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   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรป้องกันและแก้ไข
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ในพ้ืนที่สูง โดยเอกสำรแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะ                                         
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สู ง ประกอบด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด                                                   
ในพ้ืนที่สูง กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่สูง  สมรรถนะ
นักเรียนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกัน                               
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดและกรณีศึกษำและปัจจัยควำมส ำเร็จ ซึ่งเอกสำรเล่มนี้เป็นแนวทำงให้โรงเรียน                                         
ได้น ำไปปรับประยุกต์ใช้สู่กำรปฏิบัติและต่อยอดในกำรดูแลนักเรียนให้ห่ำงไกลและปลอดภัยจำกยำเสพติด 

   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะท ำงำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง                                              
ที่ได้ร่วมจัดท ำเอกสำรฉบับนี้ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดให้กับนักเรียนต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ยาเสพติดเป็นภัยคุกคามความม่ันคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human Security) และเป็นตัวการส าคัญ                  

ในการบ่อนท าลายก าลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ซึ่งการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน            
ที่ยังเป็นปัญหาต่อสังคมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และในอนาคตมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและซับซ้อน   
มากยิ่งขึ้น เป็นความคาดหวังของสังคมที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการจัดการควบคุม ป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศได้ด าเนินนโยบายปราบปราม
และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง มีบทลงโทษรุนแรงต่อผู้ค้า แต่ปัญหายาเสพติดก็มิได้หมดไป                                                      
จากสังคมยังคงสร้างปัญหาให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม                  
ยาเสพติด, 2558) 
 รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระส าคัญของชาติ (Nation Agenda) โดยก าหนดนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 – 2564) ได้ให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหลัก ที่ต้องเร่งแก้ไข 
โดยก าหนดไว้ในนโยบายที่ 8 เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน ข้อ 8.1 
ป้องกันความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน                  
โดยประสานความร่วมมือในภูมิภาคทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด               
อีกทั้งก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                            
อยู่ในยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก
ของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต การด าเนินงานจ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือ                   
จากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง โดยใช้กลไกของ“ประชารัฐ”                    
ในทุกระดับของพ้ืนที่ เพ่ือให้การท างานใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุด เป็นศูนย์กลางบูรณาการมาตรการ                     
ทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลดีที่สุด 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ  เป้าหมายที่  3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และการป้องกัน                              
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ ร้อยละของโรงเรียนที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กนักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด                    
ในทุกรูปแบบ โดยให้โรงเรียนด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน                      
ของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวคิดและหลักการ                            
“4 ประสาน  2 ค้ า” ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่                               
ฝ่ายต ารวจ ทหาร ผู้น าท้องถิ่น และผู้น าศาสนา ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือให้ช่วยโรงเรียน                
ให้มีมาตรการป้องกันและการปราบปรามทั้งผู้จ าหน่ายและผู้เสพ มาตรการความปลอดภัย เป็นการสร้าง                          
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ความมั่นใจให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียน นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังได้ด าเนินโครงการโรงเรียนสีขาว
ป ลอดยา เสพ ติ ด แ ละอบ ายมุ ข  เพ่ื อ เป็ น ก ารป้ อ งกั น และ แก้ ไขปั ญ ห ายา เสพติ ด  ใน โร งเรี ย น                                     
ก าหนดยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง 
มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล                
ต้องมี เครือข่ายและ 2 ไม่  คือ ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ ไล่ผู้ เรียนออก เป็นแนวทางใน การด าเนินงาน                                                                              
หรือแนวทาง วิธีการอ่ืน ๆ ตามสภาพและบริบทของโรงเรียนในแต่ละพ้ืนที ่
 ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนยังเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมาประเทศไทย      
สามารถควบคุมการผลิตยาเสพติดได้ แต่ยาเสพติดก็ยังเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่สูง                            
ท าให้เด็กและเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ                 
ยาเสพติด โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน , 2560) เช่น  ภูมิภาคสามเหลี่ ยมทองค า ในท้องที่ ที่ เป็นที่ ตั้ ง                                        
ของกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด ส่งผลกระทบให้มีการลักลอบล าเลียงยาเสพติดจากประเทศ                                           
เพ่ือนบ้านเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย โดยยาบ้าและไอซ์ เป็นตัวยาส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและ
เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 29 ปี  ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสพและใช้มากที่สุด (ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย, 2560 : 1) สอดคล้องกับข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2561 : 4) พบว่า ประชากรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15 – 24 ปี และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา พบว่า มีสัดส่วนผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่                                                    
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประถมศึกษาตามล าดับ 
นอกจากนี้พบว่านักเรียน/นักศึกษาที่เป็นผู้เสพรายใหม่มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด, 2561 : 5) 
 โรงเรียนในพ้ืนที่สูงจึงมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการที่มีความเข้มข้นและการประสานความร่วมมือในการป้องกัน      
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์     
ด าเนินการภายใต้โครงการ “ร้อยใจรักษ์” ในพ้ืนที่เสี่ยงและแพร่ระบาดของยาเสพติด ในต าบลท่าตอน                       
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยบูรณการการท างานทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันเด็ก
และเยาวชนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการค้าและเสพยาเสพติด โดยพัฒนาระบบการศึกษาและปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการค้าและเสพยาเสพติด ในโรงเรียนพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์จ านวน 3 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ โรงเรียนบ้านสุขฤทัย และโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 
รวมทั้งโรงเรียนใกล้เคียงคือ โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)  
 ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษา                
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้  ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะตามความ                                                                    
มุ่งหมายและเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้วิเคราะห์                                              
สภาพปัญหา การด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนพ้ืนที่สูงในโครงการ                                                 
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ร้อยใจรักษ์และโรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) เพ่ือการก าหนดสมรรถนะนักเรียนและการจัดการเรียนรู้               
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการศึกษาผ่านกรณีศึกษาและปัจจัยความส าเร็จเป็นแนวทาง             
ในการด าเนินการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา               
ยาเสพติด ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน เป็นคนดี คนเก่ง และด ารงตนให้อยู่ในสังคม                 
อย่างมีความสุขไมข่้องเก่ียวกับยาเสพติด เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
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บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่สูง 

 

 ตามสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงจะพบว่ากลุ่มเยาวชนที่อยู่ พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร มีความหลากหลาย
ทางด้านชาติพันธุ์ เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                    
ขั้ น พ้ื น ฐาน  (2560) ระบุ ว่ า  สภ าพ พ้ื นที่ ท างภู มิ ศ าสตร์บ ริ เวณ ภ าค เหนื อ  ภ าคตะวัน ตก  และ                                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา                        
รวม 35 จังหวัด มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ต้นน้ าล าธาร ประชากรที่อยู่อาศัย                   
ในพ้ืนที่บริเวณนี้มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ลาหู่ กระเหรี่ยง ไทยใหญ่ ม้ง เมี่ยน จีนฮ่อ อาข่า 
เป็นต้น การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนจะอยู่กระจัดกระจายเป็นหย่อมบ้านตามท่ีราบเชิงเขา หุบเขา บนภูเขาสูง และ
การคมนาคมไม่สะดวกมีความยากล าบากในการเดินทาง ตลอดจนมีวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อ                 
ที่แตกต่างกัน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ หาของป่า รับจ้าง มีฐานะยากจน ในพ้ืนที่ดังกล่าว                
จึงมีปัญหาที่มีความซับซ้อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง อาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหา
การค้าและการปลูกพืชเศรษฐกิจ ปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมาย ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง ปัญหาการเคลื่อนตัว
ประชากรไปสู่เมือง ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสภาวะปัจจุบัน  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ              
จึงได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในพ้ืนที่สูง ดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่สูง 

สภำพปัญหำ พฤติกรรม กำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินกำร กิจกรรมเพิ่มเติม หมำยเหตุ 

1.ค่านิยมของกลุ่ม           
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ                  
ท้องถิ่นในพ้ืนที่สูง               
มีการใช้ยาเสพติด คือ 
บุหรี่ เหล้า เป็นจ านวนมาก
น าไปสู่ภาวะเสี่ยงต่อการ
เสพยาเสพติดอ่ืน ๆ                 
ที่ร้ายแรง คือสารระเหย
หรือยาเสพติด ที่ผิดกฎหมาย 
เช่น  ยาบ้า ไอซ์ ฯลฯ   
 

1. นักเรียนที่มีพฤติกรรม       
การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า            
เกิดจากการเลียนแบบ
พฤติกรรมของสมาชิก          
ในครอบครัว เพ่ือนวัยรุ่น
หรือบุคคลในชุมชน              
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุการใช้ 
ยาเสพติดที่ร้ายแรงหรือ       
ผิดกฎหมายต่อไป 

การด าเนินการของโรงเรียน 
โรงเรียนได้ด าเนินงานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน 
เช่น องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีต ารวจภูธร 
หน่วยงานทหารในพื้นที่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ให้เกิด          
ความตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด  โดยการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
1) การจัดกิจกรรมมัธยมเยี่ยมเรือนจ า 
2) การจัดกิจกรรมครู D.A.R.E.  
3) การจัดกิจกรรม “เยาวชนดี ชีวีมีสุข” 
4) การจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด 
5) การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด 
6) ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการคัดกรองนักเรียน              
กลุ่มเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจปัสสาวะ 

1. นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี  
และตระหนักถึงโทษและ
ภัยของยาเสพติด                             
โดยพฤติกรรมในการสบูบุหรี่ 
และการดื่มเหล้า             
มีแนวโน้มลดลง 

1. การสร้างนักเรียนแกนน า
ต่อต้านยาเสพติด 
2. การร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ตรวจพบการใช้          
ยาเสพติด 
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ตำรำงวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่สูง 

สภำพปัญหำ พฤติกรรม กำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินกำร กิจกรรมเพิ่มเติม หมำยเหตุ 

2. ชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ในเขตบริการของ
โรงเรียน มีการใช้ภาษา
ชนเผ่าของตนเองในการ
สื่อสารเป็นหลักและ             
ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา           
ที่สอง 

1. นักเรียนมีทักษะ                
การอ่านออกเขียนได้
ค่อนข้างน้อย และ                 
มีข้อจ ากัดในการสื่อสาร
เรียนรู้ในการใช้ภาษาไทย
อีกท้ังขาดเรียนบ่อยและ
ออกกลางคัน ท าให้ได้รับ
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
เรื่องยาเสพติดไม่เต็มที่ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

การด าเนินการของโรงเรียน 
1) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เกี่ยวกับทักษะภาษาไทย 
แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 
2) โรงเรยีนมีการจัดกิจกรรม “คลินิกแก้ปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้” ร่วมกับ โครงการร้อยใจรักษ์ ให้กับนักเรียน
ในระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีข้ึน  
2. นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจและมีภูมิคุ้มกัน
ในเรื่องยาเสพติดที่ดีขึ้น 
3. อัตราการออก
กลางคันของนักเรียน      
มีแนวโน้มลดลง 
 

1. โรงเรียนเตรียม           
ความพร้อมที่จะเพ่ิม
กิจกรรมการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ที่หลากหลาย 
2. มีการประสานความร่วมมือ
กับการศึกษานอกระบบ 
(กศน.) และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน   
ที่ด้อยโอกาส 
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ตำรำงวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่สูง 

สภำพปัญหำ พฤติกรรม กำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินกำร กิจกรรมเพิ่มเติม หมำยเหตุ 

3. พ้ืนที่ในเขตบริการ
ของโรงเรียนติดชายแดน
ประเทศเพ่ือนบ้าน            
ซึ่งเป็นแหล่งพักและ
กระจายยาเสพติด  

1. นักเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 
เนื่องจากอาศัยอยู่ใกล้
แหล่งผลิต แหล่งซื้อขาย 
ยาเสพติด 
2. นักเรียนถูกชักจูงและ
หลงเชื่อให้ใช้ยาเสพติด    
ได้ง่าย  
3. นักเรียนมีพฤติกรรม
เลียนแบบคนในชุมชน                              
ที่ติดหรือค้ายาเสพติด  

การด าเนินการของโรงเรียน 
1) โรงเรียนได้มีการจัดประชุม อบรม ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์          
ยาเสพติดในพ้ืนที่ น าไปสู่การเฝ้าระวังและวางแผน                 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
2) การจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
3) การจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย
อย่างเหมาะสม 
4) การจัดโครงการห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 
5) การจัดโครงการกิจกรรมครูต ารวจ D.A.R.E. ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด  
6) การจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ระหว่าง
เรียนให้แก่นักเรียน 
7) การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักเรียน โดยน านักเรียนเข้าวัดหรือศาสนสถาน เพ่ือศึกษา
หลักธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในท้องถิ่น 
8) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน 

1. นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์  ตัดสินใจหรือ
หลีกเลี่ยง ในสถานการณ์
ที่เสี่ยงและอาจมี
ผลกระทบต่อตนเองได้ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การปฏิเสธ การไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด            
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
2. นักเรียนมีจิตสาธารณะ
ในด้านการท าความดี 
สามารถแยกแยะ                
การประพฤติดี ประพฤติ
ชั่วได้ 
3. นักเรียนได้ออกก าลังกาย
ท าให้ไม่หมกมุ่นหรือไป               
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. มีการจัดสภากาแฟโดย
เชิญภาคีเครือข่าย                     
มาวิเคราะห์สถานการณ์                
ยาเสพติดในพ้ืนที่เป็น
ประจ าทุกเดือน 
2. โรงเรียนด าเนินกิจกรรม  
ทีส่่งผลให้พฤติกรรมของ
นักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้นโดยกิจกรรม
ดังกล่าวได้ด าเนินไป               
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ กิจกรรม 
3. โรงเรียนจัดกิจกรรม                
ตามความสนใจและความ
ถนัดของนักเรียนหลังเลิกเรียน 
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ตำรำงวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่สูง 

สภำพปัญหำ พฤติกรรม กำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินกำร กิจกรรมเพิ่มเติม หมำยเหตุ 

  9) โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน                 
ที่เก่ียวข้องภายนอก เพ่ือเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน
เรื่อง โทษภัยของยาเสพติด  
10) โรงเรียนด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน                                            
ที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ห่างไกล มีการระบาดของยาเสพติด 
โดยน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “บ้านพักนอน
ส าหรับนักเรียนห่างไกล” อย่างต่อเนื่อง 

   
 
 
 

4. นักเรียนส่วนใหญ่
ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่                                       
ด้วยสาเหตุจากหลายปัจจัย 
อาท ิคือ 
- พ่อแม่ท างานต่างถ่ิน 
- ปัญหาการหย่าร้าง 
- ต้องโทษในเรือนจ า 
- เสียชีวิตจากการ
เกี่ยวข้องยาเสพติด 

1. นักเรียนไม่ได้รับการดูแล 
เอาใจใส่เท่าที่ควร              
ขาดความอบอุน่                  
ในครอบครัว แสดงออก
โดยพฤติกรรมขาดเรียน           
มาเรียนสาย ก้าวร้าว                   
มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้
ยาเสพติด 

การด าเนินการของโรงเรียน 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามช่วงวัย
โดยระดับปฐมวัยใช้รูปแบบการสอนแบบมอนเตสซอรี  
(Montessori) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน 
 (Task Based Learning :TBL)  
2) โรงเรียนมีการสร้างเสริมพฤติกรรม รวมถึงปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยม ที่ถูกต้องเก่ียวกับยาเสพติดให้กับ   
นักเรียนอย่างหลากหลายในทุก ๆ ด้าน 

1. นักเรียนทุกระดับชั้น 
ได้เรียนรู้และเข้าใจ         
โทษภัยของยาเสพติด
และเรียนรู้วิธีการ
หลีกเลี่ยงตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด 
2. ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
โทษภัยของยาเสพติด 
และพร้อมที่จะประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี            
แก่ลูกหลานของตนเอง 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรม            
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
ในทุกวันศุกร์ 
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ต่อต้าน
ยาเสพติด 
3. โรงเรียนจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการสอดแทรก
เนื้อหา เรื่องโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดลงในกิจกรรม
การเรียนการสอน              
ทุกรายวิชา 
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ตำรำงวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่สูง 

สภำพปัญหำ พฤติกรรม กำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินกำร กิจกรรมเพิ่มเติม หมำยเหตุ 

  3) โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อย             
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และมีการจัดท าคู่มือการให้ความรู้
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครองอยู่เสมอ 
4) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวและ
โรงเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

 4. การจัดกิจกรรมแนะแนว 
สร้างความอบอุ่นให้กับ
นักเรียนที่มีปัญหา 
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จากตารางวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูง 
พบว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนตั้งอยู่ติดกับแนวชายแดนประเทศ                
เพ่ือนบ้านซึ่งมีการล าเลียง และเป็นแหล่งพักยาเสพติด  รวมทั้งการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพันธุ์                      
โดยมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติที่ ถูกต้องและพฤติกรรม                          
การเลี ยนแบบของนั ก เรียน  ท าให้ มี โอกาสเข้ าไปยุ่ งเกี่ ยวกับยาเสพติด  และยั งส่ งผลกระทบ                        
ต่อการเรียนของนักเรียน เช่น การขาดเรียนบ่อย มาเรียนสาย ออกกลางคัน โรงเรียนพ้ืนที่สูงจึงได้
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว ครูต ารวจ D.A.R.E  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ การใช้ระบบ
นักเรียนพักนอน เป็นต้น และการประสานเครือข่ายความร่วมมือและการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมต่างๆเพ่ือความต่อเนื่องในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เช่น การเพ่ิมความเข้มข้น                           
ในการจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดค่ายยาเสพติด จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม (จัดกิจกรรมตาม
ความสนใจและความถนัดของนักเรียนหลังเลิกเรียน) การจัดการเรียนรู้ด้านยาเสพติดผ่านการบูรณาการ                                 
ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจากการด าเนินงานส่งผลให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ในทิศทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น                                             
รู้ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด มีพฤติกรรมในเชิงบวก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียน                          
ในพ้ืนที่สูงดังกล่าว จึงมีการประชุมเพ่ือชี้แจงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครองและองค์กรอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักในสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นวางแผนการด าเนินการเพ่ือน าแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะ                      
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนในพ้ืนที่สูงมาทดลองใช้ และด าเนินงานตามแผนงาน                       
ที่ก าหนด โดยมุ่งให้นักเรียนเกิดสมรรถนะทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านสุขภาวะ ด้านทักษะชีวิต                      
และด้านทักษะอาชีพ  รวมทั้งมีการนิเทศก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง จากผลการด าเนินงานดังกล่าวสามารถ                
เป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและโรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทที่ 3 

สมรรถนะนักเรียนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 

 จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ในยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ เป้าหมายที่ 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่นับวันจะทวีความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพ                                                                   

ของประเทศชาติในอนาคตทั้งด้านปริมาณที่มากขึ้น ช่วงอายุของผู้ เกี่ยวข้องที่เริ่ มจากอายุที่น้อยลง                         

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด คือ ปัญหา                                                    

ด้านการเรียน ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาครอบครัว และปัญหาด้านเศรษฐกิจ                      

โดยนักเรียนขาดทั้งความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและวิจารณญาณในการตัดสินใจดังนั้นจึงเป็นหน้าที่                                   

ของโรงเรียนที่ต้องเสริมสร้างให้นักเรียนมีสมรรถนะอันเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  ที่ เป็นผล                                                           

มาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ แรงจูงใจ และคุณลักษณะ  อ่ืนๆ จากการวิเคราะห์แผนการศึกษา

แห่ งชาติ  พ .ศ . 2560 - 2579 จึ งได้ก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด                                                              

ที่ เน้นมีสมรรถนะที่ ส าคัญและจ าเป็น  จากการสังเคราะห์สมรรถนะ 4 ด้ านส าคัญและจ าเป็น                      

ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย สมรรถนะด้านวิชาการ 

สมรรถนะด้านสุขภาวะ สมรรถนะด้านทักษะชีวิต  และสมรรถนะด้านอาชีพ  มีรายละเอียดดังนี้   

1. สมรรถนะด้ำนวิชำกำร : นักเรียนมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือเป็นเกราะป้องกันตนเองให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย

ห่างไกลจากยาเสพติด โดยให้มีทักษะดังต่อไปนี้ 

  1.1  ทักษะพื้นฐำนกำรเรียนรู้  นักเรียนมีทักษะการอ่าน พูด  ฟัง และเขียนแสวงหา
ความรู้ในการป้องกันเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์               
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  1.2  ทั กษะควำมรู้ เชิ งบู รณ ำกำร   นั ก เรียนสามารถน าความรู้ ความเข้ าใจ                          
ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ให้ความร่วมมือ                   
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธที่จะไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
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2. สมรรถนะด้ำนสุขภำวะ  : นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ดังต่อไปนี้ 

   2.1  ด้ำนสุขภำพกำย  นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ ์                                                               
ที่ก าหนดมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพร่างกาย ออกก าลังกายสม่ าเสมอ สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงตนเอง                  
จากยาเสพติดได ้

  2.2  ด้ำนสุขภำพจิต  นักเรียนมีความภาคภูมิใจ  รักและเห็นคุณค่าของตนเอง                                                               
มีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้ อ่ืน แสดงพฤติกรรมที่ ไม ่                                                               
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานการณ์ต่างๆ ได ้

3. สมรรถนะด้ำนทักษะชีวิต : นักเรียนมีทักษะชีวิตในการปรับตัว และรับมือกับสถานการณ์              
ด้านยาเสพติดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน ดังต่อไปนี้ 

  3.1.  ตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน  นักเรียนเข้าใจรับรู้ถึงความถนัด 
จุดเด่น จุดด้อยและความสามารถของตนเอง มีความรับผิดชอบ เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
ยอมรับและภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม ประพฤติตนตามหลักธรรมค าสอน
ทางศาสนาที่ตนเองนับถือ มีเป้าหมายในการด ารงชีวิตให้มีความสุขโดยปราศจากยาเสพติด   

  3.2  คิดวิเครำะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์  นักเรียนแยกแยะข้อมูล
ข่าวสารและประเมินสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นได้ สามารถคิดและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด                      
ได้อย่างสร้างสรรค ์

  3.3  กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด   นักเรียนเข้าใจและรับรู้ถึงสาเหตุ             
ของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย ควบคุมและยับยั้งอารมณ์ของตนเอง หลีกเลี่ยงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           
ที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์เก่ียวกับยาเสพติดได้   

  3.4  สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืน  นักเรียนมีความเห็นอกเห็นใจ ให้ความรักและ
เข้าใจในความรู้สึกของผู้อ่ืน รู้จักแบ่งปัน ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมและยอมรับความคิดเห็น            
ของผู้อ่ืน รู้บทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และท างานร่วมกับผู้อ่ืนในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด                
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ในชุมชน 
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4. สมรรถนะด้ำนอำชีพ : นักเรียนตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการประกอบอาชีพ มีค่านิยมที่ดี
และทักษะประกอบอาชีพที่สุจริตโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ดังต่อไปนี้ 

  4.1 กำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำชีพ  นักเรียนส ารวจและแสวงหาอาชีพที่สุจริต มีข้อมูล                              
ทางอาชีพอย่างกว้างขวางและชัดเจนและรู้ถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
วางแผนและตัดสินใจเลือกเส้นทางการประกอบสัมมาชีพในอนาคต  

          4.2  มีเจตคติและค่ำนิยมที่ดีต่ออำชีพ   นักเรียนเห็นโอกาสในการสร้างอาชีพ 
ที่หลากหลาย จากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ รู้จักวิเคราะห์ แนวโน้มความต้องการ
บริโภคสินค้าของแต่ละกลุ่มคนในชุมชน เกิดเจตคติและค่านิยมที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริตท าให้             
เกิดความหลากหลายของอาชีพในท้องถิ่นนั้นๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

  4.3  มีทักษะกำรตัดสินใจวำงแผนกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำเต็มตำมศักยภำพ  

นักเรียนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง โดยพิจารณาโอกาส                            

ความเป็นไปได้ ทั้งด้านคุณสมบัติของตนเองและความต้องการก าลังคนในอาชีพนั้นๆ อันจะน าไปสู่การเลือก

ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการ

ประกอบสัมมาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมยั่งยืน  

การพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ ทั้ ง 4 ด้าน ที่ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านสุขภาวะ                                            

ด้านทักษะชีวิต และด้านอาชีพนั้น  เป็นการสร้างเสริมสมรรถนะเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ                                                          

เชิงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แนวทำงกำรประเมินและสรุปผลสมรรถนะนักเรียนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

การประเมินและสรุปผลสมรรถนะนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีวัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนานักเรียนตามสภาพจริง  ไม่น ามาตัดสินผลการเรียน  แต่สามารถน าเกณฑ์คุณภาพในการประเมิน

สมรรถนะของนักเรียน  เพ่ือใช้ศึกษาการเปรียบเทียบกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับนักเรียนแล้วน ามา

จัดการเรียนรู้บูรณาการสร้างเสริมสมรรถนะนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                              

สามารถประเมินได้อย่างหลากหลายวิธี ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ ภาระงาน/ชิ้นงาน โรงเรียน

พิจารณาเลือกได้ตามความเหมาะสมกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น                

การจัดการเรียนรู้บูรณาการสมรรถนะนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับกลุ่มสาระ                                     

การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือการจัดการเรียนรู้บูรณาการ                            

วิถีชีวิตภายในโรงเรียนและชุมชน เป็นต้น   
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ตัวอย่ำง  แนวทางการประเมินและสรุปผลสมรรถนะนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                

ยาเสพติดร่วมกับการประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางนี้  การประเมินและสรุปผลสมรรถนะนักเรียน             

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาจจะบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐานหรือบูรณาการในรายวิชา

เพ่ิมเติมก็ได้  โดยพิจารณาหน่วยการเรียนรู้ที่มีตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่มีผล                      

การเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินสมรรถนะนักเรียน

ในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่ งบางหน่ วยการเรียนรู้ /กิจกรรม สามารถพัฒนา                                                   

ทั้ง 4 สมรรถนะ บางหน่วยการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาเฉพาะในบางสมรรถนะ ซึ่งสุดท้ายแล้วนักเรียน                                   

ควรได้รับการประเมินครบทุกสมรรถนะ โดยการบูรณาการพฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินสมรรถนะ

นักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยด าเนินการดังนี้ 

 1. ศึกษาระดับคุณภาพและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                   

ยาเสพติด โดยก าหนดคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี พอใช้/ผ่านเกณฑ์ และปรับปรุง 

 2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดเวลาเรียน  และแนวทางการบูรณาการจัดการเรียนรู้    

เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละชั้นปี   

 3. การบันทึกผลการประเมิน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาและสรุปผลการประเมิน ซ่ึงอาจประเมิน             

ได้อย่างหลากหลายวิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ ภาระงาน/ชิ้นงาน เป็นต้น ดังนั้นควรบันทึกผลการประเมิน

ทุกหน่วยการเรียนรู้   ที่สะท้อนพฤติกรรมบ่งชี้ตามความสอดคล้องสัมพันธ์กับสมรรถนะนักเรียน                              

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 4. สรุปผลการประเมินจากการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ  พิจารณาจากการบันทึกผลการประเมิน               

ที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วสรุปผลการประเมิน ผู้สอนบันทึกผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล เมื่อด าเนินการ

ประเมินทุกหน่วยการเรียนรู้ แล้วสรุปผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                

ยาเสพติด โดยพิจารณาจากฐานนิยม (Mode) ดังนี้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้/

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สมรรถนะ สรุปผล          

กำรประเมิน 
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนสุขภำวะ ด้ำนทักษะชีวิต ด้ำนอำชีพ 

1. ………..…….. ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง 

2. ………..…….. พอใช้ ดีเยี่ยม พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

3. ………..…….. ดี ดีเยี่ยม ดี ดี ดี 

4. ………..…….. ดี ดีเยี่ยม ดี ดี ดี 

5. ………..…….. ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

      

ปร
ะเ

มิน
ผล

 

ดีเยี่ยม 1 4 0 1  

ดี 2 1 3 2 

พอใช้ 1 0 0 1 

ปรับปรุง 1 0 0 1 

สรุป ดี ดีเยี่ยม ดี ดี ดี 

 

จากตาราง  จะสรุปผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ “ระดับดี” 
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ส่วนที่ 1  เกณฑ์คุณภำพในกำรประเมินสมรรถนะนักเรียนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

สมรรถนะที่ 1 ด้ำนวิชำกำร นักเรียนมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือเป็นเกราะป้องกันตนเอ ง                        

ให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติด โดยให้มีทักษะดังต่อไปนี้ 

1.  ทักษะพื้นฐำนกำรเรียนรู้สำระ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (2)  ปรับปรุง (1) 

นักเรียนสามารถอ่าน พูด ฟัง 

และ เขี ยน แสวงห าความ รู้                           

ในการป้องกันบ าบัดเกี่ยวกับ                

ยาเสพติด สามารถ น าความรู้

ไปปรับ ใช้ ในการแก้ปัญ หา               

ในสถานการณ์ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง                   

กับยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า อธบิาย เขียน
ยกตัวอย่าง หรือ ใช้ท่าทาง อยา่งใดอย่างหนึ่งได้ว่า                         
เคยได้ยินค าว่ายาเสพติด 
2. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า อธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่าง หรือ ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงวิธีการ
หลีกเลี่ยงยาเสพติดได้ 
3. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า อธิบาย เขียน 
หรือใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงวิธีการป้องกัน                
การติดยาเสพติด 
4. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันยาเสพติด
ไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า 
อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง 
อย่ างใดอย่ างหนึ่ งได้ ว่า เคยได้ยิน             
ค าว่ายาเสพติด 
2. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า 
อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือใชท้่าทาง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงวิธีการหลีกเลี่ยง                
ยาเสพติดได ้
3. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า 
อธิบาย เขียน หรือ ใช้ท่าทางอย่างใด
อย่างหนึ่งถึงวิธีการป้องกนั                   
การติดยาเสพติด   

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก 
เล่า อธิบาย เขียนยกตัวอย่าง หรือ
ใช้ท่าทาง อย่างใดอย่างหนึ่งได้ว่า
เคยได้ยินค าว่ายาเสพติด 
2. สามารถแสดงออกโดยการบอก 
เล่า อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือ
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งถึง
วิธีการหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้ 
 

1.สามารถแสดงออก
โดยการบอก เล่า 
อธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่าง หรือ           
ใช้ท่าทาง อย่างใด
อย่างหนึ่งได้ว่า    
เคยได้ยินค าว่า           
ยาเสพติด 
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สมรรถนะท่ี 1  ด้ำนวิชำกำร (ต่อ) 

นักเรียนมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้ านเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  และสังคม  เพ่ือเป็นเกราะป้องกันตนเองให้ด ารงชีวิตอยู่ได้                    

อย่างปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติด  โดยให้มีทักษะดังต่อไปนี้ 

2.  ทักษะควำมรู้เชิงบูรณำกำร  

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (2)  ปรับปรุง (1) 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ           

รู้เท่าทันและปรับตัวเข้ากับสถานการณ ์              

ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน            

ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี            

ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง 

ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดรู้จักปฏิเสธ                 

ที่จะไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า 
อธิบาย เขียน ยกตัวอย่างหรือ                           
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับ
ความรู้เรื่องยาเสพติดได้ 
2. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า
อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ว่ามีวิธีการห่างไกล
ยาเสพติดได้ 
3. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอ่ืนๆ   
ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
4. เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

1. สามารถแสดงออกโดยการ
บอก เล่า อธิบาย เขียน ยกตวัอย่าง 
หรือใช้ท่าทางอย่างใด              
อย่างหนึ่งเกี่ยวกับความรู้         
เรื่องยาเสพติดได้ 
2. สามารถแสดงออกโดย                   
การบอก เล่า อธิบาย            
เขียนยกตัวอย่าง หรือ                             
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งได้ว่า
มีวิธีการห่างไกลยาเสพติดได้ 
3. เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่
นักเรียนคนอ่ืน ๆ  ที่ไม่ยุ่งเกี่ยว               
กับยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออกโดย     
การบอก เล่าอธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่างหรือใช้ท่าทาง            
อย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับ
ความรู้เรื่องยาเสพติดได้ 
2. สามารถแสดงออกโดย    
การบอก เล่า อธิบาย         
เขียน ยกตวัอย่าง หรือใช้ท่าทาง
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ว่า               
มีวิธีการห่างไกลยาเสพติดได้ 
   
 

1. สามารถแสดงออก        
โดยการบอก เล่าอธิบาย 
เขียน ยกตัวอย่างหรือ                 
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เกี่ยวกับความรู้                                  
เรื่องยาเสพติดไม่ชัดเจน 
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สมรรถนะท่ี 2  ด้ำนสุขภำวะ 

 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังต่อไปนี้ 

1.  ด้ำนสุขภำพกำย   

พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ 

(2)  

ปรับปรุง (1) 

นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง               

มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ 

ทางกายตามเกณฑ์ที่ก าหนด             

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพร่างกาย 

ออกก าลังกายสม่ าเสมอ สามารถ

ป้องกันและหลีกเลี่ยงตนเองจากยา

เสพติดได้ 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า อธิบาย ยกตัวอย่าง หรือ

ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงเรื่องการดูแลสุขภาพได้ไม่ชัดเจน 

2. มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายครบถ้วน 

3. มีการออกก าลังกายที่ชัดเจน ที่จะไมยุ่่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

4. เป็นสมาชิกของชุมนุม ชมรม ทางด้านการออกก าลัง

กายท่ีเป็นประโยชน์ 

5. เป็นผู้ที่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจนได้รับการยกย่อง          

ว่าเป็นตัวอย่างที่ดี 

1. สามารถแสดงออกโดย  

การบอก เลา่ อธิบาย 

ยกตัวอย่างหรือใช้ท่าทาง

อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงเรื่อง

การดูแลสุขภาพได้ชัดเจน 

2. มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

ร่างกายครบถ้วน 

3. มีการออกก าลังกายที่ชัดเจน

ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

4. เปน็สมาชิกของชุมนุม ชมรม 

ทางด้านการออกก าลังกาย                 

ที่เป็นประโยชน์ 

1. สามารถแสดงออกโดย

การ บอก เล่า อธิบาย 

ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง

อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงเรื่อง

การดูแลสุขภาพได้ชัดเจน 

2. มีข้อมูลเกี่ยวกับ

สุขภาพร่างกายครบถ้วน 

3. มีการออกก าลังกายที่

ชัดเจนที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ          

ยาเสพติด 

1. สามารถ

แสดงออกโดยการ

บอก เล่า อธิบาย 

ยกตัวอย่าง หรือ                                          

ใช้ท่าทางอย่างใด                 

อย่างหนึ่ง ถึงเรื่อง                        

การดูแลสุขภาพได้                      

แต่ไม่ชัดเจน 
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สมรรถนะท่ี 2  ด้ำนสุขภำวะ (ต่อ) 

นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังต่อไปนี้ 

2.  ด้ำนสุขภำพจิต   

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (2)  ปรับปรุง (1) 

นักเรียนมีความรัก ภาคภูมิใจ

และเห็นคุณค่าของตนเอง                                

มีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในเชิงบวก 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพ่ือน 

ครู และผู้อื่น แสดงพฤติกรรม         

ที่ไม่ยุ่งเกีย่วกับยาเสพติด                         

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า 
เขียน อธิบาย ยกตัวอย่าง หรือใช้
ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ชัดเจนว่า
สุขภาพที่ดีเป็นอย่างไร 
2. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า 
เขียนอธิบาย ยกตัวอย่าง หรือใช้
ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งได้ว่ารัก         
และเห็นคุณค่าในตนเอง ในอันที่                               
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
3. มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรม                                         
ของโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด 
4. มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
5. มีทักษะการปฏิเสธที่จะไม่ไป             
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออกโดยการ บอก 
เล่า เขียน อธิบาย ยกตัวอย่าง หรือ
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งได้ 
ชัดเจนว่าสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไร 
2. สามารถแสดงออกโดยการ บอก 
เล่า เขียนอธิบาย ยกตัวอย่าง หรือ
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งได้ว่า       
รักและเห็นคุณค่าในตนเอง                               
ในอันที่จะไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
3. มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรม                                       
ของโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด 
4. มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

1. สามารถแสดงออกโดย              
การบอก เล่า เขียน อธิบาย 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใด
อย่างหนึ่งได้ ชัดเจนว่าสุขภาพ                 
ที่ดีเป็นอย่างไร 
2. สามารถแสดงออกโดย               
การบอก เล่า เขียนอธิบาย 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่าง
ใดอย่างหนึ่งได้ว่ารักและเห็น
คุณค่าในตนเอง ในอันที่จะไม่                           
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

1. สามารถแสดงออก
โดยการบอก เล่า 
เขียน อธิบาย 
ยกตัวอย่างหรือ                          
ใช้ท่าทางอย่างใด
อย่างหนึ่งได้                
แต่ไม่ชัดเจน                       
ว่าสุขภาพที่ดีเป็น
อย่างไร 
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สมรรถนะท่ี 3  ด้ำนทักษะชีวิต  

นักเรียนมีทักษะชีวิตในการปรับตัว และรับมือกับสถานการณ์ด้านยาเสพติด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ดังต่อไปนี้ 

1.  ตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน   

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (2)  ปรับปรุง (1) 

นักเรียนเข้าใจ รับรู้ถึงความถนัด

จุดเด่น จุดด้อยและ

ความสามารถของตนเอง               

มีความรับผิดชอบ เข้าใจ         

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ยอมรับและภูมิใจในตนเองและ

ผู้อื่นมีคุณธรรม จริยธรรม                    

ที่เหมาะสม ประพฤติตนตาม

หลักธรรมค าสอนทางศาสนา                   

ที่ตนเองนับถือ มีเป้าหมาย            

ในการด ารงชีวิตให้มีความสุข                          

โดยปราศจากยาเสพติด   

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า เขียน 

อธิบาย ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใด

อย่างหนึ่งได้ชัดเจนว่าจะมีวิธีการหลีกเลี่ยง

จากยาเสพติดอย่างไร 

2. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า เขียน 

อธิบาย ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใด

อย่างหนึ่งได้ว่า เข้าใจ รู้จักตนเอง และ

หาทางหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้ 

3. ได้รับการยกย่องหรือเป็นผู้น า                  

ในการท ากิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

4. เป็นแกนน าในการท ากิจกรรมทางศาสนา

ที่ชักจูงให้เพ่ือนห่างไกลยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออกโดย               

การบอก เลา่ เขียน อธิบาย 

ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใด

อย่างหนึ่งได้ชัดเจนว่าจะมีวิธีการ

หลีกเลี่ยงจากยาเสพติดอย่างไร 

2. สามารถแสดงออกโดย                 

การบอก เลา่ เขียน อธิบาย 

ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใด

อย่างหนึ่งได้ว่า เข้าใจ รู้จักตนเอง 

และหาทางหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้ 

3. ได้รับการยกย่องหรือเป็นผู้น า             

ในการท ากิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก 

เล่า เขียน อธบิาย ยกตัวอย่าง หรือ

ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งได้

ชัดเจนว่าจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงจาก

ยาเสพติดอย่างไร 

2. สามารถแสดงออกโดยการบอก 

เล่า เขียน อธบิาย ยกตัวอย่าง หรือ

ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งได้วา่ 

เข้าใจ รู้จักตนเอง และหาทาง

หลีกเลี่ยงยาเสพติดได้ 

1. สามารถแสดงออกโดย

การบอก เลา่ เขียน อธิบาย 

ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง

อย่างใดอย่างหนึ่งได้                             

แต่ไม่ชัดเจนว่าจะมีวิธีการ

หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด

อย่างไร 
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สมรรถนะท่ี 3  ด้ำนทักษะชีวิต (ต่อ) 

นักเรียนมีทักษะชีวิตในการปรับตัว และรับมือกับสถานการณ์ด้านยาเสพติด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ดังต่อไปนี้ 

2.  กำรคิดวิเครำะห์  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์   

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (2)  ปรับปรุง (1) 

นักเรียนแยกแยะข้อมูล

ข่าวสารและ ประเมิน

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

สามารถคิดและตัดสินใจ            

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ได้อย่างสร้างสรรค์ 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า
อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือ            
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ชัดเจนว่า
จะปรับตัวให้ห่างจากยาเสพติดได้อย่างไร 
2. สามารถแสดงออกโดยการ บอก 
เล่า อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือใช้
ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารการป้องกันตนเอง                                  
จากยาเสพติดได้ 
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร            
ที่เก่ียวกับยาเสพติดได้ 
4. สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหายาเสพติดทีเ่กิดขึ้นในชุมชนได้ 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก 
เล่าอธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือ
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง               
ได้ชัดเจนว่าจะปรับตัวให้ห่าง                    
จากยาเสพติดได้อย่างไร 
2. สามารถแสดงออกโดยการบอก 
เล่า อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือ
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดได้ 
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เก่ียวกับยาเสพติดได้ 
 

1. สามารถแสดงออกโดย             
การบอก เล่าอธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ได้ชัดเจนว่า                                 
จะปรับตัวให้ห่างจากยาเสพติด              
ได้อย่างไร 
2. สามารถแสดงออกโดย             
การบอก เล่า อธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง                                            
อย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันตนเอง                                        
จากยาเสพติดได้ 
 

1. สามารถแสดงออก
โดยการบอก เล่า
อธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่าง หรือ                                         
ใช้ท่าทางอย่างใด            
อย่างหนึ่งได้แต่ไม่ชัดเจน
ว่าจะปรับตัวให้ห่าง  
จากยาเสพติดได้อย่างไร 
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สมรรถนะท่ี 3  ด้ำนทักษะชีวิต (ต่อ) 
นักเรียนมีทักษะชีวิตในการปรับตัว และรับมือกับสถานการณ์ด้านยาเสพติด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ดังต่อไปนี้ 
3.  กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด   

พฤติกรรมบ่งช้ี ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (2)  ปรับปรุง (1) 

นักเรียนเข้าใจและรับรู้
ถึงสาเหตุของความเครียด  
รู้วิธีผ่อนคลาย ควบคุม
และยับยั้งอารมณ์ของ
ตนเอง หลีกเลี่ยงหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                 
ที่จะก่อให้เกิดอารมณ์            
ไม่พึงประสงค์เก่ียวกับ                 
ยาเสพติดได้   

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า อธิบาย 
เขียน ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใด            
อย่างหนึ่งไดว้่าจะจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดได้อย่างไร 
2. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า อธิบาย 
เขียน ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใดอย่าง
หนึ่งถึงวิธีการลดความเครียดโดยไม่พ่ึงพา                     
ยาเสพติด 
3. สามารถหาวิธีผ่อนคลายความเครียด                   
ที่หลากหลายโดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
4. ระบุวิธีการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปเกี่ยวข้อง                        
ยาเสพติด  
5. สามารถควบคุม ยับยั้งชั่งใจที่จะไม่ไป
เกี่ยวข้องยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า 
อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ว่าจะจัดการ                           
กับอารมณ์และความเครียดได้อย่างไร 
2. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า 
อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง
อย่างใดอย่างหนึ่ง                          
ถึงวิธีการลดความเครียดโดยไม่พ่ึงพา            
ยาเสพติด 
3. สามารถหาวิธีผ่อนคลายความเครียด               
ที่หลากหลายโดยไม่พ่ึงยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออกโดย                
การบอก เล่า อธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง                             
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ว่า                                             
จะจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดได้อย่างไร 
2. สามารถแสดงออกโดยการ
บอก เล่า อธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง
อย่างใดอย่างหนึ่งถึงวิธีการ       
ลดความเครียดโดยไม่พ่ึงพา                
ยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออกโดย
การบอก เล่า อธิบาย 
เขียน ยกตัวอย่าง หรือ                                  
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไดว้่าจะจัดการกับอารมณ์
และความเครียดได้อย่างไร 
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สมรรถนะท่ี 3  ด้ำนทักษะชีวิต (ต่อ) 

นักเรียนมีทักษะชีวิตในการปรับตัว และรับมือกับสถานการณ์ด้านยาเสพติด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ดังต่อไปนี้ 
4.  กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืน   

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม 4 ดี 3 พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ 2  ปรับปรุง  1 

นักเรียนมีความเห็นอกเห็นใจ 
ให้ความรักและเข้าใจ                                    
ในความรู้สึกของผู้อื่น                              
รู้จักแบ่งปัน ให้ความร่วมมือ
ในการท างานเป็นทีมและ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
รู้บทบาท การเป็นผู้น า                                   
ผู้ตามที่ดีและท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ในกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์
ในชุมชน 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า 
อธิบาย เขียนยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง
อย่างใดอย่างหนึ่งว่ารับรู้เรื่องยาเสพติด 
2. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า 
อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงวธิีการที่จะแนะน า
ไม่ให้ผู้อื่นยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น             
ในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด รวมทั้ง
สามารถเป็นผู้น าในการแสดงออกถึง
วิธีการที่จะไม่ให้ผู้อ่ืนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
4. ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อื่น
ในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วข้องและเป็นประโยชน์
กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก 
เล่า อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง 
หรือใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ว่ารับรู้เรื่องยาเสพติด 
2. สามารถแสดงออกโดยการบอก 
เล่า อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือ
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งถึง
วิธีการที่จะไม่ให้ผู้อื่นยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 
3. ยอมรับฟังคิดเห็นของผู้อ่ืน              
ในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
รวมทั้งสามารถเป็นผู้น าในการ
แสดงออกถึงวิธีการที่จะไม่ให้ผู้อื่น
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก 
เล่า อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง 
หรือใช้ท่าทางอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ว่ารับรู้เรื่องยาเสพติด 
2. สามารถแสดงออกโดยการ 
บอก เล่า อธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง                     
อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงวิธีการ                           
ที่จะแนะน าไม่ให้ผู้อ่ืน                                                          
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 

1. สามารถแสดงออก                           
โดยการบอก เล่า อธิบาย 
เขียน ยกตัวอย่าง หรือ                                     
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ว่ารับรู้เรื่องยาเสพติด 
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สมรรถนะท่ี 4 ด้ำนอำชีพ 

นักเรียนตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการประกอบอาชีพ มีค่านิยมที่ดีและทักษะประกอบอาชีพที่สุจริตโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดังต่อไปนี้ 

1.  กำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำชีพ 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (2)  ปรับปรุง (1) 

นักเรียนส ารวจและแสวงหาอาชีพ 

ที่สุจริต มีข้อมูลทางอาชีพ                                        

อย่างกว้างขวางและชัดเจน                                   

และรู้ถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบ

อาชีพต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทาง                              

ในการวางแผนและตัดสินใจเลือก

เส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก 

เล่า อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือ

ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งเก่ียวกับ

อาชีพที่สุจริตได้ชัดเจน 

2. รู้จักส ารวจและแสวงหาอาชีพที่สุจริต 

โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

3. มีความรู้และบอกคุณลักษณะ                 

ของผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ  ที่สุจริตได้ 

4. รู้จักวางแผนและตัดสินใจเลือก

เส้นทางการประกอบอาชีพ                           

โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   

1. สามารถแสดงออกโดย           

การบอก เล่า อธิบาย เขียน 

ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใด

อย่างหนึ่งเกี่ยวกับอาชีพที่สุจริต

ได้ชัดเจน 

2. รู้จักส ารวจและแสวงหาอาชีพ                           

ที่สุจริตโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

3. มีความรู้และบอกลักษณะ

ของผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ                              

ที่สุจริตได้ 

1. สามารถแสดงออกโดย         

การบอก เล่า อธิบาย เขียน 

ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง

อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ

อาชีพที่สุจริตได้ชัดเจน 

2. รู้จักส ารวจและแสวงหา

อาชีพที่สุจริตโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับ            

ยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออกโดย         

การบอก เล่า อธิบาย เขียน 

ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง

อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ

อาชีพที่สุจริตได้แต่ไม่ชัดเจน 
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สมรรถนะท่ี 4 ด้ำนอำชีพ (ต่อ) 

นักเรียนตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการประกอบอาชีพ มีค่านิยมที่ดีและทักษะประกอบอาชีพที่สุจริตโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดังต่อไปนี้ 

2.  มีเจตคติและค่ำนิยมที่ดีต่ออำชีพ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (2)  ปรับปรุง (1) 

นักเรียนเห็นโอกาสในการสร้าง
อาชีพที่หลากหลาย จากความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและ
กระบวนทัศน์ รู้จักวิเคราะห์ 
แนวโน้มความต้องการบริโภค
สินค้าของแต่ละกลุ่มคนในชุมชน           
เกิดเจตคติและค่านิยมที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพที่สุจริตท าให้เกิด
ความหลากหลายของอาชีพ        
ในท้องถิ่นนั้นๆ โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า 
อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง
อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ เจตคติ              
และค่านิยมด้านอาชีพที่สุจริตได้ชัดเจน 
2. เห็นโอกาสในการสร้างอาชีพ           
ที่หลากหลาย และเป็นอาชีพที่เหมาะสม
กับตนเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
3. วิเคราะห์ตนเองได้ว่าเหมาะสม                   
ที่จะประกอบอาชีพอะไร และแยกแยะ
ได้ว่าอะไรคืออาชีพที่สุจริต 
4. มีเจตคติที่ดีต่อทุกอาชีพ มีความสามารถ
เลือกประกอบอาชีพที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออกโดย
การบอก เล่า อธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง
อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ 
เจตคติ และค่านิยมด้านอาชีพ
ที่สุจริตได้ชัดเจน 
2. เห็นโอกาสในการสร้างอาชีพ
ที่หลากหลาย และเป็นอาชีพ                               
ทีเ่หมาะสมกับตนเองและ                                                            
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
3. วิเคราะห์ตนเองได้ว่า
เหมาะสมที่จะประกอบ                                    
อาชีพอะไร และแยกแยะได้ว่า
อะไรคืออาชีพที่สุจริต 

1. สามารถแสดงออกโดย              
การบอก เล่า อธิบาย                  
เขียน ยกตัวอย่าง หรือ                                  
ใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกี่ยวกับ เจตคติ และค่านิยม
ด้านอาชีพที่สุจริตได้ชัดเจน 
2. เห็นโอกาสในการสร้างอาชีพ
ที่หลากหลาย และเป็นอาชีพ                        
ที่เหมาะสมกับตนเองและ              
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออก                           
โดยการบอก เล่า อธิบาย 
เขียน ยกตัวอย่าง หรือ                     
ใช้ท่าทางอย่างใด                         
อย่างหนึ่งเกีย่วกับ เจตคติ   
และค่านิยมด้านอาชีพ             
ที่สุจริตได้แต่ไม่ชัดเจน                              
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สมรรถนะท่ี 4 ด้ำนอำชีพ (ต่อ) 

นักเรียนตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการประกอบอาชีพ มีค่านิยมที่ดีและทักษะประกอบอาชีพที่สุจริตโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดังต่อไปนี้ 

3.  มีทกัษะกำรตัดสินใจวำงแผนกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำเต็มตำมศักยภำพ 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้/ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (2)  ปรับปรุง (1) 

นักเรียนวิเคราะห์ความเป็นไปได้        
ในการเลือกประกอบอาชีพ                              
ที่เหมาะสมกับตนเอง โดยพิจารณา
โอกาสความเป็นไปได้ ทั้งด้าน
คุณสมบัติของตนเองและความ
ต้องการก าลังคน ในอาชีพนั้น ๆ                               
อันจะน าไปสู่การเลือกประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ความสนใจ และความถนัด                                             
ของตนเอง ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน                                                       
ในการประกอบสัมมาชีพในอนาคต
ได้อย่างเหมาะสมยั่งยืน 

1. สามารถแสดงออกโดยการ บอก เล่า อธิบาย 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง                                       
ถึงวิธีการวางแผนอาชีพของตนเองได้ 
2. สามารถแสดงออกโดยการบอก เล่า อธิบาย 
เขียน ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ว่าค้นพบตนเอง มีการวางแผนอาชีพของตนเอง
ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
3. สามารถแสดงออกโดยการ บอก เล่า อธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ว่าอาชีพ                         
ในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะกับตนเองเป็นอย่างไร  
4. สามารถแสดงออกโดยการ บอกเล่า อธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับ
วิธีการตัดสินใจการวางแผนอาชีพได้อย่างเหมาะสม                   
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. สามารถแสดงออก โดยการ บอก 
เล่า อธบิาย ยกตัวอย่าง หรือใช้
ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง                 
ถึงวิธีการวางแผนอาชีพของตนเองได ้
2. สามารถแสดงออกโดย        
การบอก เล่า อธิบาย เขียน 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทางอย่างใด
อย่างหนึ่งได้ว่าค้นพบตนเองมีการ
วางแผนอาชีพที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
3. สามารถแสดงออกโดยการบอก 
เล่า อธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง หรือใช้
ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งได้ว่าอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะกับตนเอง
เป็นอย่างไร  

1. สามารถแสดงออกโดย
การ บอก เล่า อธิบาย 
ยกตัวอย่าง หรือใช้ท่าทาง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึง
วิธีการวางแผนอาชีพของ
ตนเองได้ 
2. สามารถแสดงออกโดย
การบอก เล่า อธิบาย 
เขียน ยกตัวอย่าง หรือใช้
ท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ว่าค้นพบตนเอง มีการ
วางแผนอาชีพของตนเอง   
ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ไม่สามารถ
แสดงออกโดยการ 
บอก เล่า อธิบาย 
ยกตัวอย่าง หรือ              
ใช้ท่าทางอย่างใด
อย่างหนึ่ง ถึงวิธีการ
วางแผนอาชีพ                  
ของตนเองได้ 
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ส่วนที่ 2  แบบบันทึกผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับครู 

แบบบันทึกผลกำรประเมินสมรรถนะท่ี 1  ด้ำนวิชำกำร 

โรงเรียน........................................................................................อ ำเภอ....................................................จังหวัด........................................................... 

ค ำชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย    ลงในช่องตามความเป็นจริง  ดังนี้                 เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพ   

  4 หมายถึง  ดีเยี่ยม 

  3 หมายถึง  ดี 

  2 หมายถึง  พอใช้ 

  1 หมายถึง  ปรับปรุง 

 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

คะแนนรวม 
ระดับคุณภำพ ทักษะพื้นฐำนกำรเรียนรู ้ ทักษะควำมรู้เชิงบูรณำกำร 

4 3 2 1 4 3 2 1 8 

1            

2            

3            

4            

5            

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน ระดับคุณภำพ 

7-8 4 ดีเยี่ยม 
5-6 3 ดี 

3-4 2 พอใช้ 
2 1 ปรับปรุง 
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แบบบันทึกผลกำรประเมินสมรรถนะท่ี 2  ด้ำนสุขภำวะ 

โรงเรียน........................................................................................อ ำเภอ....................................................จังหวัด........................................................... 

ค ำชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย    ลงในช่องตามความเป็นจริง  ดังนี้      เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพ    

  4 หมายถึง  ดีเยี่ยม 
  3 หมายถึง  ดี 
  2 หมายถึง  พอใช้ 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

คะแนนรวม 
ระดับคุณภำพ ด้ำนสุขภำพกำย ด้ำนสุขภำพจิต 

4 3 2 1 4 3 2 1 8 

1            

2            

3            

4            

5            

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน ระดับคุณภำพ 
7-8 4 ดีเยี่ยม 

5-6 3 ดี 
3-4 2 พอใช้ 

2 1 ปรับปรุง 
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แบบบันทึกผลกำรประเมินสมรรถนะท่ี 3  ด้ำนทักษะชีวิต 

 โรงเรียน........................................................................................อ ำเภอ....................................................จังหวัด........................................................... 

ค ำชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย    ลงในช่องตามความเป็นจริง  ดังนี้              เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพ   

  4 หมายถึง  ดีเยี่ยม 
  3 หมายถึง  ดี 
  2 หมายถึง  พอใช้ 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 

ที ่ ชื่อ - นำมสกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

คะแนนรวม ระดับคุณภำพ 
ตระหนักรู้และเห็น
คุณค่ำในตนเอง         

และผู้อื่น 

คิดวิเครำะห์ ตัดสินใจ 
และแก้ปัญหำอย่ำง

สร้ำงสรรค์ 

กำรจัดกำรกับอำรมณ์ 
และควำมเครียด 

สร้ำงสัมพันธภำพที่ดี     
กับผู้อื่น 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16  
1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

                      

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน ระดับคุณภำพ 

13-16 4 ดีเยี่ยม 
9-12 3 ดี 

5-8 2 พอใช้ 
4 1 ปรับปรุง 
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แบบบันทึกผลกำรประเมินสมรรถนะท่ี 4  ด้ำนอำชีพ 

โรงเรียน........................................................................................อ ำเภอ....................................................จังหวัด........................................................... 

 ค ำชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย    ลงในช่องตามความเป็นจริง  ดังนี้            เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพ 

  4 หมายถึง  ดีเยี่ยม 
  3 หมายถึง  ดี 
  2 หมายถึง  พอใช้ 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 

ที ่ ชื่อ - นำมสกุล 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

คะแนนรวม ระดับคุณภำพ  
กำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำชีพ 

 
มีเจตคติและค่ำนิยมที่ดี 

ต่ออำชีพ 

มีทักษะกำรตัดสินใจวำงแผน
กำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

เต็มตำมศักยภำพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12  

1                

2                

3                

4                

5                

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน ระดับคุณภำพ 
10-12 4 ดีเยี่ยม 
7-9 3 ดี 
4-6 2 พอใช้ 
3 1 ปรับปรุง 
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บทที่ 4 
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ าหมาย                             

ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารในทุกมิติโดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น                             
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง                            
เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21                       
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน                 
โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยต้องเผชิญกับ                                                     
ปัญหายาเสพติดมาช้านาน โดยสภาพปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน           
เด็กและเยาวชนเริ่มใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต ส่งผลต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน                                                                   
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งการพัฒนา
หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนี้                 
มีแนวทางที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ
สถานการณ์ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่ ทวีความรุนแรงขึ้นกับกลุ่ มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ                                   
ในเขตพ้ืนที่สูงของประเทศไทย  

   เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด                      
จ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยต่อเนื่องจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยค านึงถึงพัฒนาการและความพร้อม                                        
ของแต่ละช่วงวัยของนักเรียน ดังนี้ 

   ระดับปฐมวัย เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสริม
สมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต 
และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข                                            
ยึดพัฒนาการและการพัฒนาความสามารถทางสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EFs) 
เพ่ือวางรากฐานภูมิคุ้มกันระยะยาวผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือ
กระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อโตขึ้น                          
เด็กจะลดโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ระดับประถมศึกษำ เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ                                   
เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ให้นักเรียนได้รู้จักโทษและการหลีกเลี่ยง
ไม่ เข้าไปยุ่ งเกี่ยวกับยาเสพติด  รวมทั้ งเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยการให้ความรู้ควบคู่การส่งเสริม                     
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่การใช้ยาเสพติด  
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิต                       
และ เปิ ด โอกาส ให้ นั ก เรียน ได้ ออกแบบ  และเสนอแนะแนวทางการป้ องกันพฤติ กรรมเสี่ ยง                                              
จากการใช้ยาเสพติด สร้างเสริมความปลอดภัย ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพ่ือหลีกเลี่ยง                        
ความรุนแรงและโทษภัยของยาเสพติด  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้น าความรู้                            
และประสบการณ์ประยุกต์ใช้และออกแบบกิจกรรมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้น าในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดคู่ขนานกับการปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างพลัง                                               
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          เพ่ือให้ เห็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด จึงขอน าเสนอรายละเอียดเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 4 หัวข้อ ดังนี้ 
 
1. กำรสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบต่อเยาวชนวัยเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งการด าเนินชีวิ ต
ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน 
ตลอดจนการเผชิญ สิ่งยั่วยุ หรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหาที่ทวีความรุนแรง                                                                 
เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ในการด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา เพ่ือระดมความคิด และ
ประสบการณ์มาใช้ในการก าหนดหลักสูตรและพัฒนานักเรียนในการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

1.1  ขั้นส ำรวจและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะ                                      
ในกำรแก้ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่   โดยศึกษาบริบทของโรงเรียน ด าเนินการส ารวจสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อม ปัญหาในเขตบริการของโรงเรียน มีผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชนร่วมกัน
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ด าเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียน หรือใช้ข้อมูลจากการแนะแนว และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาวิเคราะห์ สัง เคราะห์ 
เปรียบเทียบความสอดคล้องความต้องการในการแก้ปัญหา และแบ่งกลุ่มเพ่ือหามาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มใช้ยาเสพติด เป็นต้น 

1.2  ขั้นประสำนกำรขับเคลื่อนผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรแก้ปัญหำ                
ยำเสพติดในพื้นที่สูง โรงเรียนต้องมีการประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือตั้งเป้าหมายและร่วมกัน
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการแก้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูง ด าเนินการดังนี้ 
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1.  ประชุมเพ่ือชี้แจงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืน ๆ ในชุมชนที่เป็นภาคีเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ สถานีต ารวจ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ตระหนักในสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 

2.  วางแผนการด าเนินการ เพ่ือน าแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ื อสร้างเสริมสมรรถนะ                         
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูงไปใช้จัดกิจกรรมในโรงเรียน 

3.  ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด โดยจัดกิจกรรมการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านสุขภาวะ 3) ด้านทักษะชีวิต 4) ด้านอาชีพ เพ่ือสร้างเสริม
สมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูง 

4.  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูงอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนสำมำรถก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
ผู้บริหำร สร้างความตระหนักให้ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) มีส่วนร่วมในการ

วางแผน ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน ก ากับติดตาม เกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

ครู ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา จัดท าก าหนดการสอน จัดท าแผนการจัดกิจกรรม ด าเนินการ
จัดกิจกรรม และวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                         
ตามหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละระดับชั้น หรือจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะ                                                                
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ค่ายเยาวชนดีชีวีมีสุข เป็นต้น 

ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการติดต่อประสานงาน ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างเสริมสมรรถนะ                      
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนร่วมกับโรงเรียน 

ชุมชน ผู้น าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนรับรู้สภาพปัจจุบันสร้างภาคีเครือข่าย ช่วยดูแลนักเรียนภายในชุมชน 

ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทความพร้อม 
โดยค านึงถึงการให้โอกาสเมื่อเด็กพลั้งพลาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือมีแนวโน้มเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติ ด  โดยการป รับ ความคิ ดและพฤติ กรรม  ส ร้ า งค่ านิ ยม ให ม่  ดู แลช่ วย เหลื อติ ดตาม                                         
อย่างใกล้ชิด ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสได้ปรับ
พฤติกรรมและมีโอกาสเรียนในระบบตามปกติ โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
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- กลุ่มเสี่ยง : ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง การให้การปรึกษา  ติดตาม เยี่ยมบ้าน ฯลฯ 
- กลุ่มใช้ยาเสพติด : กรณีค้นพบใน โรงเรียน โดยการท าจิตสังคมบ าบัดใน โรงเรียน                     

ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลร่วมมือกัน
ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมเข้ามาสนับสนุน เช่น 
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 1 ต ารวจ 1 โรงเรียนการจัดระเบียบสังคมรอบโรงเรียน เป็นต้น 

1.3  ขั้นกำรพัฒนำหลักสูตร เพื่ อสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ                           
ยำเสพติดในพื้นที่สูง 

   โรงเรียนควรมีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ งจะเป็นแนวทางในการออกแบบ                                                                    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรียน                    
ตามความมุ่งหมาย หรือบรรลุตามจุดประสงค์จริงหรือไม่ เพ่ือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้รับทราบและน าไป
แก้ไขปรับปรุงต่อไปตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ประชุมคณะครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วางแผนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสร้างเสริม
สมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูงของโรงเรียน 

3. ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นเรียน ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือจัดท าก าหนด                                         
การสอน ออกแบบ และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูง 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูง 

5. นิเทศ ก ากับ ติดตามผล การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะ                      
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูง 

6.  สรุป และรายงานผล การจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูง 
7. สะท้อนผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบ 
8. ด าเนินการประเมินหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้อง                    

กับสถานการณ์ปัจจุบัน  
1.4  กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่สูง 
 การติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร จะเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

และช่วยในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อาจใช้วิธีการดังนี้ 
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1.  นิเทศติดตาม โดยก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามตารางการนิเทศ การด าเนินงานเพ่ือสร้างเสริม
สมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูง 

2.  เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานเพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูง 

3.  ประเมินผล สรุปผล การด าเนินงานเพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                       
ยาเสพติดในพ้ืนที่สูง 

4.  พัฒนาต่อยอด การด าเนินงานเพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                  
ยาเสพติดในพ้ืนที่สูง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

     นอกจากการพัฒนาบุคลากร หรือการขับเคลื่อนกลไกในรูปของคณะกรรมการ คณะท างาน                         
ที่เกี่ยวข้อง การจัดท าแผนงาน งบประมาณ ฯลฯ เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนแล้ว โรงเรียนอาจจะต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ในช่วง                             
ปิดภาคเรียน เช่น การจัดพ้ืนที่   แหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ 
กิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน หรือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาในมิติต่าง ๆ โดยอาจเป็นกิจกรรม                                                         
ที่ โรงเรียนด าเนินการเอง หรือเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการจัดสนับสนุนให้กับนักเรียน                                                      
ในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดโอกาสที่เด็กและเยาวชนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบายมุข                                
หรือแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ อีกทั้งในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนจะมีเวลาว่างมากกว่าช่วงเปิดเรียนปกติ                          
เพ่ือให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนควรประสานความร่วมมือไปยังผู้ปกครอง                           
ในการช่วยกันสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง บุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยอาจสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างครู และผู้ปกครอง ในช่วงปิดภาคเรียนร่วมด้วย ทั้งนี้หากพบเบาะแสยาเสพติด ควรด าเนินการ                             
ด้วยความละเอียดรอบคอบ สื่อสารกับทีมสหวิชาชีพ เพ่ือร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง                     
ทั้งในช่วงเปิดและปิดภาคเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีสถำนศึกษำควรทรำบ 

- พบเบำะแสยำเสพติด      สำยด่วน  1386 

- ควำมช่วยเหลือด้ำนบ ำบัดรักษำยำเสพติด สำยด่วน  1165 
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2.  รูปแบบจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดด้วยวิธีกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบเทคนิควิธีสอนที่เน้นกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็นการเรียนรู้                             
ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือท าซึ่ง “ความรู้” ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดี ยว ต้องจัดกิจกรรม                                                  
ให้นักเรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้นักเรียนได้ใช้
กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมินค่า การจัดการเรียนรู้                
ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของนักเรียน (Active Learning)  ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น 

1)  การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี (Montessori Method) 
2)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน (Task -Based Learning) 
3)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
4)  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
5)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
6)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
7)  การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
8)  การจัดการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) 
9)  การจัดการเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning)  
10)  การจัดการเรียนรู้การบริการ (Service Learning) 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้  มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน                         
คือ ให้นักเรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง และสร้างองค์ความรู้ใหมด่้วยตนเอง 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
 จากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ยกมาทั้ง 10 รูปแบบนั้น ในเอกสารแนวทางนี้                                   
ขอน าเสนอตัวอย่างวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น ามาใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ
มอนเตสซอรี  (Montessori Method) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน (Task-Based Learning) 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) และ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รูปแบบท่ี 1  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี (Montessori Method) 
 การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี ผู้ริเริ่มคิดและจัดตั้งวิธีการสอนแบบ                   
มอนเตสซอรี จากความเชื่อในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กในระยะเริ่มต้นว่า จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษา                      
ในระยะแรกนั้น ไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอกกับเด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตาม                                         
ความต้องการตามธรรมชาติของเขา การที่จะช่วยให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามข้ันตอนของความสามารถนั้น                        
ควรจะต้องพัฒนาการสอนให้สัมพันธ์กับพัฒนาการความต้องการของเด็ก ที่ต้องการจะเป็นอิสระในขอบเขต
ที่ก าหนดไว้ให้ ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์และพิถีพิถัน การสอนแบบมอนเตสซอรีได้มาจากการที่
มอนเตสซอรี ได้สังเกตเด็กในสภาพที่เป็นจริงของเด็ก ไม่ใช่สภาพที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กเป็น จากการ                                       
สังเกตเด็กจึงได้พัฒนาวิธีการสอน การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์การสอนต่างๆ ขึ้นมาใช้                            
โดยเริ่มต้นจากการทดลองที่โรงเรียนที่มอนเตสซอรีเข้าไปรับผิดชอบ ที่เรียกว่า Casa Dei Bambini หรือ 
Children's House แล้ววิธีการสอนนี้จึงได้แพร่หลายต่อไปจนทั่วโลกเช่นในปัจจุบัน 

จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำแบบมอนเตสซอรี (Montessori Method) 
  การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี จะช่วยพัฒนาหรือให้เด็กมีอิสระในด้านบุคลิกภาพของเด็ก                                 
ในวิถีทางต่าง ๆ อย่างมากมาย สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนระบบมอนเตสเซอรี คือ การจัดระบบเพ่ือสะท้อนถึง
ศักยภาพที่แท้จริง และความต้องการของเด็ก เพ่ือเด็กจะได้พัฒนาบุคลิกภาพของเขาลักษณะการสอนระบบนี้ 
เด็กจะก้าวหน้าไปตามธรรมชาติตามพัฒนาการของเด็ก เด็กมีอิสรภาพในการเลือกจากสิ่งแวดล้อมที่มี                             
สิ่งต่าง ๆ ซึ่งสนองความพอใจ และความต้องการภายในของเขา เป็นการจัดระบบของตนเอง เพ่ือเด็กจะได้
ปรับตัวเข้ากับสภาพของสังคมและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ 

หลักสูตรของกำรสอน  
 หลักสูตรนี้  คือการจัดการเรียนการสอนที่มีแนวคิด ค านึงถึงความสนใจ ความต้องการและ                                                         
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองของเด็ก เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้                                          
ด้วยตนเองอย่างอิสระในขอบเขตที่ก าหนดไว้ให้มีการเตรียมสิ่งแวดล้อม จัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก                                                              
ให้เด็กซึมซับสิ่งแวดล้อมรอบตัว จนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น และแสวงหาความรู้อย่างมีสมาธิ                                        
มีวินัยในตนเอง ให้เด็กเกิดการพัฒนาการทุก ๆ ด้ านไปในเวลาเดียวกัน  ส าหรับหลักสูตรพ้ืนฐาน                                               
เด็กอายุ 3 ถึง 6 ขวบ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือการศึกษาทางด้านทักษะกลไก (Motor Education)  
การศึกษาทางด้านประสาทสัมผัส (Education of the Senses)  และการตระเตรียมส าหรับการเขียน                                        
และคณิตศาสตร์ (Preparation for Writing and Arithmetic) 
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วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
วิธีการจัดการเรียนการสอนจะเน้นการเรียนรู้ตามล าดับขั้น ไม่ต้องการให้เด็กลองผิดลองถูก                         

สร้างสมาธิ ความม่ันใจ ครูสามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กได้ โดยสาธิตและฝึกให้เด็กเรียนรู้
และตัดสินใจด้วยตนเอง โดยครูด าเนินการดังนี้ 

 
 กำรเตรียม ครูเตรียมอุปกรณ์การศึกษาเด็กสามารถเข้าเรียนแบบคละอายุได้ 
 กำรด ำเนินกำร ขั้นน า เด็กเลือกอุปกรณ์การศึกษาตามความสนใจ, ขัน้สอน 
  ครูสาธิตให้เด็กดู 
 ขั้นสรุป ครูให้เด็กเก็บอุปกรณ์ ครูบันทึกความรู้ ครูบันทึกรายการอุปกรณ์ 
 
 

 
 

การจัดสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

 ห้องเรียนแบบเปิด (Open Classroom) นั่งสบาย บรรยากาศเหมือนบ้าน มีเครื่องใช้อุปกรณ์ที่จัด
อย่างมีระเบียบ ของใช้จะมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก ติดกระดานในระดับที่เด็กสามารถใช้งานได้ มีพ้ืนที่                                      
ให้เด็กได้เคลื่อนไหวหรือท ากิจกรรมบนพื้นได้ ชั้นวางของมีความสูงในระดับท่ีเด็กสามารถหยิบใช้งานได้ 
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บทบำทครู 
 1. จัดสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์  
 2. เชื่อมโยงเด็กกับอุปกรณ์ โดยสาธิตการใช้อุปกรณ์ 
 3. มีความรักเด็ก เพราะความรักเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต 
 4. ยอมรับนับถือเด็ก ให้อิสระในการเลือก คิด ท า 
 5. ให้เด็กศึกษาค้นพบด้วยตนเอง 
 6. ไม่ต าหนิ ท าโทษ หรือให้รางวัล ถ้าเด็กท าส าเร็จจะเห็นคุณค่าในตน และเป็นพลังในการที่จะเรียนรู้ต่อไป 
 7. สังเกตพฤติกรรมเด็ก บันทึกข้อมูล เพ่ือวางแผนพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล 
 8. พัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ถึงขีดสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 9. เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา และ จิตใจ 
 10. พบปะผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นระยะ 
 
 การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี (Montessori Method) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส                                   
ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเติบโตไปตามพัฒนาการที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกัน     
และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนต่อไป ซึ่งโรงเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อม                                             
ของโรงเรียน โดยมีตัวอย่างดังนี้ 
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ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี (Montessori Method) 

สำระกำรเรียนรู้  การฝึกให้รู้คิด รู้วิเคราะห์ เป็นเกราะก าบังอันแข็งแกร่งของชีวิต ที่ผู้ใหญ่เราต้อง
สร้างให้ตั้งแต่พวกเขาเป็นเด็กเล็ก เมื่อเติบโตขึ้น ยามเผชิญวิกฤตพวกเขาก็จะคิดไตร่ตรอง ยับยั้งชั่งใจ วิเคราะห์
ได้ด้วยตนเองว่า สิ่งใดควร ไม่ควร พวกเขาจะกล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. ครูเล่านิทานเรื่อง ต้นกล้า ผู้กล้าหาญ หนังสือนิทานชุด อ่านอุ่นรัก เรื่องต้นกล้า ผู้กล้าหาญ 
ของปรีดา  ปัญญาจันทร์  ให้เด็กฟัง  

2. ครูสนทนาซักถามเด็กเก่ียวกับเนื้อหาในนิทาน เรื่อง ต้นกล้า ผู้กล้าหาญ 
- ชื่อนิทาน 
- ชื่อตัวละครในนิทาน 
- เรื่องย่อ 

 3.  ให้เด็กอาสาสมัครเล่าบทบาทสมมุติตามเนื้อเรื่องในนิทานตามความสนใจ 
 4.  ครูและเด็กร่วมกันสรุป 

5.  ครูใช้ค าถาม ถามเด็ก ๆ ว่าถ้า...หรือท าไม 
     - ถ้าเด็ก ๆ พบเห็นกล่องกระดาษปิดมิดชิดวางอยู่หน้าห้องจะท าอย่างไร 
     - ถ้ามีคนแปลกหน้า ที่เราไม่รู้จักมาก่อนยื่นขนมหรือไอศกรีมให้ เราควรจะท าอย่างไร 
     - ถ้ามีคนแปลกหน้ามาชวนไปเท่ียว เราจะท าอย่างไร 
     - ถ้าคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองยังไม่มารับ เราควรท าอย่างไร 
6.  ครูให้เด็กท าใบงานเรื่อง ต้นกล้า ผู้กล้าหาญ 
แนวทางการประยุกต์ใช้การสอนแบบมอนเตสซอรีนั้น เด็กเล็กควรจะเรียนโดยการใช้ประสาทสัมผัส

และอวัยวะร่างกายทุกส่วน โดยเน้นการฝึกฝนผ่านสื่ออุปกรณ์และกิจกรรม งานที่เด็กท าจะต้องมี
ความหมาย อุปกรณ์การเรียนได้วางรูปแบบเอาไว้ให้เด็กได้ท างานต่าง ๆ ตามขั้นตอน ครูจะคอยสังเกต
และคอยให้ค าแนะน า ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระภายใต้การท าแบบอย่างที่ถูกต้องให้เด็กดูและให้ปฏิบัติตาม                    
มีการฝึกระเบียบเป็นแกนหลักที่ตกลงร่วมกันไว้ก่อน จะท าให้เด็กรู้จักการยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรองเป็น 
รู้จักการวางแผนและจัดการสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเชื่อมโยงสถานการณ์ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง                         
กับยาเสพติดได้ 
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รูปแบบท่ี 2  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภำระงำนเป็นฐำน (Task -Based Learning) 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน  (Task  Base  Learning ; TBL)  เป็นการจัดการเรียนรู้

โดยการสร้างสรรค์ผลงาน นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีขั้นตอนให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเอง                      
ได้เรียนรู้ ทั้งความรู้ ทักษะ คุณธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการ
ของสังคมปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมกำร (Pre-task) ครูผู้สอนจะน าเสนอสิ่งที่ต้องการให้นักเรียน เรียนรู้โดยใช้เวลา
ประมาณ 5-10 นาที เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบสิ่งที่นักเรียนจะต้องท าในภาระงาน โดยอาจจะใช้วิธีการ                          
ที่หลากหลาย เช่น เกม เพลง ดูคลิปวิดีโอ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
2. ขั้นปฏิบัติ (Task cycle) ครูผู้สอนจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มคู่ หรือเดี่ยว ตามความเหมาะสม

เพ่ือให้นักเรียนท าภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยครูจะเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนเท่านั้น 
หลังจากนั้นนักเรียนจะหาตัวแทนออกมาน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

 

 
3. ขั้นวิเครำะห์หลังกำรปฏิบัติ (Post-task) ครูผู้สอนและนักเรียนจะร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ             

และร่วมกันหาข้อผิดพลาดในภาระงานที่นักเรียนได้ท าโดย อาจจะเป็นเพ่ือนของนักเรียนเป็นผู้สรุปและ              
ร่วมแก้ไขข้อผิดพลาดในภาระงาน 
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ดั งนั้ น  การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ภาระงานเป็ นฐาน  หรือ (Task  Base  Learning ; TBL)                          

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะของนักเรียน ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งผลงาน
หรือภาระงานจากตัวอย่างกิจกรรมนี้คือแผนผังความคิด ผลที่ได้จากผลงานชิ้นนี้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้ยาและการหลีกเลี่ยงยาเสพติด                                             
ไปพร้อมกัน  

 
 

ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภำระงำนเป็นฐำน (Task-Based Learning) 

 1. ขั้นเตรียมกำร (Pre-task) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโทษ                 
ของยาเสพติด โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ และตั้งค าถามเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ 

1.1 ครูน าเสนอโทษของยาเสพติด โดยใช้สื่อจากอินเทอร์เน็ต วีดิโอ สื่อ Power point 
หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือต่าง ๆ เป็นต้น 

1.2 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป การที่บุคคลติดยาเสพติดนอกจากจะเป็นอันตราย            
ต่อสุขภาพของตนเองแล้วยังมีผลกระทบกับบุคคลรอบข้างและสังคม 

 2. ขั้นปฏิบัติ (Task cycle) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสวางแผนร่วมกัน                      
เพ่ือน าเสนอผลการปฏิบัติ 

2.1 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ตั้งชื่อกลุ่ม โดยเลือกประธานกลุ่ม                  
รองประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 

2.2 แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ในหัวข้อเรื่องการปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยในการ                               
ใช้ยาและการหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยออกแบบเป็นแผนผังความคิด (Mind mapping) 

2.3 แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3. ขั้นวิเครำะห์หลังกำรปฏิบัติ (Post-task) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมตามท่ีมอบหมาย 

3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลงานและสรุป เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาและการหลีกเลี่ยงยาเสพติด 

3.2 ครูให้นักเรียนน าผลงานมาจัดท าป้ายนิเทศหน้าห้อง 
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รูปแบบท่ี 3 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐำน (Activity-Based Learning) 
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม 

ในการเรียนรู้ และบทบาทในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยกิจกรรมเป็นที่ตั้งเพ่ือที่จะฝึกหรือพัฒนานักเรียน                  
ให้เกิดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด 

หลักกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐำน มีดังนี้ 

1. ให้ความสนใจที่ตัวนักเรียน 
2. เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติที่น่าสนใจ  
3. ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก 
4. ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียน 
5. ไม่มีการสอบ แต่ประเมินผลจากพฤติกรรม ความเข้าใจ ผลงาน 
6. เพ่ือนในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมการเรียน 
7.  มีการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิด และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง 

 
ประเภทของกำรเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐำน 
 กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีใช้กิจกรรมเป็นฐานมีหลากหลายกิจกรรม การน ามาใช้ขึ้นอยู่กับ                                      
ความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ว่ามุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้หรือ                                           
พัฒนาในเรื่องใด โดยทั่วไป สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ 

1. กิจกรรมเชิงส ารวจ เสาะหา ค้นคว้า (Exploratory) ซึ่งเก่ียวข้องกับการรวบรวม สั่งสมความรู้  
ความคิดรวบยอด และทักษะ 

2. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Constructive) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวม สั่งสมประสบการณ์โดย
ผ่านการปฏิบัติ หรือการท างานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ 

3. กิจกรรมเชิงการแสดงออก (Expressional) ได้แก่กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การน าเสนอ  การเสนอผลงาน 
 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่นิยมใช้ ได้แก่ 
- การอภิปรายในชั้นเรียน (class discussion) ที่กระท าได้ทั้งในห้องเรียนปกติ และการอภิปรายออนไลน์ 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย  (Small Group Discussion)  
- กิจกรรม “คิด-จบัคู-่แลกเปลี่ยน” (think-pair-share)  
- เซลส์การเรียนรู้ (Learning Cell)    
- การฝึกเขียนข้อความสั้น ๆ  (One-minute Paper)  
- การโต้วาที (Debate) 
- บทบาทสมมุติ  (Role Play) 
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- การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ (Situational Learning) 
- การเรียนแบบกลุ่มร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative learning group)   
- ปฏิกิริยาจากการชมวิดีทัศน์ (Reaction to a video)   
- เกมส์ในชั้นเรียน (Game)   
- แกลเลอรี่ วอล์ค (Gallery Walk)   
- การเรียนรู้โดยการสอน (Learning by Teaching)  
- ฯลฯ 
 

จากกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
ที่นิยมใช้นั้น โรงเรียนสามารถเลือกน ามาจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายเพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ                               
และสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
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ตัวอย่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐำน (Activity-Based Learning) 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่น ำมำใช้ คือ เกมบิงโก “เท่าทันยาเสพติด”  

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ กระตุ้นและย้ าเตือนให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้โทษภัยยาเสพติดทั้ง                      
สารเสพติดที่ถูกกฎหมายอย่างบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาบ้า 
ไอซ์ กัญชา เป็นต้น โดยสอดแทรกผ่านเกมบิงโก “เท่าทันยาเสพติด” 

กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 1. ครูท าหน้าที่เป็นผู้ถามค าถาม และด าเนินการเล่น โดยจะถามค าถามจนจบเกมและตรวจสอบ
ผู้ที่ชนะ (บิงโก)  

 2. แจกแผ่นภาพให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น (ขนาด 5x5 ช่อง) โดยไม่ให้ซ้ ากัน (แผ่นเกมบิงโก 
“เท่าทัน ยาเสพติด” 1 ชุด มี 10 แบบ)  

 3. นักเรียนฟังค าถามที่ครูถาม หากคิดว่าค าตอบตรงกับภาพไหนในแผ่นเกมบิงโกที่ถืออยู่ให้ใส่
เครื่องหมายกากบาท (X) เครื่องหมายถูก () หรือวงกลมก็ได้  

 4. การจบเกม นักเรียนจะชนะเกมบิงโกนี้ก็ต่อเมื่อในแผ่นเกมบิงโกมีค าตอบที่ครูได้ถาม และ
นักเรียนใส่เครื่องหมายได้ครบในแนวนอนหรือแนวตั้งหรือแนวเฉียงได้ครบช่องในแนวใดแนวหนึ่ง             
โดยช่องตรงกลางจะเป็นตัวฟรีและต้องเป็นค าตอบที่ถูกต้อง เช่น ตัวอย่างของแผ่นเกมนี้ได้ตอบค าถาม
ถูกต้องและท าเครื่องหมายทั้งแนวตั้ง หรือแนวนอน หรือแนวทแยง ถือว่าเป็นผู้ชนะ (ดังภาพ) 

 
5. ครูและนักเรียนร่มกันสรุปโทษภัยของยาเสพติด 
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รูปแบบท่ี 4  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Based Learning) 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning) เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ                

ช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ได้                                 
เพราะการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้จากกระบวนการท างานกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหา         
หรือสถานการณ์เก่ียวกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญต่อนักเรียน 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นจัดการเรียนรู้ที่เน้นในสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้ โดยสิ่งที่
อยากเรียนรู้ดังกล่าวจะต้องเริ่มมาจากปัญหาที่เด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจ าวันที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
บทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบให้แก่นักเรียนโดย                                 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลกระบวนการกลุ่มการบันทึกและการอภิปราย 

ลักษณะของปัญหำในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน อำจมีลักษณะดังนี้ 
          - เกิดขึ้นในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของนักเรียน หรือนักเรียนอาจมีโอกาสได้เผชิญ                     
กับปัญหานั้น 
  - เป็นปัญหาที่พบบ่อยมีความส าคัญ มีข้อมูลเพียงพอส าหรับการค้นคว้า 

- เป็นปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบชัดเจน ตายตัวหรือแน่นอนและเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนคลุมเครือ
หรือนักเรียนเกิดความสงสัย 

- เป็นปัญหาที่มีประเด็นขัดแย้ง ข้อถกเถียงในสังคมยังไม่มีข้อยุติ 
- เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจ เป็นสิ่งที่อยากรู้แต่ไม่รู ้
- ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษภัย และเป็นสิ่งไม่ดี หากมีการน าข้อมูลมาใช้                                

โดยล าพังคนเดียวอาจท าให้ตอบปัญหาผิดพลาด 
- ปัญหาที่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนว่าจริง ถูกต้อง แต่นักเรียนไม่เชื่อว่าจริง ยังไม่สอดคล้อง                                       

กับความคิดของนักเรียน 
- ปัญหาที่อาจมีค าตอบ หรือแนวทางการแสวงหาค าตอบได้หลายทางครอบคลุมการเรียนรู้                                                

ที่กว้างขวางหลากหลายเนื้อหา 
- เป็นปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน 
- เป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาค าตอบของปัญหาได้ทันที ต้องมีการส ารวจ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 

หรือทดลองดูก่อน จึงจะได้ค าตอบ ไม่สามารถคาดเดา หรือท านายได้ง่าย ๆ ว่าต้องใช้ความรู้อะไร                                             
ยุทธวิธีในการสืบเสาะหาความรู้เป็นอย่างไร หรือค าตอบ หรือผลของความรู้เป็นอย่างไร 

- เป็นปัญหาที่ส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหา ทักษะ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
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 ขั้นตอนกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน มีดังนี้ 
 1)  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนก่อนเรียน เพ่ือจะได้ทราบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน               
เป็นรายบุคคลในเรื่องดังกล่าว และเป็นแนวทางในการออกแบบหรือปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู               
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนด้วย 
 2) ให้ความรู้เบื้องต้นก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐานจะน าไปสู่การเรียนรู้ของเด็ก                          
ในกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติ ดังนั้นครูจึงต้องอธิบายเนื้อหาคร่าว ๆ เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในเบื้องต้น 
 3) เปิดโอกาสให้เด็กเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยให้เด็กเขียนถึงสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ และสิ่งที่
ตนเองเรียนรู้มาแล้ว สิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้อาจเป็นปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือปัญหาของชุมชน หรือ
แนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกก าหนดขึ้นในชั้นเรียนที่เด็กช่วยกันคิดและอยากลงมือปฏิบัติ 
 4) แบ่งกลุ่มเด็กในการท ากิจกรรม เพ่ือให้เด็กรู้จักวางแผนคือ ให้เด็กรู้จักก าหนดกิจกรรม                                                             
การเรียนรู้ของตนเอง โดยการท าปฏิทินการเรียนรู้ตามความต้องการในการเรียนของตน วิธีการดังกล่าวเพ่ือให้
เด็กรู้หน้าที่ของตนเองและในขณะเดียวกันสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ตนเองและเพ่ือนในกลุ่มได้ 
 5) สร้างกติกาในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือให้เด็กรู้จักเคารพในเงื่อนไขและกติกาที่ก าหนดขึ้น
โดยทุกคนในชั้นเรียนจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 
 6) ให้ เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ครูเปิดโอกาสให้ เด็กได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ               
ในกิจกรรมต่าง ๆด้วยตนเอง โดยครูจะคอยเป็นผู้แนะน า ตอบค าถามและสังเกตเด็กขณะท ากิจกรรม 
 7) ครูให้เด็กสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท ากิจกรรมและให้เด็กได้น าเสนอผลงานของตน โดยครูเป็นผู้คอย
สนับสนุนให้เกิดการน าเสนอที่หลากหลายรูปแบบและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่จ ากัดแนวคิดในการน าเสนอ 
 8) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของเด็ก จากผลงาน
และพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกขณะร่วมกิจกรรม โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้อง               
กับเนื้อหาที่จะสอนเป็นหลัก 
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3.  รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรป้องกำรและแก้ไขปัญหำยำเสพติดด้วย
วิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ (Story line method) 

วิธีสอนแบบสตอรีไลน์  เป็นวิธีที่ ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ เน้นนักเรียน                                
เป็นศูนย์กลางฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจริง ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรอง รวมทั้ง
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการผูกเรื่องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเรียงล าดับ
เหตุการณ์ หรือที่เรียกว่า ก าหนดเส้นทางเดินเรื่องโดยใช้ค าถามหลักเป็นตัวน า สู่การให้นักเรียนท ากิจกรรม
อย่างหลากหลาย เพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนตามสภาพจริง ที่มีการบูรณาการระหว่างวิชา                                      
เพ่ือเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งตัว 

องค์ประกอบท่ีส ำคัญของ Story Line 
การสร้างเรื่องใน Story Line เป็นการด าเนินเรื่องที่ต่อเนื่อง ประดุจเส้นเชือก โดยมี ค าถามหลัก

เป็นตัวด าเนินการ องค์ประกอบที่ส าคัญในการสอนแบบ Story Line คือ 
1. ตัวละคร หมายถึง บุคคลหรือสิ่งของที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวที่ผูกขึ้นมา 
2. ฉาก หมายถึง การระบุลักษณะของสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏตามหัวเรื่อง 
3. การด าเนินชีวิต หมายถึง การด าเนินชีวิตของตัวละครว่า ใครท าอะไรบ้าง 

ตัวอย่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Based Learning) 
เรื่อง “วัยรุ่นกับยำเสพติด : ป้องกันและแก้ไข เริ่มต้นอย่ำงไร..?” 

จุดประสงค์ เมื่อผู้เรียนเรียนจบแล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
3. วิเคราะห์สาเหตุของการมั่วสุมยาเสพติดของวัยรุ่น 
4. เสนอแนวคิดการป้องกันและแก้ไข 

กำรด ำเนินกำร จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
1. แบ่งกลุ่ม ผู้เรียน กลุ่มละ 4-5 คน 
2. ผู้สอนบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Interactive Lecture) และก าหนดสถานการณ์ หรือปัญหา         

เรื่อง “วัยรุ่นกับยาเสพติด : ป้องกันและแก้ไข เริ่มต้นอย่างไร..?” 
3. ผู้เรียน ฟังค าบรรยายและจดบันทึก หรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
4. แต่ละกลุ่มอภิปรายเพื่อท าความเข้าใจกับปัญหาและสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดให้ 
5. แบ่งหน้าที่ และสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
6. กลับเข้ากลุ่ม และอภิปรายหาข้อสรุปและน าเสนอต่อชั้นเรียน 
7. ส่งผลงาน 

 



49 
 

 
 

4. เหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น หมายถึงเหตุการณ์ที่ด าเนินชีวิตของละคร เช่น เหตุการณ์อะไร           
ที่เป็นปกต ิเหตุการณ์อะไรที่ต้องแก้ไข เหตุการณ์อะไรที่ต้องดีใจ หรือแสดงความยินดี  

ขั้นตอนกำรสอนแบบ Story line 
1. วิเคราะห์หลักสูตร โดยรวมของทุกสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดหัวข้อที่จะน ามาบูรณาการ 
2. ก าหนดเส้นทางเดินเรื่อง โดยเรียงล าดับหัวข้อแบ่งออกเป็นตอน ๆ ซึ่งต้องค านึงถึงองค์ประกอบ

ส าคัญทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ฉาก ตัวละคร การด าเนินชีวิต และเหตุการณ์ส าคัญ ในส่วนรายละเอียดนั้น                   
เป็นหน้าที่ของนักเรียนในการเติมเต็มเรื่องราวต่าง ๆ 

3. ก าหนดค าถามหลักเพ่ือใช้ในการเปิดประเด็นน าเข้าสู่กิจกรรม และเชื่อมโยงเรื่องราวและ
กิจกรรมในแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน วางรูปแบบกิจกรรมย่อย ๆ โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้นักเรียน
มีส่วนร่วมคิดปฏิบัติ เพ่ือหาค าตอบส าหรับค าถามหลักนั้น ๆ กิจกรรมควรมีความหลากหลายและน่าสนใจ
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน และควรเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะมีส่วนร่วมมากที่สุด                                      
เท่าท่ีจะท าได้ 

4. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมและลักษณะการจัดชั้นเรียน 
5. ก าหนดแนวทางการประเมินผล ควรเน้นการประเมินตามสภาพจริงให้มากท่ีสุด 
 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิธี Story line มีดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะเรียน เรียกว่า เส้นทางเดินเรื่อง (Story line) ให้เหมาะสม หัวข้อเรื่อง                                 

จะเป็นความคิดรวบยอดหรือหัวข้อย่อยที่นักเรียนจะต้องเรียน  โดยผูกเป็นโครงเรื่อง ซึ่ งมาจาก
องค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ฉาก ตัวละคร การด าเนินชีวิตของตัวละคร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โครงเรื่อง                             
จะเป็นโครงสร้างของเนื้อหาสาระท่ีจะเรียน 

2. การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้มีค าถามหลักหรือค าถามส าคัญ (Key Questions) ค าถามหลัก              
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมาก จะท าหน้าที่ด าเนินเรื่องที่จะเชื่อมโยงแต่ละตอนให้ต่อเนื่องกัน ค าถามหลัก                
จะเชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมเข้าด้วยกัน 

3. กิจกรรมของนักเรียน นักเรียนจะท ากิจกรรมเพ่ือตอบค าถาม โดยท าเป็นรายบุคคลหรือร่วมกัน          
ท ากิจกรรมอาจจับคู่กันท ากิจกรรม หรือจัดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน หรือร่วมกันท าทั้งห้อง โดยก าหนดสื่อ
หรืออุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการท ากิจกรรม 

4. การประเมินการเรียนรู้ จะประเมินจากค าถามหลักและกิจกรรมเป็นการประเมินในสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ที่สะท้อนให้เห็นผลจากการเรียนรู้ว่านักเรียนได้ท าอะไรในด้านการใช้ภาษาด้านการท างาน
ร่วมกับเพื่อน ด้านการแก้ปัญหา และดา้นความรู้ เป็นการประเมินด้านคุณภาพและผลการเรียนของนักเรียน 

5. ก าหนดเวลาเรียนแต่ละตอน การสอน Story line ไม่จ าเป็นต้องสอนโดยใช้เวลาต่อเนื่องกัน                
เป็นเวลาทั้งวัน แต่ผู้สอนอาจแบ่งเวลาการสอนแต่ละตอนโดยก าหนดเวลาสอนแต่ละตอนตามที่ก าหนด
หัวข้อเรื่อง และกิจกรรมการเรียนบางตอนใช้เวลา 1 ชั่วโมง บางตอนอาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน
แล้วแตก่ิจกรรมการเรียน 
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กำรวัดและประเมินผลในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Story Line   
เป็นการประเมินจากการสังเกตหรือ ประเมินจากผลงาน หรือชิ้นงานของนักเรียน ผู้สอนต้อง                                

เก็บข้อมูลแล้วแปลออกมาเป็นคุณภาพ เช่น การประเมินจากการจัดนิทรรศการและผลงานที่รวบรวม                                                         
ในแฟ้มสะสมผลงาน อาจให้นักเรียนเลือกผลงานที่นักเรียนพอใจพร้อมอธิบายเหตุผลที่เลือกผลงานชิ้นนั้น             
มาประเมินความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็ก โดยมีข้อคิดในการประเมิน ดังนี้ 

1. ประเมินผลเป็นระยะ 
2. ครูควรประเมินผลการจัดกิจกรรมของนักเรียนในเชิงบวก 
3. ให้นักเรียนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานที่นักเรียน ชอบ ไม่ชอบ หรือชิ้นงาน                               

ทีภู่มิใจ 
4. ไม่ควรเปรียบเทียบผลงานนักเรียนกับเพ่ือน ๆ 
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ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรโดย STORY LINE METHOD 
เรื่อง กำรสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยำเสพติด 

 
การแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ชั้น ม.1-ม.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การสร้างทักษะชีวิต      

เพื่อป้องกันยาเสพติด 

กิจกรรมแนะแนว                                  
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน                         
ให้รู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อื่น                                              
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน                                
ให้สามารถวางแผนการเรียน 
อาชีพและการด ารงชีวิต            
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน                              
ให้สามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข                                            
- ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน 

 

ภาษาไทย                                  
สาระที่ 1 การอ่าน 
     มาตรฐาน 1.1 
สาระที่ 2 การเขียน 
     มาตรฐาน 2.1  
สาระที่ 3 การฟัง การดู
และการพูด 

 

วิทยาศาสตร์                                  
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต 
     มาตรฐาน ว 1.1 
สาระที่ 8 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
      

 

สุขศึกษาและพลศึกษา                                  
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์ 
     มาตรฐาน พ 1.1 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย 
การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 
      มาตรฐาน พ 3.2 
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการป้องกันโรค 
      มาตรฐาน พ 4.1 
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต      
      มาตรฐาน พ 5.1 

  

 

คณิตศาสตร์                                  
สาระที ่6 ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
     มาตรฐาน ค 6.1 
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ตัวอย่ำงรูปแบบโครงสร้ำงหลักสูตรแบบบูรณำกำรโดย STORY LINE METHOD 
เรื่อง กำรสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยำเสพติด 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
   
  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
ร่วมด้วยช่วยกัน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
รู้จักฉัน รู้จักเธอ 

ฝึกการใช้ทักษะชีวิตเพ่ือใช้ในการปฏิเสธยาเสพติดได้อย่างเหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
ท าความรู้จักกับปีศาจร้าย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
ฉันรักสมองของฉัน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
ค้นหาความจริง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  
สร้างทางเลือกเป้าหมาย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
ฝึกฝน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
แผนภูมิแก้ปญัหา 

ให้นักเรียนท าความรู้จักกับหลักสูตรเสริม รู้จักยอมรับความเหมือน

และความแตกต่างของคุณลักษณะ อัตลักษณ์แห่งตน การเห็นคุณค่า

ในตนเองกับคนอื่น ความจริงเกี่ยวกับยาเสพติดและสัญญา

เกียรติยศ 
พิจารณาทบทวนความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด 

และผลกระทบด้านต่าง ๆ จากการใช้และไม่ใช้ยาเสพติด และ

กรอบความความคิดมองตน/คนอื่น/โลกและการใช้ชีวิตของตน 

แสดงให้นักเรียนเห็นว่าการใช้ยาเสพติดสามารถท าอันตรายแก่

ร่างกายและสมองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร แล้วสร้าง

การตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 

มีโฆษณามากมายเกี่ยวกับสุรา บุหร่ีที่วัยรุ่นเห็น วัยรุ่นส่วนใหญ่                 

ไม่เสพสุรา บุหร่ี ยาเสพติด เปลี่ยนทัศนคติที่ว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่                                  

เสพยาเสพติด ค้นคว้าหาความจริงผ่านแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ก าหนดสถานการณ์ จริงที่นั กเรียนต้องเผชิญกับเหตุการณ์                                           

ที่ถูกกดดันให้ใช้ยาเสพติด นักเรียนเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 

นั กเรียนน าทั กษะชี วิ ต ได้ แก่  การตัดสิ น ใจ การแก้ ปั ญ หา                  

การปฏิเสธ ไปสร้างทางเลือกจัดการกับสถานการณ์ที่ ต้องเผชิญ                        

ให้ใช้ยาเสพติดจากสถานการณ์จ าลอง ก าหนดเป้าหมายและวางแผน

ส าหรับอนาคต 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
ท่องไปในโลกกว้าง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
สัญญาเกียรติยศ 
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ส าหรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงสร้างหลักสูตรเสริมเรื่อง การสร้างทักษะ
ชีวิต เพ่ือป้องกันยาเสพติด เป็นโครงสร้างหลักสูตรแบบบูรณาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
กิจกรรมแนะแนว วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา โดยการจัดกิจกรรม                                      
การเรียนรู้ จะใช้เทคนิค STORY LINE METHOD แบ่งออกเป็น 10 หน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลา 20 ชั่วโมง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือตอกย้ าเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้บุหรี่ สุรา และยาเสพติด 
ที่ผิดกฎหมาย และทักษะชีวิตที่นักเรียนจะน ามาใช้ในการป้องกันยาเสพติด โดยเน้นการคิดและแสดงออก
วิธีการเรียนรู้ทักษะได้ดีที่สุด และผู้สอนต้องสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะที่ส าคัญนี้ ดังนั้นเพ่ือให้เห็น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างรายละเอียด จึงได้น าเสนอตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ โดย STORY LINE METHOD จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้  คือ หน่วยการเรียนรู้ที่  2                     
ท าความรู้จักกับปีศาจร้าย และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ฉันรักสมองของฉัน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
4. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

โรงเรียนสามารถด าเนินการในวิธีการที่หลากหลาย ประกอบด้วย การบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ การจัดรายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดท าโครงงาน การจัด                              

ฐานการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ดังนี้  

4.1 กำรสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในรำยวิชำพื้นฐำน  

โรงเรียนสามารถจัดสอนสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                        

ได้อย่างหลากหลายที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรายวิชาพ้ืนฐาน โดยเฉพาะรายวิชา

พ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัดที่นักเรียนจะได้

เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง 

อันตรายจากการใช้ยาและยาเสพติด รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต รวมทั้ง

สถานศึกษาสามารถบูรณาการเนื้อหา (สาระการเรียนรู้) และกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ เพ่ือพัฒนานักเรียนไปสู่การป้องกันและหลีกเลี่ยง                             

ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา ยาเสพติด และความรุนแรงได้  

4.2 สร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในรำยวิชำเพิ่มเติม  

สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนปัจจุบัน จะพบได้ในรูปแบบที่หลากหลาย
ซับซ้อนและแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ                        
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของนักเรียน หากโรงเรียนใดประสบกับปัญหาดังกล่าว สามารถจัดเวลาเรียน
ส าหรับการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรายวิชาที่ โรงเรียน                                              
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น  
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   4.3 กำรจัดกิจกรรมสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          

ไว้ 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์                      

โดยมีเวลาท ากิจกรรมรวม 120 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนจะมีบทบาทส าคัญในการสร้างเสริม

สมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้ 

1)  กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักและค้นพบตนเอง                                            

รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้าน                                         

การเรียน สังคมและอาชีพ มีทักษะชีวิต สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและ

เข้าใจนักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม

พัฒนานักเรียนเพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนนักเรียนมีสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี 

2)  กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด และ

ความสนใจ โดยเน้นการสร้างความตระหนัก ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว 

ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล 

การช่วยเหลือแบ่งปันกัน ความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์  

กิจกรรมนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถใช้ในการเติมเต็ม ความรู้ ความช านาญและ

ประสบการณ์ของนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                     

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในการจัดกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน หรือชุมนุม/ชมรม                     

มีหลักการส าคัญ คือ  

- จัดตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา  

- จัดให้นักเรียนช่วยกันคิด ช่วยกันท า และช่วยกันแก้ปัญหา  

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  

- จัดให้เหมาะกับวัย และวุฒิภาวะของนักเรียน รวมทั้งบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น  

โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน หรือชุมนุม/ชมรม 

เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีทักษะชีวิตและสร้าง

เจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรู้จักแก้ปัญหา                                    

การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน 

โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมการสร้างเสริมสมรรถนะในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามความสนใจ โดยโรงเรียนเสนอกิจกรรมให้นักเรียนเลือก หรือนักเรียน

มีความสนใจตรงกันรวมกลุ่มกันเสนอกิจกรรมการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                                                 

ยาเสพติดต่อโรงเรียน โดยจัดตั้งเป็นชุมนุม หรือชมรม แล้วแต่ตกลงกันในกลุ่ม เช่น  
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- กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE 

NUMBER ONE ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มี

คุณภาพและมีความสุข การด าเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจาก

การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่มให้เกิดความสนุก พร้อมกับ                                   

การพัฒนาทักษะต่าง ๆ อาทิ การควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน มีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม (ดี) มีความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา 

แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน (เก่ง) มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต                  

มีความสงบสุขทางใจ และสามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข (สุข) รวมทั้งจัดบริการเพ่ือให้โอกาสส าหรับ                                                

การแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ของวัยรุ่นในโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกัน

แก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุกในพื้นที่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย 

- กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด เป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับยาเสพติด          

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการต้านภัยยาเสพติด การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์                                             

ต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด การป้องกันภัยยาเสพติด การดูแลเยียวยาช่วยเหลือ

ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ การจัดท าโครงการ/ โครงงาน และภารกิจลูกเสือต้านภัย                        

ยาเสพติด เพ่ือให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและมีทักษะ                             

ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

3)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบ าเพ็ญตน                                         

ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจ         

ของนักเรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคม                                                       

ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมค่ายอาสา กิจกรรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในชุมชน 

4)  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (YC : Youth  Counselor) การพัฒนาเยาวชนที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม ให้ท าหน้าที่นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา หรือ YC (Youth Counselor) ภายใต้การสอนแนะ 

(Coach) ของครูแนะแนว ดูแลช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาแก่เพ่ือนเยาวชนด้วยกันเบื้องต้น ที่ในกรณี                 

ปัญหาไม่ซับซ้อน โดยหวังว่านักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา หรือ YC (Youth Counselor) ที่ได้รับการพัฒนา                                  

อย่างต่อเนื่อง จะเป็นก าลังส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างยั่งยืน  

การพัฒนานักเรียนให้ท าหน้าเป็นนักเรียนที่ เพ่ือนที่ปรึกษา (YC) จึงควรได้รับการ               

สนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจังจากสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพราะนอกจากจะเป็นการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาแล้ว ยังเป็นการพัฒนานักเรียนผู้ ให้

ค าปรึกษาให้เติบโตทางความคิด มีเวทีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะในการปฏิบัติการ

ช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสา YC มีบทบาทในการช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน                      

ที่ประสบปัญหามีความวิตกกังวลหรือยุ่งยากล าบากใจ ให้เข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน เห็นแนวทางในการ
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แก้ไขปัญหาของตัวเอง และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกัน นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา  YC                  

จึงต้องเป็นตัวแบบที่ดีของเพ่ือน สามารถช่วยให้เพ่ือนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนด้วยกันอีกทางหนึ่ง 

4.4  กำรจัดรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเกี่ยวกับสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกัน                          

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

การจัดรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถน ามาจัดเพ่ือเสริมความรู้และทักษะ เปิดโอกาส          

ให้นักเรียนได้ศึกษาสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ตนสนใจ ดังนี้  

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge 

Formation –IS 1) เวลาเรียน 1-1.5 หน่วยกิต ในรายวิชานี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้                      

โดยนักเรียนเลือกประเด็นที่สนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด เพ่ือก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้าง องค์ความรู้ โดยครูผู้สอนต้องพิจารณาให้เหมาะสม                                               

กับวัย และพัฒนาการของนักเรียน ความยากง่ายของชิ้นงานหรือภาระงานที่ปฏิบัติต้องเหมาะสม 

ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า ด้ ว ย ต น เอ ง  2 ก ารสื่ อ ส า รแ ล ะก ารน า เส น อ  (Communication and 

Presentation–IS 2) เวลาเรียน 1-1.5 หน่วยกิต ในรายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากรายวิชาแรก                              

โดยการน าสิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                                     

ยาเสพติด จากรายวิชา IS 1 มาเขียนรายงาน หรือเอกสารทางวิชาการและน าเสนอ เพ่ือสื่อสารถ่ายทอด

ข้อมูลความรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3  การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity: IS 3)                            

เป็นการท ากิจกรรมที่เชื่อมโยงจากการเรียน IS 2 โดยนักเรียนน าสิ่งที่เรียนรู้หรือประสบการณ์การสร้าง

เสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปประยุกต์ใช้ ในการท าประโยชน์ต่อสังคมในการ

จัดการเรียนรู้  นักเรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้รับความรู้ เป็นผู้ตระหนักในความส าคัญ                                         

ของกระบวนการศึกษาค้นคว้าของตนเอง เห็นคุณค่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ โดยเห็นว่า

แหล่งเรียนรู้มีหลากหลาย และครูผู้สอนเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยน

ความเห็น ขอความช่วยเหลือเมื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

การวัดและประเมินผลรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research and 

Knowledge Formation –IS 1) การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation -IS 2) 

ต้องประเมินและตัดสินผลการเรียนโดยให้ระดับผลการเรียนรู้รายวิชาตามเกณฑ์ ที่ โรงเรียนก าหนด                                                 

และกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity –IS 3 ) ให้วัดและประเมินผล

การวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม ตามแผนที่ก าหนดและการสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม                                         

โดยให้ผลการประเมิน เป็นผ่าน/ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
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4.5  กำรจัดโครงงำนกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

โครงงานการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเครื่องมือและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสอนกระบวนการท างานและวางรากฐานทักษะต่าง ๆ                                                    

ในการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการปลูกฝังเจตคติที่ดี ที่ให้

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามความต้องการหรือความสนใจของนักเรียนจนครบกระบวนการ                                

เพ่ือค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ซึ่งโครงงาน

การสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาจจัดท าโดยการรวมกลุ่มนักเรียนที่มี

ความสนใจในเรื่องเดียวกันได้ ในหนึ่งห้องเรียนอาจมีโครงงานการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกันได้ตามความสนใจของนักเรียน โรงเรียนสามารถจัดให้นักเรียนได้ท า                                             

โครงงานการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษาโดยตรง หรืออาจเป็นโครงงานที่บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้  

การเสริมทักษะด้วยโครงงานการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะของนักเรียน ควรจัดตามความจ าเป็น ไม่ควรให้มากเกินไป 

หรือในการด าเนินงานต้องไม่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป และครูผู้สอนต้องดูแลให้ค าปรึกษาตลอดกระบวนการ เพ่ือให้

การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการเรียนและพัฒนาทักษะของนักเรียน  
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ตัวอย่างการเสนอโครงงานการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                             

มีหัวข้อส าคัญ ดังนี้  

1)  ชื่อโครงงานยาเสพติด 

2)  ผู้จัดท า / ที่ปรึกษา  

3)  เหตุผล ความส าคัญ  

4)  วัตถุประสงค์  

5)  เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน งบประมาณ  

6)  วิธีการด าเนินงาน  

7)  แผนการปฏิบัติงาน (ระยะเวลาในการด าเนินงาน)  

8)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9)  เอกสารอ้างอิง  

เมื่อด าเนินโครงงานการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสร็จแล้ว 

โรงเรียนอาจจัดนิทรรศการ เพ่ือให้นักเรียนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากการท าโครงงานการสร้างเสริม

สมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูง โดยจัดท าโปสเตอร์ประกอบ การน าเสนอ                                   

ต่อหน้ากลุ่มคน รวมทั้งแสดงผลงาน หรือข้อค้นพบจากการท าโครงงานการสร้างเสริมสมรรถนะในการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.6 กำรจัดฐำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

โรงเรียนสามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มีอยู่จัดเป็นฐานการเรียนรู้ เกี่ยวกับ                                                   

การสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้นักเรียนศึกษาหาความรู้                                                            

จากประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ให้กับนักเรียน                             

ซ่ึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนก็จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งส านึกและตระหนัก

เห็นคุณค่าความส าคัญของการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียน

สามารถจัดรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมอาชีพ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยจัดการเรียนรู้ที่มีเนื้อหา

อาชีพสอดคล้องกับฐานการเรียนรู้ที่มีในโรงเรียน หรือใช้ฐานการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างเสริม

สมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามความสนใจของนักเรียนที่จะเรียนรู้ ด้วยตนเอง                                  

โดยจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับฐานการเรียนรู้ เตรียมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในฐานการเรียนรู้                                      

ที่จัดเตรียมไว้ อาจหมุนเวียนกลุ่มนักเรียนเข้าศึกษาหาความรู้จากฐานการเรียนรู้ ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 

ตามแต่ละฐานการเรียนรู้ ภายใต้การดูแลของครู หรือผู้ที่มีหน้าที่ประจ าฐานการเรียนรู้ ที่จะให้ค าแนะน า 

อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
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4.7 กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้เพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงมีประสบการณ์ตรง        

คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายที่ครู

หรือโรงเรียนได้จัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง พัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) 

Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนา

สุขภาพ) เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีความสมดุลทั้ง ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม 

มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา                                                    

ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคน

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ที่เลือกให้เหมาะสม หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอีกด้วย 
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ผลกำรน ำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่สูง 

โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษำนำรีอนุสรณ์ 3, โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้ำนผำใต้), โรงเรียนบ้ำนสุขฤทัย                    
และโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้ำนเมืองงำม 

ปีกำรศึกษำ 2562 
 
จากการน าแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา              

ยาเสพติดในพ้ืนที่สูง ไปทดลองและประยุกต์ใช้กับโรงเรียนในพ้ืนที่สูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3, โรงเรียน
กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้), โรงเรียนบ้านสุขฤทัย และโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม โดยน าไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงวัย  เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะ                          
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูง อาทิเช่น  

ระดับชั้นอนุบำล โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี (Montessori Method) 

ครูเตรียมสื่อที่เป็นบัตรภาพยาเสพติด ครูตั้งค าถามว่านักเรียนรู้จักรูปภาพยาเสพติดหรือไม่                                    
โดยให้นักเรียนหยิบภาพขึ้นมาแล้วบอกชื่อยาเสพติด เป็นต้น 

ระดับชั้นป.1-ป.3 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบภำระงำนเป็นฐำน (Task -Based Learning) 

ครูผู้สอนน าเสนอสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น เกม เพลง วีดิโอ               
เป็นต้น แบ่งกลุ่มนักเรียนท าภาระงานกลุ่ม และเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีครูและนักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์การน าเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องและให้นักเรียนท าใบงานเดี่ยว 

ระดับ ป.4-ป.6 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐำน (Activity-Based Learning) 

น าร่างหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา                               
ยาเสพติดในพ้ืนที่สูงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบคุณธรรมจริยธรรมและบูรณาการ                                
ในการจัดการเรียนรู้ทุกสาระวิชาทุกระดับชั้น 

ระดับม.1 – ม.3 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐำน (Activity-Based Learning) 

ครูผู้สอนรวมนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ท ากิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                
ยาเสพติดในพ้ืนที่สูงในคาบคุณธรรมจริยธรรมตามโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียน 
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ผลของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง 
 1. นักเรียนได้รู้จักยาเสพติดประเภทต่าง ๆ รู้และเข้าใจลักษณะของยาเสพติดแต่ละชนิด ส่งผลให้
นักเรียนรู้เท่าทัน ไม่หลงกลหากถูกล่อลวงให้ใช้ยาเสพติด ซึ่งจะช่วยป้องกันให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ได้อีกทางหนึ่ง 
 2. นักเรียนรู้และเข้าใจถึงโทษ พิษภัย และอันตรายของยาเสพติด ทั้งในส่วนของการเป็นผู้ค้าและผู้เสพ                 
เป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง 
 3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์แพร่ระบาด และสาเหตุ ที่ชักน าให้ไปสู่การเสพยาเสพติด                
เพ่ือน าไปปรับใช้ในการป้องกันตนเองเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์นั้นๆ รวมทั้งสามารถให้ความรู้แก่คน             
รอบข้างได ้
 4. นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากผู้ติดยาเสพติด หรือผู้จ าหน่ายยาเสพติด เพราะบุคคลนั้น
อาจชักชวนให้ทดลองเสพโดยบอกว่าสามารถท าให้ลืมความทุกข์ จิตใจสบาย ผ่อนคลาย หรืออาจชักชวนให้
ท าผิดกฎหมาย เช่น ให้เข้าร่วมขบวนการผลิตและจ าหน่ายยาเสพติด เป็นต้น 
 5. นักเรียนเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก สามารถแสดงทัศนคติของตนเอง
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดได้ รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นในการรณรงค์เพ่ือให้เพ่ือนในโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติดได้ 
 6. นักเรียนรู้จักและรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ส าเร็จลุล่วง ไม่ประชดตนเองหรือผู้อ่ืน
ด้วยการประพฤติในทางท่ีเสียหาย 
 7. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
 8. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม ประพฤติตนตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนา                              
ที่ตนเองนับถือ และเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาอยู่เสมอ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดคุณธรรม
จริยธรรมอันดี ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพ่ือน าพาตนเองห่างไกลยาเสพติด 
 9. นักเรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจและรับรู้ถึงภาวะทางอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์
ต่างๆ ได้รู้ถึงสาเหตุของความเครียด และหาวิธีผ่อนคลาย ควบคุมและยับยั้งอารมณ์ของตนเอง รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดภาวะเครียดหรืออารมณ์รุนแรงของตนเองได้ 
 10. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
 11. นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง ทั้งเพ่ือนๆ ในโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้อง 
รวมถึงคนในชุมชนหรือสังคมของนักเรียน 
 12. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักเลือกกิจกรรมที่ตนเองชอบสามารถท าได้                              
และมีความสุขเพ่ือให้ตนเองห่างไกลจากยาเสพติด 
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

  การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีสติในการมีชีวิตอยู่รอดในสังคมมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต             
ที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของโรงเรียนโดยเฉพาะ               
อย่างยิ่งในการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางในการจัดกิจกรรม                                               
เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสามารถจัดได้ในหลายลักษณะ                       
และหลากหลายรูปแบบ  ได้แก่  การใช้บทบาทสมมุติ  (Role Play)  กิจกรรมกลุ่ มสัมพันธ์   กระบวนการกลุ่ ม                      
กรณีศึกษา เป็นต้น และในการจัดกิจกรรมมีเทคนิค/วิธีการที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา                 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะชีวิต ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ เทคนิค                    
การใช้ค าถามแบบ R-C-A  เพราะเทคนิคค าถามแบบ R-C-A เป็นเทคนิคที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต                      
ซึ่ งเป็ นสมรรถนะที่ ส าคั ญ ในการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 
    เทคนิคค าถาม R-C-A เป็นเทคนิคการตั้งค าถามที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เป็นค าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นรูปธรรม                  
โดยครูผู้สอนตั้งค าถามให้นักเรียนสะท้อน (Reflect) ความรู้สึก และความคิดที่ได้รับจากการปฏิบัติ                                        
หรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้วน าไปเชื่อมโยง (Connect) กับประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือความรู้                            
ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะได้เป็นองค์ความรู้ใหม่  จากนั้นน ามาปรับใช้ (Apply) ในชีวิตประจ าวันของตนเอง                           
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,  2554)  
     กิจกรรมที่น าเสนอในเอกสารนี้ เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมซึ่งโรงเรียนสามารถน าไป
ปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน ทั้งในเรื่องของเวลา เนื้อหา  หรือกระบวนการในการจัดกิจกรรม 
              สิ่งส ำคัญในการจัดกิจกรรมทุกๆกิจกรรม ครูควรเตรียมบันทึกการเรียนรู้  (Learning Log)                    
ให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้บันทึกถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม 
และครูควรมีการตรวจงานเพ่ือสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเป็นการเสริมสร้างก าลังใจและความถูกต้องของข้อมูล  
เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อ่ืน 
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ตำรำงสรุปกิจกรรมสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่สูง 
 

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 

สมรรถนะ 

 ระดับชั้นที่เหมำะสม 

วิชำกำร สุขภำวะ ทักษะชีวิต อำชีพ 

1 ครอบครัวของฉัน √  √  ปฐมวัย 

2 ยานี้อันตรายนะ √  √  ปฐมวัย 

3 ยาเสพติดพิษร้ายท าลายเรา √ √ √  ปฐมวัย 

4 ดอกไม้ที่มีพิษ √ √ √  ปฐมวัย 

5 สุราพาเศร้าใจ √ √ √  ปฐมวัย 

6 รู้จักปีศาจร้าย √ √ √  ประถมศึกษา 1-3 

7 ยาเสพติดใกล้ตัว √ √ √  ประถมศึกษา 1-3 

8 เหล้าน้ าเมาเปลี่ยนนิสัย √ √ √  ประถมศึกษา 1-3 

9 สารระเหยฝันร้ายท าลายประสาท √ √ √  ประถมศึกษา 1-3 

10 ยาบ้า  ยาม้า  ยาขยัน  √ √ √  ประถมศึกษา 1-3 

11 ซุปเปอร์ฮีโร่ (Super Hero)  √ √  ประถมศึกษา 

12 เรียนรู้ หมู่บ้านไข่ตุ๋น   √  ประถมศึกษา 

13 สุราพาทุกข์   √  มัธยมศึกษา 

14 บุหรี่พิษร้าย ท าลายครอบครัว  √ √  มัธยมศึกษา 

15 พิษภัยยาบ้า น าพาวอดวาย  √ √  ประถมศึกษา 

16 ดมกาวเป็นพิษอย่าได้คิดลอง  √ √  มัธยมศึกษา 

17 นักข่าวมืออาชีพ  √ √ √ √ มัธยมศึกษา 

18 รู้ทันข่าวสาร   √ √ √  ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

19 มีจิตคิดช่วยเหลือ     √  มัธยมศึกษา 

20 ตัดสินใจเพ่ือชีวิต √ √ √  มัธยมศึกษา 

21 ดอกไม้สวยรวยพิษอย่าคิดลอง √ √ √ √ ประถมศึกษา 

22 Anti Drug รักชีวิตอย่าคิดลอง √ √ √  มัธยมศึกษา 

23 Time line สายลับ  √ √ √ √ มัธยมศึกษา 

24 บอดี้การ์ดชีวิต (Life Bodyguard) √ √ √  มัธยมศึกษา 

25 บัวไม่ให้ช้ าน้ าไม่ให้ขุ่น √  √  มัธยมศกึษา 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม 

สมรรถนะ 

 ระดับชั้นที่เหมำะสม 

วิชำกำร สุขภำวะ ทักษะชีวิต อำชีพ 

26 พิษร้าย อันตราย ยาบ้า √ √ √  ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

27 สารระเหยมีพิษอย่าคิดลอง √ √ √  ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

28 บนบ่ามีอะไร √ √ √  ประถมศึกษา 

29 ทางเดินของชีวิต √ √ √  มัธยมศึกษา 

30 Drug Fighting √ √ √  มัธยมศึกษา 

31 โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ  

+ 1 กิจกรมพัฒนาผู้เรียน 

√ √ √ √ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

32 อาชีพโดนใจ ห่างไกลยาเสพติด √ √ √ √ มัธยมศึกษา 

33 ดูหนังฟังเพลง √ √ √  ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

34 ใต้ถุนศาลบันดาลใจ √ √ √  มัธยมศึกษา 

35 เลี่ยงหน่อยถอยนิด √  √  ประถมศึกษา 

36 กลุ้มใจท าไงดี   √  ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

37 รู้ไว้ได้ประโยชน์ √    ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

38 Just Say No √  √  มัธยมศึกษา 

39 ชีวิตปลอดภัย   √  ประถมศกึษา/มัธยมศึกษา 

40 รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ √ √ √ √ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

       QR Code ส ำหรบั ดำวนโ์หลด   
กิจกรรมสร้ำงเสริมสมรรถนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สงู 
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บทที่ 5 

กรณีศึกษำและปัจจัยควำมส ำเร็จ 

 

จากสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สูงที่มาจากบริบทที่มีความเฉพาะตามพ้ืนที่  รวมทั้งค่านิยม       

เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพ้ืนที่สูง การใช้ภาษาชนเผ่าของตนเองในการสื่อสาร 

ชุมชนเป็นแหล่งพักและกระจายยาเสพติด ผู้ปกครองไปท างานต่างถิ่น ปัญหาการหย่าร้าง การต้อ งโทษ                                                              

ในเรือนจ าหรือเสียชีวิตจากการเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โรงเรียนในพ้ืนที่สู งได้ด าเนินการ                  

เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ   ดังกรณีศึกษาต่อไปนี้ 

กรณีศึกษำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

กรณีศึกษำที่ 1 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี 

สภำพปัญหำ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันพบว่า การน าเข้า และแพร่กระจายส่วนใหญ่

อยู่ในแถบจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา 

ซึ่ งปัญหาที่พบในหมู่บ้ านที่ มีกลุ่มชนชาติ พันธุ์อาศัยอยู่  โดยกลุ่มที่ เข้าไปยุ่ งเกี่ยวกับยาเสพติด                                               

จะเป็นกลุ่มเยาวชนที่จบจากโรงเรียนในพ้ืนที่ และไม่ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มักเข้าไปข้องเกี่ยว             

กับยาเสพติด ทั้งเป็นผู้เสพและผู้ค้าจึงส่งผลกระทบกับนักเรียน โดยการชักจูงของกลุ่มเยาวชนดังกล่าว  

 จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่า นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนยังขาดการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่าง

ยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นที่โรงเรียนต้องสร้างภูมิคุ้มกันดังกล่าว สร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ตั้งแต่

ระดับปฐมวัย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี 

กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 

 โรงเรียนได้ส ารวจปัญหาและคัดกรองนักเรียน กลุ่ มปกติ  กลุ่ม เสี่ ยง และกลุ่ มมีปัญ หา                                    

ด้านยาเสพติด ก าหนดเนื้อหาในการสร้างภูมิคุ้มกัน และด าเนินการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี 

สอดแทรกการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ได้มีความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

ซึ่งเป็นวัยที่สามารถซึมซับ และเรียนรู้ได้ง่ายผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อทางอินเทอร์เน็ต หลักค าสอน                 

ทางศาสนา และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจ าวัน  

 เมื่อด าเนินการสอนเสร็จสิ้น 1 ภาคเรียน ได้มีการสอบถามพฤติกรรมของนักเรียน ผ่านการสนทนากลุ่ม

ของครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในประเด็นพฤติกรรมการรับรู้ถึงโทษ                                                

และวิธีการหลีกเลี่ยงยาเสพติด ได้ร่วมกันสรุปผลปรากฏว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการรับรู้ถึงโทษ พร้อมทั้ง

หลีกเลี่ยงจากยาเสพติดดีข้ึน 
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ผลส ำเร็จ 

 1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 และอนุบาลปีที่  3 ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด                                                
และสามารถหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด 
 2. ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญของการประพฤติปฏิบัติตนที่จะส่งผลถึงพฤติกรรมเลียนแบบ 
และปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

 1. ครูต้องมีความต่อเนื่องของการป้องกันยาเสพติดในการจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี                                

และการสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  

 2. โรงเรียนต้องสร้างความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน          

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเกิดการบูรณาการที่ยั่งยืน 

กรณีศึกษำที่ 2 กิจกรรม  “ประเพณีกินวอ (ขึ้นปีใหม่ชนเผ่ำลำหู่) ปลอดยำเสพติด” 

สภำพปัญหำ 

 นักเรียนมากกว่าร้อยละ 90 ของโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่

หมู่บ้านชาติพันธุ์ชนเผ่าลาหู่ (มูเซอ) จะเข้าร่วมประเพณีขึ้นปีใหม่ชนเผ่า (กินวอ)  ในช่วงปลายเดือ น

ธันวาคมจนถึงเดือนมกราคม ของปีถัดไป ใช้ระยะเวลา 15 – 30 วัน ส่งผลให้นักเรียนขาดเรียนบ่อยในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว  

ประเพณีขึ้นปีใหม่ชนเผ่า (กินวอ) เป็นประเพณีเฉลิมฉลอง มีงานรื่นเริง สนุกสนาน มีการเสพยาเสพติด              

ของกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ท าให้นักเรียนเห็นพฤติกรรมดังกล่าวและมีความเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด 

กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 

 โรงเรียนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง                                      

ความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดในช่วงประเพณี                                  

ขึ้นปีใหม่ชนเผ่า (กินวอ) มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

การวางแผนงาน (Plan)  จัดประชุมผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  

ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการระดมความคิดเห็น วางแผนงาน ก าหนดกรอบการแก้ไขปัญหา 

การด าเนินงาน (Do) ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

- จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง และประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครอง                                          

ส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และองค์กรเอกชน ประชาสัมพันธ์การจัด “กิจกรรมประเพณีกินวอ (ขึ้นปีใหม่ชนเผ่าลาหู่) 

ปลอดยาเสพติด”  
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- แต่งตั้งคณะท างานสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

- ด าเนินการ “กิจกรรมประเพณีกินวอ (ขึ้นปีใหม่ชนเผ่าลาหู่ )  ปลอดยาเสพติด” ก ากับติดตาม 

(Check)  มีการนิเทศติดตาม ประเมิน และรายงานผล ของการด าเนินกิจกรรมการปรับปรุง พัฒนา (Action)  

- ปรับปรุง พัฒนา สร้างความต่อเนื่องของ “กิจกรรมประเพณีกินวอ (ขึ้นปีใหม่ชนเผ่าลาหู่ )                            

ปลอดยาเสพติด”  

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลของการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 

ผลส ำเร็จ 

 1. อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลงในช่วงประเพณีกินวอ (ขึ้นปีใหม่ชนเผ่าลาหู่) 

 2. นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 3. โรงเรียนเป็นเขตปลอดยาเสพติด 

ปัจจัยผลส ำเร็จ 

1. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าศาสนพิธี           

ของชนเผ่า 

2. การท างานเป็นทีมของคณะกรรมการจัดกิจกรรม 

กรณีศึกษำที่ 3 ภำคีเครือข่ำยเข้มแข็งแก้ปัญหำพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงยำเสพติดด้วยกระบวนกำร PDCA 

สภำพปัญหำ 

        โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดท าการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่สูงตามแนวชายแดนไทย - เมียนมาร์  ปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการไปข้อง  เกี่ยว                          

กับยาเสพติด ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมขาดเรียนบ่อย  อารมณ์รุนแรงก้าวร้าวและออกกลางคัน 

กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 

  โรงเรียนด าเนินการป้องกัน แก้ไขและปลูกฝังความคิด ทัศนคติ ค่านิยม สร้างแรงจูงใจให้กับ

นักเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน 

องค์กรในชุมชน เข้าร่วมในการแก้ปัญหา โดยการขับเคลื่อนตามวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA                 

(Deming Cycle) ดังนี้ 

1. Plan (วางแผนงาน)  ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้น าศาสนา 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ( ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ศิษย์เก่า ทหาร ต ารวจ) ร่วมวางแผน 

2. Do (ด าเนินงาน) ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

- สอดส่อง ก ากับ ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การสุ่มตรวจปัสสาวะ การมั่วสุม 

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ส่งเสริมงานอาชีพให้กับนักเรียน กีฬาต้านภัยยาเสพติด 
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อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน น านักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมที่วัดหรือโบสถ์ กิจกรรมครู  ต ารวจ D.A.R.E 

กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่โลก เป็นต้น 

- จัดตั้งทีมสารวัตรนักเรียนในการช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนชุมชน 

- กิจกรรมต ารวจ ทหาร พบนักเรียนหน้าเสาธง 5 นาที ให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติด 

- กิจกรรมสภากาแฟ ภาคีเครือข่าย เพื่อวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

1. Check (ตรวจสอบ)  ติดตามผลการด าเนินงาน นิเทศก ากับ ติดตาม โดยการสังเกต สัมภาษณ์  

เครื่องมือตรวจสอบผล 

2. Action (การปรับปรุง พัฒนา) น าผลจากการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข  

เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป  

ผลส ำเร็จ 

1. ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในชุมชนมีความตระหนักเห็นความส าคัญและร่วมมือกัน

เพ่ือป้องกันต่อต้านยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง 

2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติด การขาดเรียน และออกกลางคันมีจ านวนลดลง  

3. นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนจากกิจกรรมเสริมอาชีพ  

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

1. ความร่วมมือและการท างานเป็นทีมระหว่างโรงเรียนและภาคีเครือข่ายในชุมชน 

กรณีศึกษำที่ 4 กำรน ำนักเรียนออกจำกพื้นที่เสี่ยงด้วยบ้ำนพักนอน 
 

สภำพปัญหำ 

โรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้านชาติพันธุ์ชนเผ่าลาหู่ 

(มูเซอ) มีนักเรียนเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม        

มีความยากจน รวมทั้งมีประเพณีวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการเสพยาเสพติด เช่น เทศกาลกินข้าวใหม่ มีการฉลอง

กับผลผลิตที่ได้จากการปลูกข้าวโพดและข้าว ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี                                                                            

มีการสังสรรค์ในรูปแบบของการเสพยาเสพติดชนิดต่าง ๆ  
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กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ   

โรงเรียนได้ด าเนินการน านักเรียนออกจากพ้ืนที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงจากการเสพยาเสพติดในชุมชน         

โดยการให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านพักนอนของโรงเรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ

เสพยาเสพติดดังนี ้

1. กิจกรรมวันนี้คุณท าความดีหรือยัง เป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน   

ในการป้องกันยาเสพติดทุกวัน ในช่วงเวลา 19.00 น. - 20.00 น. ครูเวรประจ าวันควบคุมนักเรียน โดยแบ่ง

นักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ลักษณะการด าเนินกิจกรรมใช้เทคนิคการตั้งค าถามมีลักษณะคล้ายกับ

กระบวนการ AAR * โดยครูเป็นผู้ตั้งค าถาม 3 ค าถาม คือ 1) วันนี้ท าความดีอะไร 2) สิ่งใดที่ท าแล้วไม่ดี   

3) เราควรปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีให้ดีได้อย่างไร   

2. กิจกรรมเช้าวันเสาร์น านักเรียนศึกษาธรรมะที่วัดป่าแก้ว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม                      

คือ ครู ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน พระสงฆ์ ประชุมวางแผน ก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ด าเนินการรับสมัคร

นักเรียนที่มีจิตอาสา เป็นนักเรียนแกนน าพาน้องท ากิจกรรมในวัด ร่วมกันพัฒนา ท าความสะอาด ดูแล

สภาพแวดล้อมรอบ ๆ วัด จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรมะ โดยมีพระสงฆ์ และครูเวรประจ ากลุ่มช่วยดูแล  

แต่การด าเนินการ ช่วงแรก ๆ ชุนชน ผู้ปกครอง ยังไม่เห็นความส าคัญ และยังไม่ให้ความร่วมมือส่งนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากด าเนินกิจกรรมไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้นักเรียน            

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ปกครองจึงให้ความสนใจและส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน  
 

ผลที่เกิดขึ้น 

   1.  นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักแยกแยะสิ่งดี และไม่ดี มากข้ึน 

   2.  นักเรียนมีจิตสาธารณะในการดูแลสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินสาธารณะมากขึ้น 

   3.  ผู้ปกครองให้ความสนใจและเล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรม 
 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

  1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภาครัฐและเอกชน 

   2. การมีส่วนร่วมในลักษณะของ หลักการ “บวร”  ( บ้าน วัด โรงเรียน ) 

    3. การบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่น 

    4. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ 

 * กำรทบทวนหลังปฏิบัติงำน (After Action Review: AAR) หมายถึง เทคนิค/วิธีการ/ขั้นตอน

หนึ่งในการท างานที่ใช้ในการทบทวนวิธีการท างาน ทั้งด้านความส าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน เพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยคงไว้ซึ่ง
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วิธีการที่ดีอยู่แล้ว และแก้ปัญหาที่เคยเกิดข้ึนเพื่อป้องกันการเกิดซ้ า รวมทั้งมีการบันทึก/ถอดบทเรียนที่ได้รับ
เพ่ือใช้เป็นข้อมูล/ความรู้ในการท างานครั้งต่อ ๆ ไป 
 
กรณีศึกษำที่ 5 ห้องเรียนสีขำว 
 

สภำพปัญหำ 
 โรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในชุมชนเมือง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ของนักเรียน มีการเฝ้าระวังเรื่อง ยาเสพติด  
โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน อาทิ  โครงการครูต ารวจ D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการ
การศึกษาเพ่ือการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมุ่งไปที่ชั้น ป.6 โดยครูต ารวจ D.A.R.E. จะเข้าไป                                                       
ท าหน้าที่ครูสอนให้เด็ก ๆ ให้มีความรู้ มีทักษะ ในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพติดได้ จากการ
สังเกตและข้อมูลความประพฤติของนักเรียน นักเรียนที่ศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนแห่งนี้ (ชั้นประถมศึกษา                                     
ปีที่ 6 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) จะไม่มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่นักเรียนที่สมัคร                                                             
เข้าเรียนใหม่ในระดับมัธยมศึกษาซึ่งไม่เคยผ่านการเรียนกับครูต ารวจ D.A.R.E. มาก่อน จะมีปัญหา                                       
ด้านพฤติกรรมการเรียน อารมณ์ สังคม และบางรายเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และชักชวนเพ่ือนให้หลงผิดตาม 
 

กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
 โรงเรียนได้น ากลยุทธ์ “ห้องเรียนสีขาว” ตามแนวทางของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ มาด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีองค์ประกอบ ทั้ง 4 ด้าน คือ 
  1) มีแหล่งเรียนรู้ เช่น บอร์ด จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว ฯลฯ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข อุบัติภัย และโครงการต่าง ๆ 
โดยน าสถานการณ์ ข่าวสารทุกด้านมาเสนอให้เพ่ือนนักเรียนรับรู้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
  2) ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดให้มีนักเรียนแกนน า เพ่ือให้ค าปรึกษาดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตอบสนองปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน และช่วยเหลือด้านการเรียนโดยให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือ 
หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานครู อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3) เอ้ือเฟ้ือด้วยคุณธรรม นักเรียนทุกคนจะต้องมีค าสอนตามศาสนาที่ตนเองนับถือ มาเป็นหลัก
ยึดปฏิบัติในห้องเรียน เช่น พรหมวิหาร 4 มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะท าให้ทุกคนรักกัน                
และช่วยเหลือกัน เป็นต้น 
  4) สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้มีความสามัคคี และใช้เวลาว่าง                                    
ให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือสื่อลามกอนาจารเช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ศิลปะ                 
และกิจกรรมตามกลุ่มตามท่ีนักเรียนสนใจ จัดท าเพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
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 บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรห้องเรียนสีขำว โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4  ฝ่ำย ได้แก่ 
  1) ฝ่ำยกำรเรียน  มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การบ้าน 
โครงงาน หรือปัญหาการเรียนในห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือและให้ค าแนะน า ค าอธิบาย 
ชี้แนะแหล่งเรียนรู้และน าเสนอครูที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ 
  2) ฝ่ำยกำรงำน   มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่า           
และทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพแวดล้อม                      
ในห้องเรียนให้น่าเรียนและป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
  3) ฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  มีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ 
เช่น ห้องน้ า หรือที่บริเวณอาคาร แหล่งมั่วสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพ่ือน หากมีพฤติกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ                 
ยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ ยง รวมทั้ งปัญหาส่วนตัวใน ด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการห้องเรียน                                                                  
ร่วมด าเนินการแก้ไข หากพบปัญหาให้ นักเรียนแจ้งครูที่ปรึกษาเพ่ือแก้ไขต่อไป  
  4) ฝ่ำยกิจกรรม มีภาระหน้าที่ ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรม                          
ในโรงเรียนทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจ                              
ของเพ่ือน ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ม่ัวสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 ทั้งนี้ได้น ากลยุทธ์ “ห้องเรียนสีขาว” มาด าเนินการในแต่ละห้องเรียน โดยปรับชั่วโมง/คาบกิจกรรม
ในตอนเช้า มาเป็นชั่วโมง/คาบกิจกรรมห้องเรียนสีขาวก่อนเลิกเรียนทุกวัน โดยครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญเสมือนผู้อ านวยการในการจัดกิจกรรมร่วมกับหัวหน้าห้อง เป็นฝ่ายบริหารจัดการ 
และแบ่งนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่          
1) ฝ่ายการเรียน  2) ฝ่ายการงาน  3) ฝ่ายสารวัตรนักเรียน และ 4) ฝ่ายกิจกรรม  โดยในแต่ละฝ่ายจะคอย
ดูแลช่วยเหลือร่วมชั้นเรียนใช้กระบวนการ “เพ่ือนช่วยเพื่อน” คอยเตือน แนะน า ชักจูงเพ่ือนให้มีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ หากพบเพ่ือนกระท าผิด เตือนแล้วยังไม่ปรับปรุงพฤติกรรม ก็จะรายงานให้ครูประจ าชั้น                    
/ครูที่ปรึกษาทราบ เพ่ือท าการตักเตือน แนะน า ในชั่วโมง/คาบกิจกรรมห้องเรียนสีขาว   
 การด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าห้อง จะด าเนินการ                
โดยใช้กระบวนการทบทวนหลังด าเนินกิจกรรม (AAR : After Action Review) ในการพูดคุยซักถาม 
ทบทวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานมาตลอดทั้งวัน ผ่านการท าหน้าที่ของคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว                     
แต่ละฝา่ย ประเด็นหลักคือ  
  1) พบ/เห็นเพื่อนในชั้นเรียนท าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่  
  2) หากพบ/เห็นเพ่ือนในชั้นเรียนท าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้ตักเตือนเพ่ือนหรือช่วยเพ่ือนอย่างไร 
  3) เมื่อได้ตักเตือนเพื่อนหรือช่วยเพื่อนแล้ว เพ่ือนยอมรับ แล้วปรับปรุงพฤติกรรมหรือไม่ อย่างไร  
  4) ประเด็นอ่ืน ๆ 
และใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพ  (PLC : Professional Learning Community)           
ในการประชุม หารือ กระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาพฤติกรรมของตนเอง และให้เพ่ือนในชั้นเรียน                                      
มีส่วนช่วยเหลือด้วย 
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ผลควำมส ำเร็จ 
 1) นักเรียนที่ เข้าเรียนใหม่ไม่มีปัญหาพฤติกรรมด้านการเรียน อารมณ์ สังคม และไม่เข้าไป                       
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือบางรายมีแต่พฤติกรรมปัญหาลดลง  
 2) นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก สามารถเป็นแกนน าในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดได้ 
 3) ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา มีจิตวิญญาณความเป็นครู รัก เข้าใจ เอ้ืออาทรต่อศิษย์ 
 4) โรงเรียนมีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 1) นักเรียนแกนน าแต่ละฝ่าย จะต้องมีจิตอาสาผ่านกระบวนการเพ่ือนช่วยเพื่อน 
 2) ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ต้องให้ความส าคัญ ให้เวลา เปิดโอกาสในการพูดคุย ซักถาม ตักเตือน 
ให้ข้อเสนอแนะในการท ากิจกรรมห้องเรียนสีขาว และการเสริมแรงทางบวกแก่นักเรียน 
 3) ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความส าคัญ สนับสนุน เป็นที่ปรึกษาแก่ครู และนิเทศในการจัดกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาวอย่างสม่ าเสมอ 
 4) โรงเรียนต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ในการช่วยสอดส่อง ดูแล ป้องปรามการท าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และ
พฤติกรรมที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนเฝ้าระวัง อันจะส่งผลท าให้
การด าเนินกิจกรรม “ห้องเรียนสีขาว” ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรม จากห้องเรียนสู่นอกห้องเรียน
(โรงเรียน) ห้องเรียนสู่บ้าน บ้านสู่ชุมชน เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 
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ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ สำระเกี่ยวกับยำเสพติดในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ : สุขศึกษำและพลศึกษำ 

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาเสพติด และความรุนแรง 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท ำอะไรได้ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 พ 5.1 ป1/1 ระบุสิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายที่บ้าน โรงเรียนและการป้องกัน - สิ่งที่ท าให้เกิดอันตราย                         
ภายในบ้านและโรงเรียน 
- การปอ้งกันอันตรายภายในบ้าน
และโรงเรียน 

- อันตรายที่บ้าน 
โรงเรียนและ                            
การป้องกัน 

- ป้องกันอันตรายที่มี
โอกาสเกิดขึ้นทั้งที่บ้าน 
และท่ีโรงเรียน                       
ตามค าแนะน า 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 พ 5.1 ป2/3 3 ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตวัและวิธีการ
ป้องกัน 

- สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว  
- โทษของสารเสพติดและ                             
สารอันตรายใกล้ตัว  
- วิธีป้องกัน 

- สารเสพติดและ
อันตรายใกล้ตัว                             
มีโทษต่อร่างกาย 

- ระบุโทษของสารเสพติด 
สารอันตรายใกล้ตัว
และวิธีการป้องกัน
ตัวเอง 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 พ 5.1 ป3/2 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ              
เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ 

- การขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิด
เหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ 

- เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือ
อุบัติเหตุสามารถขอ
ความช่วยเหลือด้วยวิธี
ต่าง ๆ  จากบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- แสดงวิธีขอความ
ช่วยเหลือด้วยวิธีต่าง ๆ 
ทั้งจากบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท ำอะไรได้ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 พ 5.1 ป4/3 วิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่และการดื่มสุราที่มีต่อ
สุขภาพและการป้องกัน 
 
 

- ผลเสียของการสูบบุหรี่ การดื่ม
สุราและการป้องกัน 
 
 

- การสูบบุหรี่และ
การดื่มสุราเป็น
ผลเสียต่อสุขภาพ 

- อธิบายผลเสียของ
การสูบบุหรี่และ                     
การดื่มสุราพร้อมทั้ง              
แนวทางการป้องกัน 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 พ 5.1 ป5/1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้                       
สารเสพติด (สุรา บุหรี่ ยาบ้า  
สารระเหย ฯลฯ) 
- ครอบครัว สังคม เพ่ือน 
- ค่านิยม ความเชื่อ 
- ปัญหาสุขภาพ  
- สื่อ ฯลฯ  

- ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้สารเสพติด  

- วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้สาร
เสพติดได้แก่ครอบครัว 
สังคม เพ่ือน ค่านิยม 
ความเชื่อ ปัญหา
สุขภาพ สื่อ  ฯลฯ 

พ 5.1 ป5/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีผลต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

- ผลกระทบของการใช้ยาและ                  
สารเสพติดที่มีต่อร่างกาย จิตใจ
อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 

- การมีสุขภาพที่ดี
ควรหลีกเลี่ยงการ                          
ใช้ยาและการใช้สาร
เสพติดที่ไม่ถูกต้อง  

- วิเคราะห์ผลกระทบ
ของการใช้ยาและ                          
สารเสพติดที่มีผลต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา 

พ 5.1 ป5/33 ปฏิบัติ ตนเพ่ือความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ ยง               
สารเสพติด 

- การปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา  
- การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

- การปฏิบัติตนเพ่ือ
ความปลอดภัยจากการ
ใช้ยาและสารเสพติด  

- ปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยจากการใช้ยาและ
การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท ำอะไรได้ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 พ 5.1 ป6/3 วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อ่ืน
หลีกเลี่ยงสารเสพติด 

- สาเหตุของการติดสารเสพติด  
- ทักษะการสื่อสารให้ผู้อื่น
หลีกเลี่ยงสารเสพติด 

- สารเสพติดเป็น
อันตรายต่อชีวิตจึง
ต้องหลีกเลี่ยงและ
ชักชวนให้ผู้อ่ืน
หลีกเลี่ยงด้วย 
 

- วิเคราะห์สาเหตุของ
การติดสารเสพติดและ
ใช้เหตุผลชักชวนให้
ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

พ 5.1 ม1/2 2 อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและ                
การป้องกันการติดสารเสพติด 

- ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด  
- อาการของผู้ติดสารเสพติด  
- การป้องกันการติดสารเสพติด 

- ลักษณะและ
อาการของผู้ติดสาร
เสพติดรวมทั้งการ
ป้องกันการติด               
สารเสพติด 

- อธิบายลักษณะและ
อาการของผู้ติดสาร
เสพติดและแนว
ทางการป้องกันการติด
สารเสพติด  

พ 5.1 ม1/3 อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค
และอุบัติเหตุ 

- ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติด 
กับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  

- การใช้สารเสพติด
เป็นสาเหตุของการ
เกิดโรคและอุบัติเหตุ  

- อธิบายความสัมพันธ์
ของการใช้สารเสพติดกับ
การเกิดโรคและอุบัติเหตุ  

พ 5.1 ม1/4 แสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิกสารเสพติด                       
โดยใช้ทักษะต่าง ๆ  
 
 

- ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อ่ืนให้
ลด ละ เลิกสารเสพติด  
- ทักษะการคิดวิเคราะห์  
- ทักษะการสื่อสาร  
- ทักษะการตัดสินใจ  
- ทักษะการแก้ปัญหา  

- ทักษะที่ใช้ในการ
ชักชวนผู้อ่ืนให้ลด 
ละ เลิกสารเสพติด  
 

- ชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ 
เลิกสารเสพติดด้วยการ       
ใช้ทักษะสื่อสารอย่าง
หลากหลายเช่นทักษะ
การตัดสินใจทักษะ               
การแก้ปัญหา  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท ำอะไรได้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ 5.1 ม2/1 ระบุวิธีการปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด - วิธีการ ปัจจัย และแหล่ง                            
ทีช่่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 

- วิธีการ ปัจจัย และ
แหล่งช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด  

- แนะน าวิธีการปัจจัย
และแหล่งฟ้ืนฟูผู้ติด
สารเสพติดกับผู้อ่ืน  

พ 5.1 ม2/2 อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง - การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
สถานการณเ์สี่ยง 
- การมั่วสุม 
- การทะเลาะวิวาท 
- การเข้าไปในแหล่งอบายมุข 
 

- วิธีการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง  

- อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง 

พ 5.1 ม2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
สถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย 
 
 
 

- ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
ทักษะปฏิเสธ ทักษะการต่อรอง 
ฯลฯ และหลีกเลี่ยงสถานการณ์
คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย 

- การใช้ทักษะชีวิต
ป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยง
สถานการณ์คับขัน  

- น าทักษะชีวิตใช้
ป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์
คับขันได้อย่าง
เหมาะสม  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  พ 5.1 ม3/1 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
และแนวทางป้องกัน 

- ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพ 
- แนวทางการป้องกันความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ 

- ปัจจัยเสี่ยง              
และพฤติกรรมเสี่ยง
ทีม่ีผลกระทบต่อ     
สุขภาพและ           
แนวทางการป้องกัน
ความเสีย่ง  

- วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย
เสี่ยงและพฤติกรรมที่มี
ผลต่อสุขภาพและสรุป
หาแนวทางการป้องกัน  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท ำอะไรได้ 

พ 5.1 ม3/2 หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยง
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

- ปัญหาและผลกระทบจากการใช้
ความรุนแรง  
- วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง 

- วิธีหลีกเลี่ยงการใช้
ความรุนแรงและ
การชักชวนเพื่อนให้
หลีกเลี่ยงการใช้
ความรุนแรงในการ
แก้ไขปัญหาส่งผลให้
ตนเองปลอดภัย
สังคมสงบสุข  

- หลีกเลี่ยงและ
ชักชวนเพื่อนไม่ให้ใช้
ความรุนแรงในการ
แก้ไขปัญหา 

พ 5.1 ม3/3 วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง - อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง             
(คลิปวิดีโอการทะเลาะวิวาท 
อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) 

- สื่อมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ
และความรุนแรง  

- วิเคราะห์ปัญหาและ
ผลกระทบจาก
พฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรงที่เกิดจากสื่อ 

พ 5.1 ม3/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
 
 
 
 

- ความสัมพันธ์ของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

- ผลเสียของการดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ  

- วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการ
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีผลต่อ
สุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ 

 
 

พ 5.1 ม4-6/1 มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา           
การใช้สารเสพติดและความรุนแรงเพ่ือสุขภาพของตนเองครอบครัวและสังคม  

- การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อ
การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 

- แนวทางการจัด
กิจกรรมป้องกันความ

- มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมป้องกันความ
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท ำอะไรได้ 

 
 
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 

เสี่ยงต่อการใช้ยา          
สารเสพติด และ         
ความรุนแรงเพ่ือ
สุขภาพของตนเอง
ครอบครัว และสังคม  

เสี่ยงในการใช้ยา             
สารเสพติด และความ
รุนแรง เพ่ือสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว 
และสังคม  

พ 5.1 ม4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครองการใช้                    
และการจ าหน่าย สารเสพติด  

- การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากการครอบครอง การใช้ และ 
การจ าหน่าย สารเสพติด (ตนเอง 
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)   
- โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการ
ครอบครองการใช้และการ
จ าหน่ายสารเสพติด  

- ผลกระทบและโทษ
ทางกฎหมายที่เกิด
จากการครอบครอง 
การใช้ และการ
จ าหน่ายสารเสพติด              
ที่มีต่อตนเอง 
ครอบครัว เศรษฐกิจ 
และสังคม 

- วิเคราะห์และสรุปถึง
ผลกระทบและโทษ      
ทางกฎหมายที่เกิดจาก                        
การครอบครอง การใช้ 
และการจ าหน่าย                       
สารเสพติดที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
เศรษฐกิจและสังคม 

พ 5.1 ม4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคน
ไทยและเสนอแนวทางป้องกัน  

- ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือ
ความรุนแรงของคนไทยและเสนอ
แนวทางป้องกัน 

- ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพหรือความ
รุนแรงของคนไทย
และแนวทางการ
ป้องกัน  

- วิเคราะห์และสรุป
ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพหรือความ
รุนแรงของคนไทยและ
เสนอแนวทางป้องกัน  
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ : วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท ำอะไรได้ 

ชั้นมัธยมศึกษำ   
ปีท่ี 2 

ว 1.1 ม2/6 อธิบายผล
ของสารเสพติดต่อ
ระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายและแนวทางใน
การป้องกันตนเองจาก
สารเสพติด 

- สารเสพติดแต่ละประเภทมีผลต่อระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายท าให้ระบบเหล่านั้นท าหน้าที่ผิดปกติ ดังนั้นจึง
ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดและหาแนวทางในการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพติด 

- สารเสพติดแต่ละประเภทมีผล             
ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายท าให้
ระบบเหล่านั้นท าหน้าที่ผิดปกติ 
ดังนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงการใช ้                           
สารเสพติดและหาแนวทางในการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพติด  

- สังเกต ตั้งค าถาม วางแผน ศึกษาและท าการ
รวบรวมข้อมูล จัดกระท า วเิคราะห์ แสดงผล 
บันทึก อภิปรายประเภทของสารเสพติดที่มี
ผลต่อระบบต่างๆ  ของร่างกาย รวมทั้ง
แนวทางป้องกันและน าเสนอในรูปของค า
ขวัญ ป้ายรณรงค์หรือแสดงบทบาทสมมุติ 

ชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 4-6 

ว 1.1 ม4-6/4 อธิบาย
เกี่ยวกับระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
และน าความรู้ไปใช้                      
ในการดูแลสุขภาพ 

- รา่งกายมนุษย์มีภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันเชื้อโรคหรือ
สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย  
- ผิวหนังเซลล์เม็ดเลือดขาวและระบบน้ าเหลืองเป็นส่วน
ส าคัญของร่างกายที่ท าหน้าที่ป้องกันและท าลายเชื้อโรค                                             
และสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย  
- ระบบภู มิ คุ้ มกั นที่ มี ความส าคั ญยิ่ งต่ อร่ างกายมนุ ษย์                                              
การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การออกก าลังกายการดูแล
สุขอนามัย ตลอดจนการหลีกเลี่ยงสารเสพติดและพฤติกรรมที่เสี่ยง
ทางเพศ และการได้รับวัคซีนในการป้องกันโรคต่าง ๆ  ครบตามก าหนด
จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาภูมิคุ้มกันของร่างกายได้  

1. ผิวหนังเซลล์เม็ดเลือดขาวและ
ระบบน้ าเหลืองเป็นส่วนส าคัญ                     
ของร่างกายมนุษย์ที่ท าหน้าที่เป็น
ภูมิคุ้มกันป้องกันและท าลายเชื้อ
โรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย 

2. การดูแลสุขอนามัยที่ดีและการ
ได้รับวัคซีนในการป้องกันโรคตา่ง ๆ 
ครบตามก าหนดจะช่วยเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและรักษาภูมิคุ้มกัน                 
ของร่างกายได้ 

- สังเกต ตั้งค าถาม คาดการณ์สิ่งที่
ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม จัดกระท า 
วิเคราะห์ แปลความ ลงความเห็น
สรุปผล และอธิบายเกี่ยวกับระบบ
ภูมิคุ้มกันของ ร่างกายและน าความรู้                       
ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพและ
น าเสนอข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ : สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท ำอะไรได้ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ส 2.1 ป6/1 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของ
ครอบครัวและชุมชน  
 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและ
ชุมชน เช่นกฎหมายจราจร กฎหมาย                        
ยาเสพติดให้โทษ 
- กฎหมายทะเบียนราษฎร                    
เทศบัญญัติ อบต. อบจ. 
- ประโยชน์ของการปฏิบัติตนหรือ
เคารพกฎหมายดังกล่าว 

- การปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน                     
ของครอบครัว                               
และชุมชนให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

- ปฏิบัติตากฎหมาย                             
ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน                  
ของครอบครัว              
และชุมชน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส 2.1 ม3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา 
ความขัดแย้งในประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง 

- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเช่น
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคมความเชื่อ  
- สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่นปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม  
- แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์  

- ความขัดแย้งใน
ประเทศเกิดจาก
สาเหตุหลายประการ 
ทุกคนจึงต้องร่วมมือ
กันลดความขัดแย้ง
และสร้างความ
สมานฉันท์ 
 

- วิเคราะห์ปัจจัย                        
ที่ก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้ง                                
ในประเทศ และ
เสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย้ง 
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      รายชื่อคณะท างาน 
 
ที่ปรึกษำ 
     1.    นายอ านาจ วิชยานุวัติ   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.    นางวัฒนาพร ระงับทุกข์    รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.  นายพีระ  รัตนวิจิตร     ผู้ตรวจราชการ 
4.  นางสาวรัตนา  แสงผัวเผื่อน  ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
5.  นายสุเทพ  ชิตยวงษ์   ข้าราชการบ านาญ 
6.  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร    ข้าราชการบ านาญ 
7.  นางสุกัญญา  งามบรรจง   ข้าราชการบ านาญ 
8.  นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์  ข้าราชการบ านาญ 

คณะท ำงำน    
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส ณ พิกุล ข้าราชการบ านาญ 
2. นายวรีะ  อุสาหะ     ข้าราชการบ านาญ 
3. นายประกอบ  ทองด า    ข้าราชการบ านาญ 
4. นางเนาวรัตน์  ชูสกุล    ข้าราชการบ านาญ 
5. นางสาวณัฐกานต์  มหาวรรณ   ข้าราชการบ านาญ 
6. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล   ข้าราชการบ านาญ    
7. นายรัตนภูมิ  โนส ุ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
8. นายเทวินส์  สร้อยเพรช    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
9. นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
10. นางสุพรรณี  ทองค า   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
11. นายวิระ  บุญริ้ว    ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

12. นางสาวพจนีย์  สาริพันธ์   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
13.  นายวิรัตน์  พาณิช   ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการศึกษา 

       มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
14.  นางสาวชญานี  ชาติปฏิมาพงษ์  ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

       มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
15.  นางสาวอรอุมา  นามย่วก   เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและเยาวชน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
16.  นางสาวกัณฐิกา  เขื่อนแก้ว   เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและเยาวชน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
17.  นายตฤณฉัฎฐ์  ไตรบุพการีนันตรัตน์  เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและเยาวชน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์                          

https://www.egov.go.th/th/government-agency/62/
https://www.egov.go.th/th/government-agency/62/
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18.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี  ถุงแก้ว   อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

19.   นายสมเพชร  ชัยวรรณ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุขฤทัย 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

20. นายนิวัฒน์  วิยะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

21. นายสายัณห์  ปันสุ       ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงบ้านห้วยคอกหมู 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

22. นายสัญญา  ช่างค ามูล              ผู้อ านวยการโรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

23.   นายเอกพันธ์  ทนันไชย    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

24.   นายกัมพล  ไชยนันท์    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 

25.   นายเจตนิพิฐ  รอบคอบ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

26.   นายปฐมสุข  สีลาดเลา    ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ” 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7      

27.   นายมนตรี  แจ่มศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 
     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

28.   นางกันธอร  กุลบุตรดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

29.   นายบัญชา  ปลื้มอารมย์      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 

30.   นายมะยูนา  มะเย็ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

31.   นายอ านาจ  บ าเรอจิตต์   ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

32.   นายจิระพงษ์  สุริยา    ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

33.   นายภูวไนย  รักจ ารูญ      ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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34. นายจิรกร  ฐาวิรัตน์     รองผู้อ านวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 
        สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  

35. นายกฤศ  วงศ์เรือง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

36.   นายธนกฤต  พราหมน์นก   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

37.   นางรัชนี  อุดทา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

38.   นางสาวรัชนี  ลาภรัตนทอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

39.   นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง   ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

40.   นายบุญทวี  เงินสัจจา    ครูโรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

41.   นายสุทธิสันติ์  ล าพงษ์เหนือ  ครูโรงเรียนบ้านป่าบง  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

42.   นายชนะศักดิ์  ยะแก้ว    ครูโรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

43.   นางสุทิศา  จารุเดชา   ครูโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

44.   นางพัชรินทร์  ศิริพันธนกูล  ครูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

45.   นางสาวบุณยรัตน์  สุวิชา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

46. นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี   ครูโรงเรียนสันทรายหลวง 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

47.   นางมัณฑนา  วิยะ    ครูโรงเรียนบ้านสุขฤทัย 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

48.   นายพีรพงษ์  กมลสมัย   ครูโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

49.   นางสาวจุฑารัตน์  ล่องหน  ครูโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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50.   นางกรรณานุช  มูลค า   ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

51.   นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว  ครูโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

52.   นายอภิเชษฐ  จันทนา    ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

53.   นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ   ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมปภ์ 
54.   นางกาญจนา  โทขันธ์    ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
55.   นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ  ครู โรงเรียนนครขอนแก่น 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
56.   นายบุญธรรม  บุญนายืน   ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
57.   นางจริญญา  ปิยะมิตร    ครู โรงเรียนนครไทย 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
58.   นางกาญจนา  บัวค า   ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

59.   นางสุขกัญญา  สุวรรณรัตน์    ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 957 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

60.   นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ  ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

61.   ว่าที่ร้อยตรีวรรัท  สมวงศ์    ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

62.   นางสุวันลา  ม่วงรัตน์    ครูโรงเรียนล าปลายมาศ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

63.   นางสุพาพร  วัฒนศรี    ครูโรงเรียนล าปลายมาศ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

64.   นางนงลักษณ์  ขันธะรี    ครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

65.   นางสาวรสรินย์  ฐิติเศษรฐโสภณ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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66.   นางกรแก้ว  ถนอมกลาง   ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

67.   นางเกษศิรินทร์  สุวรรณสุนทร           ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 
       ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

68.   นางสาวเปรมวดี  ศรีธนพล   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
69.   นางสาวอนุกูล  มโนชัย   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
70.   นางสาวสุภาพร  คงช่วยชาติ  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
71.   นางสาววิภาวรรณ์  กันธา   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
72.   นายวงศกร  มาระวงค์   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
73.   นางศรินทร  ตั้งหลักชัย     ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
74.   นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
75.   นายจิตตกร  ศรีทร   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 
คณะบรรณำธิกำร 
       1.   นางเกษศิรินทร์  สุวรรณสุนทร  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 
      ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
       2.   นางสาวเปรมวดี  ศรีธนพล   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
       3.   นางสาวอนุกูล  มโนมัย   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
       3.   นางสาวสภุาพร  คงช่วยชาติ  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
       4.   นางสาววิภาวรรณ์  กันธา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
       5.   นายวงศกร  มาระวงค์   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
 
ออกแบบปกและรูปเล่ม 
       1.   นางเกษศิรินทร์  สุวรรณสุนทร  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 
      ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
       2.   นายจิตตกร  ศรีทร   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

       3.   นายนายรัฐศาสตร์  ตรีประโคน     นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

       4.   นางสาวณัฐฑริกา  มะปราง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

 

 



 

การแนะแนว  

มุ่งให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

มีสุขภาวะที่ดี มีทกัษะชีวิตและทกัษะที่ส าคญัจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

http://www.guidestudent.obec.go.th/ 

คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ 

http://www.career.obec.go.th/ 

แนะแนว สพฐ. 


