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ค ำน ำ 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติด 
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ตาม
ความสนใจและภารกิจของตัวเอง โดยสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ทุกคน ทุกสถานที่ และทุกเวลา ลดก
การเข้ารับการประชุม อบรม และพัฒนานอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณของส่วน
ราชการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษา ท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาลดการทิ้ง
ห้องเรียน นักเรียน และพ้ืนที่ปฏิบัติงานลง โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติด 
จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรท างการศึกษาตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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หลักสูตร 

กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยำเสพติด 
 

รหัส TEPE-๕๘๓๐๒ 
ชื่อหลักสูตรรำยวิชำ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติด 
 
วิทยำกร 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 
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รำยละเอียดหลักสูตร 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด การวิเคราะห์ความสอดคล้อง
สาระการเรียนรู้เรื่องสารเสพติดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด กิจกรรมการเสริมหลักสูตรใน
การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด และการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกัน
การใช้สารเสพติด 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

๑. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดได้ 
๒. วิเคราะห์ความสอดคล้องสาระการเรียนรู้เรื่องสารเสพติดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได ้
๓. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดได ้
๔. ออกแบบกิจกรรมการเสริมหลักสูตรในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดได ้
๕. ระบุวิธีการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดได้ 

 
สำระกำรอบรม 

ตอนที่ ๑ แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 
ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้เรื่องสารเสพติดกับการเสริมสร้างทักษะใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักรราช ๒๕๕๑ 
ตอนที่ ๓ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 
ตอนที่ ๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 
ตอนที่ ๕ การจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 

 
กิจกรรมกำรอบรม 

๑. ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม 
๒. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๓. ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
๔. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ 
๕. ท าใบงาน/กิจกรรมที่ก าหนด 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๔ | ห น้ า  
 

๖. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีสนใจ 
๗. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับอบรมกับวิทยากรประจ าหลักสูตร 
๘. ท าแบบทดสอบหลังอบรม 

 
สื่อประกอบกำรอบรม  

๑. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ใบความรู ้
๓. วีดิทัศน์ 
๔. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียงข้อง 
๕. กระดานสนทนา (Web board) 
๖. ใบงาน 
๗. แบบทดสอบ 

 
กำรวัดผลและประเมินผลกำรอบรม 

 วิธีการวัดผล 
๑. การทดสอบก่อนและหลังการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลังเรียน

ไม่น้อยกว่า ร้อย ๗๐ 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่ก าหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา 
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หลักสูตร TEPE-58302 

หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติด 
 
เค้าโครงเนื้อหา 

ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
 เรื่องท่ี ๑.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติด 
 เรื่องท่ี ๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับทักษะชีวิต 
 เรื่องท่ี ๑.๓ แนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 
 แนวคิด 

๑. ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติดและแนวคิดเก่ียวกับทักษะชีวิต เพื่อเป็นแนวทาง
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนรู้  

๒. ผู้สอนควรทราบแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่จ าเป็นต้องอาศัยรูปแบบที่หลากหลาย 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
๑. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติดได้ 
๒. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับทักษะชีวิตได้ 
๓. สรุปแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตได ้

 

ตอนที่ ๒ กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของสำระกำรเรียนรู้เรื่องสำรเสพติดกับกำร
เสริมสร้ำงทักษะชีวิตในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรรำช ๒๕๕๑  

เรื่องท่ี ๒.๑ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เรื่องที่ ๒.๒ ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้แกนกลางเรื่องสารเสพติดกับการเสริมสร้างทักษะ

ชีวิตในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
แนวคิด 
๑. ครคูวรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได่
แก่ ๑)ความสามารถในการสื่อสาร ๒)ความสามารถในคิด ๓)ความสามารถในการแก้ปัญหา ๔)ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต ๕)ความสามารถใช้การเทคโนโลยี 
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๒. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วย ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ ๑)ภาษาไทย ๒)คณิตศาสตร์ ๓)วิทยาศาสตร์ ๔)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕)สุขศึกษา
และพลศึกษา ๖)ศิลปะ ๗)การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘)ภาษาต่างประเทศ ซึ่งก าหนดสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้ วัด ครูจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจสาระเรียนรู้
แกนกลางเรื่องสารเสพติดอย่างถ่องแท้ จึงสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
๑. ระบุสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได ้
๒. วิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้แกนกลางเรื่องสารเสพติดในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได ้
 

ตอนที่ ๓ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกัน
กำรใช้สำรเสพติด 

เรื่องท่ี ๓.๑ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 เรื่องท่ี ๓.๒ สื่อและแหล่งการเรียนรู้  

เรื่องท่ี ๓.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ 
แนวคิด 
๑. ครูควรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการสอนต่างๆ เพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต ๔ องค์ประกอบ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ได้แก่ ๑)การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ๒)การวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ๓)การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ๔)การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

๒. สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด ช่วยสร้าง
ความสนใจ ประหยัดเวลาในการสอน ขยายประสบการณ์จากบทเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาและ
ความคงทนในการเรียนรู้ 

๓. สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ครูต้องวิเคราะห์คุณสมบัติก่อนการใช้และ
ประเมินผลหลังการใช้ รวมทั้งควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดควรประเมินให้ครบทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ 
และการปฏิบัติ  

๕. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้มีหลากหลาย ครูควรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
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๑. อธิบายแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างทักษะชีวิติเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดได้ 
๒. อธิบายความส าคัญของสื่อและแหล่งการเรียนรู้ได้ 
๓. วิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติของสื่อการเรียนรู้ได้ 
๔. บอกแนวทางการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดได้ 
๕. อธิบายลักษณะการประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
๖. สรุปแนวทางการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ได้ 

 

ตอนที่ ๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตรในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
เรื่องที่ ๔.๑ ลักษณะและความส าคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือ

ป้องกันการใช้สารเสพติด 
เรื่องท่ี ๔.๒ แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 

 แนวคิด 
๑. ครูควรมีความรู้เกี่ยวกับลักษะและความส าคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 
๒. ครูควรทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต

ในการป้องกันการใช้สารเสพติดได้เป็นอย่างดี เช่น การรณรงค์การป้องกันการใช้สารเสพติด การจัดสัปดาห์
ป้องกันการใช้สารเสพติด เป็นต้น  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครูมีผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
๑. อธิบายลักษณะและความส าคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกัน

การใช้สารเสพติดได้ 
๒. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดได้ 

 

ตอนที่ ๕ โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
 เรื่องท่ี ๕.๑ ความส าคัญและขอบข่ายของโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 
 เรื่องท่ี ๕.๒ การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 

แนวคิด 
๑. ครูควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 

ซึ่งประกอบการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด และการจัดการ
เรียนการสอน  

๒. ครูควรมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการ
ใช้สารเสพติดในโรงเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้สารเสพติดที่มั่นคง
และยั่งยืนได ้
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
๑. อธิบายความส าคัญและขอบข่ายของการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สาร

เสพติดได ้
๒. อธิบายการด าเนินงานการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดใน

โรงเรียนได้ 
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ตอนที่ ๑ แนวคดิเก่ียวกับการเสริมสร้างทักษะชีวติเพ่ือป้องกันการใช้ 

สารเสพตดิ 

เรื่องที่ ๑.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติด 
องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ค าจ ากัดความของสารเสพติด หมายถึง ยา สาร หรือวัตถุใด ซึ่งเมื่อ

เสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ความหมายยาเสพติดไว้ว่า สารหรือยาที่

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติหรือสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการกิน ดม สูบ ฉีด หรือ
วิธีการใดๆ แล้ว จะท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและ
จิตในอย่างรุ่นแรงและต่อเนื่อง มีอาการอยากยา เมื่อขาดยาต้องเพ่ิมขนาดการเสพเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สุขภาพ
โดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง  

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ให้ความหมายไว้ว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อ
เสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและ
จิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนาด การเสพขึ้นเป็นล าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการ
เสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึง
พืช หรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และ
สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่
หมายความถงึยาสามัญประจ าบ้านบางต ารับ ตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 

สารเสพติดจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง สามารถแบ่งได้ ๔ ประเภท ดังนี้ 
๑. ประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท กระตุ้นการท างานของสมอง หัวใจ ท าให้หัวใจ เต้น

แรงและเร็ว ความดันเลือดขึ้นสูง ไม่หลับไม่นอน ไม่หิว หากเสพมากท าให้มีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย 
หวาดระแวง ก้าวร้าว อาละวาด ท าร้ายผู้อื่น ยาเสพติดประเภทนี้ ได้แก่ ยาบ้า ยาอี ยาเลิฟ โคเคน เป็นต้น 

๒. ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท กดการท างานของกล้ามเนื้อ ศูนย์ควบคุมการหายใจ และ
สมอง ส่วนที่ควบคุมความคิด ท าให้เซื่องซึม ง่วง สะสืมสะลือ ปฏิกิริยาโต้ตอบช้าควบคุมตัวเองไม่ได้ มือสั่น 
ขนลุก คลื่นไส้ ตัดสินใจผิดพลาด หากขาดยาจะมีอาการกระวนกระวายอาละวาด ท าร้ายผู้อ่ืน ยาเสพติด
ประเภทนี้ ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด รวมทั้งสาร
ระเหย เช่น ทินเนอร์ แลกเกอร์ เบนซิน เป็นต้น 

๓. ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาท มีผลต่อสมองส่วนรับรู้ ท าให้การรับรู้ทางประสาทสัมผัส
แปรปรวน ความจ าระยะสั้นและความนึกคิดเสื่อม การกะระยะผิด ความรู้สึกเกี่ยวกับเวลาเปลี่ยนไป หากเสพ
มากท าให้มีอาการประสาทหลอน รับรู้เสียงและภาพเปลี่ยนแปลงไป เช่น เห็นภาพหลอน ได้ยินเสียงประหลาด 
หวาดผวา ป่วยเป็นโรคจิต ยาเสพติดประเภทนี้ ได้แก่ ยาเค แอลเอสดี เห็ดขี้ควาย เป็นต้น 
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๔. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน ออกฤทธิ์ผสมผสานทั้งกดและหลอนขึ้นอยู่กับขนาดและ
ระยะเวลาของการเสพ ท าให้หวาดระแวง ความคิดสับสน เห็นภาพลวงตา ควบคุมตนเองไม่ได้ สุดท้ายจะ
กลายเป็นโรคจิต ยาเสพติดประเภทนี้ ได้แก่ กัญชา 

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด การด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด/ผู้ติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงจาก ๑๓๒,๔๔๗ คน ในปี ๒๕๕๓ เป็นต้น ๑๘๖,๗๔๗ 
คน ในปี ๒๕๕๔ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ได้มีการจัดท าแผนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขึ้นวาระ
แห่งชาติส่งผลให้มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาเพ่ิมสูงขึ้นมากถึง ๔๒๐,๒๐๙ คนในปี ๒๕๕๕ และ ๔๑๖,๘๗๓ คน
ในปี ๒๕๕๖ ส าหรับปี ๒๕๕๗ สามารถน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดรักษาจ านวน ๓๐๓,๕๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๑.๒ ของเป้าหมายที่ต้องการลดจ านวนผู้เสพยาทั่วประเทศจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ คน 

ส าหรับอัตราผู้เข้ารับการรักษาต่อประชากร หรือความชุกของปัญหายาเสพติดซึ่งเป้นตัวชี้บความ
รุนแรงของปัญหาแพร่ระบาดในพ้ืนที่ภาพรวม พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๒๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ 
คน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๒๙ คน ๖๕ คน ๖๔ คน ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ และในปี ๒๕๕๗ เหลือ ๔๗ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา กลุ่มหลักของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายังคงเป็นเด็กและเยาวชน
ที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๔ ปีมากที่สุด โดยในปี ๒๕๕๗ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ ๔๕.๐ ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ ๔๙.๙ กลุ่มอายุระหว่าง ๒๕-๒๙ ปี มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ ๑๗.๗ ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่าน
มามากนัด และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี พบว่ามีสัดส่วนไม่มากก็ตาม แต่เป็นกลุ่มที่
น่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นวัยที่ยังไม่รู้จักการใช้เหตุผลในการตัดสินใจที่ดี โดยพบการเข้ามาบ าบัดในเกือบทุก
จังหวัด ยาเสพติดที่เด็กกลุ่มนี้ใช้ คือ ยาบ้า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน จากร้อยละ ๕๑.๓ ในปี ๒๕๕๓ เป็น
ร้อยละ ๖๘.๕ ในปี ๒๕๕๗ รองลงมาคือ กัญชา มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกันจากร้อยละ ๑๐.๕ ในปี ๒๕๕๓ เป็น
ร้อยละ ๑๗.๓ ในปี ๒๕๕๗  
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สารเสพติด หมายถึง ยา สาร หรือวัตถุใด ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม
ก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุ ๑๕-๒๔ ปี และเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วง เด็กและ
เยาวชนเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต ทุกภาคส่วนและผู้สอนเองควรต้องมีความรู้และ
ช่วยกันหาทางป้องกันและแก้ไข เป็นส่วนช่วยให้ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้เป็นอย่างดี 
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เรื่องที่ ๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต 
 ทักษะชีวิต (Life Skill) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ หมายถึง 

ความสามารถในการปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้องในการที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในชีวิต ประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 องค์ประกอบของทักษะชีวิต ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ประกอบด้วย ๑๐ ประการ ดังนี้ 
๑. การตัดสินใจ(Decision Making) เป็นสิ่งที่น าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราว

ต่างๆ ในชีวิต ซึ่งถ้ามีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการกระท าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีการ
ประเมินทางเลือกและผลจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้นๆ จะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน 

๒. การแก้ปัญหา(Problem Solving) เป็นความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข 

๓. ความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking) เป็นความสามารถในการคิดที่จะเป็นส่วน
ช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือค้นหาทางเลือกต่างๆ รวมทั้ งผลที่จะเกิดขึ้นใน
แต่ละทางเลือก และสามารถน าประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

๔. ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ(Critical Thinking) เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และประเมินปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีอยู่รอบตัวเราที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 

๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Communication) เป็นความสามารถ
ในการใช้ค าพูดและท่าทางเพ่ือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การแสดงความต้องการ การแสดงความชื่นชม การ
ขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ 

๖. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล(Interpersonal Relationship Skills) 
เป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน และความสามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้
ยืนยาว 

๗. ความตระหนักในตนเอง(Self-Awareness) เป็นความสามารถของบุคคลด้านความ
เข้าใจจุดดี จุดด้อยของตนและผู้อ่ืน ผู้ที่มีความตระหนักรู้ในตนจะเป็นผู้ที่มีจิตใจดี มีสัมพันธภาพกับคนรอบ
ข้างและสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างเป็นมิตร 

๘. ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน(Empathy) เป็นความสามารถในการเข้าใจความเหมือน
หรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว 
อาชีพ ฯลฯ ช่วยให้สามารถยอมรับบุคคลอ่ืนที่ต่างจากเรา เกิดการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนที่ด้อยกว่า หรือได้รับ
ความเดือดร้อน เช่น ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

๙. การจัดการกับอารมณ์ (Coping with Emotions) เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธ 
และความเศร้าโศก ที่ส่งผลทางต่อร่างกาย และจิตใจได้อย่างเหมาะสม 
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๑๐. การจัดการกับความเครียด(Coping with Stress) เป็นความสามารถในการรับรู้ถึง
สาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียด แนวทางในการควบคุมระดับความเครียดเพ่ือให้เกิดการ
เบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพ 

ส่วนส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิต ส าหรับผู้เรียนไว้ ๔ 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง การรู้ความถนัด ความสามารถ 

จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ
ในตนเองและผู้อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูล 

ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและ
ข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างสร้างสรรค์ 

๓. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของ

บุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้สาเหตุของความเครียด รู้ วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อน
คลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี 

๔. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืนใช้

ภาษาพูดและภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อ่ืน 
วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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 ทักษะชีวิต เป็นทักษะที่ส าคัญที่พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความสามารถและทักษะ ช่วย
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะการป้องกันการใช้สารเสพติด การมี
ทักษะชีวิตท าให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ดี รู้จักใช้กระบวนการคิดและการตัดสินใจ
ในสถานการณ์ที่เกิดในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ผู้สอนควรเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตและป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เรื่องที่ ๑.๓ แนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิต  
แนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิต อาจเกิดขึ้นจากผู้เรียนเอง หรือผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การเสริมสร้างทักษะชีวิตจึงเป็นความสามารถที่เกิดใน
ตัวผู้เรียนได้ด้วยวิธีการส าคัญ ๒ วิธี ดังนี้ 

๑. เกิดขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ของผู้ เรียน ความรู้ภายใน  เป็นการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่
ประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดีแต่การเรียนรู้ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลาที่แน่นอน บางครั้ง
กว่าจะเรียนรู้ก็อาจสายเกินไป 

๒. เกิดข้ึนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างและพัฒนาโดยกระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ร่วมคิดอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิด มุมมอง เชื่อมโยงสู่
วิถีชีวิตของตนเอง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และปรับใช้กับชีวิต 

กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน มีการอภิปราย 
แสดงความรู้สึกนึกคิด ประยุกต์ความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ (Integrated Education) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) เป็นต้น 

ทัง้นี้ครูอาจมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
๑. การซักถาม/การให้ตั้งค าถาม 
๒. การระดมสมอง 
๓. การจัดโต้วาที 
๔. การทดลองการแสดงละคร 
๕. การส ารวจ 
๖. การให้ เพ่ือนสอนเพ่ือน/พ่ีสอน

น้อง 
๗. การใช้เทคนิคการตัดสินใจและ

แก้ปัญหา 

๘. การใช้ถ้อยค าหรือประโยคที่แสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบ(Reaction Statements) 

๙. การให้สัญญา 
๑๐. การฝึกทักษะการต่อรอง 
๑๑. การฝึกทักษะปฏิเสธ 
๑๒. การประเมินตนเอง 

 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกันที่จะเสริมสร้างทักษะชีวิตนอกเหนือจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้อง เช่น การจัดนิทรรศการป้องกันการใช้สารเสพติด การจัดการให้ค าปรึกษา
ทางสุขภาพ การแนะแนวสุขภาพ การจัดโครงการ การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน เป็นต้น และรวมไปถึง
การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ ๑.๓ แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ ๑.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางการเสริมสร้างทักษะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมมากมายหลากหลายรูปแบบ รูปแบบหรือ
วิธีการสอนที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ควรเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น อภิปราย และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
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ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ความสอดคล้องสาระการเรียนรู้เรื่องสารเสพติดในหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 
เรื่องที่ ๒.๑ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการ
พัฒนาผู้เรียนให้มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะผู้ส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ ๒.๑ แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ ๒.๑ 
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เรื่องที่  ๒.๒ สาระการเรียนรู้แกนกลางเรื่องสารเสพติดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

๑. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
สาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ อยู่ใน สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑ ซึ่งวิเคราะห์จ าแนกเป็นระดับชั้น ดังนี้ 

๑.๑ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒  
ตัวชี้วัด ข้อที่ ๓: ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: สารเสพติดและสารอันตราย 

- โทษของสารเสพติด และสารอันตรายใกล้ตัว 
- วิธีการป้องกัน 

๑.๒ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔  
ตัวชี้วัด ข้อที่ ๓: วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ที่มีต่อสุขภาพและการ

ป้องกัน 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: ผลเสียของการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการป้องกัน 

๑.๓ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕ 
ตัวชี้วัด ข้อที่ ๑: วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง : ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด (สุรา บุหรี่  ยาบ้า  

สารระเหย ฯลฯ) 
- ครอบครัว สังคม เพ่ือน 
- ค่านิยม ความเชื่อ 
- ปัญหาสุขภาพ 
- สื่อ ฯลฯ 

ตัวชี้วัด ข้อที่ ๒: วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติด ที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

สาระการเรียนรู้แกนกลาง: ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติด ที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

ตัวชี้วัด ข้อที่ ๓: ปฎิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา และการหลีกเลี่ยงสาร 

เสพติด 
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๑.๔ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ 
ตัวชี้วัด ข้อที่ ๓: วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: สาเหตุของการติดสารเสพติด และทักษะสื่อสารให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสาร 

เสพติด 
๑.๕ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  

ตัวชี้วัด ข้อที่ ๒: อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด อาการของผู้ติดสารเสพติด และการ 

ป้องกันการติดสารเสพติด 
ตัวชี้วัด ข้อที่ ๓: อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค และอุบัติเหตุ 
ตัวชี้วัด ข้อที่ ๔: แสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิกสารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิกสารเสพติด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการตัดสินใจ 
- ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ 

๑.๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  
ตัวชี้วัด ข้อที่ ๑: ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: วิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 

๑.๗ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  
ตัวชี้วัด ข้อที่ ๔: วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการ

เกิดอุบัติเหตุ  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการ

เกิดอุบัติเหตุ 
๑.๘ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔-๖  

ตัวชี้วัด ข้อที่ ๑: มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความ 
รุนแรง เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง: การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง 

ตัวชี้วัด ข้อที่ ๒: วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และจ าหน่ายสารเสพติด  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการ 
จ าหน่ายสารเสพติด (ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม) และโทษทางกฎหมายที่เกิดจาก

การครอบครองการใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด 
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๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
สาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งวิเคราะห์จ าแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้น ดังนี้ 
๒.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  
ตัวชี้วัด ข้อที่ ๖: อธิบายผลของสารเสพติดต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย และแนวทางในการ 

ป้องกันตนเองจากสารเสพติด  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: สารเสพติดแต่ละประเภทมีผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ท าให้ 

ระบบเหล่านั้นท าหน้าที่ผิดปกติ ดังนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงการใช้สาร
เสพติด และหาแนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ ๒.๒ แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ ๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สาระการเรียนรู้แกนกลางเรื่องสารเสพติดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัญหาการใช้สารเสพติดเป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข ผู้สอนโดยเฉพาะรายวิชาสุข
ศึกษาจึงจ าเป็นต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารเสพติด ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ ฯลฯ และผู้สอนควรออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอกคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วย 
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ตอนที่ ๓ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสรมิทักษะชีวิตเพื่อป้องกัน
การใช้สารเสพตดิ 

 
เรื่องที่ ๓.๑ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด “การเรียนรู้” มากท่ีสุด ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
หลากหลาย ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แสดงความคิดเห็น โดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และผู้เรียนค้นพบด้วยตัวเอง ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถกระท าได้หลายรูปแบบจัดสภาพจริง จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้
ร่วมกัน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้จากธรรมชาติ และเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาการคิดของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้จักคิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาความสามารถทาง
อารมณ์ ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของงตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นใจผู้ อ่ืน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะชีวิตรู้จัก
แก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  
 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องการใช้สารเสพติด สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Education) 
การบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานวิธีการสอน เนื้อหา กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งให้

ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ ประสบการณ์ที่มีความหมาย มีความหลากหลาย และมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นองค์รวม ในการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด สามารถกระท าได้โดยการบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว การบูรณาการแบบ
คู่ขนาน การบูรณาการแบบสหวิทยาการ และการบูรณาการแบบโครงการ 

การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว จะใช้เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ หัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิต
จริงหรือสาระท่ีก าหนดขึ้นมา ส่วนการบูรณาการแบบคู่ขนานจะมีผู้สอนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ร่วมกันจัดการเรียน
การสอน โดยอาจจะยึดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง แล้วบูรณาการเชื่อมโยงแบบคู่ขนาน ในเรื่องบูรณาการแบบสห
วิทยาการนี้จะน าเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้มาเชื่อมโยงเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับ
การบูรณาการแบบโครงการนั้น ผู้เรียนและผู้สอนจะร่วมกันสร้างสรรค์โครงการขึ้น อาจสอนเป็นทีมหรือแยก
การสอนได้ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายป้องกันการใช้สารเสพติด กิจกรรมผู้น าเครือข่ายป้องกันการใช้สารเสพติด 
เป็นต้น 

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เป็นการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบจากการเริ่มต้นที่

การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 
การออกแบบย้อนกลับเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง การประเมินผลการเรียนรู้ และการออกแบบการเรียนรู้ โดยอิงหลักสูตร และอิงมาตรฐาน ซึ่งก าหนด
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มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และมีการก าหนดเป้าหมายหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ที่ท า
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่คงทน มีการก าหนดประเด็นและการตั้งค าถามในส่วนขอการประเมินผลการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่พิจารณาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จะมีการก าหนดการ
ประเมินการเรียนรู้ที่มีวิธีการ มีเกณฑ์ มีภาระงาน มีผลงาน มีสิ่งประดิษฐ์ และมีหลักฐานหรือชิ้นงานที่แสดงถึง
ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้ จากนั้นจึงออกแบบการเรียนรู้ ให้ตรงตามเป้าหมายหรือผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยพิจารณาตัวชี้วัด สาระและมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตร มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือให้ได้หลักฐานที่เน้นชิ้นงานแสดงความเข้าใจอย่างลุ่มลึก ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยจะต้องให้ผู้เรียนรู้จักสร้างความรู้ขึ้นเอง เพ่ือให้เกิด
การสร้างความเข้าใจและการสร้างผลงานของตนเอง ทั้งนี้จะต้องจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
จัดตามความเข้าใจและความถนัดด้วย  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับนั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้แก่ การที่ผู้เรียนมีความรู้ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพโดยค านึงถึงหลักสูตรที่อิงมาตรฐาน การประเมินการเรียนรู้
พิจารณาถึงการประเมินตามสภาพจริง และมีหลักฐานที่ยอมรับได้ ส าหรับการออกแบบการเรียนรู้ต้องค านึงถึง
ผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีการก าหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โยเฉพาะกระบวนการคิด การบูรณาการและการใช้ทักษะชีวิต 

นอกจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้สอนอาจมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ประกอบ ดังนี้ 

๑. การซักถาม/การให้ตั้งค าถาม 
๒. การระดมสมอง 
๓. การจัดโต้วาที 
๔. การทดลอง 
๕. การแสดงละคร 
๖. การส ารวจ 
๗. การให้เพ่ือนสอนเพ่ือน/พ่ีสอนน้อง 

๘. การใช้เทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
๙. การใช้ถ้อยค าหรือประโยคที่แสดงปฏิกิริยา

โต้ตอบ(Reaction Statements) 
๑๐. การให้สัญญา 
๑๑. การฝึกทักษะการต่อรอง 
๑๒. การฝึกทักษะปฏิเสธ 
๑๓. การประเมินตนเอง 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ ๓.๑ แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ ๓.๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดมีหลากหลาย
รูปแบบให้ผู้สอนได้เลือกใช้ ผู้สอนควรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ท่ีผู้สอนได้ตั้งไว้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นผู้สอนควรใช้วิธีการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเอง
ให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและม่ันคงยั่งยืนมากข้ึน 
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เรื่องที่ ๓.๒ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ มี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม ดังนั้นสื่อและแหล่งเรียนรู้จึงมีความจ าเป็นต่อการ
เรียนรู้ทุกวิชา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด
จ าเป็นต้องใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น และยังช่วยเสริมความ
เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและช่วยให้ผู้สอนมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นด้วย 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีความส าคัญและจ าเป็นมากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยท าให้เนื้อหา
บทเรียนที่เข้าใจยากหรือเป็นนามธรรมกลายเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นครูจึงควร
ทราบหลักทั่วๆ ไปในการเลือกสื่อและแหล่งการเรียนรู้เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 

๑. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ควรจะมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดประสบการณ์ร่วมกันในเนื้อหาที่เรียน 

๒. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ควรช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ท าให้เกิดความ
สนุกสนาน ไมเ่บื่อหน่าย 

๓. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ควรช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยสามารถใช้สื่อใน
การเรียนการสอนรายบุคคลได ้

๔. สื่อและแหล่งการเรียนรู้นั้น ควรช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น และ
ก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนด้วย 

๕. สื่อและแหล่งการเรียนรู้นั้น ควรช่วยเสริมลักษณะนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมให้รู้จักคิด
วิเคราะห์ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้นั้น ควรช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่
ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 
สื่อการเรียนรู้ สามารถจ าแนกออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่แสดงหรือเรียบเรียงสาระความรู้โดยใช้

ตัวหนังสือที่เป็นตัวเขียนหรือตัวพิมพ์เป็นสื่อในการแสดงความหมาย เช่น หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ วารสาร 
บันทึก รายงาน เป็นต้น 

๒. สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ควบคู่กับเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้ เช่น วิดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง ภาพนิ่ง สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การเรียนรู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น 
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๓. สื่ออ่ืนๆ หมายถึง สื่อที่นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยีแล้ว ยังมีสื่ออ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนและมีความส าคัญไม่น้อยไปว่าสื่อ ๒ ประเภท เช่น บุคคล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหรือ
กระบวนการ เป็นต้น 

แหล่งการเรียนรู้ คือ สถานที่ต่างๆ ที่ครูสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือด้านวิชาการ การเชิญ
วิทยาการให้ความรู้ด้านสารเสพติด การขอบริจาคหรือขอยืมวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการขอค าแนะน าต่างๆ และ
เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมแก่ผู้เรียน ยกตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้ดังต่อไปนี้  

๑. ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 

๒. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
๓. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
๔. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 
๕. แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) 
๖. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
๗. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
๘. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๙. ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ ๓.๒ แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ ๓.๒ 

 
 
 
 
 
 

 สื่อและแหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอน
ควรศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาที่จะจัดกิจกรรมและเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน 
ทั้งนี้ในปัจจุบันเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลอย่างมาก ผู้สอนควรจะศึกษาและอาจน าเทคโนโลยี 
สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยนชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแนะน าหรือบอกแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความ รู้
เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้แนะน า และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เรื่องที่ ๓.๓ การประเมินผลการเรียนรู ้
 การประเมินผลการเรียนรู้เป็นการกระบวนการตรวจสอบการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียน 
โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถกระท าได้ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. การประเมินผลก่อนการเรียนรู้  
เป็นการประเมินความรู้ ทักษะ ความสนใจ ความต้องการ ปัญหา ความพร้อม และพ้ืนฐานของผู้เรียน

เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือตระเตรียมความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียนให้พอเพียง 
รวมทั้งเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียนให้พอเพียง รวมทั้งเป็นข้อมูลในการ
จัดเตรียมวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความรู้เดิมของผู้เรียนทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้นั่นเอง ในการประเมินก่อนการเรียนรู้นั้น สามารถเลือกวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ได้ 
เช่น การใช้แบบทดสอบ การใช้แบบส ารวจรายการ การใช้แบบวัดเจตคติ เป็นต้น 

๒. การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ 
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ เป็นการประเมินแผนการเรียนรู้หรือหลักสูตรการเรียนรู้ และ

ประเมินการพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือแผนการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ ซึ่ง
การประเมินผลสามารถประเมินจากการสื่อสารส่วนบุคคล เช่น การซักถาม การสนทนา การอ่านบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ ของผู้เรียน มีการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย การประเมินจาก
ผลงาน เช่น โครงงานหรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขศึกษา การจัดนิทรรศการป้องกันปัญหาสุขภาพ 
การใช้เสียงตามสายให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การจัดกิจกรรมโต้วาที ฯลฯ 

๓. การประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
การประเมินผลหลังการเรียนรู้หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นการประเมินผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบผู้เรียนใน

เรื่องการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนการเรียนรู้ ท าให้ทราบ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าไปปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมและวิธีการเรียนของผู้เรียนได้ ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ สามารใช้เครื่องมือทดสอบแบบเดียวกับก่อนการเรียนรู้หรือเป็นชุดคู่ขนานกันก็ได้ การประเมินอาจใช้
วิธีการตรวจสอบรายการ การประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน และการประเมินตนเองของผู้เรียน 

 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินผลหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
การประเมินการสร้างข้อสรุป/การตัดสินใจของผู้เรียน 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

การสร้างข้อสรุป/การ
ตัดสินใจของผู้เรียน (ระบุ
เรื่องท่ีจะประเมิน) 

ผู้เรียนมีหลักฐานข้อมูล
สนับสนุนข้อสรุป/การ
ตัดสินใจอย่างสมบูรณ์ 

ผู้เรียนมีข้อมูลสนับสนุน
ข้อสรุป/การตัดสินใจแต่
ไม่แสดงหลักฐาน
สนับสนุนข้อสรุป 

ผู้เรียนไม่มีข้อมูล
สนับสนุนข้อสรุป/การ
ตัดสินใจ 
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ตัวอย่าง การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เกณฑ์ก าหนด 
เรื่อง สิ่งเสพติด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดี (๕) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๑) 

การเขียนแผนผังความคิด
โทษของสารเสพติด 

ผู้เรียนเขียนแผนผัง
ความคิดโทษของสารเสพ
ติดได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

ผู้เรียนเขียนแผนผัง
ความคิดโทษของสารเสพ
ติดได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน 

ผู้เรียนเขียนแผนผัง
ความคิดโทษของสารเสพ
ติดไม่ถูกต้องหรือไม่
ครอบถ้วน 

 
คะแนน  ระดับคุณภาพ   รวม.............คะแนน 
๕  ดี 
๓  พอใช้ 
๑  ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ ๓.๓ แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ ๓.๓ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้จึงต้องมีความชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
ผู้สอนควรมีความรู้ในการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน และเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ 
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ตอนที่ ๔ กิจกรรมเสรมิหลักสตูรในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด 

 
เรื่องที่ ๔.๑ ลักษณะและความส าคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสร้างทักษะชีวิต

เพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบต่างๆ และมีวิธีการจัดที่
หลากหลาย เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตในการเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด ในด้านความรู้ 
ความสามารถ ทักษะการป้องกันการใช้สารเสพติด รวมทั้งการพัฒนาทางด้านจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันการใช้สารเสพติด รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น 
 กรมวิชาการ (๒๕๔๖) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดหลักสูตรเสริม ไว้ดังนี้ 

๑. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดทักษะประสบการณ์
ทั้งวิชาการและอาชีพตามทักษะ 

๒. มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 
๔. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 
จากจุดประสงค์ของการหลักสูตรเสริมที่กรมวิชาการได้ก าหนด ลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

การในเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ควรเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รู้จักวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์เสริมสร้างทักษะชีวิตในการ
ป้องกันการใช้สารเสพติด การจัดประกวดภาพวาดในการป้องกันการใช้สารเสพติด การจัดกิจกรรมการโต้วาที
ระดับชั้นในหัวเรื่องภัยจากการใช้สารเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ลักษณะของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควร
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตในการป้องกันการใช้สารเสพติด และสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วย 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ ๔.๑ แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ ๔.๑ 
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เรื่องที่ ๔.๒ แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่ อ
ป้องกันการใช้สารเสพติด 

 แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 
สามารถจัดได้ ดังนี้ 

๑. การจัดตั้งชมรมหรือชุมนมเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารเสพติด เช่น ชมรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 
ชมรมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

๒. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารเสพติด ซึ่งอาจจัดหัวเรื่องต่างๆ หมุนเวียน
สลับกันไปทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน 

๓. การจัดโครงการพ่ีแนะน าน้อง หรือเพ่ือนแนะน าเพ่ือน เกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารเสพติด
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือกันในการแนะน า และดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเพื่อนๆ 

๔. การจัดสัปดาห์การป้องกันการใช้สารเสพติด โรงเรียนอาจจัดสัปดาห์ความปลอดภัยขึ้นโดยจัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ เช่น การถาม-ตอบปัญหา การเล่นเกม การประกวด การฉายภาพยนตร์ วิดีทัศน์ สไลด์  
การแสดงละคร การอภิปราย การโต้วาที เป็นต้น 

๕. การกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการใช้สารเสพติดในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ 
วันลอยกระทง เป็นต้น 

๖. การจัดทัศนศึกษา โรงเรียนหรือชมรมต่างๆ อาจจัดทัศนศึกษา ชมสถานที่และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ที่ส่งเสริมการป้องกันการใช้สารเสพติด 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ ๔.๒ แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ ๔.๒ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เป็นกิจกรรมประกอบที่มีส่วนช่วยให้เสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกัน
การใช้สารเสพติดได้เป็นอย่างดี ในบางกิจกรรม เช่น การจัดสัปดาห์การป้องกันการใช้สารเสพติด เป็นกิจกรรม
ที่ให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้ดี ฝึกทักษะชีวิตหลากหลายด้านผ่านการถาม-ตอบปัญหา การ
อภิปราย การโต้วาที เป็นต้น ผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นผลดีต่อ
ผู้เรียนในโรงเรียนโดยตรง 
 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๒๙ | ห น้ า  
 

ตอนที่ ๕ การจดัโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพตดิ 

 
เรื่องที่ ๕.๑ ความส าคัญและขอบข่ายของการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อ

ป้องกันการใช้สารเสพติด 
 ความส าคัญของการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียน เป็น
โครงการที่เน้น “การเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันการใช้สารเสพติด” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความรู้ เจตคติ และทักษะชีวิตในการป้องกันการ
ใช้สารเสพติด 

๒. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้ในตนเอง 
๓. เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบและประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชนในการ

ป้องกันการใช้สารเสพติด 
๔. เพ่ือให้โรงเรียน บ้าน และชุมชน เป็นสถานที่ปลอดสารเสพติด 
ขอบข่ายองค์ประกอบของการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดใน

โรงเรียน มีองค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ ๕.๑ แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ ๕.๑ 

 
 
 
 

การจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 

การจัดสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน การบริการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกัน
การใช้สารเสพติด 

-สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
-สิ่งแวดล้อมทางจิตภาพ 

-การแนะแนวป้องกันการใช้
สารเสพติด 

-การจัดสารวัตรนักเรียน 

-หลักสูตร 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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เรื่องที่ ๕.๒ การด าเนินงานการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้
สารเสพติดในโรงเรียน 

 การด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
๑. กำรจัดสิ่งแวดล้อมในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 

 การจัดสิ่งแวดล้อมในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดควรจัดด าเนินการ ได้แก่ 
การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมทางจิตภาพ  
 การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ เช่น ห้องสมุด ห้องประชุม 
ห้องพยาบาล ห้องน้ า โรงอาหาร โรงครัว โรงพลศึกษา เป็นต้น ตลอดจนบริเวณโรงเรียน โต๊ะเรียนและม้านั่ง 
การจัดแสงสว่างและการระบายถ่ายเทอากาศ โดยจัดให้ถูกสุขลักษณะ การบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทางสุขภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 
 การจัดสิ่งแวดล้อมทางจิตภาพ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนและบุคลากร การจัด
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สนามหญ้า ลานพักผ่อน สวนหย่อม เป็นต้น การสร้างความสัมพันธ์และการ
สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา การออก
ก าลังกาย กจิกรรมนันทนาการ การจัดทัศนศึกษา  เป็นต้น 

๒. กำรจัดบริกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
การจัดบริการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียนมีความมุ่งหมายเพ่ือช่วย

ปรับปรุงและเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้
ดีขึ้น รวมทั้งคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี ซึ่งกิจกรรมที่ควรจัดเพ่ือบริการสุขภาพนั้น ได้แก่ การจัดแนะแนวสุขภาพ 
การจัดให้มีสารวัตนักเรียน การส่งเสริมสุขภาพเป็นต้น 
การแนะแนวสุขภาพ 

การแนะแนวสุขภาพ(Health Guidance) เป็นการให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาทางด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะ การแนะแนวสุขภาพนับว่าเป็นส่วนส าคัญต่อจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแนะแนวสุขภาพ
ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีความเข้าใจในปัญหาสุขภาพของตนเอง และพร้อมทั้งยอมรับค าแนะน าของผู้สอน 
เพ่ือน าเอาไปปฏิบัติในการปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพของตนให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีสุขภาพที่ดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ  

ความมุ่งหมายของการแนะแนวสุขภาพ  
๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ส ารวจสุขภาพของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการสังเกตและให้ได้รับการ

ตรวจร่างกาย เพื่อทราบสิ่งบกพร่องที่ควรรักษาหรือปรับปรุงแก้ไข 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักระวังรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์และแข็งแรงรวมทั้งดูแลและพัฒนาสุขภาพของ

ตัวเองได้อย่างเหมาะสม 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันโรคและอุบัติเหตุต่างๆ โดยการมีสุขปฏิบัติและสุขนิสัยที่ดี 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสุขภาพได้รับความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาอย่าง

เหมาะสมตามสมควรแก่อัตภาพ 
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วิธีการแนะแนวสุขภาพ สามารถกระท าได้ ดังนี้ 
๑. การแนะแนวสุขภาพเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหาเฉพาะ เช่น ปัญหาการคบเพ่ือน 

ปัญหาการขาดการออกก าลังกาย ฯลฯ 
๒. การแนะแนวเป็นรายกลุ่ม ซึ่งมักใช้ในกรณีที่ผู้เรียนหลายคนมีปัญหาเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน 

เช่น ปัญหาเรื่องการมีน้ าหนักเกินมาตรฐาน เป็นต้น 
วิธีที่ผู้สอนจะช่วยในการแนะแนวสุขภาพ มีดังนี้ 
๑. สังเกตผู้เรียนคนใดลาป่วยบ่อยๆ มีร่างกายไม่สมบูรณ์ มีความผิดปกติทางร่างกายบางประการ 

ความเจริญเติบโต ผู้สอนควรให้ผู้เรียนรู้จักสมควรตนเอง หาสาเหตุโดยการสัมภาษณ์ผู้เรียน เมื่อพบความ
ผิดปกติควรแจ้งผู้ปกครองและส่งผู้เรียนไปให้พบแพทย์ตรวจเพื่อให้ค าแนะน า 

๒. สังเกตและศึกษาว่านักเรียนคนใดปรับตัวไม่ได้หรือปรับตัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีความวิตก
กังวลอยู่เสมอ ชอบนั่งเหม่อลอย แก้ปัญหาไม่ได้ ไม่มีเพ่ือน ไม่ชอบคบเพ่ือน อารมณ์รุนแรง หวั่นไหวง่าย
ผิดปกติ ไม่สามารถบังคับ อารมณ์ได้ ชอบแสดงกิริยาอาการแปลกๆ ในห้องเรียนหรือในสนามเล่น ผู้สอนควร
ให้ผู้เรียนเขียนหรือเล่าความคับข้องใจ ความวิตกกังวลและปัญหาสุขภาพจิต ผู้สอนควรศึกษาถึงสาเหตุโดยใช้
กลวิธีทางการแนะแนวหลายๆ อย่างประกอบกัน และจากบุคคลต่างๆ และให้ค าปรึกษาหรือแนะแนวเป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง  

๓. ผู้สอนควรส ารวจสภาพของสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน รวมทั้ งบรรยากาศในโรงเรียนโดยทั่วไป 
กิจกรรมและการบริการต่างๆ ที่อาจมีผลต่อสุขภาพของผู้ เรียนทั้งทางกายและจิตใจ เช่น ห้องเรียน 
ห้องอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารไม่มีคุณค่าเพียงพอ เป็นต้น ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศ สถานการณ์ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้ได้ผลดีต่อสุขภาพของผู้เรียน ทั้งร่างกายและจิตใจได้ 

๔. ควรจัดแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ และให้อภิปรายความคิดเห็นในเรื่องการแบ่งเวลา การใช้เวลาถูกต้อง
ในการเรียน การเล่น การท างาน การพักผ่อนนอนหลับ การหาความเพลิดเพลิน การท างานอดิเรก การออก
ก าลังกาย การรับประทานอาหารเป็นเวลา การคิดวิธีการแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

๕. จัดเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ มาบรรยายหรืออภิปรายเป็นครั้ งคราวเกี่ยวกับสุขภาพ
ทางกายและทางจิต ความเจริญเติบโตของร่างกายตามวัยและความเปลี่ยนแปลงระยะวัยรุ่น การใช้ยาต่างๆ 
โดยอาจเชิญแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล ต ารวจมาเป็นวิทยากร 

๖. จัดฉายภาพยนตร์ ภาพนิ่ง วีซีดี เกี่ยวกับสุขภาพ หรืออาจเป็นเรื่องที่แสดงถึงสาเหตุของการมี
พฤติกรรมแปลกๆ อันเนื่องมาจากความกดดันของอารมณ์ทางเพศและอ่ืนๆ ซึ่งเด็กไม่สามารถหาวิธีที่จะ
ปรับตัวให้เหมาะสมและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่ถูกต้องได้ 

๗. การจัดนิทรรศการหรือป้ายนิเทศเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี โดยให้นักเรียนช่วยกันหาภาพ หรือหา
ความรู้ด้วยการตัดหรือคัดข้อความจากหนังสือพิมพ์ หรือเอกสารต่างๆ มาติด โดยให้มีการผลัดเปลี่ยนกันไป
ตลอดทั้งปีเพ่ือสร้างความสนใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรู้จักรักษาสุขภาพของตนเองและสุขภาพของ
ส่วนรวม 
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๘. โรงเรียนควรจัดบริการในเรื่องการตรวจโรคและการป้องกันโรค เช่น ฉีดยา การจัดห้องพยาบาล 
และการใช้ยาที่ถูกต้อง การจัดสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ การสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน การจัดอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ รวมทั้งการจัดน้ าดื่มที่สะอาด และการจัดห้องน้ าให้ถูกสุขลักษณะ 

๙. จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนใช้ช่วงเวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการช่วยเสริมสร้างความ
เจริญเติบโตทางร่างกายและจิตใจ เช่น กีฬา กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ 

๑๐. จัดการแสดงละครหรือจัดแสดงสั้นๆ ให้นักเรียนแต่งเนื้อเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดความไม่สบายใจ 
การปรับตัวไม่ถูก และแสดงวิธีแก้ไขและป้องกันด้วย 

๑๑. จัดบริการให้การแนะแนวเป็นรายกลุ่ม แนะวิธีแก้ปัญหา ฝึกหัดทดลองปฏิบัติและแนะน าวิธี
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ 

การจัดบริการแนะแนวป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียน โรงเรียนควรจัดให้มีด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑. ด้านหัวข้อเรื่องการแนะแนวป้องกันการใช้สารเสพติด ควรจัดให้มีการแนะแนวป้องกันการใช้สาร

เสพติดในหัวข้อที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจและปัญหาสุขภาพของนักเรียน 
๒. ด้านกิจกรรมแนะแนวป้องกันการใช้สารเสพติดการจัดกิจกรรมแนะแนวป้องกันการใช้สารเสพติด

จะประกอบด้วยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การให้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันการใช้ สาร
เสพติด การให้ค าปรึกษาป้องกันการใช้สารเสพติด และการติดตามและประเมินผล 

๓. ด้านการบริหารงานแนะแนวป้องกันการใช้สารเสพติดในด้านบริหารงานแนะแนวป้องกันการใช้
สารเสพติดนั้น จะเป็นการบริหารจัดการให้การด าเนินงานแนะแนวป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานแนะแนวป้องกันการใช้
สารเสพติด การจัดให้มีแผนปฏิบัติงานแนะแนวป้องกันการใช้สารเสพติด การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
งานแนะแนวป้องกันการใช้สารเสพติด การจัดให้ครูประจ าชั้นเป็นผู้แนะแนวป้องกันการใช้สารเสพติ ด ความ
ร่วมมือต่างๆ และการพัฒนาปรับปรุงวิธีการด าเนินงานแนะแนวสุขภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

 
การจัดสารวัตรนักเรียนด้านการดูแลป้องกันการใช้สารเสพติด 
 โรงเรียนควรจัดให้มีสารวัตรนักเรียนหรืออาสาสมัคร เพ่ือให้ตัวนักเรียนได้ดูแลป้องกันการใช้สารเสพ
ติดและมีส่วนร่วมในช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน และเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียน ซึ่งมีข้ันตอน
ในการด าเนินงานจัดบริการให้มีสารวัตรนักเรียน ดังนี้ 

๑. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติด 
๒. ท าการคัดเลือกอาสาสมัคร โดยมีคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วเป็นผู้ด าเนินงานทั้งหมด ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ และกรรมการนักเรียน 
๓. คัดเลือกอาสาสมัคร โดยให้มีการเลือกหัวหน้า และรองหัวหน้าอาสาสมัคร ซึ่งอาสาสมัครแต่ละคน

จะท าหน้าที่เพียง ๑ ปีการศึกษา เพ่ือผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันต่อไป 
๔. ท าการสอน อบรมและฝึกอาสาสมัคร เพ่ือให้รู้จักปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัย 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๓๓ | ห น้ า  
 

๕. เมื่อผ่านการฝึกหัด ฝึกหรือปฏิบัติในหน้าที่แล้ว ให้สารวัตรนักเรียนเริ่มลงมือปฏิบัติงานจริง โดยจัด
ให้มีเครื่องแบบพิเศษเฉพาะเพ่ือให้ทุกคนในโรงเรียนได้ทราบขณะอาสาสมัครปฏิบัติงาน 

๖. จัดให้มีการประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงานของสารวัตรนักเรียน 
๗. จัดให้มีการคัดเลือกสารวัตรนักเรียนดีเด่นและมีการมองรางวัลเพ่ือเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ในการจัดการเรียนการสอน ควรพิจารณาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆ ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด และให้
นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ได้แก่ การมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ ๕.๒ แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ ๕.๒ 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๓๔ | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ ๑.๑ 

 
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
 
เรื่องท่ี ๑.๑ ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำรเสพติด  
ค ำชี้แจ้ง ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

๑. สารเสพติด มีความหมายว่าอย่างไร มีก่ีประเภท 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ....
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
หากท่านทราบสถานการณ์การระบาดของสารเสพติด ท่านจะมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .....................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .......... 
 
 
 

 

 

 

 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๓๕ | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ ๑.๒ 

 
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
 
เรื่องท่ี ๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต 
ค ำชี้แจ้ง ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

๑. ทักษะชีวิตมีทั้งหมดกี่องค์ประกอบ อะไรบ้าง 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 
๒. ทักษะชีวิตใดที่ส าคัญท่ีช่วยในการป้องกันการใช้สารเสพติด 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... .................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. ......................

....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๓๖ | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ ๑.๓ 

 
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
 
เรื่องท่ี ๑.๒ แนวทำงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต 
  
ค ำชี้แจ้ง ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

๑. แนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิต สามารถกระท าได้อย่างไร 
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .......................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ............................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .................
........................................................................................................ 

๒. เมื่อท่านต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่อง “สารเสพติด” ควรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบให้
ที่จะเสริมสร้างทักษะชีวิตในเรื่อง “สารเสพติด” 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๓๗ | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ ๒.๑ 

 
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
ตอนที่  ๒ กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องสำระกำรเรียนรู้เรื่องสำรเสพติดในหลักสูตรแกนกลำง 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
 
เรื่ อ งที่  ๒ .๑  สมรรถนะส ำคัญ ของผู้ เรี ยนตำมหลักสู ต รแกนกลำงกำรศึ กษำขั้ นพื้ น ฐำน 

 พุทธศักรำช ๒๕๕๑  
ค ำชี้แจ้ง ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

๑. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มี
อะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... ............................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... .................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๓๘ | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ ๒.๒ 

 
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
ตอนที่ ๒ กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องสำระกำรเรียนรู้เรื่องสำรเสพติดในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  
 
เรื่องที่ ๒.๒ กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงเรื่องสำรเสพติดในหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
ค ำชี้แจ้ง ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

๑. สาระการเรียนรู้แกนกลางเรื่องสารเสพติดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรบ้าง  

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๓๙ | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ ๓.๑ 

 
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
ตอนที่ ๓ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
 
เรื่องท่ี ๓.๑ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ค ำชี้แจ้ง ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

๑. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่านสามารถการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใดได้บ้างในการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด  

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
 

๒. ท่านใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใดในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพ
ติด เพราะเหตุใด 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๔๐ | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ ๓.๒ 

 
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
ตอนที่ ๓ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
 
เรื่องท่ี ๓.๒ สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ 
ค ำชี้แจ้ง ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

๑. การเลือกสื่อและแหล่งการเรียนรู้เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน มีหลักการในการเลือกอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ....

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
๒. เมื่อท่านต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด ท่าน

ควรเลือกใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้อย่างไร จงยกตัวอย่าง 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ........................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .............................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๔๑ | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ ๓.๓ 

 
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
ตอนที่ ๓ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
 
เรื่องท่ี ๓.๓ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ค ำชี้แจ้ง ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

๑. การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถกระท าได้อย่างไร 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ......................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ........................... 

๒. ยกตัวอย่าง การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เกณฑ์ก าหนด 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๔๒ | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ ๔.๑ 

 
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
ตอนที่ ๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตรในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
 
เรื่องที่ ๔.๑ ลักษณะและควำมส ำคัญของกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต

เพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด  
ค ำชี้แจ้ง ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

๑. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด มีลักษณะ
และความส าคัญอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... ..............................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ...................

....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๔๓ | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ ๔.๒ 

 
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
ตอนที่ ๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตรในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
 
เรื่องที่ ๔.๒ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำร

เสพติด  
ค ำชี้แจ้ง ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

๑. ท่านจะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใดบ้าง เพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติด 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...............
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๔๔ | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ ๕.๑ 

 
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
ตอนที่ ๕ กำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
 
เรื่องที่ ๕.๑ ควำมส ำคัญและขอบข่ำยของกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำร

เสพติดในโรงเรียน 
ค ำชี้แจ้ง ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

๑. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียน มีก่ีองค์ประกอบ อะไรบ้าง 
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๒. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 
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TEPE-๕๘๓๐๒ การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 

๔๕ | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ ๕.๒ 

 
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
ตอนที่ ๕ กำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติด 
 
เรื่องท่ี ๕.๒ กำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันกำรใช้สำรเสพติดในโรงเรียน 
ค ำชี้แจ้ง ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

๑. การด าเนินงานการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียน 
สามารถด าเนินงานได้อย่างไรบ้าง อธิบายพอสังเขป 
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