
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เรื่อง Rights to be protected   หน่วยการเรียนรู้ที่                    เวลา  2 ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต1.1:  เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถแสดงความคิดเห็น 

อย่างมีวิจารณญาณ 
ตัวช้ีวัด              3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่

อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

                       4. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ
อ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

  
2. สาระส าคัญ 

เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากภัยอันตรายต่างๆ ควรสนับสนุนในสิ่งที่เด็กสนใจ ครูควรตระหนักว่า
เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการใช้ยาเสพติด และรัฐบาลต้องมีมาตรการที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการ
ด้านการศึกษาท่ีจะป้องกันพวกเขาเหล่านั้น จากการเป็นเหยื่อของยาเสพติด 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
- เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่อ่านได้  

- เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 24, 33 และ 39 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
- อธิบายสาเหตุของการติดยาเสพติดในเด็ก 

- บอกวิธีการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันยาเสพติดในเด็ก 

- บอกถึงสิทธิที่จะได้รับการป้องกันจากการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ 

รวมถึงสิทธิอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (A) 
- มีความมุ่งมั่นในการท างาน 

 



 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ ตาราง 

อักษรย่อ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ด้วยการพูดและการเขียนอธิบาย 
-  ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง 

4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

1. มีวินัย 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มีจิตสาธารณะ 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าสู่การเรียน   (Warm up) 

1. ครูเสนอรูปหรือคลิป เกี่ยวกับเด็กท่ีได้รับความทุกข์ทรมานจากการติดยาเสพติด  

2. ครูถามนักเรียนเพื่อสะท้อนความคิดหรืออภิปรายความหมายของรูป  

 
 
 
 
 
 



กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  

Presentation 
3. นักเรียนอ่านข้อความในจดหมายอย่างรวดเร็ว เพื่อค้นหาค าศัพท์ยาก จากนั้นทุกคนร่วมกันอภิปราย

ความหมายของค าศัพท์ยากนั้น นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด 
4. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนรู้ว่าในชั่วโมงนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 24, 

33 และ 39 (ครูอธิบายเกี่ยวกับ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 24, 33 และ 39) 

Practice 
5. นักเรียนอ่านจดหมายของผู้ติดยาเสพติด ซึ่งก าลังจ าคุกและร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

รัฐบาล  
6. นักเรียนตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน ดังนี้ 

- Who wrote the letter? 
- Where did he write it? 
- What drugs made he an addict? 
- When did he begin to take drugs? 

7. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายค าตอบ 
8. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน อภิปรายหัวข้อต่อไปนี้ 

- How did you feel when you heard about Jerry’s story? 
- What are the harmful effects of drugs? 
- What would you do if your friends or adults offer you a cigarette or any 

prohibited drugs such as marijuana, crack or ecstasy pill? 
9. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอความคิดเห็นจากการอภิปราย จากนั้นสรุปความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มโดยครูใช้

ค าถามว่า  
- Are there rights that are related to drug addiction? 
- What are these rights? 

ครูเขียนค าตอบของนักเรียนบนกระดาน และนักเรียนบันทึกลงในสมุด  
1. Right to get protection from the government from any form of addiction 

with drugs or harmful substances. 
2. Right to get medical treatment in case addiction has occurred. 
3. Right to get support to the physical and psychological recovery and social 

reintegration of children who become victims of drug abuse. 
4. Right to education. 

 
 
 



กิจกรรมรวบยอด  (Production) 

10. ครูให้นักเรียนคิดวิธีการป้องกันยาเสพติด โดยเขียนลงในกลีบดอกไม้บนกระดาษ และน าไปติดไว้บน
กระดาน 

11. ครูบอกให้นักเรียนวาดรูปใบไม้ด้านล่างดอกไม้และบอกสิทธิที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลงบนใบไม้นั้น  

 
8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 วิธีการวัดและการประเมินผล 

8.1.1 อธิบายสาเหตุของการติดยาเสพติดในเด็ก 

8.1.2 บอกวิธีการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันยาเสพติดในเด็ก 

8.1.3 บอกถึงสิทธิที่จะได้รับการป้องกันจากการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและสิ่งผิด

กฎหมายอื่นๆ รวมถึงสิทธิอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

8.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
8.2.1 แบบบันทึกกิจกรรมการอธิบายสาเหตุ วิธีการแก้ไขหรือการป้องกัน ยาเสพติดในเด็ก  
8.2.2 แบบบันทึกกิจกรรมกลุ่มเรื่องสิทธิที่จะได้รับจากการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและสิ่ง

ผิดกฎหมายอื่นๆ รวมถึงสิทธิอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

8.2.3 แบบสังเกตการให้ความร่วมมือการท ากิจกรรมกลุ่ม 

8.3 เกณฑ์การตัดสิน/เกณฑ์การประเมินผล 
8.3.1 นักเรียนบอกสาเหตุ วิธีการแก้ไขหรือการป้องกัน ยาเสพติดในเด็ก ได้ถูกต้องร้อยละ 

70 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
8.3.2 นักเรียนบอกสิทธิที่จะได้รับจากการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ 

รวมถึงสิทธิอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ได้ครอบคลุมและสอดคล้อง ร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

8.3.3 นักเรียนร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 
9. ส่ือและอุปกรณ์ 

 9.1 จดหมาย 

 9.2 Worksheet การอภิปรายกลุ่ม 

 9.3 กระดาษชาร์ท “WAYS OF PREVENTING DRUG ADDICTION” 

 



ใบความรู้ เรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

 

ข้อ 24 (1) 

 1. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ส าหรับการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสภาพ รัฐภาคีจะพยายามด าเนินการที่จะ
ประกันว่าไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนสิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเช่นว่านั้น 

 

ข้อ 33 

 รัฐภาคีจะด าเนินการมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และ
ทางการศึกษาท่ีจะคุ้มครองเด็กจากการใช้โดยผิดกฎหมายซึ่งยาเสพติด รวมทั้งสารที่มีพิษต่อจิตประสาทอื่นๆ 
ที่ได้นิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง และที่จะป้องกันการใช้เด็กเพ่ือการผลิต และค้า 

 

ข้อ 39 

 รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะส่งเสริมการฟ้ืนฟูท้ังทางร่างกายและจิตใจ และการ
กลับคืนสู่สังคมของเด็กที่ได้รับเคราะห์จากการละเลยในรูปแบบใดๆ การแสวงหาประโยชน์ การกระท าอันมิ
ชอบ การทรมานหรือการลงโทษ หรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือต่ าช้าโดยรูปแบบอื่น หรือการ
พิพาทด้วยอาวุธ การฟื้นฟูหรือการกลับคืนสู่สังคมดังกล่าว จะเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ การ
เคารพตนเอง และศักดิ์ศรีของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Worksheet 1 : Letter 

 
May 15, 2011 
Dear Ms. Marry, 
 
My parents are poor. My father is a construction worker. My mother is a laundry woman. Our 
house is in the slum area. Prohibited drugs are easy to get. Temptations for young children 
are there. I was enrolled in public school but I stopped schooling when I learned to use 
prohibited drugs.  
 
I was 12 years old when I started sniffing “rugby”. It started when my friends invited me to 
try it. At first I felt dizzy but later on I became used to it. But it did not stop there. I also 
used marijuana and other drugs. I became an addict. Now I am in jail. Why? To support my 
vices, I became a robber. I am only 17 years old. I should be in college by now. 
 
I deeply regret what I did. But I do not know what to do after I get out of jail. I need your 
advice. 
 
Jerry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Worksheet 2 : Ways of preventing drug addiction 

1. Write the ways to prevent the drug addiction on the petals of the flower. ( If you 

have more ideas, add the other petals.) 

2. Draw the leaves of the flower to write the rights that are related to drug addiction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAYS OF PREVENTING DRUG ADDICTION 
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