต่ละเรื"องให้นกัเรียนทราบ  เพื"อปรับปรุงและพฒันาคุณลกัษณะที"พึงประสงค ์

ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน  เรื"อง  สารเสพติด  ประกอบดว้ยศูนยก์ารเรียน  4  ศูนยแ์ละ

ศูนยส์าํรอง  1  ศูนย ์ ดงันี  

ศูนยที์"  1  ความหมายของสารเสพติด 

ศูนยที์"  2 ประเภทของสารเสพติด 

ศูนยที์"  3  สาเหตุที"ทาํใหติ้ดสารเสพติด 

ศูนยที์"  4 โทษของสารเสพติด 

ขอขอบพระคุณผูเ้ชี"ยวชาญทุกท่าน  และผูที้"เกี"ยวขอ้งทุกฝ่ายที"ใหค้าํแนะนาํ  ส่งเสริม  

สนบัสนุน  ใหค้วามรู้เกี"ยวกบัการทาํชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ผูจ้ดัทาํหวงั

เป็นอยา่งยิ"งวา่  ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน  เรื"อง  สารเสพติด  ฉบบันี   จะเป็นประโยชน์ต่อ

กระบวนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  และผูที้"สนใจต่อไป 

 

 

        สุมาลยั   มทัธิกนัต ์

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 
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ส่วนประกอบของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

 

 

 
 

1. บทเรียนจดัเป็นศูนยก์ารเรียน  4  ศูนย ์ และศูนยที์"  5  ศูนยส์าํรองอีก  1  ศูนย ์
      แต่ละศูนยมี์ส่วนประกอบดงันี  
  ศูนยที์"  1  ประกอบดว้ย  ซองบตัรคาํสั"ง  บตัรเนื อหา  บตัรคาํถาม  บตัรเฉลย 
  ศูนยที์"  2  ประกอบดว้ย  ซองบตัรคาํสั"ง  บตัรเนื อหา  บตัรคาํถาม  บตัรเฉลย 
  ศูนยที์"  3  ประกอบดว้ย  ซองบตัรคาํสั"ง  บตัรเนื อหา  บตัรคาํถาม  บตัรเฉลย 
  ศูนยที์"  4  ประกอบดว้ย  ซองบตัรคาํสั"ง  บตัรเนื อหา  บตัรคาํถาม  บตัรเฉลย 
  ศูนยที์"  5  ประกอบดว้ย  ซองบตัรคาํสั"ง  เกมตวัเลขซ่อนหา  บตัรเฉลย 

2.  ซองแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  พร้อมกระดาษคาํตอบ  
3.  ซองแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียนในแต่ละศูนย ์
4.  คู่มือครู  1  เล่ม 
5.  กล่องชุดสอนแบบศูนยก์ารเรียนจาํนวน  1  กล่อง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                

    

1. ครูเตรียมวสัดุอุปกรณ์  ซึ" งมิไดจ้ดัไวใ้นชุดการสอนล่วงหนา้  (ดูสิ"งที"ครูตอ้งเตรียม) 
2. ครูจดัชั นเรียน และจดัวางสื"อการสอนตามขอ้เสนอแนะ  ดงันี  
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3.  ก่อนสอนครูศึกษาเนื อหาที"ต้องสอนให้ละเอียดพอสมควร และศึกษาชุดการสอนให้
รอบคอบ 

4.  ก่อนสอนครูเตรียมชุดการสอนไวบ้นโตะ๊ประจาํกลุ่มใหเ้รียบร้อยและใหเ้พียงพอกบั 
  นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจะไดรั้บคนละ1 ชุดยกเวน้แต่สื"อการสอนที"ตอ้งใชร่้วมกนัในกลุ่ม 

5.  ก่อนสอนครูตอ้งใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเสียก่อนตรวจดูแบบทดสอบพร้อม        
  ทั งกระดาษคาํตอบให้เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน 

6.  เตรียมแบบฝึกปฏิบติัสาํหรับนกัเรียนทุกคน 

ประตู โต๊ะครู 

            กระดานดํา 

โต๊ะอุปกรณ์ 

ศนูยที์" 1 ศนูยที์" 2 

ศูนยส์าํรอง 

ศนูยที์" 3 ศนูยที์" 4 

   บทบาทของครูผู้สอน 



 
 

7.  ก่อนสอนครูตอ้งชี แจงให้นกัเรียนรู้เกี"ยวกบับทบาทของนกัเรียนในการใชชุ้ดการสอน 
   (ดูบทบาทของนกัเรียน)  สามารถปฏิบติัได ้ 3  วธีิ  คือ 

7.1  เปลี"ยนกลุ่มพร้อมกนัทุกกลุ่ม หากทาํกิจกรรมเสร็จพร้อมกนั 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
7.2  หากมีกลุ่มที"ทาํกิจกรรมเสร็จพร้อมกนั 2 กลุ่มก็ใหเ้ปลี"ยนกนัไดเ้ลย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3  หากมีกลุ่มใดเสร็จก่อนโดยกลุ่มอื"นยงัไม่เสร็จก็ให้กลุ่มที"เสร็จก่อนเปลี"ยนไปยงั

ศูนยส์าํรอง และถา้มีกลุ่มใดวา่งก็ใหล้ะจากศูนยส์าํรองไปยงัศูนยที์"วา่งทนัที 
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8.  ขณะที"นกัเรียนทาํกิจกรรม  ครูผูส้อนสังเกตพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนแต่ละศูนยอ์ยา่ง

ใกลชิ้ดและบนัทึก  หากมีนกัเรียนคนใดหรือศูนยใ์ดมีปัญหา  ครูควรใหค้าํแนะนาํ  ช่วยเหลือ  แกไ้ข

พฤติกรรมนกัเรียนที"ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง 

9.  ก่อนใหน้กัเรียนเปลี"ยนศูนย ์ ครูจะตอ้งเนน้ใหน้กัเรียนจดัเก็บอุปกรณ์ในศูนยก์ารเรียนไวใ้นสภาพ

เรียบร้อย  หา้มหยบิของชิ นใด  ๆ  ไป  ยกเวน้กระดาษคาํตอบหรือแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน  และให้

การเปลี"ยนศูนยก์ารเรียนดาํเนินไปอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 

10.  การสรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมของนกัเรียนและครูผูส้อนร่วมกนั 

11.  สอดแทรกคุณธรรมในคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

12.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  และเฉลยคาํตอบร่วมกนั 

13.  บนัทึกคะแนนการทดสอบก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน  เพื"อเปรียบเทียบ

ความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียน 

14.  แจง้ผลความกา้วหนา้ทางการเรียนใหน้กัเรียนทราบ  เพื"อปรับปรุงโดยการสอนซ่อมเสริม  และ

พฒันาต่อไป 

15.  จดัชั นเรียนให้เรียบร้อยตามปกติ  เพื"อเรียนวชิาต่อไป   

หมายเหตุ 
1.  ครูตอ้งชี แจงและใหค้าํแนะนาํนกัเรียนใหเ้กิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเองที" 

  จะไม่คดัลอกหรือแอบดูคาํตอบ มีความซื"อสัตย ์มีจิตสาธารณะ โดยใหค้วามช่วยเหลือผูอื้"น  

  เมื"อกิจกรรมเสร็จแลว้ เก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย มุ่งมั"นในการทาํงาน มีความตั งใจทาํงานใหส้าํเร็จ 

2. กิจกรรมสาํรองควรเตรียมไว ้2 ประเภท สาํหรับนกัเรียนที"เรียนชา้ และนกัเรียนที"เรียน 

  เร็วครูควรพิจารณากิจกรรมสาํรองใหเ้หมาะสมกบัเด็กดว้ย 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

บทบาทของนักเรียน 

 

 
 

ครูควรชี�แจงให้นักเรียนปฏิบัติดังนี� 

1. เมื"อแบ่งกลุ่มและเขา้ประจาํศูนยเ์รียบร้อยแลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและ 
เลขานุการกลุ่มเพื"อทาํหนา้ที"ละจดบนัทึกสาระสาํคญัในแต่ละศูนยแ์ละรายงานตอนสรุป
บทเรียนขั นสุดทา้ย 
1. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละเรื"อง 
2. ตั งใจฟังคาํอธิบายจากครู  เมื"อครูนาํเขา้สู่บทเรียน 
3. อ่านบตัรคาํสั"งแลว้ปฏิบติัตามบตัรคาํสั"งอยา่งเคร่งครัด 
4. ตั งใจปฏิบติักิจกรรมใหค้รบทุกขั นตอนไม่ควรคุยกนัและเล่นกนัคาํถามที"ปรากฏในชุด 
การสอนไม่ใช่ขอ้สอบ  แต่เป็นส่วนหนึ"งของการเรียนรู้ 
5. นกัเรียนตอ้งใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหช้าํรุด 
7. นกัเรียนตอ้งตั งใจทาํกิจกรรมในแต่ละศูนยใ์หท้นัเวลา  สามารถปฏิบติัได ้ 3 

วธีิ  คือ 
 7.1  เปลี"ยนพร้อมกนัทุกศูนย ์ หากทาํกิจกรรมเสร็จพร้อมกนั 

 7.2  หากมีสองศูนยท์าํกิจกรรมเสร็จพร้อมกนั  ใหส้ลบัเปลี"ยนกนัไดท้นัที 
 7.3  หากมีกลุ่มใดทาํกิจกรรมเสร็จก่อนโดยกลุ่มอื"นยงัไม่เสร็จ  ให้เขา้ศูนยส์าํรองเมื"อ
มีกลุ่มใดวา่ง  ใหอ้อกจากศูนยส์าํรองไปศูนยที์"วา่งนั นทนัที 
8.  ก่อนเปลี"ยนศูนยต์อ้งช่วยกนัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยทุกชิ นถา้มีสิ"งใดชาํรุดหรือสูญ
หายตอ้งรีบแจง้ใหค้รูทราบทนัที 

9.  เมื"อนกัเรียนลุกจากศูนยก์ารเรียนแต่ละศูนยต์อ้งเลื"อนเกา้อี เก็บใหเ้รียบร้อยและ 
    เปลี"ยนศูนยก์ารเรียนต่อไป  ดว้ยความมีวนิยั  และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ทดสอบก่อนเรียนเพื"อตอ้งการทราบวา่นกัเรียนมีความรู้พื นฐานเกี"ยวกบัเรื"องที"
เรียนมากนอ้ยเพียงใด 

2. ทดสอบระหวา่งเรียนประเมินผลจากการตรวจคาํตอบจากกิจกรรมในแต่ละศูนย์
ของแต่ละเรื"องวา่มีความถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใด 

3. สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนในแต่ละศูนยก์ารเรียนเพื"อแกไ้ขหรือ
พฒันาพฤติกรรมที"ดีต่อไป 

4. ทดสอบหลงัเรียนเพื"อตอ้งการทราบวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ"มเติมมากนอ้ยเพียงใด
และเปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียน 

5. แจง้ผลการเรียนใหน้กัเรียนทราบความกา้วหนา้ของตนเอง  ถา้ผลการทดสอบ
ทางการเรียนไม่ผา่น  ใหพ้บครูผูส้อนเพื"อจดักิจกรรมสอนซ่อมเสริม  ใหผ้ลการ 

การทดสอบทางการเรียนผา่นทุกคน  
 

 

การวดัและประเมนิผล 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                   
 
 
 
 
        เกณฑก์ารประเมินตอ้งผา่น 
                     ร้อยละ  80 
 
 

                         
 
 
 
 



 
 

 
 
 
                                                 
 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

        

 

           

  

 

    

 

 

 

 

 

แผนภูมกิารใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 
 

ครูชี แจงการใชชุ้ดการสอน 

ทดสอบก่อนเรียน 

นาํเขา้สู่บทเรียน 

ศูนยที์" 1 ศูนยที์" 2 ศูนยที์" 3 ศูนยที์" 4 ศูนยที์" 5 

ศูนยส์าํรอง

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

สรุปบทเรียน 

ทดสอบหลงัเรียน 

แจง้ผลการทดสอบ/ความกา้วหนา้ทางการเรียน 

ไม่ผา่น ผา่น 

ซ่อมเสริม พบครู 



 
 

แผนผงัความคิด  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  2 

หน่วยการเรียนรู้ที�  3  อาหารและสารเสพติด 

เรื�อง สารเสพติด 
 
 

ศูนยที์"  1 
ความหมาย 

ของสารเสพติด 
 
 

 ศูนยที์"  5       ศูนยที์"  2 
         เกมอกัษรล่องหน                  ประเภทของ 
                    สารเสพติด 
        
        

  

                                                              สารเสพติด 
 
 

 

 ศูนยที์"  4        ศูนยที์"  3 
          โทษของสาร                       สาเหตุทาํใหติ้ด 
             เสพติด                                                                                                สารเสพติด 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

 

หน่วยการ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  ว32101 

      หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด     ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  2 

 

เรื�อง   สารเสพติด 
 

          
              
 

  สารเสพติด  หมายถึง  สารเคมีหรือวตัถุใด ๆ  เมื"อเสพเขา้สู่ร่างกายทาํใหร่้างกายและจิตใจมี
ผลดงันี  

1.  มีความตอ้งการอยา่งมากที"จะเสพสารนั นต่อไปอีก 
2. ตอ้งเพิ"มปริมาณของสารเสพติดนั นมากขึ นเรื"อย ๆ  
3. เมื"อหยดุใชส้ารเสพติดนั นจะเกิดอาการอดหรือขาดยา 
4.  ผูเ้สพสารเสพติดนั นจะมีร่างกายทรุดโทรม  ซูบผอม 
5.  สุขภาพจิตผดิปกติ 

 
 
 

     สารเสพติดแบ่งตามแหล่งที"เกิดได ้ 2  ประเภท  คือ 
1. สารเสพติดจากธรรมชาติไดม้าจากพืชหรือพนัธ์ุไมที้"อยูต่ามธรรมชาติ  ไดแ้ก่  ฝิ" น   

     กระท่อม  รวมถึงมอร์ฟีนและเฮโรอีนซึ"งแปรสภาพมาจากฝิ" น 
2. สารเสพติดสังเคราะห์จากสารเคมีและใชแ้ทนสารเสพติดธรรมชาติ  เช่น  ยาอี ยาบา้   

      กาว  ทินเนอร์ 
     สารเสพติดแบ่งตามพระราชบญัญติัสารเสพติดใหโ้ทษ  พ.ศ.  2522  มี  5  ประเภท 

1.  สารเสพติดให้โทษร้ายแรงไม่มีการนาํมาใชใ้นทางการแพทย ์ และเสี"ยงต่อการติดยาของ
ประชากรในระดบัรุนแรง  เช่น  ยาบา้  ยาอี  เฮโรอีน 

2. สารเสพติดมีประโยชน์ในการรักษาระดบันอ้ยถึงมาก  และเสี"ยงต่อการติดยาของ
ประชากรในระดบัพึงระวงั  เช่น  มอร์ฟีน  โคเคน  โคเคอีน 

ศูนยที์"  1  ความหมายของสารเสพติด 

ศูนยที์"  2  ประเภทของสารเสพติด 



 
 

3. สารเสพติดให้โทษประเภทที"  2  ผสมดว้ย  เสี"ยงต่อการติดยาของประชากรนอ้ยแต่มี
อนัตรายและประโยชน์ในการรักษาโรค  เช่น  ยาแกไ้อผสมโคเคอีน 

4. สารเคมีที"ใชผ้ลิตสารเสพติดประเภทที"  1  หรือ  ประเภทที"  2  เช่น  อาเซติคแอนไอไดรด์ 
อาเซติคคลอไรด์ 

5. สารเสพติดให้โทษที"ไม่ไดอ้ยูใ่นประเภท  1  ถึงประเภท  4  เช่น  กญัชา  กระท่อม   
เห็ดขี ควาย    

 
           ศูนยที์"  3  สาเหตุทาํใหติ้ดสารเสพติด 
 
            สาเหตุการติดสารเสพติดมี  4  สาเหตุสาํคญัดงันี  

1. ตวับุคคล  เกิดจากความอยากรู้  อยากลองเพราะคิดวา่โกเ้ก๋   รู้เท่าไม่ถึงการณ์ใน 
การใชย้าบางชนิด  ยานอนหลบั  ยาแกป้วด  เมื"อใชเ้ป็นประจาํจะทาํใหติ้ดได ้ หรือ อยากทาํ
ตามเพื"อนโดยเฉพาะในวยัรุ่นจะถูกชกัชวนจากเพื"อน    และบางครั งขาดความรู้ในเรื"องโทษ
ของสารเสพติดจึงถูกหลอกลวง  โดยทาํเป็นลุกกวาด  ทอฟฟี"   ขนมหรือยาเสพโดยไม่รู้ตวั 

2. ครอบครัวที"ขาดความรักความอบอุ่น  พ่อแม่หยา่ร้างหรือมีปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัว   เกิดความเครียด  หรือทาํใหส้มาชิกในบา้นเกิดความเบื"อหน่าย  หนัไปพึ"งสาร
เสพติดเพื"อระบายความทุกขใ์นใจ  

3.  สิ"งแวดลอ้ม  การอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที"มีการซื อขายสารเสพติด  หรือมีผู ้
ติดสารเสพติด  อาจถูกชกัชวนจากคนในชุมชนเมื"อตอ้งการเสพจะหาซื อไดง่้าย 

4.  สื"อโฆษณาซึ"งมีอิทธิพลมาก  สามารถสร้างแรงจูงใจที"จะเชื"อและนิยมชมชอบ 
ผลิตภณัฑโ์ฆษณาที"มีการแพร่หลายตามการสื"อสารไร้พรมแดน  ทั งทางวทิย ุ โทรทศัน์  หรือ 
สื"อสิ"งพิมพ ์

 
         ศูนย์ที�  4  โทษของสารเสพติด 

 
1. ดา้นอารมณ์และพฤติกรรม  พบวา่มีอารมณ์ฉุนเฉียว  หงุดหงิดง่าย  กา้วร้าว  เกิด 

ความคลุม้คลั"ง  อาละวาทผูอื้"นเป็นบ่อเกิดอาชญากรรม  บางครั งเงียบขรึมผดิปกติ  ชอบ
แยกตวัอยูค่นเดียว  เกียจคร้าน  เบื"อหน่ายการเรียนหรือทาํงาน  ง่วงนอนเป็นประจาํ  ชอบคบ
เพื"อนแปลก ๆ  ใหม่ ๆ 
 
 
 



 
 

2. ดา้นสุขภาพร่างกาย  ร่างกายทรุดโทรม  ทาํลายประสาท  สมอง  ทาํให ้
สมรรถภาพเสื"อมลง  ซูบผอม  อ่อนเพลีย  กลิ"นตวัแรง  สกปรก  ตาสู้แสงไม่ไดจึ้งสวมแวน่
แดด  ริมฝีปากเขียวคลํ า  ตาแดง  นํ ามุกนํ าตาไหล  และอาจมีรอยเขม็ฉีดยาตามแขนและขอ้
พบัในรายที"เสพโดยฉีดเขา้เส้นเลือด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  2 

หน่วยการเรียนรู้ที�  3   เรื�อง  อาหารและสารเสพติด    เวลา   15  ชั�วโมง 

เรื�อง   สารเสพติด                   เวลา     1  ชั�วโมง 

สอนวนัที�............เดือน....................................พ.ศ................... 

สาระที�  1  สิ"งมีชีวติกบักระบวนการดาํรงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1   เขา้ใจหน่วยพื นฐานของสิ"งมีชีวิต  ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและ 

                           หนา้ที"ของระบบต่าง ๆ ของสิ"งมีชีวติที"ทาํงานสัมพนัธ์กนั มีกระบวน 

                            การสืบเสาะหาความรู้ สื"อสารสิ"งที"เรียนรู้  และนาํความรู้ไปใชใ้นการ 

                            ดาํรงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ"งมีชีวติ 

สาระที�  8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา 

ความรู้การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที"เกิดขึ นส่วนใหญ่มีรูปแบบที"

แน่นอนสามารถอธิบายและตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูลและเครื"องมือที"มีอยูใ่น

ช่วงเวลานั น ๆเขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และสิ"งแวดลอ้มมีความ

เกี"ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

สาระสําคัญ 

 สารเสพติดหมายถึง  สารเคมีหรือวตัถุชนิดต่าง ๆ ที"เมื"อเสพเขา้สู่ร่างกายแลว้ทาํใหเ้กิดความ

ตอ้งการที"จะเสพสารนั นในปริมาณที"เพิ"มขึ นอีก  และไม่สามารถหยดุเสพได ้ มีผลทาํใหร่้างกายทรุด

โทรมและสภาวะทางจิตใจเปลี"ยนไป  แบ่งตามแหล่งที"เกิดได ้ 2  ประเภท  และแบ่งตาม

พระราชบญัญติัสารเสพติดใหโ้ทษ  พ.ศ.  2522  ได ้ 5  ประเภท 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั  

1. เขา้ใจความหมายของสารเสพติดได ้
2. รู้และเขา้ใจเกี"ยวกบัประเภทของสารเสพติดได ้
3. รู้และเขา้ใจเกี"ยวกบัสาเหตุที"ทาํใหติ้ดสารเสพติดได ้
4. ตระหนกัถึงโทษของสารเสพติดได ้

 



 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของสารเสพติดได ้
2. บอกประเภทของสารเสพติดได ้
3. บอกสาเหตุที"ทาํให้ติดสารเสพติดได ้
4. บอกโทษของสารเสพติดได ้

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายของสารเสพติด 
2. ประเภทของสารเสพติด 
3. สาเหตุที"ทาํใหติ้ดสารเสพติด 
4. โทษของสารเสพติด 

คุณลกัษณะที�พงึประสงค์ 

1.   มีเหตุผล 

2.  ยอมรับผลงานผูอื้"น 

3.  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

4.   มีความสามคัคี 

5.  มีความซื"อสัตย ์

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ  และชี แจงเกี"ยวกบับทบาท 
ของนกัเรียนในการใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 

2.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน  10  ขอ้ เพื"อวดัความรู้พื นฐาน 
3.  สนทนากบันกัเรียนเกี"ยวกบัความหมายของสารเสพติด  ประเภทของสารเสพติด  สาเหตุที"

ทาํใหติ้ดสารเสพติด  และโทษของสารเสพติดวา่มีอะไรบา้ง  และส่งผลกระทบต่อร่างกายอยา่งไรบา้ง 
ตามความคิดเหฟ้นของนกัเรียน 

4.  นกัเรียนและครูสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั เกี"ยวกบัการปฏิบติัตนในการเรียนแต่ละศูนยว์า่ 
นกัเรียนอ่านบตัรคาํสั"งแลว้ปฏิบติัตาม  อ่านบตัรเนื อหา  อ่านบตัรคาํถาม  แลว้ตอบคาํถามลงในแบบ
ฝึกปฏิบติัของนกัเรียน  ตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย  แต่ละศูนยใ์ชเ้วลา  10  นาที  ซึ" งประกอบดว้ยศูนย ์ 
4  ศูนย ์ และศูนยส์าํรอง  1  ศูนย ์ดงันี  
 ศูนยที์" 1  เรื"อง  ความหมายของสารเสพติด  ประกอบดว้ย  บตัรคาํสั"ง  บตัรเนื อหา  บตัร
คาํถาม  บตัรเฉลย 



 
 

 ศูนยที์" 2  เรื"อง  ประเภทของสารเสพติด  ประกอบดว้ย  บตัรคาํสั"ง  บตัรเนื อหา  บตัรคาํถาม 
  บตัรเฉลย 
 ศูนยที์" 3  เรื"อง  สาเหตุทาํให้ติดสารเสพติด  ประกอบดว้ย  บตัรคาํสั"ง  บตัรเนื อหา  บตัร
คาํถาม  บตัรเฉลย 
 ศูนยที์" 4  เรื"อง  โทษของสารเสพติด  ประกอบดว้ย  บตัรคาํสั"ง  บตัรเนื อหา  บตัรคาํถาม  บตัร
เฉลย 
 ศูนยที์"  5  เรื"อง  อกัษรล่องหน  ประกอบดว้ย  บตัรคาํสั"ง  บตัรเนื อหา  บตัรเฉลย 

5. แบ่งนกัเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  โดยคละนกัเรียนเรียนเก่ง  ปานกลางและอ่อน 
อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

6. ใหน้กัเรียนเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
7. นกัเรียนในแต่ละกลุ่มเขา้เรียนในแต่ละศูนย ์ โดยอ่านบตัรคาํสั"งแลว้ปฏิบติั 

กิจกรรมตามลาํดบัขั นตอน  ใชเ้วลาศูนยล์ะ  10  นาที 
8. เมื"อทาํกิจกรรมเสร็จแลว้  ก่อนจะเปลี"ยนศูนยก์ารเรียนต่อไป  ทุกคนในกลุ่ม 

ช่วยกนัจดัอุปกรณ์ในแต่ละศูนยใ์หเ้รียบร้อย 
9. ครูสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนในแต่ละศูนย ์ และบนัทึกเพื"อ 

แกไ้ขหรือพฒันาคุณลกัษณะที"พึงประสงค ์
10.  เมื"อทาํกิจกรรมครบทุกศูนยแ์ลว้  นกัเรียนทุกคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ในแต่ละศูนยใ์ห ้

เรียบร้อย 
11.  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปบทเรียน  เรื"อง  สารเสพติด  วา่สารเสพติดหมายถึง  สารเคมี 

หรือวตัถุใด  ๆ  เมื"อเสพเขา้สู่ร่างกายทาํใหมี้ความตอ้งการที"จะเสพสารนั นอีก  และเพิ"มปริมาณเพิ"มขึ น
เรื"อย  ๆ  ทาํใหร่้างกายทรุดโทรม  สุขภาพจิตผิดปกติ  รวมทั งประเภทของสารเสพติดมี  5  ประเภท  
ซึ" งลว้นแต่ใหโ้ทษต่อร่างกายทั งสิ น  และสาเหตุที"ทาํใหติ้ดสารเสพติดวา่มาจากสาเหตุหลายประการ  
เช่น  อยากลอง  หรือเพื"อนชกัชวน  นกัเรียนจะปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะห่างไกลสารเสพติด 

12.   ครูสอดแทรกคุณธรรมในคุณลกัษณะที"พึงประสงค ์ คือ  ความสามคัคีในการทาํงาน 
กลุ่มโดยการช่วยเหลือซึ"งกนัและกนั  การตรงต่อเวลา  ทาํกิจกรรมใหท้นัเวลา  10  นาที  ความซื"อสัตย์
ต่อตนเองและผูอื้"น  โดยการไม่ดูเฉลยคาํตอบก่อนและไม่ลอกคาํตอบเพื"อน  ความรับผิดชอบต่อ
หนา้ที"ของตนเอง  เมื"อทาํกิจกรรมแต่ละศูนยเ์สร็จแลว้  ทุกคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย 

13.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  จาํนวน  10  ขอ้  และเฉลยคาํตอบร่วมกนั 
14. ครูแจง้ผลการทดสอบใหน้กัเรียนทราบ  ถา้ไม่ผา่นครูจดัสอนซ่อมเสริม 

 

 



 
 

สื�อ/นวตักรรม/แหล่งเรียนรู้ 
1.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน  เรื"อง  สารเสพติด 
3. แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

การวดัและประเมินผล 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ในขณะที"นกัเรียนทาํกิจกรรม  ครูควรเดินดูการทาํกิจกรรมของนกัเรียนในแต่ละศูนยอ์ยา่ง 
ใกลชิ้ด หากมีนกัเรียนคนใดหรือกลุ่มใดมีปัญหา  ครูใหค้าํแนะและใหก้ารช่วยเหลือทนัที 

   

 

 

วดัความรู้พื นฐาน ทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เกณฑก์ารผา่น 

1. บอกความหมายของสาร

เสพติด 

ตรวจแบบฝึกปฏิบติั

ของนกัเรียน 

แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน  

ในศูนยที์"  1 

ร้อยละ 80 

2. บอกประเภทของสาร

เสพติด 

ตรวจแบบฝึกปฏิบติั

ของนกัเรียน 

แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน  

ในศูนยที์"  2 

ร้อยละ 80 

3.บอกสาเหตุที"ทาํให้ติด

สารเสพติด 

ตรวจแบบฝึกปฏิบติั

ของนกัเรียน 

แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน  

ในศูนยที์"  3 

ร้อยละ 80 

4. บอกโทษของสารเสพติด ตรวจแบบฝึกปฏิบติั

ของนกัเรียน 

แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน  

ในศูนยที์"  4 

ร้อยละ  80 

5. ตระหนกัถึงอนัตรายจาก

สารเสพติด 

สังเกตพฤติกรรมการ

ทาํงานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ทาํงานกลุ่ม 

ระดบัดี 

วดัความกา้วหนา้ทางการ

เรียน 

ทดสอบหลงัเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน ร้อยละ  80  



 
 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 
 

 เรื�อง  สารเสพติด  

คําชี�แจง  ให้นักเรียนทาํเครื�องหมาย  X  ลงในกระดาษคําตองในช่องที�ถูกต้องที�สุดเพยีงข้อเดียว 

1.  เมื"อนกัเรียนมีปัญหาควรปฏิบติัตน 
อยา่งไร 
ก.  อยูค่นเดียว 
ข.  ปรึกษาเพื"อน 
ค. ไปเที"ยวกบัเพื"อน 
ง. ปรึกษาพอ่แม่หรือครู 

2.  วธีิหลีกเลี"ยงสารเสพติดที"ดีที"สุด   
คือขอ้ใด 
ก. ไม่รวมกลุ่มเพื"อนต่างวยั 
ข. เล่นกีฬาใหห้นกัทุกวนั 
ค. ไม่ทดลองเสพสารเสพติด 
ง. สนใจการเรียนเพียงอยา่งเดียว 

3.  สารเสพติดชนิดใดที"สกดัมาจากฝิ" น 
ก.  ยาบา้ 
ข. เฮโรอีน 
ค. ยาแกไ้อ 
ง. ยานอนหลบั 

4. สารเสพติดมีผลต่อระบบใดในร่างกายมาก
ที"สุด 
            ก.  ระบบหายใจ 
            ข.  ระบบขบัถ่าย 
            ค.  ระบบประสาท 
            ง.  ระบบหมุนเวยีนโลหิต 
5. วธีิใดเป็นการเสียงติดสารเสพติดมากที"สุด 
          ก.  ใชจ่้ายประหยดั 
          ข.  เล่นกีฬาเป็นประจาํ 
          ค.   เรียนพิเศษเป็นประจาํ 
          ง.  คบเพื"อนแปลกหนา้เป็นประจาํ  
 
6. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี"ยวกบัสารเสพติด 
          ก.  มีความตอ้งการเสพมากขึ น 
          ข.  เสพแลว้ไม่มีผลต่อร่างกาย 
          ค.  ช่วยใหส้ังคมมีความสามคัคี 
          ง.  มีความตอ้งการเสพในปริมาณเท่าเดิม 

 

 

 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน (ต่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 
 

เรื�อง  สารเสพติด 

คําชี�แจง  ให้นักเรียนทาํเครื�องหมาย  X  ลงในกระดาษคําตองในช่องที�ถูกต้องที�สุดเพยีงข้อเดียว 

7.พระราชบญัญติัสารเสพติดใหโ้ทษ  พ.ศ. 2522 
  แบ่งสารเสพติดออกเป็นกี"ประเภท 

ก. 2  ประเภท 
ข. 3  ประเภท 
ค. 4  ประเภท 
ง. 5  ประเภท 

8. สาเหตุสาํคญัที"ทาํใหว้ยัรุ่นในปัจจุบนัติดสิ"ง
เสพติด  คือขอ้ใด 
           ก.  ถูกหลอก 
           ข.  อยากลอง 
           ค.  เพื"อนชกัชวน 
           ง.  เจบ็ป่วยทางกาย 
 

9.เพราะเหตุใดผูที้"ติดสารเสพติดจึงเกิดโรคต่างๆ 
ไดง่้าย 

ก.  จิตใจอ่อนไหวง่าย 
ข.   ชอบเก็บตวัอยูค่นเดียว 
ค.   ร่างกายไม่มีภูมิคุม้กนั 
ง.   ใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกบัผูอื้"น 

10.สารเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงไม่มีการ
นาํมาใชท้างการแพทยห์มายถึงสารเสพติด
ประเภทใด 
             ก.  ประเภทที"  1 
              ข.  ประเภทที"  2 
              ค.  ประเภทที"  3 
              ง.  ประเภทที"  4 
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 
 

 

เรื�อง  สารเสพติด 

 
 

ขอ้ เฉลย 
1 ง 
2 ค 
3 ข 
4 ค 
5 ง 
6 ก 
7 ง 
8 ข 
9 ค 
10 ก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

พวกเราจะปฏิบติั
ตามคาํสั"งครับ 

 
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

  

                                                          เรื�อง   สารเสพติด 

 

บัตรคําสั�ง 

 

ศูนย์ที�  1 ความหมายของสารเสพติด 

 

1.  อ่านบตัรเนื อหาและอภิปรายร่วมกนั 

2. อ่านบตัรคาํถามและตอบคาํถามลงในแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

3. เมื"อตอบคาํถามเสร็จแลว้  ตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย 

4. สมาชิกทุกคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนจะเปลี"ยนศูนยก์ารเรียน

ต่อไป 

5. หา้มหยบิของชิ นใด ๆ  ไปดว้ย  ยกเวน้แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

  

 

 

                            

                                 

 



 
 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 

เรื�อง  สารเสพติด 
 

บัตรเนื�อหา 

 

ศูนย์ที�  1 ความหมายของสารเสพติด 

           สารเสพติด  หมายถึง  สารเคมีหรือวตัถุใด ๆ  
           เมื"อเสพเขา้สู่ร่างกายทาํใหร่้างกายและจิตใจมีผลดงันี  

1.  มีความตอ้งการอยา่งมากที"จะเสพสารนั นต่อไปอีก 
2.  ตอ้งเพิ"มปริมาณของสารเสพติดนั นมากขึ นเรื"อย ๆ  
3.  เมื"อหยดุใชส้ารเสพติดนั นจะเกิดอาการอดหรือขาดยา 
4.  ผูเ้สพสารเสพติดนั นจะมีร่างกายทรุดโทรม  ซูบผอม 
5.  สุขภาพจิตผดิปกติ 

               

                  26  มิถุนายน  ของทุกปี  วนัต่อตา้นยาเสพติด              รณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 

                            ที"มา : http://www.google.co.th/imgres? (ตา้นยาเสพติด) 

 
 
 
 

 



 
 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 

เรื�อง  สารเสพติด 
 

       บัตรคําถาม 

 
ศูนย์ที�  1  ความหมายของสารเสพติด 

                 

                คําชี�แจง  ให้จับคู่ข้อความที�มีความหมายสัมพนัธ์กนั 
          ................1.  ไดรั้บผลกระทบจากสารเสพติดมากที"สุด   ก.  รับประทาน  ดม  สูบ  ฉีด 
          ................2.  ผลเสียต่อร่างกาย                                        ข.  ระบบประสาท 
          ................3.  สารเสพติด                                                  ค.  ถูกหลอกลวงใหไ้ปขอ้งเกี"ยว 
        สารเสพติด 
          ................4.  ความไม่รู้                                                    ง.  สารเคมีหรือวตัถุใด ๆเมื"อเสพเขา้ไป 
       แลว้เกิดผลเสียต่อร่างกาย 
          ................5.  วธีิการเสพสารเสพติด                                 จ.  ซูบผอม  เป็นโรคต่าง ๆ  ไดง่้าย 
 
 
 
 
 
  
                                                          รูปคนติดสารเสพติด 
 
 
 
 
 



 
 

 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 
                                          เรื�อง  สารเสพติด 

 

บัตรเฉลย 

 
                                                ศูนย์ที�  1  ความหมายของสารเสพติด 

ข้อ เฉลย 

1 ข 

2 จ 

3 ง 

4 ค 

5 ก 

 
 
 
 
                                                                                                        ไชโย.....ถูกทุกขอ้เลย 

                                    
 

                               
 

 
 



 
 

 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

  
                                           เรื�อง   สารเสพติด  

 

บัตรคําสั�ง 

 

ศูนย์ที�  2 ประเภทของของสารเสพติด 

 

1.  อ่านบตัรเนื อหาและอภิปรายร่วมกนั 

2. อ่านบตัรคาํถามและตอบคาํถามลงในแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

3. เมื"อตอบคาํถามเสร็จแลว้  ตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย 

4. สมาชิกทุกคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนจะเปลี"ยนศูนยก์ารเรียน

ต่อไป 

5. หา้มหยบิของชิ นใด ๆ  ไปดว้ย  ยกเวน้แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

 

  เราจะตรงต่อเวลาครับ 

 
  

 

 



 
 

                                                       ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

                กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

                     หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 
                                                      เรื�อง  สารเสพติด 

 

บัตรเนื�อหา 

                                              

                                              ศูนย์ที�  2 ประเภทของของสารเสพติด 

 

            สารเสพติดแบ่งตามแหล่งที"เกิดได ้ 2  ประเภท  คือ 
1. สารเสพติดจากธรรมชาติไดม้าจากพืชหรือพนัธ์ุไมที้"อยูต่ามธรรมชาติ  ไดแ้ก่  ฝิ" น   

กญัชา  กระท่อม  รวมถึงมอร์ฟีนและเฮโรอีนซึ"งแปรสภาพมาจากฝิ" น 
2. สารเสพติดสังเคราะห์จากสารเคมีและใชแ้ทนสารเสพติดธรรมชาติ  เช่น  ยาอี ยาบา้   
กาว  ทินเนอร์ 

                      สารเสพติดแบ่งตามพระราชบัญญตัิสารเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  2522  มี  5  ประเภท 
6.  สารเสพติดให้โทษร้ายแรงไม่มีการนาํมาใชใ้นทางการแพทย ์ และเสี"ยงต่อการติดยาของ

ประชากรในระดบัรุนแรง  เช่น  ยาบา้  ยาอี  เฮโรอีน 
7. สารเสพติดมีประโยชน์ในการรักษาระดบันอ้ยถึงมาก  และเสี"ยงต่อการติดยาของ

ประชากรในระดบัพึงระวงั  เช่น  มอร์ฟีน  โคเคน  โคเคอีน 
8. สารเสพติดให้โทษประเภทที"  2  ผสมดว้ย  เสี"ยงต่อการติดยาของประชากรนอ้ยแต่มี

อนัตรายและประโยชน์ในการรักษาโรค  เช่น  ยาแกไ้อผสมโคเคอีน 
9. สารเคมีที"ใชผ้ลิตสารเสพติดประเภทที"  1  หรือ  ประเภทที"  2  เช่น  อาเซติคแอนไอไดรด์ 

อาเซติคคลอไรด์ 
10. สารเสพติดให้โทษที"ไม่ไดอ้ยูใ่นประเภท  1  ถึงประเภท  4  เช่น  กญัชา  กระท่อม   

เห็ดขี ควาย    

  



 
 

 
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 

เรื�อง  สารเสพติด 
 

  บัตรคําถาม 

 
 

ศูนย์ที�  2  ประเภทของสารเสพติด 

                คําชี�แจง  ให้นักเรียนทาํเครื�องหมาย X ข้อที�ถูกที�สุดเพยีงข้อเดียว 

   

1.  สารเสพติดใดเป็นสารสังเคราะห์ 
ก. กญัชา 
ข. เฮโรอีน 
ค. ทินเนอร์ 
ง. เห็ดขี ควาย 

2.  ยาแก้ไอ  เป็นสารเสพติดประเภทใด 
ก. ประเภทที"  4 
ข. ประเภทที"  3 
ค. ประเภทที"  2 
ง. ประเภทที"  1 

3. สารเสพติดใดอยูใ่นประเภทที"  1 
ก. ยาบา้  ยาอี  เฮโรอีน 
ข. มอร์ฟีน  โคเคน  โคเคอีน 
ค. กญัชา  กระท่อม  เห็ดขี ควาย 
ง. ยาแกไ้อ  ยานอนหลบั  กญัชา 
  

4. สารเสพติดจากธรรมชาติคือขอ้ใด 
       ก.  ฝิ" น 
       ข.  ยาแกไ้อ 
       ค.  โคเคอีน 
       ง.   ทินเนอร์ 
5. พระราชบญัญติัสารเสพติดใหโ้ทษ  พ.ศ. 2522 
แบ่งสารเสพติดออกเป็นกี"ประเภท 

ก. 2  ประเภท 
ข. 4  ประเภท 
ค. 5  ประเภท 
ง. 6  ประเภท 

 



 
 

 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 

 
                                          เรื�อง  สารเสพติด 

 

บัตรเฉลย 

 
 

ศูนย์ที�  2 ประเภทของสารเสพติด 

 

ข้อ เฉลย 

1 ค 

2 ข 

3 ก 

4 ก 

5 ค 

                                                                                       
                                                                                             เก่งจงัเลย...ตอบถูกอีกแลว้ 

 
 

                       
 

 

 



 
 

 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

  

                                                      เรื�อง   สารเสพติด 

 

บัตรคําสั�ง 

 

ศูนย์ที�  3 สาเหตุทาํให้ติดสารเสพติด 

 

1. อ่านบตัรเนื อหาและอภิปรายร่วมกนั 

2. อ่านบตัรคาํถามและตอบคาํถามลงในแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

3. เมื"อตอบคาํถามเสร็จแลว้  ตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย 

4. สมาชิกทุกคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนจะเปลี"ยนศูนยก์ารเรียน

ต่อไป 

5. หา้มหยบิของชิ นใด ๆ  ไปดว้ย  ยกเวน้แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

 

      เราจะทาํตามขอ้ตกลงครับ 

 

 

 

               



 
 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 
                                                     เรื�อง  สารเสพติด 

 

บัตรเนื�อหา 

 

ศูนย์ที�  3 สาเหตุทาํให้ติดสารเสพติด 

 

สาเหตุการติดสารเสพติดมี  4  สาเหตุสาํคญัดงันี  
1. ตวับุคคล  เกิดจากความอยากรู้  อยากลองเพราะคิดวา่โกเ้ก๋   รู้เท่าไม่ถึง 

การณ์ในการใชย้าบางชนิด  ยานอนหลบั  ยาแกป้วด  เมื"อใชเ้ป็นประจาํจะทาํใหติ้ดได ้ หรือ 
อยากทาํตามเพื"อนโดยเฉพาะในวยัรุ่นจะถูกชกัชวนจากเพื"อน    และบางครั งขาดความรู้ใน
เรื"องโทษของสารเสพติดจึงถูกหลอกลวง  โดยทาํเป็นลุกกวาด  ทอฟฟี"   ขนมหรือยาเสพโดย
ไม่รู้ตวั 

2. ครอบครัวที"ขาดความรักความอบอุ่น  พ่อแม่หยา่ร้างหรือมีปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัว   เกิดความเครียด  หรือทาํใหส้มาชิกในบา้นเกิดความเบื"อหน่าย  หนัไปพึ"งสาร
เสพติดเพื"อระบายความทุกขใ์นใจ  

3.  สิ"งแวดลอ้ม  การอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที"มีการซื อขายสารเสพติด  หรือมีผู ้
ติดสารเสพติด  อาจถูกชกัชวนจากคนในชุมชนเมื"อตอ้งการเสพจะหาซื อไดง่้าย 

4.  สื"อโฆษณาซึ"งมีอิทธิพลมาก  สามารถสร้างแรงจูงใจที"จะเชื"อและนิยมชมชอบ 
ผลิตภณัฑโ์ฆษณาที"มีการแพร่หลายตามการสื"อสารไร้พรมแดน  ทั งทางวทิย ุ โทรทศัน์  หรือ 
สื"อสิ"งพิมพ ์
                                         

 

 

 



 
 

 

     
  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 
เรื�อง  สารเสพติด 

 

         บัตรคําถาม 

 
  

ศูนย์ที�  3  สาเหตุทาํให้ติดสารเสพติด 

                

คําชี�แจง  ให้ทาํเครื�องหมาย     หน้าข้อที�ถูก  ทาํเครื�องหมาย  X  หน้าข้อที�ผดิ 

                ................1.  ครอบครัวที"ขาดความอบอุ่นเป็นสาเหตุของการติดสารเสพติดได ้
              .............. 2.  สิ"งแวดลอ้มไม่มีผลกระทบต่อการติดสารเสพติด 
                .................3.  วยัรุ่นเป็นวยัที"ถูกชกัชวนในการเกี"ยวขอ้งกบัติดสารเสพติดมากที"สุด 
                .................4.  สารเสพติดสามารถช่วยระบายความทุกขไ์ด ้
                .................5.  ผลกระทบจากสารเสพติดทาํใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม 
 
 
 สารเสพติดเป็นภยัต่อชีวติ 
                                                                                                   เป็นพิษต่อสังคม 

 

                                                 
                   
 



 
 

 

 

 
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 

                                                       เรื�อง  สารเสพติด 
 

 บัตรเฉลย 

 
                                                  ศูนย์ที�  3 สาเหตุทาํให้ติดสารเสพติด 

 

ข้อ เฉลย 

1 �  

2            X 

3 �  

4           X 

5 �  

                                                                                       
                                                                                             เก่งจงัเลย...ตอบถูกอีกแลว้ 

 
 

                       
 

 



 
 

 

 
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

  

                                                        เรื�อง   สารเสพติด 

 

บัตรคําสั�ง 

 

ศูนย์ที�  4 โทษของสารเสพติด 

 

1.  อ่านบตัรเนื อหาและอภิปรายร่วมกนั 

2. อ่านบตัรคาํถามและตอบคาํถามลงในแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

3. เมื"อตอบคาํถามเสร็จแลว้  ตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย 

4. สมาชิกทุกคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนจะเปลี"ยนศูนยก์ารเรียน

ต่อไป 

5. หา้มหยบิของชิ นใด ๆ  ไปดว้ย  ยกเวน้แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

 

       เราจะช่วยกนัทาํงานครับ 

 

 

  

 



 
 

 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 

                                                                    เรื�อง  สารเสพติด 

 

บัตรเนื�อหา 

                                               

                                                          ศูนย์ที�  4  โทษของสารเสพติด 

 
 
 

1. ดา้นอารมณ์และพฤติกรรม  พบวา่มีอารมณ์ฉุนเฉียว  หงุดหงิดง่าย  กา้วร้าว  เกิด 
ความคลุม้คลั"ง  อาละวาทผูอื้"นเป็นบ่อเกิดอาชญากรรม  บางครั งเงียบขรึมผดิปกติ  
 ชอบแยกตวัอยูค่นเดียว  เกียจคร้าน  เบื"อหน่ายการเรียนหรือทาํงาน  ง่วงนอนเป็นประจาํ  
ชอบคบเพื"อนแปลก ๆ  ใหม่ ๆ 

2. ดา้นสุขภาพร่างกาย  ร่างกายทรุดโทรม  ทาํลายประสาท  สมอง  ทาํให ้
สมรรถภาพเสื"อมลง  ซูบผอม  อ่อนเพลีย  กลิ"นตวัแรง  สกปรก  ตาสู้แสงไม่ไดจึ้งสวมแวน่
แดด  ริมฝีปากเขียวคลํ า  ตาแดง  นํ ามุกนํ าตาไหล  และอาจมีรอยเขม็ฉีดยาตามแขนและขอ้
พบัในรายที"เสพโดยฉีดเขา้เส้นเลือด 
                                               รูปคนติดสารเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

      ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 

เรื�อง  สารเสพติด 
 

บัตรคําถาม 

 
                                                          ศูนย์ที�  4  โทษของสารเสพติด 

 

                

             คําชี�แจง  ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

               1.  ฉุนเฉียว  หงุดหงิดง่าย  เป็นการแสดงออกทางดา้นใด.................... 
              2.  ชอบเก็บตวัเงียบคนเดียวเป็นการแสดงออกทางดา้นใด............................. 
                3.  ตามแขนหรือขอ้พบัมีรอยแผลเป็นเกิดจากการเสพสารเสพติดโดยวธีิใด........ 
                4.  โทษของสารเสพติดต่อสุขภาพจะส่งผลอยา่งไร.......................................... 
                5.  สุขอนามยัทางร่างกายผูที้"ติดสารเสพติดมกัจะเป็นอยา่งไร.......................... 
 
 
 สารเสพติด...อนัตรายอยา่เขา้ 
                                                                                                ไปยุง่เกี"ยวนะครับ                                                                           

 

                                                 
                  
 
 

 



 
 

 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 

                                                    เรื�อง  สารเสพติด 
 

บัตรเฉลย 

 
                                                       ศูนย์ที�  4  โทษของสารเสพติด 

 

ข้อ เฉลย 

1 อารมณ์ 

2 พฤติกรรม 

3 ฉีด 

4 ทรุดโทรม  ซูบผอม  อ่อนเพลยี 

5 กลิ�นตัวแรง  สกปรก 

                                                                                       
                                                                                              
                                                                                               เก่งจงัเลย...ตอบถูกอีกแลว้ 

 
 

        

                        
 

  

 
   



 
 

 

 

 

                                                 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

  
                                           เรื�อง   สารเสพติด 

 

บัตรคําสั�ง 

                                                     

                               ศูนย์ที�  5  เกมฝึกสมองประลองเชาว์ “อกัษรล่องหน” 

 
1. อ่านบตัรเนื อหาและอภิปรายร่วมกนั 

2. อ่านบตัรคาํถามและตอบคาํถามลงในแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

3. เมื"อตอบคาํถามเสร็จแลว้  ตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย 

4. สมาชิกทุกคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนจะเปลี"ยนศูนยก์ารเรียน

ต่อไป 

5. หา้มหยบิของชิ นใด ๆ  ไปดว้ย  ยกเวน้แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

 

  เรามาเล่นเกม 
  สนุก  ๆ  กนัเถอะครับ 
 

                             

 

 



 
 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 

                                                                  เรื�อง  สารเสพติด 

 

บัตรเนื�อหา 

                                   ศูนย์ที�  5  เกมฝึกสมองประลองเชาว์  “อกัษรล่องหน” 

 
 

วธีิเล่น  เล่นโดยการเติมตวัอกัษรลงไปบนเส้นประ  (......)  
                         ที"ใหม้าใหค้รบ  โดยมีหลกัการวา่  1  เส้นสามารถเติมไดเ้พียง  1  ตวัอกัษร  

            เมื"อเติมไดค้รบจะไดเ้ป็นชื"อ  “สารเสพติด” 
 
1.  ..โ.....  .......  .......  .......  ..อี.....   .......    =   
2.  ........  .......  .....อี...      = 
3.  ...อ.....  .......  ...เ....  .......  .......  ..ค..... = 
4. ...ทิ....  .......  .......  .......  ...อ....  ....... = 
5. .......  .......  ...โ....  .......  .......  ...น.... = 
6. ...ก.ั...  .......  ...ช....  ....... = 
7. .......  .......  .......  ......  .......  .......  ........  .......  .......      =  
8. ...ย....  .......  ...บ....  ....... = 
9. ...ก....  .......  .......  ...ท่....  .......  .......   = 
10. .......  .......  ....น...  .......  .......  .......  ..ล.ั....  ...... = 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 

                                          เรื�อง  สารเสพติด 
 

บัตรเฉลย 

                                          

  ศูนย์ที�    5  เกมฝึกสมองประลองเชาว์  “อกัษรล่องหน” 

            

                                          

ข้อ เฉลย 

1 โคเคอีน 

2 มอร์ฟีน 

3 ยาอี 

4 ทินเนอร์ 

5 เฮโรอีน 

6 กญัชา 

7 แอมเฟตามีน 

8 ยาบา้ 

9 กระท่อม 

10 ยานอนหลบั 

 
 เล่นกบัเพื"อน  ๆ  สนุกจงัครับ 

          



 
 

แบบฝึกปฏิบติั  โดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั นมธัยมศึกษาปีที"  2 

เรื"อง  สารเสพติด 
ชื"อ.....................................สกุล...........................แลขที"........วนัที"........เดือน.....................พ.ศ.............. 
         ทดสอบก่อนเรียน 
ขอ้ ก ข ค ง 

 1     

2     

3     

4     

5     
6     

7     

8     

9     

10     

รวม     

  
        ทดสอบหลงัเรียน 
ขอ้ ก ข ค ง 

1     
2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

รวม     



 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  2 

หน่วยการเรียนรู้ที�  3  อาหารและสารเสพติด 

 

เรื�อง  สารเสพติด 

คําชี�แจง  ให้นักเรียนทาํเครื�องหมาย  X  ลงในกระดาษคําตองในช่องที�ถูกต้องที�สุดเพยีงข้อเดียว 

1.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี"ยวกบัสารเสพติด 
ก.  เสพแลว้ไม่มีผลต่อร่างกาย 
ข. มีความตอ้งการเสพเพิ"มมากขึ น 
ค. ช่วยใหส้ังคมมีความสามคัคี 
ง. มีความตอ้งการเสพปริมาณเท่าเดิม 

2.  พระราชบญัญติัสารเสพติดใหโ้ทษ   
พ.ศ. 2522  แบ่งสารเสพติดออกเป็นกี"ประเภท 
             ก.  2  ประเภท 
             ข.  3  ประเภท 
             ค.  4  ประเภท 
             ง.  5   ประเภท 

3.  สารเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงไม่มีการ 
นาํมาใชท้างการแพทยห์มายถึงสารเสพติด
ประเภทใด 

ก. ประเภทที"  1 
ข. ประเภทที"  2 
ค. ประเภทที"  3 
ง. ประเภทที"  4  

4.  สารเสพติดชนิดใดสกดัมาจากฝิ" น 
            ก.  ยาบา้ 
            ข.  เฮโรอีน 
            ค.  ยาแกไ้อ 
            ง.  ยานอนหลบั 
5.  สาเหตุสาํคญัที"ทาํใหว้ยัรุ่นในปัจจุบนัติดสาร
เสพติด  คือขอ้ใด 
            ก.  อยากลอง 
            ข.  ถูกหลอก 
            ค.  เพื"อนชกัชวน 
            ง.  เจบ็ป่วยทางกาย 
6.  เมื"อนกัเรียนมีปัญหาควรปฏิบติัตนอยา่งไร 
           ก.  อยูค่นเดียว 
           ข.  ปรึกษาเพื"อน 
           ค.  ปรึกษาพอ่แม่หรีอครู 
           ง.  ไปเที"ยวกบัเพื"อน 

 
 
 
 
 



 
 

 
แบบทดสอบหลังเรียน (ต่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  2 

หน่วยการเรียนรู้ที�  3  อาหารและสารเสพติด 

 

เรื�อง  สารเสพติด 

คําชี�แจง  ให้นักเรียนทาํเครื�องหมาย  X  ลงในกระดาษคําตองในช่องที�ถูกต้องที�สุดเพยีงข้อเดียว 

 
7. วธีิใดเป็นการเสี"ยงต่อสารเสพติดมากที"สุด 
             ก.  เล่นกีฬาเป็นประจาํ 
             ข.  เรียนพิเศษเป็นประจาํ 
             ค.  ไม่ทดลองเสพสารเสพติด 
             ง.  คบเพื"อนแปลกหนา้เป็นประจาํ 
8.วธีิหลีกเลี"ยงการติดสารเสพติดที"ดีที"สุด   
คือขอ้ใด 
            ก.   เล่นกีฬาใหห้นกัทุกวนั 
            ข.   สนใจการเรียนอยา่งเดียว 
            ค.   ไม่ทดลองเสพสารเสพติด 
            ง.    ไม่รวมกลุ่มเพื"อนต่างวยั 
 

9.  เพราะเหตุใดผูที้"ติดสารเสพติดจึงเกิดโรคต่างๆ  
ไดง่้าย 
           ก.  ไม่สนใจดูแลตวัเอง 
           ข.  ร่างกายไม่มีภูมิคุม้กนั 
           ค.  ใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกบัผูอื้"น 
           ง.  ชอบเก็บตวัอยูค่นเดียว 
10. สารเสพติดมีผลต่อระบบใดในร่างกายมาก
ที"สุด 
           ก.  ระบบหายใจ 
           ข.  ระบบขบัถ่าย 
           ค.  ระบบประสาท 
           ง.  ระบบหมุนเวยีนโลหิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  วชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา  32101 

หน่วยที�  3  อาหารและสารเสพติด        ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

 
                                          เรื�อง  สารเสพติด 

 

 
ข้อ เฉลย 

1 ข 

2 ง 

3 ก 

4 ข 

5 ก 

6 ค 

7 ง 

8 ค 

9 ข 

10 ค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  2 

เรื�อง  สารเสพติด 

คําชี�แจง  ใส่เครื�องหมาย  .....ในช่องรายการที�นักเรียนปฏิบัติ  และ  x  ในช่องรายการที�  

               นักเรียนไม่ปฏิบัติ 

เลขที" รายการประเมิน รวม สรุป
ระดบั

คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

มี
วนิยั 

ใฝ่
เรียนรู้ 

ซื"อสัตย์
สุจริต 

มีจิต
สาธารณะ 

มุ่งมั"น
ในการ
ทาํงาน 

5 3 ผา่น/ไม่ผา่น 

1         

2         

3         

4         

5         

 

1.  เกณฑก์ารประเมิน 
       ระดบัคุณภาพ  3  หมายถึง  นกัเรียนผา่น  5  รายการ     ระดบั  ดีเยี"ยม 
       ระดบัคุณภาพ  2  หมายถึง  นกัเรียนผา่น  3-4  รายการ  ระดบั  ดี 
       ระดบัคุณภาพ  1  หมายถึง  นกัเรียนผา่น  1-2  รายการ  ระดบั  ปรับปรุง 

2. เกณฑก์ารผา่นอยูใ่นระดบัดี 
 
                                                                         (ลงชื"อ)                                                 ผูป้ระเมิน 
                                                                                         (นางสุมาลยั   มทัธิกนัต)์ 
                                                                              ครูชาํนาญการ  โรงเรียนบา้นสวนหอม 
 
 
 
 
 



 
 

แบบบันทกึคะแนนการทดสอบก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลงัเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  2 

เรื�อง  สารเสพติด 

 
 

ก่อน
เรียน 

ระหวา่งเรียน หลงั
เรียน 

ค่า 
ความแตกต่าง 

10 ศูนยที์" 
1 

ศูนยที์" 
2 

ศูนยที์" 
3 

ศูนยที์" 
4 

รวม 10 D D2 

5 5 5 5 20 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบบันทกึคะแนนการทดสอบก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลงัเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  2 

เรื�อง  สารเสพติด 

 
เลขที" 

ก่อน
เรียน 

ระหวา่งเรียน หลงั
เรียน 

ค่า 
ความแตกต่าง 

10 ศูนยที์" 
1 

ศูนยที์" 
2 

ศูนยที์" 
3 

ศูนยที์" 
4 

รวม 10 D D2 

5 5 5 5 20 
16          
17          
18          

รวม
คะนน 

         

เฉลี"ย         
t = ร้อยละ        

S.D.          
 
 

(ลงชื"อ)                                                ผูก้รอกคะแนน 
(นางสุมาลยั   มทัธิกนัต)์ 

ครูชาํนายการ   โรงเรียนบา้นสวนหอม 
 

 


