แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 2
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ( สุขศึกษา )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชุด รอบรูสักนิด ชีวิตปลอดภัย
จํานวน 7 ชั่วโมง
เรื่อง ยาและสารเสพติด
เวลา 2 ชั่วโมง
ผูสอน นางจักรี ทารการ สอนวันที.่ ..............................................................เวลา...........................
มาตรฐานการเรียนรู

พ 5.1 ป อ งกั น และหลี ก เลี่ ย งป จ จั ย เสี่ ย ง พฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ
สุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติดและความรุนแรง

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ป.4/1 อธิบายความสําคัญของการใชยาและใชยาอยางถูก
วิธี
พ 5.1 ป.6/2 ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
พ 5.1 ป.6/3 วิเคราะหสาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวน
ใหผูอื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด

สาระสําคัญ
ยาเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งยาแตละชนิดก็มีวิธีการใชที่แตกตางกัน เชน
ยาทา ยาฉีด ยากิน เปนตน หากเราใชยาไมถูกตอง หรือใชโดยไมระมัดระวัง อาจทําใหเกิดโรคอื่น
แทรกซอนและทําใหเกิดอันตรายได เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชยา เราจึงควรมีค วามรู
เกี่ยวกับการใชยา ทั้งในเรื่องของการใชยาที่ถูกตอง รูจักวิธีการเก็บรักษายาไมใหเสื่อมสภาพเร็ว
และรูจักสังเกตวายานั้น เสื่อมสภาพหรือ ไม และปญหายาเสพติด ในสังคมของประเทศไทยเปน
ปญหาเรงดวนที่จําเปนตองไดรับการดูแล แกไขและปองกันอยางจริงจังใหมีประสิทธิภาพ จึงเปน
เรื่องที่ทุกฝายตองใสใจเขามามีสว นรวมชวยกัน หามาตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
การปราบปรามและการลงโทษเปนการแกปญหาเฉพาะที่ปลายเหตุ ไมสามารถหยุดยั้งพฤติกรรม
ที่เปนอันตรายตอสังคมโดยรวมได ความเขาใจปญหาและสาเหตุเขาใจวัยรุนและความตองการของ
วัยรุน รวมทั้งใหโอกาสวัยรุนที่อยูในกลุมเสี่ยงไดรับบริการใหคําปรึกษาและใหแนะนําใหความรู
อยางถูก ตองและเหมาะสม จึงเปนการแกไขอยางถูกจุด สรางทัศนคติที่ถูก ตองแกนักเรียนและ
สรางกระแสนิยมในกลุมเยาวชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สนับสนุน ใหเยาวชนและชุมชนไดจัด
กิจกรรมสรางสรรคโดยการสนับสนุนของสังคม และเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกัน
ยาเสพติดในกลุมเยาวชน เปน การขับเคลื่อนงานปองกัน ยาเสพติดและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาซึ่งเปนไปตามนบายของกระทรวงศึกษาธิการ

จุดประสงคการเรียนรู
1.กนักเรียนสามารถบอกความหมายของยาและประเภทของสารเสพติดไดอยางถูกตอง (K)
2.กนักเรียนสามารถเลือกใชยาและวิธีการหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดไดอยางถูกตอง (P)
3.กนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของยาและเห็นโทษของการใชสารเสพติด (A)
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1.กมีวินัย
2.กใฝเรียนรู
สาระการเรียนรู
1. ยาและสารเสพติด
- อันตรายจากการใชยา
- การใชยาอยางถูกตอง
- ประเภทของสารเสพติด
- วิธีหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด
กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนําเขาสูบทเรียน ( 40 นาที )
1.กนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง ยาและสารเสพติด จํานวน 40 ขอ ใชเวลาใน
การทดสอบ 40 นาที
2.กนักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับยาที่นักเรียนใชบอยในชีวิตประจําวัน
3.กครูสอบถามถึงประโยชนและโทษของการใชยา
ขั้นสอน ( 20 นาที )
1.กครูนําสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรูข องทรูปลูกปญญาในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหนักเรียนดู ดังหัวขอตอไปนี้
1.1กหัวขอที่ 1 เรื่อง ยาและสารเสพติด
1.2กหัวขอที่ 2 เรื่อง การดูแลสุขภาพ
1.3กหัวขอที่ 3 เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล

2.กครูแนะนําบทเรียนทั้งหมดใหนักเรียนดูวามีเนื้อหาในบาง โดยในคาบเรียนนี้นักเรียนจะ
ไดเรียนรูเกี่ยวกับยาและสารเสพติดในหัวขอตอไปนี้
2.1กอันตรายจากการใชยา
2.2กการใชยาอยางถูกตอง
3.กนักเรียนศึกษาความรู เรื่อง อันตรายจากการใชยาและการใชยาที่ถูกตอง จากสื่อดิจิตอล
เสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญาและเมื่อนักเรียนศึกษาจากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู
8 กลุมสาระของทรูปลูก ปญญาเรียบรอยแลวให นัก เรียนลองทําแบบฝก หัด เรื่อง อัน ตรายจาก
การใชยาและการใชยาที่ถูกตอง จากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระโดยครูสุมนักเรียน
ตอบคําถาม
ขั้นสรุป ( 10 นาที )
1.กนักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาบนกระดานดําโดยครูสอดแทรกคุณธรรม
เกี่ยวกับการใชยาที่ถูกตอง
2.กครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น
ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนําเขาสูบทเรียน ( 5 นาที )
1.กนักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดที่นักเรียนรูจัก
2.กครูสอบถามถึงประโยชนและโทษของยาและสารเสพติด
ขั้นสอน ( 15 นาที )
1.กครูนําสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญาในกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหนักเรียนดู ดังหัวขอตอไปนี้
1.1กหัวขอที่ 1 เรื่อง ยาและสารเสพติด
1.2กหัวขอที่ 2 เรื่อง การดูแลสุขภาพ
1.3กหัวขอที่ 3 เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล
2.กครูแนะนําบทเรียนทั้งหมดใหนักเรียนดูวามีเนื้อหาใดบาง โดยในคาบเรียนนี้นักเรียนจะ
ไดเรียนรูเกี่ยวกับยาและสารเสพติดในหัวขอตอไปนี้
2.1กประเภทของสารเสพติด
2.2กวิธหี ลีกเลี่ยงจากสารเสพติด
3.กนักเรียนศึกษาความรู เรื่อง ประเภทของสารเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด จาก
สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญาและเมื่อนักเรียนศึกษาจากสื่อดิจิตอล
เสริมการเรี ยนรู 8 กลุม สาระของทรู ปลูก ปญ ญาเรี ยบรอยแลว ให นั ก เรี ยนลองทําแบบฝก หั ด

เรื่อง ประเภทของสารเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด จากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุม
สาระของทรูปลูกปญญาโดยครูสุมนักเรียนตอบคําถาม
ขั้นสรุป ( 40 นาที )
1.กนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ยาและสารเสพติด จํานวน 40 ขอ ใชเวลาใน
การทดสอบ 40 นาที
2.กนักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาบนกระดานดําโดยครูสอดแทรกคุณธรรม
เกี่ยวกับการใชยาที่ถูกตองและการหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด
3.กครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น
สื่อ / อุปกรณและแหลงเรียนรู
สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญา
การวัดและประเมินผล
1.กวิธีการวัด
1.1กดานความรู ( K )
- ประเมินผลทดสอบหลังเรียน
1.2กดานจิตพิสัย ( A )
- ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
1.3กดานกระบวนการ ( P )
- ประเมินกระบวนการทํางาน
2.กเครื่องมือวัดผล
2.1กแบบทดสอบหลังเรียน
2.2กแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
2.3กแบบประเมินกระบวนการทํางาน
3.กเกณฑการประเมิน
3.1กประเมินจากแบบทดสอบหลังเรียน ผานเกณฑรอยละ 70
3.2กประเมินจากพฤติกรรมรายบุคคล ผานเกณฑรอยละ 70
3.3กประเมินจากกระบวนการทํางาน ผานเกณฑรอยละ 70

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................
(นายพิษณุ วงศสูน)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหลวง
วันที่..........เดือน........................พ.ศ..............

บันทึกผลหลังการสอน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผูสอน
( นางจักรี ทารการ )
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
วันที่..........เดือน........................พ.ศ..............

ภาคผนวก

แบบบันทึกการทดสอบกอนเรียน
เรื่อง ยาและสารเสพติด
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
สรุปผล
แบบทดสอบ
ระดับ
การประเมิน
ชื่อ-สกุล
( 40 คะแนน )
คุณภาพ
ผาน ไมผาน
ด.ช.ธนดล
แซอิ่น
ด.ช.วศิน
แซจง
ด.ช.สหัสวรรษ
แซเฉิน
ด.ช.เลาฉี
แซหวู
ด.ช.ธัชนนท
แซซุง
ด.ช.ภูชิต
ลุงคํา
ด.ช.วทัญู
แซเฉา
ด.ช.ธวัชชัย
คําแกว
ด.ญ.บุญขวัญ
แซหยาง
ด.ช.ธนดล
มาเยอะ
ด.ช.เลากุย
แซหลู
ด.ญ.อําพา
แซซุง
ด.ช.อาเซิง
แซลี้
ด.ช.วิวัฒน
แซลี้
ด.ช.เชาวมินทร
ใจรักปรางพุธ
ด.ช.เอกลักษณ
แซสือ
ด.ช.ภรภัทร
แซเหมย
ด.ญ.ศรีวรรณ
ลุงออ
ด.ญ.เพ็ญศิริ
แซโจว
ด.ญ.จิดาภา
แซมู
ด.ช.อาฉั่ง
แซเจอว
ด.ช.นัฐพงษ
แซหวัง

ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

แบบบันทึกการทดสอบกอนเรียน
เรื่อง ยาและสารเสพติด
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
สรุปผล
แบบทดสอบ
ระดับ
การประเมิน
ชื่อ-สกุล
( 40 คะแนน )
คุณภาพ
ผาน ไมผาน
ด.ช.จงเฉิ่ง
แซเจอว
ด.ช.ธนวัฒน
ทวีบําเพ็ญ
ด.ช.เหลาซวง
แซใต
ด.ช.จิ๋งกอ
แซพู
ด.ญ.ฮุยยิง
แซหลุย
ด.ญ.ฮุยไก
แซหวาง
ด.ญ.มะลิวัลย
แซอิ่น
ด.ญ.จึ๋งหมิง
แซลี้
ด.ญ.ซุมมิ่ง
แซหวัง
ด.ช.พงษพิสุทธิ์
กุยแกว
น.ส.หลงเหมย
ด.ญ.พุธิตา
พิมพเงิน
ด.ช.ศุภณัฐ
โสรวรรณ

เกณฑการใหคะแนน
33 – 40 คะแนน
หมายถึง
ดีมาก
21 – 32 คะแนน
หมายถึง
ดี
11 – 20 คะแนน
หมายถึง
พอใช
0 – 10 คะแนน
หมายถึง
ปรับปรุง
เกณฑการประเมิน
28 – 40 คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน

แบบบันทึกการทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ยาและสารเสพติด
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
สรุปผล
แบบทดสอบ
ระดับ
การประเมิน
ชื่อ-สกุล
( 40 คะแนน )
คุณภาพ
ผาน ไมผาน
ด.ช.ธนดล
แซอิ่น
ด.ช.วศิน
แซจง
ด.ช.สหัสวรรษ
แซเฉิน
ด.ช.เลาฉี
แซหวู
ด.ช.ธัชนนท
แซซุง
ด.ช.ภูชิต
ลุงคํา
ด.ช.วทัญู
แซเฉา
ด.ช.ธวัชชัย
คําแกว
ด.ญ.บุญขวัญ
แซหยาง
ด.ช.ธนดล
มาเยอะ
ด.ช.เลากุย
แซหลู
ด.ญ.อําพา
แซซุง
ด.ช.อาเซิง
แซลี้
ด.ช.วิวัฒน
แซลี้
ด.ช.เชาวมินทร
ใจรักปรางพุธ
ด.ช.เอกลักษณ
แซสือ
ด.ช.ภรภัทร
แซเหมย
ด.ญ.ศรีวรรณ
ลุงออ
ด.ญ.เพ็ญศิริ
แซโจว
ด.ญ.จิดาภา
แซมู
ด.ช.อาฉั่ง
แซเจอว
ด.ช.นัฐพงษ
แซหวัง

ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

แบบบันทึกการทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ยาและสารเสพติด
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
สรุปผล
แบบทดสอบ
ระดับ
การประเมิน
ชื่อ-สกุล
( 40 คะแนน )
คุณภาพ
ผาน ไมผาน
ด.ช.จงเฉิ่ง
แซเจอว
ด.ช.ธนวัฒน
ทวีบําเพ็ญ
ด.ช.เหลาซวง
แซใต
ด.ช.จิ๋งกอ
แซพู
ด.ญ.ฮุยยิง
แซหลุย
ด.ญ.ฮุยไก
แซหวาง
ด.ญ.มะลิวัลย
แซอิ่น
ด.ญ.จึ๋งหมิง
แซลี้
ด.ญ.ซุมมิ่ง
แซหวัง
ด.ช.พงษพิสุทธิ์
กุยแกว
น.ส.หลงเหมย
ด.ญ.พุธิตา
พิมพเงิน
ด.ช.ศุภณัฐ
โสรวรรณ

เกณฑการใหคะแนน
33 – 40 คะแนน
หมายถึง
ดีมาก
21 – 32 คะแนน
หมายถึง
ดี
11 – 20 คะแนน
หมายถึง
พอใช
0 – 10 คะแนน
หมายถึง
ปรับปรุง
เกณฑการประเมิน
28 – 40 คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ด.ช.ธนดล
ด.ช.วศิน
ด.ช.สหัสวรรษ
ด.ช.เลาฉี
ด.ช.ธัชนนท
ด.ช.ภูชิต
ด.ช.วทัญู
ด.ช.ธวัชชัย
ด.ญ.บุญขวัญ
ด.ช.ธนดล
ด.ช.เลากุย
ด.ญ.อําพา
ด.ช.อาเซิง
ด.ช.วิวัฒน
ด.ช.เชาวมินทร
ด.ช.เอกลักษณ
ด.ช.ภรภัทร

แซอิ่น
แซจง
แซเฉิน
แซหวู
แซซุง
ลุงคํา
แซเฉา
คําแกว
แซหยาง
มาเยอะ
แซหลู
แซซุง
แซลี้
แซลี้
ใจรักปรางพุธ
แซสือ
แซเหมย

3.ความพรอมในการเรียนและการตอบคําถาม

4.ความรับผิดชอบ

5.เวลาที่ใชในการทํางานและการสงงาน

4

4

4

4

4

รวม 20 คะแนน

2.การมีสวนรวมและการให ความรวมมือ

ที่

ชื่อ-สกุล

1.ความตั้งใจและความสนใจ

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คําชี้แจง ครูสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคลและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับประเด็น
การประเมิน ( 20 คะแนน )
ประเด็นการประเมิน

สรุปผล
การประเมิน

ผาน ไมผาน

ระดับ
คุณภาพ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ด.ญ.ศรีวรรณ
ด.ญ.เพ็ญศิริ
ด.ญ.จิดาภา
ด.ช.อาฉั่ง
ด.ช.นัฐพงษ
ด.ช.จงเฉิ่ง
ด.ช.ธนวัฒน
ด.ช.เหลาซวง
ด.ช.จิ๋งกอ
ด.ญ.ฮุยยิง
ด.ญ.ฮุยไก
ด.ญ.มะลิวัลย
ด.ญ.จึ๋งหมิง
ด.ญ.ซุมมิ่ง
ด.ช.พงษพิสุทธิ์
น.ส.หลงเหมย
ด.ญ.พุธิตา
ด.ช.ศุภณัฐ

ลุงออ
แซโจว
แซมู
แซเจอว
แซหวัง
แซเจอว
ทวีบําเพ็ญ
แซใต
แซพู
แซหลุย
แซหวาง
แซอิ่น
แซลี้
แซหวัง
กุยแกว
พิมพเงิน
โสรวรรณ

4.ความรับผิดชอบ

5.เวลาที่ใชในการทํางานและการสงงาน

4

4

4

4

4

รวม 20 คะแนน

3.ความพรอมในการเรียนและการตอบคําถาม

ที่

2.การมีสวนรวมและการให ความรวมมือ

ชื่อ-สกุล

1.ความตั้งใจและความสนใจ

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คําชี้แจง ครูสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคลและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับประเด็น
การประเมิน ( 20 คะแนน )
ประเด็นการประเมิน

สรุปผล
การประเมิน

ผาน

ไมผาน

ระดับ
คุณภาพ

เกณฑการใหคะแนน

เกณฑการประเมิน

17 – 20 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
11 – 16 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
6 – 10 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
0 – 5 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
14 – 20 คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมรายบุคคล
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
4
3
2
( ดีมาก )
( ดี )
( พอใช )
1.ความตั้งใจและ มีความตั้งใจและ มีความตั้งใจและ มีความตั้งใจและ
ความสนใจ
ใหความสนใจใน ใหความสนใจ
ใหความสนใจใน
การเรียนอยางมาก ในการเรียน
การเรียนบางครั้ง
พอสมควร
2.การมีสวนรวม แสดงออกถึง
แสดงออกถึง
แสดงออกถึง
และการให
การมีสวนรวมใน การมีสวนรวมใน การมีสวนรวมใน
ความรวมมือ
การเรียนการสอน การเรียนการสอน การเรียนการสอน
อยางมาก
พอสมควร
บางครั้ง
3.ความพรอมใน มีพรอมใน
การเรียนและ
การเรียนและ
การตอบคําถาม การตอบคําถาม
อยางมาก
4.ความ
แสดงออกใน
รับผิดชอบ
การรับผิดชอบ
ในการทํางาน
อยางมาก
5.เวลาที่ใชใน
ทํางานและสงงาน
การทํางานและ ตรงตามเวลาที่
การสงงาน
กําหนด

มีพรอมใน
การเรียนและ
การตอบคําถาม
พอสมควร
แสดงออกใน
การรับผิดชอบ
ในการทํางาน
พอสมควร
ทํางานตามเวลาแต
สงงานชากวาที่
กําหนด 1-2 วัน

มีพรอมใน
การเรียนและ
การตอบคําถาม
บางครั้ง
แสดงออกใน
การรับผิดชอบ
ในการทํางาน
บางครั้ง
ทํางานตามเวลาแต
สงงานชากวาที่
กําหนด 3-4 วัน

1
( ปรับปรุง )
มีความตั้งใจและ
ใหความสนใจใน
การเรียนนอยมาก
แสดงออกถึง
การมีสวนรวมใน
การเรียนการสอน
นอยมาก
มีพรอมใน
การเรียนและ
การตอบคําถาม
นอยมาก
แสดงออกใน
การรับผิดชอบ
ในการทํางาน
นอยมาก
ทํางานตามเวลาแต
สงงานชากวาที่
กําหนด 5 วัน
ขึ้นไป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ด.ช.ธนดล
ด.ช.วศิน
ด.ช.สหัสวรรษ
ด.ช.เลาฉี
ด.ช.ธัชนนท
ด.ช.ภูชิต
ด.ช.วทัญู
ด.ช.ธวัชชัย
ด.ญ.บุญขวัญ
ด.ช.ธนดล
ด.ช.เลากุย
ด.ญ.อําพา
ด.ช.อาเซิง
ด.ช.วิวัฒน
ด.ช.เชาวมินทร
ด.ช.เอกลักษณ
ด.ช.ภรภัทร

แซอิ่น
แซจง
แซเฉิน
แซหวู
แซซุง
ลุงคํา
แซเฉา
คําแกว
แซหยาง
มาเยอะ
แซหลู
แซซุง
แซลี้
แซลี้
ใจรักปรางพุธ
แซสือ
แซเหมย

1. การเชื่อมโยงความรู

2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

3. การสื่อความหมาย

4. การนําเสนอ

5. ผลงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม 20 คะแนน

แบบประเมินกระบวนการทํางาน
คําชี้แจง ครูสังเกตกระบวนการทํางานของผูเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับประเด็น
การประเมิน ( 20 คะแนน )
ประเด็นการประเมิน

4

4

4

4

4

สรุป

ผาน

ไมผาน

ระดับ
คุณภาพ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ด.ญ.ศรีวรรณ
ด.ญ.เพ็ญศิริ
ด.ญ.จิดาภา
ด.ช.อาฉั่ง
ด.ช.นัฐพงษ
ด.ช.จงเฉิ่ง
ด.ช.ธนวัฒน
ด.ช.เหลาซวง
ด.ช.จิ๋งกอ
ด.ญ.ฮุยยิง
ด.ญ.ฮุยไก
ด.ญ.มะลิวัลย
ด.ญ.จึ๋งหมิง
ด.ญ.ซุมมิ่ง
ด.ช.พงษพิสุทธิ์
น.ส.หลงเหมย
ด.ญ.พุธิตา
ด.ช.ศุภณัฐ

ลุงออ
แซโจว
แซมู
แซเจอว
แซหวัง
แซเจอว
ทวีบําเพ็ญ
แซใต
แซพู
แซหลุย
แซหวาง
แซอิ่น
แซลี้
แซหวัง
กุยแกว
พิมพเงิน
โสรวรรณ

2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

3. การสื่อความหมาย

4. การนําเสนอ

5. ผลงาน

ที่

1. การเชื่อมโยงความรู

ชื่อ-สกุล

รวม 20 คะแนน

แบบประเมินกระบวนการทํางาน
คําชี้แจง ครูสังเกตกระบวนการทํางานของผูเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับประเด็น
การประเมิน ( 20 คะแนน )
ประเด็นการประเมิน

4

4

4

4

4

สรุป

ผาน

ไมผาน

ระดับ
คุณภาพ

เกณฑการใหคะแนน

เกณฑการประเมิน

17 – 20 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
11 – 16 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
6 – 10 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
0 – 5 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
14 – 20 คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ประเด็น
1.การเชื่อมโยง
ความรู

2.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

3.การสื่อ
ความหมาย

4.การนําเสนอ
ผลงาน

5. ผลงาน

เกณฑการใหคะแนนกระบวนการทํางาน
ระดับคุณภาพ
4
3
2
( ดีมาก )
( ดี )
( พอใช )
1. เชื่อมโยงความรูได บกพรองเกณฑใด บกพรองเกณฑ
ถูกตอง
เกณฑหนึ่งใน
ในขอ 1,2,3 หรือ
2. มีความสอดคลอง
ขอ1,2,3 หรือ 4
4 ตั้งแต 2 เกณฑ
3. มีความชัดเจน
ขึ้นไป
4. มีความสมเหตุสมผล
1. ออกแบบ
บกพรองเกณฑใด บกพรองเกณฑ
แปลกใหม
เกณฑหนึ่งใน
ในขอ 1,2,3 หรือ
2. มีความสอดคลอง
ขอ1,2,3 หรือ 4
4 ตั้งแต 2 เกณฑ
3. มีความชัดเจน
ขึ้นไป
4. ตรงตามเนื้อหา
1. อธิบายไดถูกตอง
บกพรองเกณฑใด บกพรองเกณฑ
2. มีความสมเหตุสมผล เกณฑหนึ่งใน
ในขอ 1,2,3 หรือ
3. มีความชัดเจน
ขอ1,2,3 หรือ 4
4 ตั้งแต 2 เกณฑ
4. เนื้อหาถูกตอง
ขึ้นไป
1. นําเสนอไดถูกตอง บกพรองเกณฑใด บกพรองเกณฑ
2. มีความชัดเจน
เกณฑหนึ่งใน
ในขอ 1,2,3 หรือ
3. ตรงตามเนื้อหา
ขอ1,2,3 หรือ 4
4 ตั้งแต 2 เกณฑ
4. มีลําดับขั้นตอน
ขึ้นไป
1. สวยงาม
บกพรองเกณฑใด บกพรองเกณฑ
2. ขอมูลครบถวน
เกณฑหนึ่งใน
ในขอ 1,2,3 หรือ
3. สื่อไดชัดเจน ถูกตอง ขอ1,2,3 หรือ 4
4 ตั้งแต 2 เกณฑ
4. สรุปชัดเจนตรง
ขึ้นไป
เนื้อหา

1
( ปรับปรุง )
บกพรองเกณฑ
ในขอ 1,2,3 หรือ
4 ตั้งแต 3 เกณฑ
ขึ้นไป
บกพรองเกณฑ
ในขอ 1,2,3 หรือ
4 ตั้งแต 3 เกณฑ
ขึ้นไป
บกพรองเกณฑ
ในขอ 1,2,3 หรือ
4 ตั้งแต 3 เกณฑ
ขึ้นไป
บกพรองเกณฑ
ในขอ 1,2,3 หรือ
4 ตั้งแต 3 เกณฑ
ขึ้นไป
บกพรองเกณฑ
ในขอ 1,2,3 หรือ
4 ตั้งแต 3 เกณฑ
ขึ้นไป

แบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง ยาและสารเสพติด
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
-------------------------------------------------------คําสั่ง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคําตอบโดยเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดคือการใชยาที่ไมถูกตอง
ก. ไมใชยาพร่ําเพรื่อ
ข. ใชยากอนแลวอานฉลาก
ค. อานฉลากทุกครั้งกอนใชยา
ง. ปฏิบัติตามคําแนะนําในฉลากอยางเครงครัด
2. ขอใดคือยาเสื่อมสภาพ
ก. ยาที่มีนอย
ข. ยาหมดอายุ
ค. ยาที่มีกลิ่นหอม
ง. ยาที่รักษาโรคไดดี
3. ยา หมายถึงอะไร
ก. สิ่งที่ใชบรรเทา บําบัดอาการเจ็บปวยหรือโรคตางๆ
ข. สิ่งที่รับประทานเพื่อใหรางกายแข็งแรง
ค. สิ่งที่รับประทานเพื่อใหสุขภาพดี
ง. สิ่งที่ทําใหโรคหายได
4. การที่รับประทานยาแลวโรคไมหายคืออาการใด
ก. ดื้อยา
ข. ใชยาเกินขนาด
ค. ใชยาเสื่อมคุณภาพ
ง. ใชยาติดตอกันเปนเวลานาน
5. กอนใชยาทุกครั้ง ควรทําอยางไร
ก. อานฉลากยา
ข. รับประทานน้ํามากๆ
ค. ใชยากอนแลวคอยอานฉลาก
ง. รับประทานยาในปริมาณมากๆไวกอน

6. อาการใดคืออาการดื้อยา
ก. รับประทานยามากเกินไป
ข. รับประทานยาไมมีคุณภาพ
ค. รับประทานยาแตโรคไมหาย
ง. รับประทานยาไมตรงตามขนาด
7. ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับยา
ก. ยามีแตโทษ
ข. ยาใหแตประโยชน
ค. ยามีทั้งประโยชนและโทษ
ง. ยาใชรักษาโรคไดบางชนิด
8. เราจะรูไดอยางไรวายาเสื่อมคุณภาพ
ก. ดูวันหมดอายุ
ข. กินลองดู
ค. ดมกลิ่น
ง. ดูจากสี
9. การกินยาที่เสื่อมสภาพมีผลอยางไร
ก. ไมมีผลใดๆ
ข. อาการของโรคจะดีขึ้น
ค. อาการของโรคอาจทรุดหนักกวาเดิม
ง. ทําใหรางกายสรางภูมิตานทานโรคไดดี
10. เมื่อใชยาเสร็จแลวเราควรทําอยางไร
ก. วางไวที่เดิม
ข. ไมตองสนใจ
ค. วางไวขางตูยา
ง. เก็บไวในตูยา
11. การใชยาแบบใดอาจเปนอันตรายตอตัวเองได
ก. ใชยาเกินขนาด
ข. ใชยาที่มีคุณภาพ
ค. ใชยาตามที่แพทยสั่ง
ง. ใชยาที่ยังไมหมดอายุ

12. ขอใดไมใชวิธีการรับยาเขาในรางกาย
ก. สูดดม
ข. ฝง
ค. ฉีด
ง. ทา
13. การใชยาเกินขนาด หมายความวาอยางไร
ก. ใชยาในปริมาณที่เหมาะสม
ข. กินยาตามที่แพทยสั่ง
ค. รับประทานยามากๆ
ง. กินยาหลายเม็ด
14. การใชยาทีไ่ มถูกตองอาจไดรับผลรายแรงอยางไร
ก. อาจถึงขั้นเสียชีวิตได
ข. รางกายออนเพลีย
ค. สายตาเสีย
ง. คลื่นไส
15. เมื่อใชยาเสร็จแลว เราควรทําอยางไร
ก. วางไวขางตูยา
ข. ไมตองสนใจ
ค. เก็บไวในตูยา
ง. วางไวที่เดิม
16. ถาอยากรูวันหมดอายุของยา เราควรทําอยางไร
ก. ถามเพื่อน
ข. ถามคนขาย
ค. อานฉลาก
ง. ดูจากปายโฆษณา
17. ขอใดคือผลขางเคียงของการใชยา
ก. งวงนอน
ข. หายจากโรค
ค. โรคไมหาย
ง. ทําใหรูปรางดีขึ้น

18. อาการใดคืออาการดื้อยา
ก. รับประทานยามากเกินไป
ข. รับประทานยาไมมีคุณภาพ
ค. รับประทานยาแตโรคไมหาย
ง. รับประทานยาไมตรงตามขนาด
19. การใชยาติดตอกันเปนเวลานาน จะเปนอยางไร
ก. ยาจะหมดอายุ
ข. รางกายแข็งแรง
ค. ไดยาที่ไมมีคุณภาพ
ง. พิษของยาสะสมในรางกาย
20. เราสามารถรับยาเขารางกายอยางไร
ก. กิน
ข. ถู
ค. นวด
ง. แปะ
21. ขอใดจับคูไดถูกตอง
ก. ผิดกฎหมาย – ไวน
ข. ผิดกฎหมาย – เหลา
ค. ผิดกฎหมาย – ยาสูบ
ง. ผิดกฎหมาย – ยาบา
22. ขอใดคือยาเสพติด
ก. เหลา
ข. กาแฟ
ค. น้ําชา
ง. น้ําอัดลม
23. ขอใดคือประเภทของสารเสพติด
ก. สารเสพติดที่อนุญาตอยางเสรี
ข. สารเสพติดที่เสพอยางเสรี
ค. สารเสพติดที่เสพไดทุกประเภท
ง. สารเสพติดที่เสพไดโดยไมผิดกฎหมายและผิดกฎหมาย

24. ขอใดไมใชยาเสพติด
ก. กัญชา
ข. บุหรี่
ค. เหลา
ง. นม
25. ผลของการไมเสพสารเสพติดคืออะไร
ก. รางกายแข็งแรง
ข. รางกายออนแอ
ค. รางกายทรุดโทรม
ง. มีโรคภัยแทรกซอน
26. สารเสพติดใดที่เสพโดยไมผิดกฎหมาย
ก. ไวน
ข. ยาอี
ค. ยาบา
ง. กัญชา
27. คนที่กินเหลาจะมีอาการอยางไร
ก. อายุยืน
ข. ไมมีผลอะไร
ค. สุขภาพแข็งแรง
ง. รางกายทรุดโทรม
28. สารเสพติดแบงไดกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
29. ขอใดคือคุณสมบัติของสารเสพติด
ก. เปนน้ํา
ข. มีน้ําตาลผสมอยู
ค. มีแอลกอฮอลผสมอยู
ง. มีสิ่งที่เปนประโยชนผสมอยู

30. ขอใดจับคูไดถูกตอง
ก. ไมผิดกฎหมาย – ยาอี
ข. ไมผิดกฎหมาย – กัญชา
ค. ไมผิดกฎหมาย – กระแช
ง. ไมผิดกฎหมาย – เฮโรอีน
31. อันตรายที่รายแรงที่สุดของสารเสพติดคืออะไร
ก. ออนเพลีย
ข. ถึงขั้นเสียชีวิต
ค. คิดหวาดระแวง
ง. ทําใหสุขภาพเสื่อมโทรม
32. การใชสารเสพติดทําใหเราควบคุมตัวเองไมได เพราะเหตุใด
ก. มีสารนิโคติน
ข. มีสารคาเฟอีน
ค. มีสารแอมเฟตามีน
ง. มีสารกลอมประสาท
33. ดื่มเหลาแลวกอใหเกิดปญหาดานใด
ก. สังคม
ข. ครอบครัว
ค. อาชญากรรม
ง. ทุกขอที่กลาวมา
34. หลังจากดื่มสุรา ไมควร ปฏิบัติกิจกรรมใด
ก. ขับรถ
ข. ดื่มน้ําสะอาด
ค. นอนพักผอน
ง. อาบน้ําชําระรางกาย
35. การปองกันตัวเองจากการติดสารเสพติดคือขอใด
ก. ไมเที่ยวกับเพื่อนเลย
ข. ไมคบกับเพื่อนเลย
ค. เพื่อนชวนดื่มตองปฏิเสธ
ง. เพื่อนชวนดื่มก็ดื่มดวยนิดหนอย

36. เมื่อมีคนแปลกหนาเอาขนมใหกิน เราควรทําอยางไร
ก. ปฏิเสธไปกอนเพราะอาจเปนสารเสพติด
ข. บอกเพื่อนใหมากิน
ค. บอกตํารวจมาจับ
ง. กินเพราะใหฟรี
37. เราควรหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดอยางไร
ก. ไมคบกับเพื่อน
ข. ไมสุงสิงกับใครเลย
ค. ไมไปเที่ยวกับเพื่อน
ง. ไมลองสารเสพติดทุกชนิด
38. เราเห็นพอสูบบุหรี่ เราควรทําอยางไร
ก. ขอคุณพอสูบดวยคน
ข. บอกคุณพอใหเลิก
ค. เดินหนีไป
ง. ไมสน
39. เมื่อเพื่อนชวนใหลองสารเสพติด ควรทําอยางไร
ก. ลองดู
ข. ตอบตกลงทันที
ค. ตอบปฏิเสธไป
ง. ชักชวนเพื่อนคนอื่นใหลอง
40. สารเสพติด หมายถึงสิ่งใด
ก. ยาหรือสารที่เสพเขาไปแลวเกิดผลดีตอรางกาย
ข. ยาหรือสารที่เสพเขาไปแลวทําใหรางกายสดชื่น
ค. ยาหรือสารที่เสพเขาไปแลวทําใหรางกายแข็งแรง
ง. ยาหรือสารที่เสพเขาไปแลวเกิดผลเสียตอรางกาย
ที่มา : สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง ยาและสารเสพติด
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
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กระดาษคําตอบ
แบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง ยาและสารเสพติด
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ยาและสารเสพติด
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
-------------------------------------------------------คําสั่ง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคําตอบโดยเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ยา หมายถึงอะไร
ก. สิ่งที่ใชบรรเทา บําบัดอาการเจ็บปวยหรือโรคตางๆ
ข. สิ่งที่รับประทานเพื่อใหรางกายแข็งแรง
ค. สิ่งที่รับประทานเพื่อใหสุขภาพดี
ง. สิ่งที่ทําใหโรคหายได
2. ขอใดคือยาเสื่อมสภาพ
ก. ยาที่มีนอย
ข. ยาหมดอายุ
ค. ยาที่มีกลิ่นหอม
ง. ยาที่รักษาโรคไดดี
3. ขอใดคือการใชยาที่ไมถูกตอง
ก. ไมใชยาพร่ําเพรื่อ
ข. ใชยากอนแลวอานฉลาก
ค. อานฉลากทุกครั้งกอนใชยา
ง. ปฏิบัติตามคําแนะนําในฉลากอยางเครงครัด
4. กอนใชยาทุกครั้ง ควรทําอยางไร
ก. อานฉลากยา
ข. รับประทานน้ํามากๆ
ค. ใชยากอนแลวคอยอานฉลาก
ง. รับประทานยาในปริมาณมากๆไวกอน
5. การที่รับประทานยาแลวโรคไมหายคืออาการใด
ก. ดื้อยา
ข. ใชยาเกินขนาด
ค. ใชยาเสื่อมคุณภาพ
ง. ใชยาติดตอกันเปนเวลานาน

6. ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับยา
ก. ยามีแตโทษ
ข. ยาใหแตประโยชน
ค. ยามีทั้งประโยชนและโทษ
ง. ยาใชรักษาโรคไดบางชนิด
7. อาการใดคืออาการดื้อยา
ก. รับประทานยามากเกินไป
ข. รับประทานยาไมมีคุณภาพ
ค. รับประทานยาแตโรคไมหาย
ง. รับประทานยาไมตรงตามขนาด
8. การกินยาที่เสื่อมสภาพมีผลอยางไร
ก. ไมมีผลใดๆ
ข. อาการของโรคจะดีขึ้น
ค. อาการของโรคอาจทรุดหนักกวาเดิม
ง. ทําใหรางกายสรางภูมิตานทานโรคไดดี
9. เราจะรูไดอยางไรวายาเสื่อมคุณภาพ
ก. ดูวันหมดอายุ
ข. กินลองดู
ค. ดมกลิ่น
ง. ดูจากสี
10. เมื่อใชยาเสร็จแลวเราควรทําอยางไร
ก. วางไวที่เดิม
ข. ไมตองสนใจ
ค. วางไวขางตูยา
ง. เก็บไวในตูยา
11. การใชยาแบบใดอาจเปนอันตรายตอตัวเองได
ก. ใชยาเกินขนาด
ข. ใชยาที่มีคุณภาพ
ค. ใชยาตามที่แพทยสั่ง
ง. ใชยาที่ยังไมหมดอายุ

12. การใชยาเกินขนาด หมายความวาอยางไร
ก. ใชยาในปริมาณที่เหมาะสม
ข. กินยาตามที่แพทยสั่ง
ค. รับประทานยามากๆ
ง. กินยาหลายเม็ด
13. ขอใดไมใชวิธีการรับยาเขาในรางกาย
ก. สูดดม
ข. ฝง
ค. ฉีด
ง. ทา
14. เมื่อใชยาเสร็จแลว เราควรทําอยางไร
ก. วางไวขางตูยา
ข. ไมตองสนใจ
ค. เก็บไวในตูยา
ง. วางไวที่เดิม
15. ขอใดคือผลขางเคียงของการใชยา
ก. งวงนอน
ข. หายจากโรค
ค. โรคไมหาย
ง. ทําใหรูปรางดีขึ้น
16. การใชยาทีไ่ มถูกตองอาจไดรับผลรายแรงอยางไร
ก. อาจถึงขั้นเสียชีวิตได
ข. รางกายออนเพลีย
ค. สายตาเสีย
ง. คลื่นไส
17. ถาอยากรูวันหมดอายุของยา เราควรทําอยางไร
ก. ถามเพื่อน
ข. ถามคนขาย
ค. อานฉลาก
ง. ดูจากปายโฆษณา

18. อาการใดคืออาการดื้อยา
ก. รับประทานยามากเกินไป
ข. รับประทานยาไมมีคุณภาพ
ค. รับประทานยาแตโรคไมหาย
ง. รับประทานยาไมตรงตามขนาด
19. เราสามารถรับยาเขารางกายอยางไร
ก. กิน
ข. ถู
ค. นวด
ง. แปะ
20. การใชยาติดตอกันเปนเวลานาน จะเปนอยางไร
ก. ยาจะหมดอายุ
ข. รางกายแข็งแรง
ค. ไดยาที่ไมมีคุณภาพ
ง. พิษของยาสะสมในรางกาย
21. ขอใดคือประเภทของสารเสพติด
ก. สารเสพติดที่อนุญาตอยางเสรี
ข. สารเสพติดที่เสพอยางเสรี
ค. สารเสพติดที่เสพไดทุกประเภท
ง. สารเสพติดที่เสพไดโดยไมผิดกฎหมายและผิดกฎหมาย
22. ขอใดคือยาเสพติด
ก. เหลา
ข. กาแฟ
ค. น้ําชา
ง. น้ําอัดลม
23. ขอใดจับคูไดถูกตอง
ก. ผิดกฎหมาย – ไวน
ข. ผิดกฎหมาย – เหลา
ค. ผิดกฎหมาย – ยาสูบ
ง. ผิดกฎหมาย – ยาบา

24. ขอใดไมใชยาเสพติด
ก. กัญชา
ข. บุหรี่
ค. เหลา
ง. นม
25. สารเสพติดใดที่เสพโดยไมผิดกฎหมาย
ก. ไวน
ข. ยาอี
ค. ยาบา
ง. กัญชา
26. ผลของการไมเสพสารเสพติดคืออะไร
ก. รางกายแข็งแรง
ข. รางกายออนแอ
ค. รางกายทรุดโทรม
ง. มีโรคภัยแทรกซอน
27. สารเสพติดแบงไดกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
28. คนที่กินเหลาจะมีอาการอยางไร
ก. อายุยืน
ข. ไมมีผลอะไร
ค. สุขภาพแข็งแรง
ง. รางกายทรุดโทรม
29. ขอใดคือคุณสมบัติของสารเสพติด
ก. เปนน้ํา
ข. มีน้ําตาลผสมอยู
ค. มีแอลกอฮอลผสมอยู
ง. มีสิ่งที่เปนประโยชนผสมอยู

30. ขอใดจับคูไดถูกตอง
ก. ไมผิดกฎหมาย – ยาอี
ข. ไมผิดกฎหมาย – กัญชา
ค. ไมผิดกฎหมาย – กระแช
ง. ไมผิดกฎหมาย – เฮโรอีน
31. การใชสารเสพติดทําใหเราควบคุมตัวเองไมได เพราะเหตุใด
ก. มีสารนิโคติน
ข. มีสารคาเฟอีน
ค. มีสารแอมเฟตามีน
ง. มีสารกลอมประสาท
32. อันตรายที่รายแรงที่สุดของสารเสพติดคืออะไร
ก. ออนเพลีย
ข. ถึงขั้นเสียชีวิต
ค. คิดหวาดระแวง
ง. ทําใหสุขภาพเสื่อมโทรม
33. หลังจากดื่มสุรา ไมควร ปฏิบัติกิจกรรมใด
ก. ขับรถ
ข. ดื่มน้ําสะอาด
ค. นอนพักผอน
ง. อาบน้ําชําระรางกาย
34. การปองกันตัวเองจากการติดสารเสพติดคือขอใด
ก. ไมเที่ยวกับเพื่อนเลย
ข. ไมคบกับเพื่อนเลย
ค. เพื่อนชวนดื่มตองปฏิเสธ
ง. เพื่อนชวนดื่มก็ดื่มดวยนิดหนอย
35. ดื่มเหลาแลวกอใหเกิดปญหาดานใด
ก. สังคม
ข. ครอบครัว
ค. อาชญากรรม
ง. ทุกขอที่กลาวมา

36. เราควรหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดอยางไร
ก. ไมคบกับเพื่อน
ข. ไมสุงสิงกับใครเลย
ค. ไมไปเที่ยวกับเพื่อน
ง. ไมลองสารเสพติดทุกชนิด
37. เราเห็นพอสูบบุหรี่ เราควรทําอยางไร
ก. ขอคุณพอสูบดวยคน
ข. บอกคุณพอใหเลิก
ค. เดินหนีไป
ง. ไมสน
38. เมื่อมีคนแปลกหนาเอาขนมใหกิน เราควรทําอยางไร
ก. ปฏิเสธไปกอนเพราะอาจเปนสารเสพติด
ข. บอกเพื่อนใหมากิน
ค. บอกตํารวจมาจับ
ง. กินเพราะใหฟรี
39. สารเสพติด หมายถึงสิ่งใด
ก. ยาหรือสารที่เสพเขาไปแลวเกิดผลดีตอรางกาย
ข. ยาหรือสารที่เสพเขาไปแลวทําใหรางกายสดชื่น
ค. ยาหรือสารที่เสพเขาไปแลวทําใหรางกายแข็งแรง
ง. ยาหรือสารที่เสพเขาไปแลวเกิดผลเสียตอรางกาย
40. เมื่อเพื่อนชวนใหลองสารเสพติด ควรทําอยางไร
ก. ลองดู
ข. ตอบตกลงทันที
ค. ตอบปฏิเสธไป
ง. ชักชวนเพื่อนคนอื่นใหลอง
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