ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด

ชุ ดที 9
เรือง สารเสพติด

โดย
สุ มาลัย มัทธิกนั ต์
โรงเรียนบ้ านสวนหอม อําเภอห้ วยแถลง จังหวัดนครราชสี มา
สํ านักงานเขตพืน ทีก ารศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2
สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน ฐาน

คํานํา
คู่มือการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน จัดทําขึนเพื"อใช้ประกอบกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชันที" 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที" 2 หน่วยการเรี ยนรู้ที" 3
อาหารและสารเสพติด เรื" อง สารเสพติด เพื"อพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที"เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิ และศึกษาความรู้ดว้ ยตนเองแก้ปัญหาการไม่สนใจเรี ยน
ของนักเรี ยนทําให้มีผลสัมฤทธิ6ทางเรี ยนตํ"า
รายละเอียดประกอบด้วย ทดสอบก่อนเรี ยน เพื"อต้องการทราบว่านักเรี ยนมีความรู้พืนฐาน
เกี"ยวกับเรื" องที"เรี ยนมากน้อยเพียงใด ทดสอบระหว่างเรี ยนในแต่ละศูนย์การเรี ยน ว่ามีความถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ทดสอบหลังเรี ยน เพื"อต้องการทราบว่านักเรี ยนมี
ความรู้เพิ"มเติมมากน้อยเพียงใด แจ้งผลความก้าวหน้าทางการเรี ยน และผลการสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่มในแต่ละเรื" องให้นกั เรี ยนทราบ เพื"อปรับปรุ งและพัฒนาคุณลักษณะที"พึงประสงค์
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน เรื" อง สารเสพติด ประกอบด้วยศูนย์การเรี ยน 4 ศูนย์และ
ศูนย์สาํ รอง 1 ศูนย์ ดังนี
ศูนย์ที" 1 ความหมายของสารเสพติด
ศูนย์ที" 2 ประเภทของสารเสพติด
ศูนย์ที" 3 สาเหตุที"ทาํ ให้ติดสารเสพติด
ศูนย์ที" 4 โทษของสารเสพติด
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี"ยวชาญทุกท่าน และผูท้ ี"เกี"ยวข้องทุกฝ่ ายที"ให้คาํ แนะนํา ส่ งเสริ ม
สนับสนุน ให้ความรู้เกี"ยวกับการทําชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ผูจ้ ดั ทําหวัง
เป็ นอย่างยิง" ว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน เรื" อง สารเสพติด ฉบับนี จะเป็ นประโยชน์ต่อ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และผูท้ ี"สนใจต่อไป

สุ มาลัย มัทธิกนั ต์

สารบัญ
เรือง

หน้ า

ส่ วนประกอบของชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
บทบาทของครู ผสู้ อน
บทบาทของนักเรี ยน
การวัดและประเมินผล
แผนภูมิการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
แผนผังความคิด
สาระการเรี ยนรู้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ศูนย์ที" 1 เรื" อง ความหมายของสารเสพติด
ศูนย์ที" 2 เรื" อง ประเภทของสารเสพติด
ศูนย์ที" 3 เรื" อง สาเหตุที"ทาํ ให้ติดสารเสพติด
ศูนย์ที" 4 เรื" อง โทษของสารเสพติด
ศูนย์ที" 5 ศูนย์สาํ รอง เกมอักษรล่องหน
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
บรรณานุกรม

1
2
3-5
6
7
8
9-10
11-12
13
14-17
17-20
21-24
25-28
29-32
33-34
35
36

ส่ วนประกอบของชุดการสอนแบบศู นย์ การเรียน

1. บทเรี ยนจัดเป็ นศูนย์การเรี ยน 4 ศูนย์ และศูนย์ที" 5 ศูนย์สาํ รองอีก 1 ศูนย์
แต่ละศูนย์มีส่วนประกอบดังนี
ศูนย์ที" 1 ประกอบด้วย ซองบัตรคําสั"ง บัตรเนือหา บัตรคําถาม บัตรเฉลย
ศูนย์ที" 2 ประกอบด้วย ซองบัตรคําสั"ง บัตรเนือหา บัตรคําถาม บัตรเฉลย
ศูนย์ที" 3 ประกอบด้วย ซองบัตรคําสั"ง บัตรเนือหา บัตรคําถาม บัตรเฉลย
ศูนย์ที" 4 ประกอบด้วย ซองบัตรคําสั"ง บัตรเนือหา บัตรคําถาม บัตรเฉลย
ศูนย์ที" 5 ประกอบด้วย ซองบัตรคําสั"ง เกมตัวเลขซ่อนหา บัตรเฉลย
2. ซองแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พร้อมกระดาษคําตอบ
3. ซองแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยนในแต่ละศูนย์
4. คู่มือครู 1 เล่ม
5. กล่องชุดสอนแบบศูนย์การเรี ยนจํานวน 1 กล่อง

บทบาทของครู ผู้สอน
1. ครู เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ซึ"งมิได้จดั ไว้ในชุดการสอนล่วงหน้า (ดูส"ิ งที"ครู ตอ้ งเตรี ยม)
2. ครู จดั ชันเรี ยน และจัดวางสื" อการสอนตามข้อเสนอแนะ ดังนี

ศูนย์ที" 1

ศูนย์ที" 2

ศูนย์สาํ รอง

ศูน/ ย์ที" 4

ประตู

ศูนย์ที" 3

โต๊ ะอุปกรณ์

โต๊ ะครู
กระดานดํา

3. ก่ อนสอนครู ศึ ก ษาเนื อหาที" ต้องสอนให้ละเอี ย ดพอสมควร และศึ ก ษาชุ ดการสอนให้
รอบคอบ
4. ก่อนสอนครู เตรี ยมชุดการสอนไว้บนโต๊ะประจํากลุ่มให้เรี ยบร้อยและให้เพียงพอกับ
นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มจะได้รับคนละ1 ชุดยกเว้นแต่สื"อการสอนที"ตอ้ งใช้ร่วมกันในกลุ่ม
5. ก่อนสอนครู ตอ้ งให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนเสี ยก่อนตรวจดูแบบทดสอบพร้อม
ทังกระดาษคําตอบให้เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน
6. เตรี ยมแบบฝึ กปฏิบตั ิสาํ หรับนักเรี ยนทุกคน

7. ก่อนสอนครู ตอ้ งชีแจงให้นกั เรี ยนรู้เกี"ยวกับบทบาทของนักเรี ยนในการใช้ชุดการสอน
(ดูบทบาทของนักเรี ยน) สามารถปฏิบตั ิได้ 3 วิธี คือ
7.1 เปลี"ยนกลุ่มพร้อมกันทุกกลุ่ม หากทํากิจกรรมเสร็ จพร้อมกัน

1

2
5

4

3

7.2 หากมีกลุ่มที"ทาํ กิจกรรมเสร็ จพร้อมกัน 2 กลุ่มก็ให้เปลี"ยนกันได้เลย

1

2
5

4

3

7.3 หากมีกลุ่มใดเสร็ จก่อนโดยกลุ่มอื"นยังไม่เสร็ จก็ให้กลุ่มที"เสร็ จก่อนเปลี"ยนไปยัง
ศูนย์สาํ รอง และถ้ามีกลุ่มใดว่างก็ให้ละจากศูนย์สาํ รองไปยังศูนย์ที"วา่ งทันที

1

2

5
4

3

8. ขณะที"นกั เรี ยนทํากิจกรรม ครู ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรี ยนแต่ละศูนย์อย่าง
ใกล้ชิดและบันทึก หากมีนกั เรี ยนคนใดหรื อศูนย์ใดมีปัญหา ครู ควรให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ แก้ไข
พฤติกรรมนักเรี ยนที"ปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
9. ก่อนให้นกั เรี ยนเปลี"ยนศูนย์ ครู จะต้องเน้นให้นกั เรี ยนจัดเก็บอุปกรณ์ในศูนย์การเรี ยนไว้ในสภาพ
เรี ยบร้อย ห้ามหยิบของชินใด ๆ ไป ยกเว้นกระดาษคําตอบหรื อแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน และให้
การเปลี"ยนศูนย์การเรี ยนดําเนินไปอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
10. การสรุ ปบทเรี ยนควรเป็ นกิจกรรมของนักเรี ยนและครู ผสู้ อนร่ วมกัน
11. สอดแทรกคุณธรรมในคุณลักษณะอันพึงประสงค์
12. นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน และเฉลยคําตอบร่ วมกัน
13. บันทึกคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน เพื"อเปรี ยบเทียบ
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักเรี ยน
14. แจ้งผลความก้าวหน้าทางการเรี ยนให้นกั เรี ยนทราบ เพื"อปรับปรุ งโดยการสอนซ่อมเสริ ม และ
พัฒนาต่อไป
15. จัดชันเรี ยนให้เรี ยบร้อยตามปกติ เพื"อเรี ยนวิชาต่อไป

หมายเหตุ
1. ครู ตอ้ งชีแจงและให้คาํ แนะนํานักเรี ยนให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเองที"
จะไม่คดั ลอกหรื อแอบดูคาํ ตอบ มีความซื"อสัตย์ มีจิตสาธารณะ โดยให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื"น
เมื"อกิจกรรมเสร็ จแล้ว เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย มุ่งมัน" ในการทํางาน มีความตังใจทํางานให้สาํ เร็ จ
2. กิจกรรมสํารองควรเตรี ยมไว้ 2 ประเภท สําหรับนักเรี ยนที"เรี ยนช้า และนักเรี ยนที"เรี ยน
เร็ วครู ควรพิจารณากิจกรรมสํารองให้เหมาะสมกับเด็กด้วย

บทบาทของนักเรียน
ครู ควรชีแจงให้ นักเรียนปฏิบัติดังนี
1. เมื"อแบ่งกลุ่มและเข้าประจําศูนย์เรี ยบร้อยแล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและ
เลขานุการกลุ่มเพื"อทําหน้าที"ละจดบันทึกสาระสําคัญในแต่ละศูนย์และรายงานตอนสรุ ป
บทเรี ยนขันสุ ดท้าย
1. ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนในแต่ละเรื" อง
2. ตังใจฟังคําอธิบายจากครู เมื"อครู นาํ เข้าสู่ บทเรี ยน
3. อ่านบัตรคําสั"งแล้วปฏิบตั ิตามบัตรคําสั"งอย่างเคร่ งครัด
4. ตังใจปฏิบตั ิกิจกรรมให้ครบทุกขันตอนไม่ควรคุยกันและเล่นกันคําถามที"ปรากฏในชุด
การสอนไม่ใช่ขอ้ สอบ แต่เป็ นส่ วนหนึ"งของการเรี ยนรู้
5. นักเรี ยนต้องใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนด้วยความระมัดระวังไม่ให้ชาํ รุ ด
7. นักเรี ยนต้องตังใจทํากิจกรรมในแต่ละศูนย์ให้ทนั เวลา สามารถปฏิบตั ิได้ 3
วิธี คือ
7.1 เปลี"ยนพร้อมกันทุกศูนย์ หากทํากิจกรรมเสร็ จพร้อมกัน
7.2 หากมีสองศูนย์ทาํ กิจกรรมเสร็ จพร้อมกัน ให้สลับเปลี"ยนกันได้ทนั ที
7.3 หากมีกลุ่มใดทํากิจกรรมเสร็ จก่อนโดยกลุ่มอื"นยังไม่เสร็ จ ให้เข้าศูนย์สาํ รองเมื"อ
มีกลุ่มใดว่าง ให้ออกจากศูนย์สาํ รองไปศูนย์ที"วา่ งนันทันที
8. ก่อนเปลี"ยนศูนย์ตอ้ งช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยทุกชินถ้ามีส"ิ งใดชํารุ ดหรื อสู ญ
หายต้องรี บแจ้งให้ครู ทราบทันที
9. เมื"อนักเรี ยนลุกจากศูนย์การเรี ยนแต่ละศูนย์ตอ้ งเลื"อนเก้าอีเก็บให้เรี ยบร้อยและ
เปลี"ยนศูนย์การเรี ยนต่อไป ด้วยความมีวนิ ยั และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

การวัดและประเมินผล

1. ทดสอบก่อนเรี ยนเพื"อต้องการทราบว่านักเรี ยนมีความรู้พืนฐานเกี"ยวกับเรื" องที"
เรี ยนมากน้อยเพียงใด
2. ทดสอบระหว่างเรี ยนประเมินผลจากการตรวจคําตอบจากกิจกรรมในแต่ละศูนย์
ของแต่ละเรื" องว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด
3. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนในแต่ละศูนย์การเรี ยนเพื"อแก้ไขหรื อ
พัฒนาพฤติกรรมที"ดีต่อไป
4. ทดสอบหลังเรี ยนเพื"อต้องการทราบว่านักเรี ยนมีความรู้เพิ"มเติมมากน้อยเพียงใด
และเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักเรี ยน
5. แจ้งผลการเรี ยนให้นก
ั เรี ยนทราบความก้าวหน้าของตนเอง
ถ้าผลการทดสอบ
ทางการเรี ยนไม่ผา่ น ให้พบครู ผสู้ อนเพื"อจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม ให้ผลการ
การทดสอบทางการเรี ยนผ่านทุกคน

เกณฑ์การประเมินต้องผ่าน
ร้อยละ 80

แผนภูมกิ ารใช้ ชุดการสอนแบบศู นย์ การเรียน

ครู ชีแจงการใช้ชุดการสอน
ทดสอบก่อนเรี ยน
นําเข้าสู่ บทเรี ยน

กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ศูนย์ที" 1

ศูนย์ที" 2

ศูนย์ที" 3

ศูนย์ที" 4

ศูนย์ที" 5

ศูนย์สาํ รอง

สรุ ปบทเรี ยน
ทดสอบหลังเรี ยน
แจ้งผลการทดสอบ/ความก้าวหน้าทางการเรี ยน
ไม่ผา่ น

ผ่าน
ซ่อมเสริ ม

พบครู

แผนผังความคิด ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที 3 อาหารและสารเสพติด
เรือง สารเสพติด

ศูนย์ที" 1
ความหมาย
ของสารเสพติด

ศูนย์ที" 5
เกมอักษรล่องหน

ศูนย์ที" 2
ประเภทของ
สารเสพติด

สารเสพติด

ศูนย์ที" 4
โทษของสาร
เสพติด

ศูนย์ที" 3
สาเหตุทาํ ให้ติด
สารเสพติด

หน่ วยการ

ชุดการสอนแบบศู นย์ การเรียน

สาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด

ศูนย์ที" 1 ความหมายของสารเสพติด
สารเสพติด หมายถึง สารเคมีหรื อวัตถุใด ๆ เมื"อเสพเข้าสู่ ร่างกายทําให้ร่างกายและจิตใจมี
ผลดังนี
1.
2.
3.
4.
5.

มีความต้องการอย่างมากที"จะเสพสารนันต่อไปอีก
ต้องเพิ"มปริ มาณของสารเสพติดนันมากขึนเรื" อย ๆ
เมื"อหยุดใช้สารเสพติดนันจะเกิดอาการอดหรื อขาดยา
ผูเ้ สพสารเสพติดนันจะมีร่างกายทรุ ดโทรม ซูบผอม
สุ ขภาพจิตผิดปกติ

ศูนย์ที" 2 ประเภทของสารเสพติด

สารเสพติดแบ่งตามแหล่งที"เกิดได้ 2 ประเภท คือ
1. สารเสพติดจากธรรมชาติได้มาจากพืชหรื อพันธุ์ไม้ที"อยูต่ ามธรรมชาติ ได้แก่ ฝิ" น
กระท่อม รวมถึงมอร์ฟีนและเฮโรอีนซึ"งแปรสภาพมาจากฝิ" น
2. สารเสพติดสังเคราะห์จากสารเคมีและใช้แทนสารเสพติดธรรมชาติ เช่น ยาอี ยาบ้า
กาว ทินเนอร์
สารเสพติดแบ่งตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มี 5 ประเภท
1. สารเสพติดให้โทษร้ายแรงไม่มีการนํามาใช้ในทางการแพทย์ และเสี" ยงต่อการติดยาของ
ประชากรในระดับรุ นแรง เช่น ยาบ้า ยาอี เฮโรอีน
2. สารเสพติดมีประโยชน์ในการรักษาระดับน้อยถึงมาก และเสี" ยงต่อการติดยาของ
ประชากรในระดับพึงระวัง เช่น มอร์ฟีน โคเคน โคเคอีน

3. สารเสพติดให้โทษประเภทที" 2 ผสมด้วย เสี" ยงต่อการติดยาของประชากรน้อยแต่มี
อันตรายและประโยชน์ในการรักษาโรค เช่น ยาแก้ไอผสมโคเคอีน
4. สารเคมีที"ใช้ผลิตสารเสพติดประเภทที" 1 หรื อ ประเภทที" 2 เช่น อาเซติคแอนไอไดรด์
อาเซติคคลอไรด์
5. สารเสพติดให้โทษที"ไม่ได้อยูใ่ นประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา กระท่อม
เห็ดขีควาย
ศูนย์ที" 3 สาเหตุทาํ ให้ติดสารเสพติด
สาเหตุการติดสารเสพติดมี 4 สาเหตุสาํ คัญดังนี
1. ตัวบุคคล เกิดจากความอยากรู้ อยากลองเพราะคิดว่าโก้เก๋ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ใน
การใช้ยาบางชนิด ยานอนหลับ ยาแก้ปวด เมื"อใช้เป็ นประจําจะทําให้ติดได้ หรื อ อยากทํา
ตามเพื"อนโดยเฉพาะในวัยรุ่ นจะถูกชักชวนจากเพื"อน และบางครังขาดความรู้ในเรื" องโทษ
ของสารเสพติดจึงถูกหลอกลวง โดยทําเป็ นลุกกวาด ทอฟฟี" ขนมหรื อยาเสพโดยไม่รู้ตวั
2. ครอบครัวที"ขาดความรักความอบอุ่น พ่อแม่หย่าร้างหรื อมีปัญหาความรุ นแรง
ในครอบครัว เกิดความเครี ยด หรื อทําให้สมาชิกในบ้านเกิดความเบื"อหน่าย หันไปพึ"งสาร
เสพติดเพื"อระบายความทุกข์ในใจ
3. สิ" งแวดล้อม การอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที"มีการซือขายสารเสพติด หรื อมีผู้
ติดสารเสพติด อาจถูกชักชวนจากคนในชุมชนเมื"อต้องการเสพจะหาซือได้ง่าย
4. สื" อโฆษณาซึ"งมีอิทธิพลมาก สามารถสร้างแรงจูงใจที"จะเชื"อและนิยมชมชอบ
ผลิตภัณฑ์โฆษณาที"มีการแพร่ หลายตามการสื" อสารไร้พรมแดน ทังทางวิทยุ โทรทัศน์ หรื อ
สื" อสิ" งพิมพ์
ศูนย์ ที 4 โทษของสารเสพติด
1. ด้านอารมณ์และพฤติกรรม พบว่ามีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว เกิด
ความคลุม้ คลัง" อาละวาทผูอ้ ื"นเป็ นบ่อเกิดอาชญากรรม บางครังเงียบขรึ มผิดปกติ ชอบ
แยกตัวอยูค่ นเดียว เกียจคร้าน เบื"อหน่ายการเรี ยนหรื อทํางาน ง่วงนอนเป็ นประจํา ชอบคบ
เพื"อนแปลก ๆ ใหม่ ๆ

2. ด้านสุ ขภาพร่ างกาย ร่ างกายทรุ ดโทรม ทําลายประสาท สมอง ทําให้
สมรรถภาพเสื" อมลง ซูบผอม อ่อนเพลีย กลิ"นตัวแรง สกปรก ตาสู้แสงไม่ได้จึงสวมแว่น
แดด ริ มฝี ปากเขียวคลํา ตาแดง นํามุกนําตาไหล และอาจมีรอยเข็มฉีดยาตามแขนและข้อ
พับในรายที"เสพโดยฉีดเข้าเส้นเลือด

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที 3 เรือง อาหารและสารเสพติด
เวลา 15 ชัวโมง
เรือง สารเสพติด
เวลา 1 ชัวโมง
สอนวันที. ...........เดือน....................................พ.ศ...................
สาระที 1 สิ" งมีชีวติ กับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพืนฐานของสิ" งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
หน้าที"ของระบบต่าง ๆ ของสิ" งมีชีวติ ที"ทาํ งานสัมพันธ์กนั มีกระบวน
การสื บเสาะหาความรู้ สื" อสารสิ" งที"เรี ยนรู้ และนําความรู้ไปใช้ในการ
ดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ" งมีชีวติ
สาระที 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหา
ความรู้การแก้ปัญหา รู้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที"เกิดขึนส่ วนใหญ่มีรูปแบบที"
แน่นอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ขอ้ มูลและเครื" องมือที"มีอยูใ่ น
ช่วงเวลานัน ๆเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ" งแวดล้อมมีความ
เกี"ยวข้องสัมพันธ์กนั
สาระสํ าคัญ
สารเสพติดหมายถึง สารเคมีหรื อวัตถุชนิดต่าง ๆ ที"เมื"อเสพเข้าสู่ ร่างกายแล้วทําให้เกิดความ
ต้องการที"จะเสพสารนันในปริ มาณที"เพิ"มขึนอีก และไม่สามารถหยุดเสพได้ มีผลทําให้ร่างกายทรุ ด
โทรมและสภาวะทางจิตใจเปลี"ยนไป แบ่งตามแหล่งที"เกิดได้ 2 ประเภท และแบ่งตาม
พระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ 5 ประเภท
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง
1. เข้าใจความหมายของสารเสพติดได้
2. รู้และเข้าใจเกี"ยวกับประเภทของสารเสพติดได้
3. รู้และเข้าใจเกี"ยวกับสาเหตุที"ทาํ ให้ติดสารเสพติดได้
4. ตระหนักถึงโทษของสารเสพติดได้

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของสารเสพติดได้
2. บอกประเภทของสารเสพติดได้
3. บอกสาเหตุที"ทาํ ให้ติดสารเสพติดได้
4. บอกโทษของสารเสพติดได้
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของสารเสพติด
2. ประเภทของสารเสพติด
3. สาเหตุที"ทาํ ให้ติดสารเสพติด
4. โทษของสารเสพติด
คุณลักษณะทีพ งึ ประสงค์
1. มีเหตุผล
2. ยอมรับผลงานผูอ้ ื"น
3. ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
4. มีความสามัคคี
5. มีความซื"อสัตย์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนทราบ และชีแจงเกี"ยวกับบทบาท
ของนักเรี ยนในการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
2. นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนจํานวน 10 ข้อ เพื"อวัดความรู้พืนฐาน
3. สนทนากับนักเรี ยนเกี"ยวกับความหมายของสารเสพติด ประเภทของสารเสพติด สาเหตุที"
ทําให้ติดสารเสพติด และโทษของสารเสพติดว่ามีอะไรบ้าง และส่ งผลกระทบต่อร่ างกายอย่างไรบ้าง
ตามความคิดเห้ฟนของนักเรี ยน
4. นักเรี ยนและครู สร้างข้อตกลงร่ วมกัน เกี"ยวกับการปฏิบตั ิตนในการเรี ยนแต่ละศูนย์วา่
นักเรี ยนอ่านบัตรคําสั"งแล้วปฏิบตั ิตาม อ่านบัตรเนื อหา อ่านบัตรคําถาม แล้วตอบคําถามลงในแบบ
ฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย แต่ละศูนย์ใช้เวลา 10 นาที ซึ"งประกอบด้วยศูนย์
4 ศูนย์ และศูนย์สาํ รอง 1 ศูนย์ ดังนี
ศูนย์ที" 1 เรื" อง ความหมายของสารเสพติด ประกอบด้วย บัตรคําสั"ง บัตรเนือหา บัตร
คําถาม บัตรเฉลย

ศูนย์ที" 2 เรื" อง ประเภทของสารเสพติด ประกอบด้วย บัตรคําสั"ง บัตรเนือหา บัตรคําถาม
บัตรเฉลย
ศูนย์ที" 3 เรื" อง สาเหตุทาํ ให้ติดสารเสพติด ประกอบด้วย บัตรคําสั"ง บัตรเนือหา บัตร
คําถาม บัตรเฉลย
ศูนย์ที" 4 เรื" อง โทษของสารเสพติด ประกอบด้วย บัตรคําสั"ง บัตรเนื อหา บัตรคําถาม บัตร
เฉลย
ศูนย์ที" 5 เรื" อง อักษรล่องหน ประกอบด้วย บัตรคําสั"ง บัตรเนือหา บัตรเฉลย
5. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยคละนักเรี ยนเรี ยนเก่ง ปานกลางและอ่อน
อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
6. ให้นกั เรี ยนเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
7. นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มเข้าเรี ยนในแต่ละศูนย์ โดยอ่านบัตรคําสั"งแล้วปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามลําดับขันตอน ใช้เวลาศูนย์ละ 10 นาที
8. เมื"อทํากิจกรรมเสร็ จแล้ว ก่อนจะเปลี"ยนศูนย์การเรี ยนต่อไป ทุกคนในกลุ่ม
ช่วยกันจัดอุปกรณ์ในแต่ละศูนย์ให้เรี ยบร้อย
9. ครู สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนในแต่ละศูนย์ และบันทึกเพื"อ
แก้ไขหรื อพัฒนาคุณลักษณะที"พึงประสงค์
10. เมื"อทํากิจกรรมครบทุกศูนย์แล้ว นักเรี ยนทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ในแต่ละศูนย์ให้
เรี ยบร้อย
11. นักเรี ยนและครู ช่วยกันสรุ ปบทเรี ยน เรื" อง สารเสพติด ว่าสารเสพติดหมายถึง สารเคมี
หรื อวัตถุใด ๆ เมื"อเสพเข้าสู่ ร่างกายทําให้มีความต้องการที"จะเสพสารนันอีก และเพิ"มปริ มาณเพิ"มขึน
เรื" อย ๆ ทําให้ร่างกายทรุ ดโทรม สุ ขภาพจิตผิดปกติ รวมทังประเภทของสารเสพติดมี 5 ประเภท
ซึ"งล้วนแต่ให้โทษต่อร่ างกายทังสิ น และสาเหตุที"ทาํ ให้ติดสารเสพติดว่ามาจากสาเหตุหลายประการ
เช่น อยากลอง หรื อเพื"อนชักชวน นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนอย่างไรจึงจะห่างไกลสารเสพติด
12. ครู สอดแทรกคุณธรรมในคุณลักษณะที"พึงประสงค์ คือ ความสามัคคีในการทํางาน
กลุ่มโดยการช่วยเหลือซึ"งกันและกัน การตรงต่อเวลา ทํากิจกรรมให้ทนั เวลา 10 นาที ความซื"อสัตย์
ต่อตนเองและผูอ้ ื"น โดยการไม่ดูเฉลยคําตอบก่อนและไม่ลอกคําตอบเพื"อน ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที"ของตนเอง เมื"อทํากิจกรรมแต่ละศูนย์เสร็ จแล้ว ทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย
13. นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน จํานวน 10 ข้อ และเฉลยคําตอบร่ วมกัน
14. ครู แจ้งผลการทดสอบให้นกั เรี ยนทราบ ถ้าไม่ผา่ นครู จดั สอนซ่อมเสริ ม

สื อ/นวัตกรรม/แหล่ งเรียนรู้
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน เรื" อง สารเสพติด
3. แบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
การวัดและประเมินผล
วัดความรู้พืนฐาน

ทดสอบก่อนเรี ยน

แบบทดสอบก่อนเรี ยน

เกณฑ์การผ่าน

1. บอกความหมายของสาร ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิ
เสพติด
ของนักเรี ยน

แบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน ร้อยละ 80
ในศูนย์ที" 1

2. บอกประเภทของสาร
เสพติด

ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ของนักเรี ยน

แบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน ร้อยละ 80
ในศูนย์ที" 2

3.บอกสาเหตุที"ทาํ ให้ติด
สารเสพติด

ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ของนักเรี ยน

แบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน ร้อยละ 80
ในศูนย์ที" 3

4. บอกโทษของสารเสพติด ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ของนักเรี ยน

แบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน ร้อยละ 80
ในศูนย์ที" 4

5. ตระหนักถึงอันตรายจาก สังเกตพฤติกรรมการ
สารเสพติด
ทํางานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่ม

ระดับดี

แบบทดสอบหลังเรี ยน

ร้อยละ 80

วัดความก้าวหน้าทางการ
เรี ยน

ทดสอบหลังเรี ยน

กิจกรรมเสนอแนะ
ในขณะที"นกั เรี ยนทํากิจกรรม ครู ควรเดินดูการทํากิจกรรมของนักเรี ยนในแต่ละศูนย์อย่าง
ใกล้ชิด หากมีนกั เรี ยนคนใดหรื อกลุ่มใดมีปัญหา ครู ให้คาํ แนะและให้การช่วยเหลือทันที

แบบทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2

เรือง สารเสพติด
คําชีแจง ให้ นักเรียนทําเครืองหมาย X ลงในกระดาษคําตองในช่ องทีถ ูกต้ องทีส ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. เมื"อนักเรี ยนมีปัญหาควรปฏิบตั ิตน
อย่างไร
ก. อยูค่ นเดียว
ข. ปรึ กษาเพื"อน
ค. ไปเที"ยวกับเพื"อน
ง. ปรึ กษาพ่อแม่หรื อครู
2. วิธีหลีกเลี"ยงสารเสพติดที"ดีที"สุด
คือข้อใด
ก. ไม่รวมกลุ่มเพื"อนต่างวัย
ข. เล่นกีฬาให้หนักทุกวัน
ค. ไม่ทดลองเสพสารเสพติด
ง. สนใจการเรี ยนเพียงอย่างเดียว
3. สารเสพติดชนิดใดที"สกัดมาจากฝิ" น
ก. ยาบ้า
ข. เฮโรอีน
ค. ยาแก้ไอ
ง. ยานอนหลับ

4. สารเสพติดมีผลต่อระบบใดในร่ างกายมาก
ที"สุด
ก. ระบบหายใจ
ข. ระบบขับถ่าย
ค. ระบบประสาท
ง. ระบบหมุนเวียนโลหิต
5. วิธีใดเป็ นการเสี ยงติดสารเสพติดมากที"สุด
ก. ใช้จ่ายประหยัด
ข. เล่นกีฬาเป็ นประจํา
ค. เรี ยนพิเศษเป็ นประจํา
ง. คบเพื"อนแปลกหน้าเป็ นประจํา
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี"ยวกับสารเสพติด
ก. มีความต้องการเสพมากขึน
ข. เสพแล้วไม่มีผลต่อร่ างกาย
ค. ช่วยให้สังคมมีความสามัคคี
ง. มีความต้องการเสพในปริ มาณเท่าเดิม

แบบทดสอบก่อนเรียน (ต่ อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
คําชีแจง ให้ นักเรียนทําเครืองหมาย X ลงในกระดาษคําตองในช่ องทีถ ูกต้ องทีส ุ ดเพียงข้ อเดียว
7.พระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
แบ่งสารเสพติดออกเป็ นกี"ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
8. สาเหตุสาํ คัญที"ทาํ ให้วยั รุ่ นในปัจจุบนั ติดสิ" ง
เสพติด คือข้อใด
ก. ถูกหลอก
ข. อยากลอง
ค. เพื"อนชักชวน
ง. เจ็บป่ วยทางกาย

9.เพราะเหตุใดผูท้ ี"ติดสารเสพติดจึงเกิดโรคต่างๆ
ได้ง่าย
ก. จิตใจอ่อนไหวง่าย
ข. ชอบเก็บตัวอยูค่ นเดียว
ค. ร่ างกายไม่มีภูมิคุม้ กัน
ง. ใช้เข็มฉีดยาร่ วมกับผูอ้ ื"น
10.สารเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงไม่มีการ
นํามาใช้ทางการแพทย์หมายถึงสารเสพติด
ประเภทใด
ก. ประเภทที" 1
ข. ประเภทที" 2
ค. ประเภทที" 3
ง. ประเภทที" 4

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2

เรือง สารเสพติด

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ง
ค
ข
ค
ง
ก
ง
ข
ค
ก

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรคําสั ง

ศูนย์ ที 1 ความหมายของสารเสพติด

1.
2.
3.
4.

อ่านบัตรเนือหาและอภิปรายร่ วมกัน
อ่านบัตรคําถามและตอบคําถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
เมื"อตอบคําถามเสร็ จแล้ว ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
สมาชิกทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยก่อนจะเปลี"ยนศูนย์การเรี ยน
ต่อไป
5. ห้ามหยิบของชินใด ๆ ไปด้วย ยกเว้นแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน

พวกเราจะปฏิบตั ิ
ตามคําสั"งครับ

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรเนือ หา

ศูนย์ ที 1 ความหมายของสารเสพติด
สารเสพติด หมายถึง สารเคมีหรื อวัตถุใด ๆ
เมื"อเสพเข้าสู่ ร่างกายทําให้ร่างกายและจิตใจมีผลดังนี
1. มีความต้องการอย่างมากที"จะเสพสารนันต่อไปอีก
2. ต้องเพิ"มปริ มาณของสารเสพติดนันมากขึนเรื" อย ๆ
3. เมื"อหยุดใช้สารเสพติดนันจะเกิดอาการอดหรื อขาดยา
4. ผูเ้ สพสารเสพติดนันจะมีร่างกายทรุ ดโทรม ซูบผอม
5. สุ ขภาพจิตผิดปกติ

26 มิถุนายน ของทุกปี วันต่อต้านยาเสพติด

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

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

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรคําถาม
ศูนย์ ที 1 ความหมายของสารเสพติด
คําชีแจง
................1.
................2.
................3.

ให้ จับคู่ข้อความทีม ีความหมายสั มพันธ์ กนั
ได้รับผลกระทบจากสารเสพติดมากที"สุด ก. รับประทาน ดม สู บ ฉีด
ผลเสี ยต่อร่ างกาย
ข. ระบบประสาท
สารเสพติด
ค. ถูกหลอกลวงให้ไปข้องเกี"ยว
สารเสพติด
................4. ความไม่รู้
ง. สารเคมีหรื อวัตถุใด ๆเมื"อเสพเข้าไป
แล้วเกิดผลเสี ยต่อร่ างกาย
................5. วิธีการเสพสารเสพติด
จ. ซูบผอม เป็ นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย

รู ปคนติดสารเสพติด

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2

เรือง สารเสพติด
บัตรเฉลย
ศูนย์ ที 1 ความหมายของสารเสพติด
ข้ อ
เฉลย
1
ข
2
จ
3
ง
4
ค
5
ก

ไชโย.....ถูกทุกข้อเลย

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด

บัตรคําสั ง

ศูนย์ ที 2 ประเภทของของสารเสพติด

1.
2.
3.
4.

อ่านบัตรเนือหาและอภิปรายร่ วมกัน
อ่านบัตรคําถามและตอบคําถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
เมื"อตอบคําถามเสร็ จแล้ว ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
สมาชิกทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยก่อนจะเปลี"ยนศูนย์การเรี ยน
ต่อไป
5. ห้ามหยิบของชินใด ๆ ไปด้วย ยกเว้นแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน

เราจะตรงต่อเวลาครับ

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรเนือ หา

ศูนย์ที 2 ประเภทของของสารเสพติด

สารเสพติดแบ่งตามแหล่งที"เกิดได้ 2 ประเภท คือ
1. สารเสพติดจากธรรมชาติได้มาจากพืชหรื อพันธุ์ไม้ที"อยูต่ ามธรรมชาติ ได้แก่ ฝิ" น
กัญชา กระท่อม รวมถึงมอร์ ฟีนและเฮโรอีนซึ"งแปรสภาพมาจากฝิ" น
2. สารเสพติดสังเคราะห์จากสารเคมีและใช้แทนสารเสพติดธรรมชาติ เช่น ยาอี ยาบ้า
กาว ทินเนอร์
สารเสพติดแบ่ งตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 มี 5 ประเภท
6. สารเสพติดให้โทษร้ายแรงไม่มีการนํามาใช้ในทางการแพทย์ และเสี" ยงต่อการติดยาของ
ประชากรในระดับรุ นแรง เช่น ยาบ้า ยาอี เฮโรอีน
7. สารเสพติดมีประโยชน์ในการรักษาระดับน้อยถึงมาก และเสี" ยงต่อการติดยาของ
ประชากรในระดับพึงระวัง เช่น มอร์ฟีน โคเคน โคเคอีน
8. สารเสพติดให้โทษประเภทที" 2 ผสมด้วย เสี" ยงต่อการติดยาของประชากรน้อยแต่มี
อันตรายและประโยชน์ในการรักษาโรค เช่น ยาแก้ไอผสมโคเคอีน
9. สารเคมีที"ใช้ผลิตสารเสพติดประเภทที" 1 หรื อ ประเภทที" 2 เช่น อาเซติคแอนไอไดรด์
อาเซติคคลอไรด์
10. สารเสพติดให้โทษที"ไม่ได้อยูใ่ นประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา กระท่อม
เห็ดขีควาย

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรคําถาม

ศูนย์ ที 2 ประเภทของสารเสพติด
คําชีแจง ให้ นักเรียนทําเครืองหมาย X ข้ อทีถ ูกทีสุดเพียงข้ อเดียว
1. สารเสพติดใดเป็ นสารสังเคราะห์
ก. กัญชา
ข. เฮโรอีน
ค. ทินเนอร์
ง. เห็ดขีควาย
2. ยาแก้ไอ เป็ นสารเสพติดประเภทใด
ก. ประเภทที" 4
ข. ประเภทที" 3
ค. ประเภทที" 2
ง. ประเภทที" 1
3. สารเสพติดใดอยูใ่ นประเภทที" 1
ก. ยาบ้า ยาอี เฮโรอีน
ข. มอร์ฟีน โคเคน โคเคอีน
ค. กัญชา กระท่อม เห็ดขีควาย
ง. ยาแก้ไอ ยานอนหลับ กัญชา

4. สารเสพติดจากธรรมชาติคือข้อใด
ก. ฝิ" น
ข. ยาแก้ไอ
ค. โคเคอีน
ง. ทินเนอร์
5. พระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
แบ่งสารเสพติดออกเป็ นกี"ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท
ง. 6 ประเภท

ชุดการสอนแบบศู นย์ การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชันมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรเฉลย

ศูนย์ ที 2 ประเภทของสารเสพติด
ข้ อ
1
2
3
4
5

เฉลย
ค
ข
ก
ก
ค
เก่งจังเลย...ตอบถูกอีกแล้ว

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรคําสั ง

ศูนย์ ที 3 สาเหตุทาํ ให้ ติดสารเสพติด

1.
2.
3.
4.

อ่านบัตรเนือหาและอภิปรายร่ วมกัน
อ่านบัตรคําถามและตอบคําถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
เมื"อตอบคําถามเสร็ จแล้ว ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
สมาชิกทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยก่อนจะเปลี"ยนศูนย์การเรี ยน
ต่อไป
5. ห้ามหยิบของชินใด ๆ ไปด้วย ยกเว้นแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน

เราจะทําตามข้อตกลงครับ

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรเนือ หา

ศูนย์ ที 3 สาเหตุทาํ ให้ ติดสารเสพติด
สาเหตุการติดสารเสพติดมี 4 สาเหตุสาํ คัญดังนี
1. ตัวบุคคล เกิดจากความอยากรู้ อยากลองเพราะคิดว่าโก้เก๋ รู้เท่าไม่ถึง
การณ์ในการใช้ยาบางชนิด ยานอนหลับ ยาแก้ปวด เมื"อใช้เป็ นประจําจะทําให้ติดได้ หรื อ
อยากทําตามเพื"อนโดยเฉพาะในวัยรุ่ นจะถูกชักชวนจากเพื"อน และบางครังขาดความรู้ใน
เรื" องโทษของสารเสพติดจึงถูกหลอกลวง โดยทําเป็ นลุกกวาด ทอฟฟี" ขนมหรื อยาเสพโดย
ไม่รู้ตวั
2. ครอบครัวที"ขาดความรักความอบอุ่น พ่อแม่หย่าร้างหรื อมีปัญหาความรุ นแรง
ในครอบครัว เกิดความเครี ยด หรื อทําให้สมาชิกในบ้านเกิดความเบื"อหน่าย หันไปพึ"งสาร
เสพติดเพื"อระบายความทุกข์ในใจ
3. สิ" งแวดล้อม การอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที"มีการซือขายสารเสพติด หรื อมีผู้
ติดสารเสพติด อาจถูกชักชวนจากคนในชุมชนเมื"อต้องการเสพจะหาซือได้ง่าย
4. สื" อโฆษณาซึ"งมีอิทธิพลมาก สามารถสร้างแรงจูงใจที"จะเชื"อและนิยมชมชอบ
ผลิตภัณฑ์โฆษณาที"มีการแพร่ หลายตามการสื" อสารไร้พรมแดน ทังทางวิทยุ โทรทัศน์ หรื อ
สื" อสิ" งพิมพ์

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรคําถาม

ศูนย์ ที 3 สาเหตุทาํ ให้ ติดสารเสพติด
คําชีแจง ให้ ทาํ เครืองหมาย หน้ าข้ อทีถ ูก ทําเครืองหมาย X หน้ าข้ อทีผ ดิ
................1. ครอบครัวที"ขาดความอบอุ่นเป็ นสาเหตุของการติดสารเสพติดได้

.............. 2. สิ" งแวดล้อมไม่มีผลกระทบต่อการติดสารเสพติด
.................3. วัยรุ่ นเป็ นวัยที"ถูกชักชวนในการเกี"ยวข้องกับติดสารเสพติดมากที"สุด
.................4. สารเสพติดสามารถช่วยระบายความทุกข์ได้
.................5. ผลกระทบจากสารเสพติดทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรม

สารเสพติดเป็ นภัยต่อชีวติ
เป็ นพิษต่อสังคม

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด

บัตรเฉลย
ศูนย์ ที 3 สาเหตุทาํ ให้ ติดสารเสพติด
ข้ อ
1
2
3
4
5

เฉลย

X

X

เก่งจังเลย...ตอบถูกอีกแล้ว

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรคําสั ง

ศูนย์ ที 4 โทษของสารเสพติด

1.
2.
3.
4.

อ่านบัตรเนือหาและอภิปรายร่ วมกัน
อ่านบัตรคําถามและตอบคําถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
เมื"อตอบคําถามเสร็ จแล้ว ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
สมาชิกทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยก่อนจะเปลี"ยนศูนย์การเรี ยน
ต่อไป
5. ห้ามหยิบของชินใด ๆ ไปด้วย ยกเว้นแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน

เราจะช่วยกันทํางานครับ

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรเนือ หา
ศูนย์ ที 4 โทษของสารเสพติด

1. ด้านอารมณ์และพฤติกรรม พบว่ามีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว เกิด
ความคลุม้ คลัง" อาละวาทผูอ้ ื"นเป็ นบ่อเกิดอาชญากรรม บางครังเงียบขรึ มผิดปกติ
ชอบแยกตัวอยูค่ นเดียว เกียจคร้าน เบื"อหน่ายการเรี ยนหรื อทํางาน ง่วงนอนเป็ นประจํา
ชอบคบเพื"อนแปลก ๆ ใหม่ ๆ
2. ด้านสุ ขภาพร่ างกาย ร่ างกายทรุ ดโทรม ทําลายประสาท สมอง ทําให้
สมรรถภาพเสื" อมลง ซูบผอม อ่อนเพลีย กลิ"นตัวแรง สกปรก ตาสู้แสงไม่ได้จึงสวมแว่น
แดด ริ มฝี ปากเขียวคลํา ตาแดง นํามุกนําตาไหล และอาจมีรอยเข็มฉีดยาตามแขนและข้อ
พับในรายที"เสพโดยฉีดเข้าเส้นเลือด
รู ปคนติดสารเสพติด

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรคําถาม
ศูนย์ ที 4 โทษของสารเสพติด

คําชีแจง ให้ นักเรียนเติมข้ อความลงในช่ องว่างให้ ถูกต้ อง
1. ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย เป็ นการแสดงออกทางด้านใด....................
2. ชอบเก็บตัวเงียบคนเดียวเป็ นการแสดงออกทางด้านใด.............................
3. ตามแขนหรื อข้อพับมีรอยแผลเป็ นเกิดจากการเสพสารเสพติดโดยวิธีใด........
4. โทษของสารเสพติดต่อสุ ขภาพจะส่ งผลอย่างไร..........................................
5. สุ ขอนามัยทางร่ างกายผูท้ ี"ติดสารเสพติดมักจะเป็ นอย่างไร..........................

สารเสพติด...อันตรายอย่าเข้า
ไปยุง่ เกี"ยวนะครับ

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรเฉลย
ศูนย์ ที 4 โทษของสารเสพติด
ข้ อ
1
2
3
4
5

เฉลย
อารมณ์
พฤติกรรม
ฉีด
ทรุ ดโทรม ซู บผอม อ่อนเพลีย
กลิน ตัวแรง สกปรก

เก่งจังเลย...ตอบถูกอีกแล้ว

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรคําสั ง

ศูนย์ที 5 เกมฝึ กสมองประลองเชาว์ “อักษรล่องหน”
1.
2.
3.
4.

อ่านบัตรเนือหาและอภิปรายร่ วมกัน
อ่านบัตรคําถามและตอบคําถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
เมื"อตอบคําถามเสร็ จแล้ว ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
สมาชิกทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยก่อนจะเปลี"ยนศูนย์การเรี ยน
ต่อไป
5. ห้ามหยิบของชินใด ๆ ไปด้วย ยกเว้นแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
เรามาเล่นเกม
สนุก ๆ กันเถอะครับ

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
บัตรเนือ หา
ศูนย์ที 5 เกมฝึ กสมองประลองเชาว์ “อักษรล่องหน”

วิธีเล่น เล่นโดยการเติมตัวอักษรลงไปบนเส้นประ (......)
ที"ให้มาให้ครบ โดยมีหลักการว่า 1 เส้นสามารถเติมได้เพียง 1 ตัวอักษร
เมื"อเติมได้ครบจะได้เป็ นชื"อ “สารเสพติด”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

..โ..... ....... ....... ....... ..อี..... .......
=
........ ....... .....อี...
=
...อ..... ....... ...เ.... ....... ....... ..ค.....
=
...ทิ.... ....... ....... ....... ...อ.... .......
=
....... ....... ...โ.... ....... ....... ...น....
=
...กั.... ....... ...ช.... .......
=
....... ....... ....... ...... ....... ....... ........ ....... ....... =
...ย.... ....... ...บ.... .......
=
...ก.... ....... ....... ...ท่.... ....... .......
=
....... ....... ....น... ....... ....... ....... ..ลั..... ...... =

ชุ ดการสอนแบบศู นย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2

เรือง สารเสพติด
บัตรเฉลย

ศูนย์ ที 5 เกมฝึ กสมองประลองเชาว์ “อักษรล่องหน”

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
โคเคอีน
มอร์ฟีน
ยาอี
ทินเนอร์
เฮโรอีน
กัญชา
แอมเฟตามีน
ยาบ้า
กระท่อม
ยานอนหลับ
เล่นกับเพื"อน ๆ สนุกจังครับ

แบบฝึ กปฏิบตั ิ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที" 2
เรื" อง สารเสพติด
ชื"อ.....................................สกุล...........................แลขที"........วันที"........เดือน.....................พ.ศ..............
ทดสอบก่อนเรี ยน
ข้อ ก ข ค ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
ทดสอบหลังเรี ยน
ข้อ ก ข ค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

ง

แบบทดสอบหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที 3 อาหารและสารเสพติด

เรือง สารเสพติด
คําชีแจง ให้ นักเรียนทําเครืองหมาย X ลงในกระดาษคําตองในช่ องทีถ ูกต้ องทีส ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี"ยวกับสารเสพติด
ก. เสพแล้วไม่มีผลต่อร่ างกาย
ข. มีความต้องการเสพเพิ"มมากขึน
ค. ช่วยให้สังคมมีความสามัคคี
ง. มีความต้องการเสพปริ มาณเท่าเดิม
2. พระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 แบ่งสารเสพติดออกเป็ นกี"ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
3. สารเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงไม่มีการ
นํามาใช้ทางการแพทย์หมายถึงสารเสพติด
ประเภทใด
ก. ประเภทที" 1
ข. ประเภทที" 2
ค. ประเภทที" 3
ง. ประเภทที" 4

4. สารเสพติดชนิดใดสกัดมาจากฝิ" น
ก. ยาบ้า
ข. เฮโรอีน
ค. ยาแก้ไอ
ง. ยานอนหลับ
5. สาเหตุสาํ คัญที"ทาํ ให้วยั รุ่ นในปัจจุบนั ติดสาร
เสพติด คือข้อใด
ก. อยากลอง
ข. ถูกหลอก
ค. เพื"อนชักชวน
ง. เจ็บป่ วยทางกาย
6. เมื"อนักเรี ยนมีปัญหาควรปฏิบตั ิตนอย่างไร
ก. อยูค่ นเดียว
ข. ปรึ กษาเพื"อน
ค. ปรึ กษาพ่อแม่หรี อครู
ง. ไปเที"ยวกับเพื"อน

แบบทดสอบหลังเรียน (ต่ อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที 3 อาหารและสารเสพติด

เรือง สารเสพติด
คําชีแจง ให้ นักเรียนทําเครืองหมาย X ลงในกระดาษคําตองในช่ องทีถ ูกต้ องทีส ุ ดเพียงข้ อเดียว
7. วิธีใดเป็ นการเสี" ยงต่อสารเสพติดมากที"สุด
ก. เล่นกีฬาเป็ นประจํา
ข. เรี ยนพิเศษเป็ นประจํา
ค. ไม่ทดลองเสพสารเสพติด
ง. คบเพื"อนแปลกหน้าเป็ นประจํา
8.วิธีหลีกเลี"ยงการติดสารเสพติดที"ดีที"สุด
คือข้อใด
ก. เล่นกีฬาให้หนักทุกวัน
ข. สนใจการเรี ยนอย่างเดียว
ค. ไม่ทดลองเสพสารเสพติด
ง. ไม่รวมกลุ่มเพื"อนต่างวัย

9. เพราะเหตุใดผูท้ ี"ติดสารเสพติดจึงเกิดโรคต่างๆ
ได้ง่าย
ก. ไม่สนใจดูแลตัวเอง
ข. ร่ างกายไม่มีภูมิคุม้ กัน
ค. ใช้เข็มฉีดยาร่ วมกับผูอ้ ื"น
ง. ชอบเก็บตัวอยูค่ นเดียว
10. สารเสพติดมีผลต่อระบบใดในร่ างกายมาก
ที"สุด
ก. ระบบหายใจ
ข. ระบบขับถ่าย
ค. ระบบประสาท
ง. ระบบหมุนเวียนโลหิต

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 32101
หน่ วยที 3 อาหารและสารเสพติด ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2

เรือง สารเสพติด

ข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ข
ง
ก
ข
ก
ค
ง
ค
ข
ค

แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
คําชีแจง ใส่ เครืองหมาย .....ในช่ องรายการทีน ักเรียนปฏิบัติ และ
นักเรียนไม่ ปฏิบัติ
เลขที"
รายการประเมิน
รวม

มี
ใฝ่ ซื"อสัตย์ มีจิต
มุ่งมัน"
วินยั เรี ยนรู้ สุ จริ ต สาธารณะ ในการ
ทํางาน

5

x ในช่ องรายการที
สรุ ป
ผลการ
ระดับ
ประเมิน
คุณภาพ
3
ผ่าน/ไม่ผา่ น

1
2
3
4
5
1. เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง นักเรี ยนผ่าน 5 รายการ ระดับ ดีเยีย" ม
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง นักเรี ยนผ่าน 3-4 รายการ ระดับ ดี
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง นักเรี ยนผ่าน 1-2 รายการ ระดับ ปรับปรุ ง
2. เกณฑ์การผ่านอยูใ่ นระดับดี
(ลงชื"อ)

ผูป้ ระเมิน

(นางสุ มาลัย มัทธิกนั ต์)
ครู ชาํ นาญการ โรงเรี ยนบ้านสวนหอม

แบบบันทึกคะแนนการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
หลัง
ก่อน
ระหว่างเรี ยน
ค่า
เรี ยน
เรี ยน ความแตกต่าง
10
ศูนย์ที" ศูนย์ที" ศูนย์ที" ศูนย์ที"
รวม
10
D
D2
1
2
3
4
5
5
5
5
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เลขที"

แบบบันทึกคะแนนการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปี ที 2
เรือง สารเสพติด
หลัง
ก่อน
ระหว่างเรี ยน
ค่า
เรี ยน
เรี ยน ความแตกต่าง
10
ศูนย์ที" ศูนย์ที" ศูนย์ที" ศูนย์ที"
รวม
10
D
D2
1
2
3
4
5
5
5
5
20

16
17
18
รวม
คะนน
เฉลี"ย
ร้อยละ

t=

S.D.

(ลงชื"อ)

ผูก้ รอกคะแนน
(นางสุ มาลัย มัทธิกนั ต์)
ครู ชาํ นายการ โรงเรี ยนบ้านสวนหอม

