ค�ำน�ำ
การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร
เกมออนไลน์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่ง ด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน โดยบูรณาการประสานแผนงานกับทุกภาคส่วนและระดม
ทรัพยากรจากทุกหน่วยงานในการจัดท�ำองค์ความรู้และประสานงานเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา ส่งผลให้
สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปัจจัยเสีย่ งรอบสถานศึกษา ผลการประเมิน
ในระดับพอใจกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังมีความพยายามเข้าถึงกลุ่มเยาวชนโดยการพัฒนาสูตรยาเสพติด ประกอบด้วย
ส่วนผสมให้มีรูป รส กลิ่น สี เพื่อให้เยาวชนอยากลอง จ�ำหน่ายตามสถานบริการ สถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมเพิ่ม
มากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ปกครองจึงต้องเฝ้าระวัง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ที่จะด�ำเนินการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความเข้มแข็งต่อเนื่องอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป
กระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในทุกสังกัด จะน�ำไปขับเคลือ่ นก�ำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธ์ มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปัญหาอบายมุขและปัจจัยเสีย่ งรอบสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลส่งผลให้ลกู หลาน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีภมู คิ มุ้ กันและจิตส�ำนึกทีจ่ ะไม่ ไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
และอบายมุข และเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในการเสริมสร้างความสงบสุขทั้งในชุมชน สังคม
และเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติสืบไป

ส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

c

สารบัญ
หน้า
ค�ำน�ำ
ส่วนที่ ๑ บทน�ำ
ส่วนที่ ๒ การด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๓.๑ แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒ แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓.๓ แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๓.๔ แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับการอาชีวศึกษา
ส่วนที่ ๔ การด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว
•  แบบประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว
๔.๑ แบบประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๒ แบบประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ระดับการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๔.๓ แบบประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๔ แบบประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ระดับการอาชีวศึกษา
ภาคผนวก			

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

๑
๑๓
๓๗
๔๑
๔๙
๕๗
๖๕
๗๓
๙๕
๑๐๒
๑๐๙
๑๑๖
๑๒๓

e

ส่วนที่
บทน�ำ

๑

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

1

ส่วนที่

๑

บทน�ำ
๑. สถานการณ์ปัจจุบัน

จากสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างมากในปัจจุบนั การสือ่ สารเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน�ำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด
มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
ตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี ค รู อาจารย์ เป็ น หลั ก ส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม
การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ด�ำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
ที่สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องด�ำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการ ให้เยาวชน
เป็นคนเก่ง คนดี ด�ำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง
รอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม
เป็นปัญหาสังคมทีผ่ ปู้ กครอง ครู อาจารย์ ทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มพี ฤติกรรมเสีย่ ง
ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข ดังแผนภาพต่อไปนี้
แผนภาพที่ ๑ ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข
ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข

บุคคล
เด็กและเยาวชน
ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง

ครอบครัว
ขาดความอบอุ่น
แตกแยก เหินห่าง

สถานศึกษา
สอนท่องจำ� มุ่งวิชาการ
ขาดการพัฒนารอบด้าน

ชุมชน
ยากไร้ อ่อนแอ
หวังรอรับความช่วยเหลือ
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ซึ่งจากการส�ำรวจข้อมูลปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชนสรุปสภาพปัญหายาเสพติดได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและแหล่งอบายมุขเริ่มในกลุ่มหลงผิด แล้วแพร่กระจายไปสู่กลุ่มผู้ขาย
บริการทางเพศ เข้าสู่ครอบครัวและสถานศึกษา ท�ำให้จ�ำนวนคนติดยาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
๒. การผลิ ต และการจ� ำ หน่ า ยยาเสพติ ด มี เ ทคโนโลยี สู ง และการกระจายยาเสพติ ด อย่ า งรวดเร็ ว
จนยากในการปราบปราม มีการสร้างระบบเครือข่ายการจ�ำหน่ายเหมือนสินค้าจ�ำหน่ายตรงในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
๓. สภาพสังคม ครอบครัว และชุมชนเปลี่ยนแปลง ท�ำให้วิถีชีวิตมีความเสี่ยง แตกหัก เหินห่างและอ่อนแอ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ไม่มีงานท�ำ จึงหาเงินด้วยการค้ายาเสพติด
๔. การบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐที่ขาดเอกภาพ หน่วยงานไม่บูรณาการ ต่างคนต่างท�ำขาดความต่อเนื่อง
ผูต้ ดิ ยาเสพติด ยังวนเวียนอยูใ่ นวงจรแห่งความชัว่ ร้าย เป็นภาระของสังคม ท�ำให้ประเทศขาดศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก

๒. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้ก�ำหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษาด�ำเนินการโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดังนี้
๑) ผู้บริหารทุกระดับน�ำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒) ผูบ้ ริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ความส�ำคัญและมีจติ ส�ำนึกร่วมกันทีจ่ ะ
ปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจ จัดกิจกรรม
ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓) ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ค่ายคุณธรรม
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีปอ้ งกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุม่ ของนักเรียน นักศึกษา
ทั้งในส่วนของชมรมและสภานักเรียน
๔) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตส�ำนึก ทักษะชีวติ ภูมคิ มุ้ กันต่อต้านยาเสพติด
และอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทุกคนให้ทั่วถึงโดยสร้างเครือข่ายแกนน�ำ ทุกระดับในสถานศึกษา
๕) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหาร
จัดการ ภายใต้กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ ที่ก�ำหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล
ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก
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๖. ผู้บริหารทุกระดับ อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานและจัดมาตรการเสริมแรง
ให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบตั ร เลือ่ นขัน้ เงินเดือนกรณีพเิ ศษ มาตรการ
ลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มปี ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกาศเมือ่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีสาระส�ำคัญ
เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงาน และสถานศึกษา ด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาน�ำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไปสู่การปฏิบัติให้มีแผนปฏิบัติการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของ
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒. ผูบ้ ริหารหน่วยงานและผูบ้ ริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การด�ำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพือ่ สร้างและพัฒนาระบบการด�ำเนินงานทีเ่ ข้มแข็งต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
๓. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และจัดท�ำมาตรการ
เสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้วยการยกย่อง ชมเชย มอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
๔. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และใช้มาตรการลงโทษ
บุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๕. ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามผลการด�ำเนินงาน และผูบ้ ริหารหน่วยงานและผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๖. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา สรุปรายงานต้นสังกัดเพื่อสรุปผลรายงานศูนย์อ�ำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
โดยการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษา
ทุกแห่งปลอดจากยาเสพติด และอบายมุข ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้
แผนภาพที่ ๒ เป้าหมายสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เป้าหมาย
สถานศึกษา

สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

-

ปลอดยาเสพติด
ปลอดสื่อลามกอนาจาร
ปลอดการพนัน
ปลอดการทะเลาะวิวาท
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๓. แนวทางการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จ�ำแนกพฤติกรรม ๔ ด้าน ดังนี้
๓.๑ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
		 เพือ่ ให้การด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ผลเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ จึงก�ำหนดแนวทาง
การปฏิบัติไว้ดังนี้
		 ๑) สถานศึกษาพยายามป้องกันและแก้ไขให้ถึงที่สุด โดยไม่ไล่นักเรียน นักศึกษา ให้พ้นไปจาก
สถานศึกษาเป็นภาระสังคม หรือสถาบันอื่น
๒) ให้องค์กรหลักท�ำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดรายงานสภาพการใช้สาร/ยาเสพติด
ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบโดยไม่ถือเป็นความผิด แต่จะพิจารณาเป็นความดีความชอบในการรายงานตาม
ความจริง
๓) ให้องค์กรหลักสั่งการสถานศึกษา ให้ครู อาจารย์ เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่สูบบุหรี่ และพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม จัดสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่และปลอดยาเสพติด
แนวทางการด�ำเนินงานและจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่
ด�ำเนินการโดยกลุ่มสนใจที่มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น

    

-

โครงการห้องเรียนสีขาว
โครงการ TO BE NUMBER ONE
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน เพื่อนที่ปรึกษา YC (YOUTH COUNSELOR)
จัดรายการออกเสียงตามสาย
จัดการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด นิทรรศการยาเสพติด
จัดแข่งขันมินิมาราธอน
จัดแสดงคอนเสิร์ตพลังสีขาว
ให้ความรู้การป้องกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย ทักษะชีวิต
อบรมนักเรียนแกนน�ำต้านภัยยาเสพติด
จัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สังคม ค่ายทักษะชีวิต ค่ายภาวะผู้น�ำ 
จัดกิจกรรมธนาคารความดี
จัดกิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา จัดตั้งชมรมดนตรี ส่งเสริมการเล่นดนตรี
จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สร้างสนามกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด/ยาเสพติด
จัดกิจกรรมฟื้นฟูสถานที่บ�ำบัดคลินิกเสมารักษ์
จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง มีตู้แดงเสมารักษ์
จัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ฯลฯ

๓.๒ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง
๑) ให้สถานศึกษาตรวจค้นและป้องกันมิให้นักเรียน นักศึกษา น�ำสื่อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่
ในสถานศึกษา มีการตรวจค้นหาและมาตรการควบคุมดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือ
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๒) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหนังสือ วีดโี อ เทป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเ่ี ป็นประโยชน์ ให้ความบันเทิง
ที่ประเทืองสติปัญญาบริการแก่นักเรียน นักศึกษา
			 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารในสถานศึกษา ได้แก่
- ตรวจค้นและป้องกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษา น�ำสื่อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
- ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดท�ำสื่อ หนังสือ วีดีโอ เทปบันทึกเสียง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เป็นประโยชน์ ให้ความบันเทิงที่ประเทืองสติปัญญาเพื่อบริการแก่นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ  
๓.๓ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน
๑) จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักประหยัดอดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และฝึกท�ำงานเพื่อหา
รายได้พิเศษจากการประกอบสัมมาชีพ
๒) ป้องปรามมิให้นกั เรียน นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษา และตรวจค้นแหล่งทีอ่ าจ
มั่วสุม เช่น ร้านเกม สถานบันเทิง แหล่งการพนันผิดกฎหมาย เป็นต้น
๓) ส่งอาจารย์ฝ่ายปกครองหรือประสานสารวัตรนักเรียนเพื่อสุ่มตรวจนักเรียน นักศึกษา ที่อาจไป  
มั่วสุมตามแหล่งอบายมุข แหล่งการพนัน ของชุมชนหรือของพื้นที่
			 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา ได้แก่
- จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รู้หลักประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ให้ป้องกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษา และตรวจค้นสถานที่
ซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุม
- ให้ครู อาจารย์ฝ่ายปกครอง ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ในการสุ่มตรวจนักเรียน นักศึกษา ที่ไปมั่วสุมตามแหล่งการพนันและแหล่งอบายมุขของชุมชน
๓.๔ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท
		 ๑) ประสานต�ำรวจให้ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่ท�ำผิดกฎหมาย
๒) ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาเป็นรายกรณีหรือรายกลุ่ม
และส่งครูไปเยี่ยมถึงบ้าน เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
๓) ตรวจค้นหาการพกพาอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาและเพิ่มโทษผู้ท�ำผิดที่เคยถูกตักเตือนมาแล้ว
๔) ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาให้ครอบคลุม ตัง้ แต่การก�ำหนดระเบียบวินยั กิจกรรม
แนะแนว และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๕) สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน ต�ำรวจ โดยมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ
ระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
			 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ได้แก่
- ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสีย่ งของนักเรียน นักศึกษา ทีม่ ปี ญ
ั หาเป็นรายกรณีหรือรายกลุม่ และ
ให้ครูไปเยี่ยมบ้านเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทข้ามสถาบัน
- ตรวจค้นหาการพกอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา กลุม่ เสีย่ ง และคาดโทษเพิม่
ส�ำหรับผู้ท�ำผิดที่เคยถูกตักเตือนมาแล้ว
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ครอบคลุมตัง้ แต่การก�ำหนดระเบียบ วินยั กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

7

- ให้สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และต�ำรวจ โดยมีระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคม และระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
- ให้ประสานกับต�ำรวจ ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่ฝ่าฝืน ในขั้น
กระท�ำผิดกฎหมาย และสถานศึกษาจัดระบบติดตามดูแลพฤติกรรม

๔. การด�ำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ดา้ นการป้องกัน ประกอบด้วย กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมการเรียนการสอนทักษะชีวติ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการค้นหา ประกอบด้วยกิจกรรมการส�ำรวจสภาพการใช้สาร/ยาเสพติด ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา การเยีย่ มบ้าน การรูจ้ กั ผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองผูเ้ รียนเป็น ๕ กลุม่ คือ กลุม่ ปลอด
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา ประกอบด้วย การดูแลช่วยเหลือ กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์ กิจกรรมจิตสังคม
บ�ำบัดในสถานศึกษา การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส่งต่อเข้ารับการบ�ำบัดรักษาจากสถานพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบ�ำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
๔. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเฝ้าระวัง ประกอบด้วย กิจกรรมตูแ้ ดงเสมารักษ์ กิจกรรมต�ำรวจประสานโรงเรียน ครู
D.A.R.E โรงพักจ�ำลอง กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สารวัตรนักเรียนห้องเรียนสีขาวและการประสานงานกับผู้น�ำ
หน่วยงานในท้องถิ่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
   ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดท�ำแผนการอ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และ
สรุปรายงาน การน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงาน พิจารณาจัดท�ำมาตรการลงโทษและ
มาตรการเสริมแรง

๕. การด�ำเนินงานกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
สถานศึกษาด�ำเนินการ ๔ ต้อง คือ
๑. สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพของปัญหาและ
สถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความรุนแรงต่างกัน
๒. สถานศึกษาต้องมีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา
๓. สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลการด�ำเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการป้องกัน ระบบด้านการเฝ้าระวัง
ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการ
๔. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการประสานงานท�ำงานระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ผู้ปกครอง
ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน และผู้น�ำด้านศาสนา
สถานศึกษาด�ำเนินการ ๒ ไม่ คือ
๑. สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด
๒. สถานศึกษาไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียน นักศึกษา ออกจากสถานศึกษาให้น�ำไปบ�ำบัดรักษา
เมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ
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แผนภาพที่ ๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์
ด้านการป้องกัน

ยุทธศาสตร์
ด้านการค้นหา

๑.
๒.
๓.
๔.

ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา

ยุทธศาสตร์
ด้านการเฝ้าระวัง

ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการ

กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
ต้องมียุทธศาสตร์
๑. ไม่ปกปิดข้อมูล
ต้องมีแผนงาน
๒. ไม่ไล่ออก
ต้องมีระบบข้อมูล
ต้องมีระบบเครือข่าย

๖. การด�ำเนินงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
การด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นนโยบายหลัก
ที่ก�ำหนดให้สถานศึกษาต้องด�ำเนินงาน ๒ โครงการหลัก คือ โครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว และโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ถือเป็นโครงการส�ำคัญ
ที่สามารถบอกได้ว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประสบความส�ำเร็จหรือไม่อย่างไร
เพราะหากห้องเรียนทุกห้องเรียนและแผนกการเรียนทุกแผนกมีการด�ำเนินการที่เข้มแข็งท�ำได้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ก็ส่งผลให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้เช่นกัน และสร้างระบบการด�ำเนินงานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มั่นคง เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป โดยแบ่งการด�ำเนินงานเป็น
๒ ระดับ คือ
๑. ส่วนกลาง
		 ๑.๑ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการสถานศึกษาสีขาว   
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารองค์กรหลัก
และผู้แทนจากส่วนราชการ/ภาคเอกชน/ชุมชน เป็นคณะกรรมการ โดยมีส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลไกการขับเคลื่อนหลักการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๑.๒ ระดั บ องค์ ก รหลั ก ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการอ� ำ นวยการโครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขององค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเลขาธิการหรือผู้บริหารสูงสุด
เป็นประธาน ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการอ�ำนวยการและเลขานุการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานให้ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ สรุปรายงานรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและส�ำนักงาน ป.ป.ส.
๒. ส่วนภูมิภาค
๒.๑ ส่วนราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธาน และผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการอ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ในพื้ น ที่ ร ะดั บ จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการอ� ำ นวยการโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงานพื้นที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ
อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดและรายงานต้นสังกัด
๒.๓ ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสถานศึกษาเป็นประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าระดับและทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการอ�ำนวยการ เป็นกลไกขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษา
แผนภาพที่ ๔ ผู้บริหารการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บริหารองค์กรหลัก/ส่วนราชการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้บริหารสถานศึกษา
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แผนภาพที่ ๕ แผนผังสู่ความส�ำเร็จการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับประเทศ
ขั้นตอนที่ ๓

สถานศึกษา ระดับเพชร โล่พระราชทานพร้อมป้าย “รางวัลพระราชทาน”
สถานศึกษามาตรฐานสากลการป้องกันยาเสพติด
สถานศึกษา ระดับทอง โล่เชิดชูเกียรติ ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี
สถานศึกษา ระดับเงิน โล่เชิดชูเกียรติ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ดำ�เนินการโดย
ผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด

ขั้นตอนที่ ๒

ผลงานตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ
๑. ยุทธศาสตร์มาตรการด้านการป้องกัน จุดเน้นห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
๒. ยุทธศาสตร์มาตรการด้านการค้นหา จุดเน้นการ Re-x-Ray
๓. ยุทธศาสตร์มาตรการด้านการรักษา จุดเน้นคลินิกเสมารักษ์
๔. ยุทธศาสตร์มาตรการด้านการเฝ้าระวัง จุดเน้น ตูแ้ ดงเสมารักษ์ ชุมนุมเสมารักษ์
๕. ยุทธศาสตร์มาตรการด้านบริหารจัดการ แผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ดำ�เนินการโดย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครู/อาจารย์
คณะนักเรียน นักศึกษา

ผลการประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดีเด่นทุกห้อง
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับพื้นที่
ขั้นตอนที่ ๑

-

ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา แกนน�ำ ๔ ฝ่าย
ฝ่ายการเรียน ดูแลช่วยเหลือเพือ่ นด้านวิชาการการบ้าน โครงงานและผลสัมฤทธิ์
ฝ่ายการงาน ดูแลพืน้ ทีห่ อ้ งเรียน/แผนกเรียนและสภาพแวดล้อมภายในสถาน
ศึกษา
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ดูแลพฤติกรรมใช้สารเสพติดและพื้นที่เสี่ยง
ฝ่ายกิจกรรม ดูแลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมในสถานศึกษา

ดำ�เนินการโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา/ครูประจำ�ชั้น
นักเรียน/นักศึกษาแกนนำ�

หมายเหตุ หลักการเสนอผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด�ำเนินงานตามขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ต้องมีผลงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดีเด่นทุกห้อง
ขั้นตอนที่ ๒ ต้องมีผลงานยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ระดับดีเด่น
ขั้นตอนที่ ๓ ต้องมีผลงานข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ เสนอกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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ส่วนที่

๒

การด�ำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๒

ส่วนที่
การด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑. หลักการและเหตุผล

การด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ด�ำเนินวิถชี วี ติ ทีเ่ ป็นสุขตามทีส่ งั คมมุง่ หวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาทีส่ ถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องด�ำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี
ด�ำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
ที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคม
ที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด
การแก้ไขปัญหาตามกระบวนการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
การด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ ค�้ำ” ซึ่ง ๔ ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูอาจารย์
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา และส่วนของ ๒ ค�้ำ  เดิมเป็นผู้แทนชุมชน แต่พื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น จึงได้
ก�ำหนดใหม่เพื่อให้มีบุคลากรส�ำคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด�ำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ได้แก่ ต�ำรวจ ทหาร ผู้น�ำท้องถิ่น และผู้น�ำศาสนา ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้ เพื่อ
ช่วยสถานศึกษาให้มมี าตรการป้องกันและการปราบปรามผูจ้ ำ� หน่าย/ผูเ้ สพ มาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิม่ ความมัน่ ใจ
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้น
เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน จึงให้มีการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ
ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูลและ
ไม่ไล่ผู้เรียนออก เป็นแนวทางการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
๒. เพือ่ ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข ทั้งในและนอกสถานศึกษา
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
นอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
๔. ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน�ำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๓. เป้าหมาย

๓.๑ ด้านปริมาณ

- สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เข้าร่วมโครงการและ
รับการประเมินประจ�ำปีการศึกษา เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๓.๒ ด้านคุณภาพ
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตส�ำนึกร่วมกันในการดูแล
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
- จัดตั้งสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้และศึกษาดูงาน ประจ�ำจังหวัด ประจ�ำอ�ำเภอ และประจ�ำต�ำบล  

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๕. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

เชิงปริมาณ ร้อยละ ๙๐ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีความพึงพอใจ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๙๐ ผู้บริหารสถานศึกษา มั่นใจในกระบวนการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม

๖. การประเมินผลโครงการ

๑. สถานศึกษาประเมินตนเองเมื่อสิ้นปีการศึกษา และรายงานต้นสังกัด

๒. หน่วยงานต้นสังกัดประเมินสถานศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษาถัดไป และรายงาน ศูนย์อำ� นวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีจติ อาสา รูจ้ กั เสียสละ ไม่ไปเกีย่ วข้องกับ  ยาเสพติด
และอบายมุข และด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบการด�ำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน
๓. ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำทางศาสนา ในชุมชนทุกแห่งที่สถานศึกษาตั้งอยู่ให้การสนับสนุนส่งเสริม
การด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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การบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งแก้ไข
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์และปัญหาต่าง ๆ และประกาศเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข หรือสถานศึกษา
มาตรฐานสากลในระดับประเทศนัน้ ได้กำ� หนดบทบาทและภารกิจของผูบ้ ริหารในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และสถานศึกษา ดังนี้
๑. ส่วนกลาง
ด�ำเนินการโดยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก มีบทบาทในการก�ำหนดนโยบาย
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ ตลอดทั้งการติดตาม
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ให้มีการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมีกระบวนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการและคณะท�ำงาน
๒. จัดท�ำนโยบายและแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ
๓. ประชุมผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายน�ำไปสู่การปฏิบัติ
๔. จัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๕. ก�ำหนดมาตรการเสริมแรงและองค์ความรู้ จัดท�ำเกียรติบัตร/โล่เกียรติยศ
๖. การก�ำกับติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน
๗. จัดพิธมี อบรางวัลประกาศเกียรติบตั รและโล่เกียรติยศ ให้กบั สถานศึกษาทีม่ ผี ลงานดีเด่น เพือ่ ยกย่อง
ชมเชยระดับประเทศ
๘. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มีผลปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์อยู่ในระดับดีเด่น เพื่อประเมินปีที่ ๑ รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเมินปีที่ ๒ รับโล่เชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี และประเมินปีที่ ๓ รับโล่พระราชทาน และป้าย
“รางวัลพระราชทาน” สถานศึกษามาตรฐานสากลการป้องกันยาเสพติด
๒. ส่วนภูมิภาค
ด�ำเนินการโดยหัวหน้าส่วนราชการในพืน้ ทีร่ ะดับจังหวัด มีภาระหน้าทีใ่ นการจัดการเพือ่ ให้สถานศึกษาใน
สังกัดด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบ
กระบวนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. ประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาน�ำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
น�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ให้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงาน
๓. แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินเพือ่ ออกตรวจเยีย่ มประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพื่อนิเทศ ติดตาม ประสานให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ภายในภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษาถัดไป
๔. ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และสรุ ปรายงานให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและองค์ ก รหลั กทราบ
ผลการด�ำเนินงาน เพื่อพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานให้เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน
๕. มีมาตรการเสริมแรง สร้างขวัญและก�ำลังใจ ระดับจังหวัด เช่น การประกวด การประกาศและ
มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบ
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๓. สถานศึกษา
ด�ำเนินการโดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดังนี้
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะผู้บริหาร มีภาระหน้าที่ในการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จัดประชุม
ชี้แจง และแต่งตั้งคณะท�ำงานผู้รับผิดชอบ มอบนโยบาย จัดท�ำแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด ติดตาม
ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามล�ำดับ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๒. คณะครู อาจารย์ที่ปรึกษา มีภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
และให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำในการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการ เฝ้าระวัง สอดส่องดูแล รับทราบปัญหา และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อน�ำไปสู่การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในสถานศึกษา
๓. คณะนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาแกนน� ำ  มี ภ าระหน้ า ที่ ใ นการจั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานเพื่ อ ด� ำ เนิ น งานตาม
โครงสร้างและจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย และองค์ความรู้จากการอบรม ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกคน
ในห้องเรียน/แผนกเรียน ต้องให้ความร่วมมือเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
และแผนกที่เรียนเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

มาตรการเสริมแรงโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑. ศูนย์อำ� นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาบ�ำเหน็จความชอบกรณี
พิเศษ จากส�ำนักงาน ป.ป.ส. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบที่มีผลงานดีเด่นในโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๒. ผู้บริหารองค์กรหลัก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ให้น�ำผลงานดีเด่นของบุคลากร
ที่รับผิดชอบมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจ�ำปีของหน่วยงาน/สถานศึกษา
๓. ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ยกย่องเชิดชูเกียรติในวันส�ำคัญ
ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน สถานศึกษาและบุคลากรดีเด่น
๔. ศู นย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า
ในการเลื่อนต�ำแหน่งวิทยฐานะ ตลอดทั้งสิทธิพิเศษตามความเหมาะสม
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คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

แผนภาพที่ ๖ โครงสร้างคณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการองค์กรหลัก

คณะกรรมการ
ด�ำเนินงานโครงการระดับจังหวัด
คณะกรรมการด�ำเนินงาน
โครงการในหน่วยงาน
คณะกรรมการด�ำเนินงาน
โครงการในสถานศึกษา

ส�ำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา)

คณะกรรมการประเมินผลงาน ศธ.

องค์กรหลักที่มีสถานศึกษา

คณะกรรมการประเมินผลงานองค์กรหลัก

หน่วยงานระดับจังหวัด/ต้นสังกัด

คณะกรรมการประเมินผลงานระดับจังหวัด

สถานศึกษา

คณะกรรมการประเมินผลงานระดับหน่วยงาน

ครอบครัว - ชุมชน

คณะกรรมการประเมินผลงานระดับสถานศึกษา

กระบวนการการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสถานศึกษาทั่วประเทศก�ำหนด
ให้มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน ดังนี้

๑. ระยะเวลาการเตรียมการ

๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการผู้บริหารเป็น
กรรมการ อ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย มาตรการ เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประกอบด้วยรองผูอ้ ำ� นวยการและผูร้ บั ผิดชอบ อ�ำนาจหน้าที่ อบรมให้ความรูค้ รูและนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ 
ประเมินผลงานประเมินผลงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
๑.๓ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาแต่งตัง้ คณะท�ำงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ประกอบด้วยครูประจ�ำชัน้ อาจารย์
ที่ปรึกษาและนักเรียนแกนน�ำ  ๔ ฝ่าย อ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินกิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๑.๔ ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการชี้แจงวัตถุประสงค์ นโยบายการด�ำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
๑.๕ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ และจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
๑.๖ จัดท�ำตารางปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขตลอดปีการศึกษา

๒. ระยะเวลาการปฏิบัติ

๒.๑ ด� ำ เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข และ
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ
กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
๒.๒ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตาม การปฏิบตั งิ านส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารด�ำเนินงาน
อย่างเป็นระบบมีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน

๓. ระยะเวลาการประเมินผลงาน

๓.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินตนเองรายงานต้นสังกัด เพื่อขอรับการประเมินระดับดีเด่นจากหน่วยงาน
และต้นสังกัด ตามระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
๓.๒ ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะท�ำงานประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเมินผลการด�ำเนินงานระดับดีเด่นตามหลักเกณฑ์น�ำเสนอศูนย์อ�ำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๓ ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษา
และให้ความเห็นชอบ จัดล�ำดับผลงาน และจัดท�ำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

๔. ระยะเวลาการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

๔.๑ ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ เกียรติบัตรและ
ธงสัญลักษณ์ เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่นของปีการศึกษา
๔๒ ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรโควตาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษของส�ำนักงาน ป.ป.ส. ให้แก่ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๔.๓ ผู้บริหารองค์กรหลัก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ให้น�ำผลงานดีเด่นของบุคลากร
ที่รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
ประจ�ำปีของหน่วยงาน/สถานศึกษา
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แผนภาพที่ ๗ แผนผังกระบวนการด�ำเนินงานในสถานศึกษา
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระยะที่ ๔ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
ระยะเวลาการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

กระบวนการที่ ๓  เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
ระยะเวลาการประเมินผลงานตามแผน / สถานศึกษาประเมินตนเอง

กระบวนการที่ ๒  เดือนพฤษภาคม - มาราคม ของปีการศึกษา
ระยะเวลาการปฏิบัติการ สถานศึกษาด�ำเนินงานตามแผนงาน/
แผนปฏิบัติการ ก�ำกับ ติดตามประเมินผลงาน

กระบวนการที่ ๑  เดือนเมษายน - พฤษภาคม ของปีการศึกษา
ระยะเวลาการเตรียมการ
สถานศึกษาด�ำเนินการค�ำสั่ง / นโยบาย / แผนงาน / การชี้แจง

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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แนวทางการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ป้องกันผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ และให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อย่างครบวงจรคุณภาพตามยุทธศาสตร์นั้น เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัด
เป็นกลไกการขับเคลือ่ นทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำ� หนดแนวทางการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตามกระบวนการ
ตามมาตรการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดังต่อไปนี้

๑. มาตรการบริหารจัดการและด้านองค์ความรู้
๑.๑ ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ระดับจังหวัด ด�ำเนินการ
๑) เสนอรายชือ่ คณะกรรมการด�ำเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการแต่งตัง้ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นคณะวิทยากร
และคณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒) จัดประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพือ่ มอบนโยบายและน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เข้มแข็ง ต่อเนือ่ ง
และยั่งยืน ก�ำหนดตัวชี้วัดให้สถานศึกษาทุกแห่งด�ำเนินการตามเป้าหมายด้านปริมาณและคุณภาพ
๓) จัดท�ำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินงานตามกระบวนการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตลอดปีการศึกษา
๔) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ให้แก่คณะครู
อาจารย์ และผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด
๕) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ�ำจังหวัด/อ�ำเภอ/ต�ำบล
๖) จัดท�ำตารางปฏิบัติการประจ�ำปีการศึกษา เพื่ออ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตามประเมินผล และ
สรุปรายงาน
๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ด�ำเนินการ
๑) จัดประชุมคณะครู อาจารย์ ผูป้ กครอง มอบนโยบายและจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
๒) จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
๓) ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและจัดท�ำแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีการศึกษา
๔) รายงานผลการด� ำ เนิ น งานภาคเรี ย นละ ๒ ครั้ ง ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เพื่ อ สรุ ป รายงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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๒. มาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจ
๒.๑ ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ระดับจังหวัด ด�ำเนินการ
๑) ส่งรายชื่อครูประจ�ำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวดีเด่น/แผนกสีขาวดีเด่น
ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับเกียรติบัตรลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒) ส่งรายชือ่ นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ขอรับ
เกียรติบัตรลงนามโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับเงิน ลงนามโดยรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับทอง ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี รางวัลระดับเพชร โล่พระราชทาน
๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ด�ำเนินการ
๑) จัดประกวดผลงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดีเด่น มอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานของครู อาจารย์ และให้ส่งผลงานเข้ารับโล่รางวัล เสมา ป.ป.ส.
๓) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่รับผิดชอบงานยาเสพติดให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษใน
โควตาของสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ

๓. มาตรการก�ำกับติดตามและประเมินผล

๑) ผู้บริหารสถานศึกษา รายงานผลการด�ำเนินงานให้ต้นสังกัดทราบในการประชุมประจ�ำเดือน
๒) ผูบ้ ริหารหน่วยงานต้นสังกัดในพืน้ ทีร่ ะดับจังหวัด สรุปรายงานผลการด�ำเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการ
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ด�ำเนินการภาคเรียนที่ ๑ เดือนมิถุนายน/สิงหาคม และภาคเรียนที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน/มกราคม
ทุกปีการศึกษา
๓) ผูบ้ ริหารหน่วยงานต้นสังกัดในพืน้ ทีร่ ะดับจังหวัดติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาทีต่ งั้ ใจด�ำเนินงานให้มกี ารยกย่องชมเชย ในกรณีทผี่ บู้ ริหารสถานศึกษาไม่ดำ� เนินงานให้ชแ้ี จงท�ำความเข้าใจหลักเกณฑ์
ประเด็นความส�ำคัญของปัญหาทีต่ อ้ งด�ำเนินการและจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
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แผนภาพที่ ๘ แผนผังสู่ความส�ำเร็จของสถานศึกษา
กระบวนการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ด�ำเนินการโดยผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ท�ำหน้าที่บอร์ด)
คณะกรรมการปฏิบตั กิ ารโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ท�ำหน้าทีใ่ ห้ความรูแ้ ละประเมินผล)
คณะท�ำงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (ท�ำหน้าที่ตามโครงสร้าง ๔ ฝ่าย)
ระยที่ ๑
การเตรียมการ

จัดท�ำแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ก่อนเปิดภาคเรียน

มอบนโยบายให้คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา

จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ระยะที่ ๒
ปฏิบัติการ

จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา แกนน�ำห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว

ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒

อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว   
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ
ระยะที่ ๓
การประเมินผล

การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑. ประเมินตนเอง
๒. หน่วยงานประเมินผลงาน
๓. กระทรวงศึกษาธิการประเมินผลงาน

หมายเหตุ รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
๑. ระดับเงิน โล่เชิดชูเกียรติลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ระดับทอง โล่เชิดชูเกียรติลงนามโดยนายกรัฐมนตรี
๓. ระดับเพชร โล่พระราชทาน
๔. ป้าย “รางวัลพระราชทาน” สถานศึกษามาตรฐานสากลป้องกันยาเสพติด
๕. สถานศึกษาระดับดีเด่นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบได้รับโล่เชิดชูเกียรติ
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ก่อนปิดภาคเรียน

ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ในการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีกระบวนการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ดังนี้
๑. มาตรการด้านป้องกัน สถานศึกษามีการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว มีการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และด�ำเนินงานกิจกรรม
ห้องเรียน/แผนกสีขาว เพือ่ เสริมสร้างความตระหนักและปลุกจิตส�ำนึกไม่ให้นกั เรียน นักศึกษา ไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
๒. มาตรการด้านค้นหา สถานศึกษามีการจัดท�ำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการสุม่ ตรวจปัสสาวะของนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด มีการคัดกรองจ�ำแนกกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง
กลุม่ เสพ กลุม่ ติด กลุม่ ค้า และรายงานการส�ำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดให้หน่วยงาน ต้นสังกัดทราบทุกภาค
การศึกษา
๓. มาตรการด้านรักษา จัดตั้งคลินิกเสมารักษ์ โดยสถานศึกษามีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเสพ กลุ่มติดเข้าสู่การบ�ำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือให้เรียนได้ตามปกติ
๔. มาตรการด้านเฝ้าระวัง สถานศึกษาจัดให้มีตู้แดงเสมารักษ์ในสถานศึกษา เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งมีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการด�ำเนินงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ด�ำเนินการจัดกิจกรรมอบรม/ชุมนุม เสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
๕. มาตรการด้านบริหารจัดการ สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คณะกรรมการปฏิบตั กิ ารโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
และคณะท�ำงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว เพื่อก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์จัดท�ำแผนปฏิบัติการ อ�ำนวยการ
ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานต้นสังกัด และการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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แผนภาพที่ ๙ แผนผังการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ

ด้านการป้องกัน

ด้านการค้นหา

ด้านการรักษา

ด้านการเฝ้าระวัง

ด้านการบริหาร
จัดการ

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว

ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา แกนน�ำ

ฝ่ายการเรียน
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ฝ่ายการงาน

ฝ่ายสารวัตร
นักเรียน

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

ฝ่ายกิจกรรม

กระบวนการด้านการค้นหา ด้านการรักษา และด้านการเฝ้าระวัง
๑. ด้านการค้นหา

สถานศึกษาด�ำเนินการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๐ มิถุนายน
ทุกปี) ภาคเรียนที่ ๒ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๐ พฤศจิกายน ทุกปี) เป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน
กลุ่มใช้สารเสพติดกลุ่มบ�ำบัด กรณีที่ไม่สามารถใช้ชุดน�้ำยาตรวจปัสสาวะได้ ให้ด�ำเนินการตามกระบวนการอื่น
ที่ด�ำเนินการได้ตามระบบดูแลช่วยเหลือ และแบบ SDQ ตามความเหมาะสมของพื้นที่และการบริหารของสถานศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๒. ด้านการรักษา (คลินิกเสมารักษ์)

๒.๑ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคลินิกเสมารักษ์เพื่อให้ค�ำปรึกษา ในการช่วยเหลือและติดตามแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในทุกด้าน เช่น การสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาส่วนตัวและ
ครอบครัว โดยมีผู้รับผิดชอบเป็นครู อาจารย์ด้านแนะแนว จิตวิทยา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลานามัย
๒.๒ องค์ประกอบการด�ำเนินงาน ได้แก่ องค์ความรู้ด้านจิตสังคมบ�ำบัดในสถานศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ
สภาพปัญหาและการให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือในทางที่ถูกต้อง เป็นการยอมรับของคณะครู ผู้ปกครอง ผู้รับผิดชอบงาน
ด้านคลินิกเสมารักษ์ ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ  ที่ผ่านกระบวนการอบรม
การเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา
๒.๓ พื้นที่ด�ำเนินงาน ได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว ห้องฝ่ายปกครอง หรือห้องที่เห็นสมควรเหมาะสม
ที่สามารถด�ำเนินงานตามกระบวนการให้ค�ำปรึกษา และสามารถจัดกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามหลักการ
๒.๔ ด�ำเนินการส�ำรวจสภาพการใช้สาร/ยาเสพติด (Re X-ray) ทุกภาคเรียนหากไม่พบกลุ่มใช้สารเสพติด
และกลุ่มบ�ำบัด จึงไม่ได้ด�ำเนินการตามมาตรการบ�ำบัดรักษากระบวนการจิตสังคมบ�ำบัดในโรงเรียน แต่ให้มีนโยบาย
ในการด�ำเนินการบ�ำบัดรักษาตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๓. ด้านการเฝ้าระวัง (ตู้แดงเสมารักษ์)

๓.๑ วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำตู้แดงเสมารักษ์ เพื่อให้มีการแจ้งและส่งข่าวสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาจากนักเรียน นักศึกษา ให้แก่ครูฝ่ายปกครอง หรือครูผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันยาเสพติดที่เป็น
ความลับหรือไม่กล้าเปิดเผยที่อาจส่งผลกระทบต่อความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน หรือให้ค�ำแนะน�ำ  ข้อเสนอแนะ
มาตรการ เบาะแส แหล่งมั่วสุม อื่น ๆ ที่ผู้บริหารสถานศึกษาน�ำไปด�ำเนินการตามกระบวนการ เฝ้าระวังไม่ให้มี
การแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา
๓.๒ องค์ประกอบของตู้แดงเสมารักษ์ จัดท�ำด้วยกล่องไม้ กล่องเหล็ก หรือวัสดุแข็งแรง ติดกุญแจป้องกัน
ข้อมูลรั่ว ขนาดตามความเหมาะสมไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป สภาพคล้ายตู้ไปรษณีย์ หรือตู้แดงของต�ำรวจ ติดตั้ง
ในพื้นที่ที่นักเรียน นักศึกษาไปมั่วสุม เช่น ห้องน�้ำ สนามเด็กเล่น ภายในและภายนอกอาคารเรียน เป็นต้น
๓.๓ ก�ำหนดมาตรการเปิด - ปิด ตู้แดงเสมารักษ์ โดยครู อาจารย์ฝ่ายปกครอง ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกัน
ยาเสพติด นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ  และประธานสภานักเรียน สรุปรายงานให้คณะผู้บริหารเพื่อก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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แนวทางการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง สถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยง
ทุกชนิด มีการด�ำเนินงานตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามกระบวนการที่มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทีจ่ ะรับการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นไปตามสภาพ
ของอาคารสถานที่และสภาพบริบทของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกัน จึงได้ก�ำหนดให้มีการประเมินสถานศึกษาที่
ด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น ๓ ขนาด
- ขนาดเล็ก มีนักเรียนต�่ำกว่า ๑๒๐ คน
- ขนาดกลาง มีนักเรียน ๑๒๐ - ๖๐๐ คน
- ขนาดใหญ่ (รวมใหญ่พิเศษ) มีนักเรียนตั้งแต่ ๖๐๑ คนขึ้นไป
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น ๓ ขนาด
- ขนาดเล็ก มีนักเรียนต�่ำกว่า ๕๐๐ คน
- ขนาดกลาง มีนักเรียน ๕๐๐ - ๑,๔๙๙ คน
- ขนาดใหญ่ (รวมใหญ่พิเศษ) มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๐ คนขึ้นไป
๒. ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง
๓. ประเภทสถานศึกษาศูนย์สง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต/อ�ำเภอทุกแห่ง (กศน.เขต/อ�ำเภอ)
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�ำหนดมาตรฐาน จ�ำนวน
๕ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบ่งชี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ
มีคณะกรรมการประเมิน ๓ ระดับ คือ
๑. ระดับกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
๒) ผู้แทนองค์กรหลัก
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
๔) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.
เลขานุการ
๕) หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสวัสดิศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่
พิจารณาตัดสินผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามทีค่ ณะกรรมการ
ระดับจังหวัดเสนอ ผลการตัดสินของคณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นที่สุด
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๒. ระดับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
๑) หัวหน้าส่วนราชการ
ประธาน
๒) รองหัวหน้าส่วนราชการ
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
๔) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานยาเสพติดดีเด่น
กรรมการ
๕) ผู้อ�ำนวยการกลุ่มที่รับผิดชอบงานยาเสพติด
เลขานุการ
๖) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
ผู้ช่วยเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่
พิจารณาผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพือ่ เสนอคณะกรรมการ
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา
ประธาน
๒) ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนผู้ปกครองเครือข่าย กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานราชการในชุมชน/ผู้น�ำชุมชน/ผู้น�ำศาสนา
กรรมการ
๔) หัวหน้าระดับ/แผนกหรือคณะ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ
๕) รองผู้บริหารสถานศึกษา
เลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่
พิจารณาผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพื่อเสนอคณะกรรมการระดับหน่วยงานต้นสังกัด

มาตรฐานและตัวบ่งชี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบ่งชี้ คะแนน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑. มาตรฐานด้านการป้องกัน (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้
๑.๑ สถานศึกษาด�ำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โครงงานป้องกันยาเสพติดทุกห้อง
(๔๐ คะแนน)
๑.๒ ทุกห้องเรียนปลอดบุหรี่ (๑๐ คะแนน)
๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด (๑๐ คะแนน)
๒. มาตรฐานด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้
๒.๑ สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล (๒.๕ คะแนน)
๒.๒ สถานศึกษามีการสุม่ ตรวจปัสสาวะของนักเรียน/ นักศึกษากลุม่ เสีย่ ง/กลุม่ เสพ/กลุม่ ติด (๒.๕ คะแนน)
๒.๓ สถานศึกษามีการคัดกรองจ�ำแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า (๒.๕ คะแนน)
๒.๔ สถานศึกษามีการรายงานการส�ำรวจสภาพการใช้สารเสพติด / ยาเสพติด (๒.๕ คะแนน)
๓. มาตรฐานด้านการรักษา (๑๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้
๓.๑ สถานศึ ก ษามี น โยบายในการบ� ำ บั ด รั ก ษาและส่ ง ต่ อ หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
หรือหน่วยงานอื่น (๕ คะแนน)
๓.๒ สถานศึกษามีคลินิกเสมารักษ์ (จิตสังคมบ�ำบัดในสถานศึกษา) (๕ คะแนน)
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๔. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้
		 ๔.๑ สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักษ์ รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข (๕ คะแนน)
๔.๒ สถานศึกษาด�ำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด (๕ คะแนน)
๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้
๕.๑ สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข (๒ คะแนน)
๕.๒ สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (๒ คะแนน)
๕.๓ สถานศึ ก ษามี ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น งานและมี ห ้ อ งปฏิ บั ติ ง านโครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว
ปลอดยาเสพติและอบายมุข (๒ คะแนน)
๕.๔ สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (๒ คะแนน)
๕.๕ สถานศึกษามีการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒ คะแนน)

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คะแนน
ต�่ำกว่า ๖๐
๖๐ - ๖๙
๗๐ - ๗๙
๘๐ - ๘๙
๙๐ - ๑๐๐

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเด่น

การด�ำเนินงานและเกณฑ์การตัดสิน
การพิจารณาผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ�ำแนกออกเป็น
๓ ระดับ ซึ่งให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครู/อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ดังนี้
๑. สถานศึกษาที่ด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่นปีที่ ๑
- ระดับเงิน ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. สถานศึกษาที่ด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ติดต่อกัน
โดยปีที่ ๒ ประเมินเพื่อคงสภาพและรักษาระดับดีเด่น
- ระดับทอง ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี
๓. สถานศึกษาที่ด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ติดต่อกัน
โดยปีที่ ๓ ประเมินเพื่อคงสภาพและรักษาระดับดีเด่น
- ระดับเพชร ได้รับโล่พระราชทาน
- ป้าย “รางวัลพระราชทาน” สถานศึกษามาตรฐานสากลป้องกันยาเสพติด
30

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

- ระดับเพชร ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ พระราชทาน
้นตอนการประเมิ
นผลงานการด�ำเนิองกันนงาน
- ป้าย “รางวัลขัพระราชทาน”
สถานศึกษามาตรฐานสากลการป้
ยาเสพติด

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ด�ำเนินการโดยสถานศึกษา

๑. ขั้นตอนการเตรียมการ

- สถานศึกษาแต่งตั้งคณะท�ำงานประเมินผลงาน
- จัดประชุมเตรียมการจัดท�ำเอกสารและรูปแบบของห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
- จัดเตรียมผู้น�ำเสนอรายงาน ครูที่ปรึกษา ครูประจ�ำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา แกนน�ำ
ทั้ง ๔ ฝ่าย (โครงสร้างคณะท�ำงาน และคติพจน์หน้าห้อง)
- จัดเอกสารแบบบันทึกการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ฝ่าย ของห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว บันทึกและลงนามทุกวัน
สรุปเป็นรายเดือนทุกห้องเรียน/ทุกแผนกเรียน
- จัดแฟ้มตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ คือ มาตรการด้านการป้องกัน/มาตรการด้านการค้นหา/มาตรการ
ด้านการรักษา/มาตรการด้านการเฝ้าระวัง/มาตรการด้านบริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่

๒. ขั้นตอนการประเมิน

- จัดเตรียมสถานที่
- น�ำเสนอคณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานโดยเอกสารและนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ  ครูประจ�ำชั้น
และอาจารย์ทปี่ รึกษา ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวและสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- คณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงาน ซักถามนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ  และดูผลงานเชิงประจักษ์
ที่ห้องเรียน/แผนกเรียน
- ซักถามผลการด�ำเนินงาน
- ดูผลงานเชิงประจักษ์ที่ ห้องเรียน/แผนกเรียน

๓. ขั้นตอนสรุปผลการประเมิน

- คณะท�ำงานประเมินผลงานสรุปผลการด�ำเนินงาน
- คณะกรรมการสรุปผลคะแนน
- ส่งผลคะแนนให้ต้นสังกัดและศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

๔. ขั้นตอนเสริมแรง

- ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาผลงาน
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ผลงานระดับดีเด่น
- รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภท หน่วยงาน ประเภทสถานศึกษาและประเภทบุคคล
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ขั้นตอนการประเมินผลการด�ำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ด�ำเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่
๑. ขั้นตอนการเตรียมการ

- แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
- ศึกษาและสรุปประเด็นการด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- จัดท�ำแบบให้คะแนนมอบให้คณะกรรมการ
- แบ่งหัวข้อการสอบถามผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการประเมินตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๒. ขั้นตอนการปฏิบัติ

- ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวและ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ ครู อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผลการด�ำเนินงาน
- คณะกรรมการพิจารณาผลการด�ำเนินงานจากเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์

๓. ขั้นตอนประเมินผล

- คณะกรรมการประเมินผลงาน สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
- หน่วยงานส่งผลงานการด�ำเนินงานสถานศึกษาระดับดีเด่น ให้ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

๔. ขั้นตอนเสริมแรง

- ครูประจ�ำชั้น ครูที่ปรึกษา ที่มีผลงานระดับดีเด่นได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
- นักเรียน นักศึกษา แกนน�ำ ที่มีผลงานระดับดีเด่นได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
- สถานศึกษาระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้รับเกียรติบัตรจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
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แผนภาพที่ ๑๐ แผนผังขั้นตอนการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คณะทำ�งานสถานศึกษาประเมินตนเอง
คณะกรรมการระดับพื้นที่ประเมินสถานศึกษาในสังกัด
คณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการประเมินสถานศึกษาทุกสังกัด
ศูนย์อำ�นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศธ.
- จัดทำ�ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
- มอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส.

ประเภทรางวัลและมาตรการเสริมแรง
๑. ประเภทกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ

๑.๑ กลุ่มหน่วยงานและสถานศึกษา ประกอบด้วยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาที่น�ำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติระดับดีเด่น
๑.๒ กลุ ่ ม บุ ค คลประกอบด้ ว ยบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานสถานศึ ก ษาที่ ขั บ เคลื่ อ นและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ บ รรลุ
ตามเป้าหมาย
- หัวหน้าส่วนราชการ รองผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ�ำนวยการและครู อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
- นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ทั้ง ๔ ฝ่าย

๒. ประเภทโล่รางวัล แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

๒.๑ ผลงานดีเด่นปีที่ ๑ ระดับเงิน ได้รับโล่เชิดชูเกียรติลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ ผลงานดีเด่นปีที่ ๒ ระดับทอง ได้รับโล่เชิดชูเกียรติลงนามโดยนายกรัฐมนตรี
๒.๓ ผลงานดีเด่นปีที่ ๓ ระดับเพชร ได้รบั โล่เชิดชูเกียรติพระราชทานป้าย “รางวัลพระราชทาน” สถานศึกษา
มาตรฐานสากลการป้องกันยาเสพติด
๒.๔ ครูประจ�ำชั้น ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ  ได้รับเกียรติบัตรลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

๓. การพิจารณาบ�ำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ (๒ ขั้น) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
๓.๑ พิจารณาให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานระดับดีเด่นและได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน
๓.๒ พิจารณาให้แก่หน่วยงานระดับดีเด่น ในระดับพื้นที่ที่สถานศึกษาได้รับรางวัลเงิน/ทอง/เพชร
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การน�ำเสนอผลงานประกอบการประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การเสนอผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นการประเมินผล
การด�ำเนินงานในภาคเรียนที่ ๑ - ๒ ของปีการศึกษาที่ผ่านมา การประเมินจากเอกสารจึงจ�ำเป็นต้องมีรายละเอียด
การปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำของห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โดยสถานศึกษาต้องด�ำเนินการ
ทุกห้องเรียน/ทุกแผนกชั้น สรุปผลการปฏิบัติงานเป็นแฟ้มงานตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ จึงได้ก�ำหนดคะแนน
การจัดท�ำเอกสารและคะแนนผลงานเชิงประจักษ์ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ดังต่อไปนี้

๑. การประเมินผลงานในส่วนภูมิภาค จัดท�ำเอกสารผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข และผลงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (๒๐๐ คะแนน)
คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในพื้นที่ พิจารณาความส�ำเร็จ
ของด้านเอกสารผลงาน แบ่งเป็น ๒ เล่ม เล่มที่เป็นผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
และเล่มที่เป็นผลงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ดังต่อไปนี้
๑.๑ สถานศึกษาจัดท�ำเอกสารผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ�ำนวน
๑ เล่ม ๕๐ หน้ากระดาษ A๔ ประกอบไปด้วย กระบวนการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการและผลงานเชิงประจักษ์ในการลงพื้นที่ ประกอบด้วยรายละเอียด
ผลการด�ำเนินงาน (๑๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑) ผลงานด้านเอกสาร (๗๐ คะแนน)
- บทที่ ๑ บทน�ำ ข้อมูลสถานศึกษา (๕ คะแนน)
- บทที่ ๒ ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ ระดับ (๕ คะแนน)
- บทที่ ๓ แผนปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา (๕ คะแนน)
- บทที่ ๔ การก�ำหนดนโยบายและมอบนโยบาย (๕ คะแนน)
- บทที่ ๕ พิธีลงนาม MOU และการอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ (๕ คะแนน)
- บทที่ ๖ ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประกอบด้วยมาตรฐาน ๕ ด้าน มาตรการที่ ๑ ด้านการป้องกัน / มาตรการที่ ๒ ด้านการค้นหา / มาตรการที่ ๓
ด้านการรักษา / มาตรการที่ ๔ ด้านการเฝ้าระวัง / มาตรการที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
และภาพกิจกรรมตามตัวชี้วัด (๒๐ คะแนน)
- บทที่ ๗ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่/โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (๑๕ คะแนน)
- บทที่ ๘ ผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข แบบสถานศึกษาสีขาว
๑ - ๒ แบบสถานศึกษาสีขาว ๓ (๕ คะแนน)
- ภาคผนวก ภาพกิจ กรรม และรางวั ล ผลงานดี เ ด่ นการป้ อ งกั นและแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
(๕ คะแนน)
๒) ผลการประเมินเชิงประจักษ์ (๓๐ คะแนน) ผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบการประเมินในพื้นที่รายละเอียดเอกสารผลงาน (ข้อที่ ๑)
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(๑) จัดตั้งคลินิกเสมารักษ์ เพื่อการรักษาตามกระบวนการมาตรการรักษา (๑๐ คะแนน)
(๒) จั ด ท� ำ ตู ้ แ ดงเสมารั ก ษ์ ชมรม/ชุ ม นุ ม เสมารั ก ษ์ ป ้ อ งกั น ยาเสพติ ด เพื่ อ การเฝ้ า ระวั ง และ
การแสดง ความคิดเห็น แจ้งเบาะแสปัญหายาเสพติด (๑๐ คะแนน)
(๓) สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ  ผู้ปกครองและ
บุคลากรการด�ำเนินงาน” ๑ ห้องเรียนสีขาว ๑ /แผนกสีขาว โครงงานป้องกันยาเสพติด” (๑๐ คะแนน)
๑.๒ สถานศึกษารวบรวมเอกสารผลการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว จ�ำนวน ๑ เล่ม กระดาษ
A ๔ จ�ำนวนหน้ากระดาษตามโครงงานห้องเรียน แผนกเรียน ประกอบด้วย ค�ำสั่งคณะท�ำงาน แผนผังและคติพจน์
โครงงานป้องกันยาเสพติด สมุดบันทึกกิจกรรม และผลการประเมินแบบ ๑ และแบบ ๒ รายละเอียดประกอบผลงาน
ดังนี้ (๑๐๐ คะแนน)
๑) ผลงานด้านเอกสาร (๗๐ คะแนน)
- บทที่ ๑ ค�ำสั่งคณะท�ำงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ของทุกห้องเรียน/แผนกเรียน
- บทที่ ๒ ภาพแผนผัง ครูประจ�ำชั้น ห้องเรียนสีขาว/แผนก และคติพจน์ทุกห้องเรียน/แผนกเรียน
- บทที่ ๓ โครงงานป้องกันยาเสพติดทุกห้องเรียน/แผนกเรียน
- บทที่ ๔ บันทึกการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ภาคเรียนที่ ๑ - ๒
- บทที่ ๕ ผลการประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดีเด่น แบบห้องเรียนสีขาว/แผนกเรียนสีขาว
๑ และแบบห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ๒ ทุกห้องเรียน/แผนกเรียน
๒) ผลงานเชิงประจักษ์การจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (๓๐ คะแนน)
(๑) แผนผังโครงสร้างห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว และคติพจน์
(๒) สภาพแวดล้อมภายในห้องแหล่งเรียนรู้โครงงานป้องกันยาเสพติด
(๓) การดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน/แผนกเรียน

๒. การประเมินผลงานในส่วนกลาง ( ๒๐๐ คะแนน)
(๑) เอกสารผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น (ข้อ ๑.๑)
จ�ำนวน ๑ เล่ม ที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตามตัวชี้วัดระดับส่วนภูมิภาค (๑๐๐ คะแนน)
(๒) เอกสารผลงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว และโครงงานป้องกันยาเสพติดทุกห้อง/ระดับ
ดีเด่น (ข้อ ๑.๒) จ�ำนวน ๑ เล่ม ที่ผ่านการประเมินผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามตัวชี้วัดระดับส่วนภูมิภาค (๑๐๐ คะแนน)

๓. สรุปรวมผลคะแนนการประเมิน เอกสารผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
และเอกสารผลงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว คิดเป็นระดับคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
คะแนน
ต�่ำกว่า ๑๖๐
๑๖๐ - ๑๖๙
๑๗๐ - ๑๗๙
๑๘๐ - ๑๘๙
๑๙๐ - ๒๐๐

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเด่น

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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แผนภาพที่ ๑๑ แผนผังการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ด�ำเนินการโดย
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ (ศอ.ปส.ศธ)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน

ประเภทดีเด่นระดับเงิน

ศอ.ปส.ศธ
ประเมินผลงานสถานศึกษา

ประเภทดีเด่น
ระดับทอง/เพชร

ศอ.ปส.ศธ
ประเมินผลงานสถานศึกษา
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด (ศอ.ปส.จ)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
ศอ.ปส.จ.
ประเมินผลงานสถานศึกษา
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หน่วยงาน/ราชการ (ศอ.ปส.หน่วยงาน/ราชการ)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
ศอ.ปส. หน่วยงาน/ราชการ
ประเมินผลงานสถานศึกษา

ศอ.ปส. หน่วยงาน/ราชการ
ประเมินผลงานสถานศึกษา
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสถานศึกษา (ศอ.ปส. สถานศึกษา)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
สถานศึกษาประเมินผลงาน
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว

สถานศึกษาประเมินผลงาน
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
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สถานศึกษาประเมินตนเอง
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยงาน/ราชการ ประเมินระดับเงิน
ศู น ย์ อ� ำ นวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด ประเมิ น ระดั บ ทอง/เพชร
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ประเมินระดับ
เงิน/ทอง/เพชร

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

ส่วนที่

๓

แบบประเมินผลการด�ำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๓

ส่วนที่
แบบประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท�ำแบบประเมินผล การด�ำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยจ�ำแนกแบบประเมินผลการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาในสังกัดที่มีความแตกต่างกันตามขนาดของสถานศึกษา สภาพปัญหา สถานการณ์และ
พื้น ที่ ภู มิศ าสตร์ ที่เ ป็นสถานที่ตั้ง ตามนโยบายการด� ำ เนิ นงานป้ อ งกั นและแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ดในสถานศึ กษา
และตามกระบวนการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนี้

๑. แบบประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ./สช.)
แบบประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานและตัวบ่งชี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ�ำนวน
๕ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน ๑๐๐ คะแนน ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานจะเน้นที่มาตรฐานด้านการป้องกัน
เป็นการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และต้องด�ำเนินงานทุกห้องเรียน มีผลการประเมินระดับดีเด่น ทุกห้องเรียน
จ�ำนวน ๑๐๐ คะแนน

๒. แบบประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แบบประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย มาตรฐานและตัวบ่งชี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข จ�ำนวน ๕ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน ๑๐๐ คะแนน ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานจะเน้นทีม่ าตรฐานด้าน
การป้องกันเป็นการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และต้องด�ำเนินงาน   ทุกห้องเรียนมีผลการประเมินระดับดีเด่น
ทุกห้องเรียน จ�ำนวน ๑๐๐ คะแนน โดยห้องเรียนสีขาวด�ำเนินงาน ของกลุ่มนักศึกษาแต่ละต�ำบลเป็น ๑ ห้องเรียนตาม
โครงสร้างห้องเรียนสีขาว ๑ ต�ำบล ๑ ห้องเรียน

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๓. แบบประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับอาชีวศึกษา
แบบประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับอาชีวศึกษา
ประกอบด้วย มาตรฐานและตัวบ่งชี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ�ำนวน ๕ มาตรฐาน
๑๖ ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน ๑๐๐ คะแนน ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานจะเน้นทีม่ าตรฐานด้านการป้องกันเป็นการด�ำเนินงาน
กิจกรรมแผนกเรียนสีขาว และต้องด�ำเนินการทุกแผนกเรียน มีผลการประเมินระดับดีเด่นทุกแผนกเรียน จ�ำนวน
๑๐๐ คะแนน หากแผนกเรียนมีนักศึกษามากกว่า ๑ ห้องให้ด�ำเนินการ ๑ ห้องเรียนสีขาว ๑ แผนกเรียนสีขาว
ศู น ย์ อ� ำ นวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ จั ด ท� ำ แบบประเมิ น ผล
การด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใน ๓ ระดับ
คือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และระดับอาชีวศึกษา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบประเมินผลการด�ำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓. ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

สถานศึกษาสีขาว ๑

แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ...............................
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง...............................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร...............................E-mail :......................................................................
เปิดสอนระดับ      ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น      มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดสถานศึกษา      เล็ก      กลาง      ใหญ่      ใหญ่พิเศษ
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด....................คน จ�ำนวนห้องเรียนทั้งหมด ..................... ห้อง
จ�ำนวนครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา....................คน อัตราจ้าง/จ้างสอน.........................................คน
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา............................................................เลขบัตรประชาชน..................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)................................................. E-mail : ..................................................................................
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)..................................................E-mail : ...................................................................................
๑.๒ ค�ำชี้แจงการประเมิน
๑.๒.๑ ผูป้ ระเมินท�ำเครือ่ งหมาย X ในช่องคะแนนการประเมินผลทีป่ ฏิบตั แิ ละสรุปรวมคะแนนในแต่ละมาตรฐาน
๑.๒.๒ ผู้ประเมินสรุปผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนน
ต�่ำกว่า ๖๐
๖๐ - ๖๙
๗๐ - ๗๙
๘๐ - ๘๙
๙๐ - ๑๐๐

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเด่น

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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ตอนที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน
๑. มาตรฐานด้านการป้องกัน (๖๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้
๑.๑ ส ถานศึ ก ษาด� ำ เนิ น การกิ จ กรรม
ห้องเรียนสีขาว และ โครงงานป้องกัน
ยาเสพติด
(๔๐ คะแนน)

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

๐

ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙
ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙
ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙
ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐

๑๐
๒๐
๓๐
๔๐

หลักฐานร่องรอย
ผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์หอ้ งเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ห้องเรียนทั้งหมด.................................. ห้อง
ห้องเรียนสีขาวดีเด่น............................ ห้อง
คิดเป็นร้อยละ......................................

๑.๒ ส ถานศึกษามีการด�ำเนินงานโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
(๑๐ คะแนน)

๐
๑
๔
๗
๑๐

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
ไม่มี
๑. การบริหารจัดการแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
๒. มีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
๓. มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗
๔. ก ารสอดแทรกบุ ห รี่ ใ นการเรี ย นการสอนและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร
๕. การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษา
๖. การดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้สบู บุหรี่
๗. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน

๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เพื่อป้องกันยาเสพติด
(๑๐ คะแนน)

๐
๑
๗
๑๐

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓

สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กีฬา ดนตรี ศิลปะ
อาชีพ คุณธรรม ฯลฯ
๑. วางแผนกิจกรรม
๒. ดำ�เนินงานตามกิจกรรม
๓. สรุปผลการดำ�เนินงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการป้องกัน
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คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

๒. มาตรฐานด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

หลักฐานร่องรอย

๒.๑ สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(๒.๕ คะแนน)

๐
๑
๑
๒.๕

ไม่มี
แบบสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูลรายบุคคลทุกคน
มีขอ้ มูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒ ข้อมูลรายบุคคลทุกคน
มีขอ้ มูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนในภาคเรียนที่ ๒
มีขอ้ มูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
และ ๒

๒.๒ สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะ
ของนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง/กลุม่ เสพ/กลุม่ ติด
(๒.๕ คะแนน)

๐
๑
๑
๒.๕

ไม่มี
ปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๑
ปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๒
ปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๑ และ ๒

รายงานผลการสุ่มตรวจปัสสาวะ
๑
ภาคเรียนที่ ๑ จ�ำนวน..............ครั
้ง
๑
ภาคเรียนที่ ๒ จ�ำนวน.............ครั
้ง

๒.๓ ส ถานศึ ก ษามี ก ารคั ด กรองจ� ำ แนก
กลุ ่ ม ปลอด/กลุ ่ ม เสี่ ย ง/กลุ ่ ม เสพ/
กลุ่มติด/กลุ่มค้า (๒.๕ คะแนน)

๐
๑
๑
๒.๕

ไม่มี
มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ ๒
มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
และ ๒

แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน/นักศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนทุกคน
ภาคเรียนที่ ๒ ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนทุกคน

๒.๔ สถานศึกษามีการรายงานการส�ำรวจ
สภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด
(๒.๕ คะแนน)

๐
๑
๑
๒.๕

ไม่มีการสำ�รวจ
หนังสือน�ำส่งหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแบบรายงาน
ในภาคเรียนที่ ๑ มีการสำ�รวจ ๑ ครั้ง
การส�ำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด
ภาคเรียนที่ ๑ ส่งแบบรายงาน
ในภาคเรียนที่ ๒ มีการสำ�รวจ ๑ ครั้ง
ภาคเรียนที่ ๒ ส่งแบบรายงาน
ในภาคเรียนที่ ๑ และที่ ๒ มีการสำ�รวจ ๒ ครั้ง
และรายงานข้อมูล

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการค้นหา

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๓. มาตรฐานด้านการรักษา (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล

หลักฐานร่องรอย

คะแนน

รายการ

๓.๑ สถานศึกษามีนโยบายในการบ�ำบัดรักษาและ
ส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานอื่น (๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. ก�ำหนดนโยบายของสถานศึกษา
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานบ�ำบัดรักษา
๓. ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานบ�ำบัดรักษา
๔. มีเครือข่ายในการบ�ำบัดรักษาและส่งต่อ

๓.๒ สถานศึกษามี “คลินิกเสมารักษ์”
(จิตสังคมบ�ำบัดในสถานศึกษา)
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. จัดตั้ง “คลินิกเสมารักษ์”
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
“คลินิกเสมารักษ์”
๓. ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงาน
   “คลินิกเสมารักษ์”
๔. รายงานผลการด�ำเนินงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการรักษา

๔. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล

หลักฐานร่องรอย

คะแนน

รายการ

๔.๑ สถานศึกษามีตแู้ ดงเสมารักษ์ รับเรือ่ งปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. มีตู้แดงเสมารักษ์
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
๓. บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข
๔. รายงานผลการด�ำเนินงานแก้ปญ
ั หาเรือ่ งปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข

๔.๒ สถานศึกษาด�ำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
เสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. ด�ำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
๒. รับสมัครนักเรียน
๓. ด�ำเนินกิจกรรม
๔. สรุปการจัดกิจกรรม

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง
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๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

หลักฐานร่องรอย

สถานศึกษามีการด�ำเนินงาน ดังนี้
๕.๑ ส ถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงาน ๐ ไม่มี
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ๐.๕ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
๑. ก�ำหนดนโยบาย
๒. ก�ำหนดยุทธศาสตร์
และอบายมุข (๒ คะแนน)
๑ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
- วิสัยทัศน์
๑.๕ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
- พันธกิจ
๒ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
- เป้าประสงค์
๓. ก�ำหนดมาตรการ
- การลงโทษ
- สร้างขวัญก�ำลังใจ
๔. ประกาศ/ค�ำสั่ง
๕.๒ ส ถานศึ ก ษามี กิ จ กรรมหลั ก โครงการ ๐ ไม่มี
สถานศึ ก ษาสี ข าว ปลอดยาเสพติ ด และ ๐.๕ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
อบายมุข (๒ คะแนน)
๑ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
๑.๕ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
๒ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓
และ ๔

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
โครงงานป้องกันยาเสพติด
ชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
คลินิกเสมารักษ์/ตู้แดงเสมารักษ์

๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการด�ำเนินงานและ ๐ ไม่มี
มีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว   ๐.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (๒ คะแนน)
๑ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
๑.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
๒ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำ�เนินงานดังนี้
๑. คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงาน
๒. บันทึกการประชุม
๓. ห้องปฏิบัติกิจกรรม
๔. บันทึกการใช้ห้องกิจกรรม

๕.๔ สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงาน ๐ ไม่มี
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหาร ๐.๕ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๑ เครือข่าย
แบบมีสว่ นร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ๑ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๒ เครือข่าย
(๒ คะแนน)
๑.๕ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๓ เครือข่าย
๒ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๔ เครือข่าย

บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย เช่น
โรงพยาบาล
สถานีตำ�รวจ
ค่ายทหาร
สถานศึกษาเครือข่าย ฯลฯ

๕.๕ สถานศึกษามีการก�ำกับ ติดตามประเมินผล ๐ ไม่มี
และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๐.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
(๒ คะแนน)
๑ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
๑.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
๒ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำ�เนินงานดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับติดตาม
๒. กำ�หนดปฏิทินการกำ�กับติดตาม ประเมินผล
๓. บันทึกการกำ�กับติดตาม
๔. รายงานผลการดำ�เนินงานให้ต้นสังกัดทราบ

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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สถานศึกษาสีขาว ๒

สรุปผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา..................
ชื่อสถานศึกษา....................................................สังกัด...........................................
มาตรฐานที่
๑. ด้านการป้องกัน (๖๐ คะแนน)

ตัวบ่งชี้
๑
๒
๓

๒. ด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๓. ด้านการรักษา (๑๐ คะแนน)

๑
๒

๔. ด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน)

๑
๒

๕. ด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

สรุปผลการประเมิน

ระดับปรับปรุง ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙

คะแนนเต็ม
๔๐
๑๐
๑๐
รวมคะแนน
๒.๕
๒.๕
๒.๕
๒.๕
รวมคะแนน
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
รวมคะแนน
๒
๒
๒
๒
๒
รวมคะแนน
รวมทั้งหมด (๑๐๐ คะแนน)

ระดับพอใช้ ร้อยละ ๖๐-๖๙
ระดับดีมาก ร้อยละ ๘๐-๘๙

คะแนนที่ได้

ระดับดีเด่น ร้อยละ ๙๐-๑๐๐

  (ลงชื่อ) .......................................................... ประธานกรรมการ
(..........................................................)
(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ
(
)

(ลงชื่อ) ..................................................... กรรมการ
(
)

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ       (ลงชื่อ) ..................................................... กรรมการและเลขานุการ
             
(
)                    
(
)
(ลงชื่อ) ......................................................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(..........................................................)
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คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

สถานศึกษาสีขาว ๓

แบบสรุปผลคะแนนการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา ......................
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา ...................................................... สถานที่ตั้ง.........................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร .................................................................. สังกัด...............................................................
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
๑.๒ ชื่อ – นามสุกล..................................................................ต�
ำแหน่ง..................................................................
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน .........................โทรศัพท์/โทรสาร ................. โทรศัพท์มือถือ...........................
(ครู/อาจารย์ที่รับผิดชอบ)
๑.๓ ชื่อ – นามสกุล..................................................................ต�
ำแหน่ง..................................................................
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน .............................โทรศัพท์/โทรสาร ................ โทรศัพท์มือถือ........................
๒. ผลคะแนนการประเมินด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ (๒๐๐ คะแนน)
๒.๑ ผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
คะแนน ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้จ�ำนวน .................... คะแนน
๒.๒ ผลงานด้านเอกสารและผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คะแนน ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้จ�ำนวน .................... คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด .................... คะแนน
๓. ผลการประเมินระดับ........................... ประเมินวันที่ ................... เดือน …………........…………. พ.ศ.........................
๔. ปัญหา/ข้อเสนอ/แสดงความคิดเห็น..........................................................................................................................
๕. สรุปเกณฑ์คะแนนการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คะแนน

ระดับคุณภาพ

ต�่ำกว่า ๑๖๐

ปรับปรุง

๑๖๐ - ๑๖๙

พอใช้

๑๗๐ - ๑๗๙

ดี

๑๘๐ - ๑๘๙

ดีมาก

๑๙๐ - ๒๐๐

ดีเด่น

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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           ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ ..............................................
(

)

ต�ำแหน่ง ..............................................
ประธานคณะกรรมการประเมิน
ลงชื่อ ..............................................
(
)

ลงชื่อ ..............................................
(
)

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมิน

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมิน

ลงชื่อ ............................................
(
)

ลงชื่อ ............................................
(
)

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมินและเลขานุการ

48

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมินและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

สถานศึกษาสีขาว ๑

แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา ...............................
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง...............................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร...............................E-mail :......................................................................
เปิดสอนระดับ      ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น      มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดสถานศึกษา      เล็ก      กลาง      ใหญ่      ใหญ่พิเศษ
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด....................คน จ�ำนวนห้องเรียนทั้งหมด ..................... ห้อง
จ�ำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา....................คน อัตราจ้าง/จ้างสอน........................................................คน
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา............................................................เลขบัตรประชาชน..................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)................................................. E-mail : ..................................................................................
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)..................................................E-mail : ...................................................................................
๑.๒ ค�ำชี้แจงการประเมิน
๑.๒.๑ ผูป้ ระเมินท�ำเครือ่ งหมาย X ในช่องคะแนนการประเมินผลทีป่ ฏิบตั แิ ละสรุปรวมคะแนนในแต่ละมาตรฐาน
๑.๒.๒ ผู้ประเมินสรุปผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนน
ต�่ำกว่า ๖๐
๖๐ - ๖๙
๗๐ - ๗๙
๘๐ - ๘๙
๙๐ - ๑๐๐

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเด่น

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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ตอนที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน
๑. มาตรฐานด้านการป้องกัน (๖๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้
๑.๑ ส ถานศึ ก ษาด� ำ เนิ น การกิ จ กรรม
ห้องเรียนสีขาว และโครงงานป้องกัน
ยาเสพติด
(๔๐ คะแนน)

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

๐

ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙
ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙
ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙
ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐

๑๐
๒๐
๓๐
๔๐

หลักฐานร่องรอย
ผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์หอ้ งเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ห้องเรียนทั้งหมด.................................. ห้อง
ห้องเรียนสีขาวดีเด่น............................ ห้อง
คิดเป็นร้อยละ......................................

๑.๒ ส ถานศึกษามีการด�ำเนินงานโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
(๑๐ คะแนน)

๐
๑
๔
๗
๑๐

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
ไม่มี
๑. การบริหารจัดการแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
๒. มีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
๓. มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗
๔. ก ารสอดแทรกบุ ห รี่ ใ นการเรี ย นการสอนและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร
๕. การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษา
๖. การดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้สบู บุหรี่
๗. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน

๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เพื่อป้องกันยาเสพติด
(๑๐ คะแนน)

๐
๑
๗
๑๐

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓

สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กีฬา ดนตรี ศิลปะ
อาชีพ คุณธรรม ฯลฯ
๑. วางแผนกิจกรรม
๒. ดำ�เนินงานตามกิจกรรม
๓. สรุปผลการดำ�เนินงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการป้องกัน
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คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

๒. มาตรฐานด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

หลักฐานร่องรอย

๒.๑ สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(๒.๕ คะแนน)

๐
๑
๑
๒.๕

ไม่มี
แบบสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูลรายบุคคลทุกคน
มีขอ้ มูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒ ข้อมูลรายบุคคลทุกคน
มีขอ้ มูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนในภาคเรียนที่ ๒
มีขอ้ มูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
และ ๒

๒.๒ สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะ
ของนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง/กลุม่ เสพ/กลุม่ ติด
(๒.๕ คะแนน)

๐
๑
๑
๒.๕

ไม่มี
ปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๑
ปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๒
ปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๑ และ ๒

รายงานผลการสุ่มตรวจปัสสาวะ
๑
ภาคเรียนที่ ๑ จ�ำนวน..............ครั
้ง
๑
ภาคเรียนที่ ๒ จ�ำนวน.............ครั
้ง

๒.๓ ส ถานศึ ก ษามี ก ารคั ด กรองจ� ำ แนก
กลุ ่ ม ปลอด/กลุ ่ ม เสี่ ย ง/กลุ ่ ม เสพ/
กลุ่มติด/กลุ่มค้า (๒.๕ คะแนน)

๐
๑
๑
๒.๕

ไม่มี
มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ ๒
มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
และ ๒

แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน/นักศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนทุกคน
ภาคเรียนที่ ๒ ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนทุกคน

๒.๔ สถานศึกษามีการรายงานการส�ำรวจ
สภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด
(๒.๕ คะแนน)

๐
๑
๑
๒.๕

ไม่มีการสำ�รวจ
หนังสือน�ำส่งหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแบบรายงาน
ในภาคเรียนที่ ๑ มีการสำ�รวจ ๑ ครั้ง
การส�ำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด
ภาคเรียนที่ ๑ ส่งแบบรายงาน
ในภาคเรียนที่ ๒ มีการสำ�รวจ ๑ ครั้ง
ภาคเรียนที่ ๒ ส่งแบบรายงาน
ในภาคเรียนที่ ๑ และที่ ๒ มีการสำ�รวจ ๒ ครั้ง
และรายงานข้อมูล

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการค้นหา

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๓. มาตรฐานด้านการรักษา (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล

หลักฐานร่องรอย

คะแนน

รายการ

๓.๑ สถานศึกษามีนโยบายในการบ�ำบัดรักษาและ
ส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานอื่น (๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. ก�ำหนดนโยบายของสถานศึกษา
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานบ�ำบัดรักษา
๓. ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานบ�ำบัดรักษา
๔. มีเครือข่ายในการบ�ำบัดรักษาและส่งต่อ

๓.๒ สถานศึกษามี “คลินิกเสมารักษ์”
(จิตสังคมบ�ำบัดในสถานศึกษา)
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. จัดตั้ง “คลินิกเสมารักษ์”
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
“คลินิกเสมารักษ์”
๓. ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงาน
   “คลินิกเสมารักษ์”
๔. รายงานผลการด�ำเนินงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการรักษา

๔. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล

หลักฐานร่องรอย

คะแนน

รายการ

๔.๑ สถานศึกษามีตแู้ ดงเสมารักษ์ รับเรือ่ งปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. มีตู้แดงเสมารักษ์
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
๓. บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข
๔. รายงานผลการด�ำเนินงานแก้ปญ
ั หาเรือ่ งปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข

๔.๒ สถานศึกษาด�ำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
เสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. ด�ำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
๒. รับสมัครนักเรียน
๓. ด�ำเนินกิจกรรม
๔. สรุปการจัดกิจกรรม

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง
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คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

หลักฐานร่องรอย

สถานศึกษามีการด�ำเนินงาน ดังนี้
๕.๑ ส ถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงาน ๐ ไม่มี
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ๐.๕ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
๑. ก�ำหนดนโยบาย
๒. ก�ำหนดยุทธศาสตร์
และอบายมุข
๑ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
- วิสัยทัศน์
(๒ คะแนน)
๑.๕ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
- พันธกิจ
๒ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
- เป้าประสงค์
๓. ก�ำหนดมาตรการ
- การลงโทษ
- สร้างขวัญก�ำลังใจ
๔. ประกาศ/ค�ำสั่ง
๕.๒ สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถาน ๐ ไม่มี
ศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๐.๕ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
(๒ คะแนน)
๑ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
๑.๕ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ , ๒ และ ๓
๒ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ , ๒ ,๓
และ ๔

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
โครงงานป้องกันยาเสพติด
ชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
คลินิกเสมารักษ์/ตู้แดงเสมารักษ์

๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการด�ำเนินงานและ ๐ ไม่มี
มีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว   ๐.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
(๒ คะแนน)
๑.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
๒ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำ�เนินงานดังนี้
๑. คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงาน
๒. บันทึกการประชุม
๓. ห้องปฏิบัติกิจกรรม
๔. บันทึกการใช้ห้องกิจกรรม

๕.๔ สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงาน ๐ ไม่มี
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหาร ๐.๕ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๑ เครือข่าย
แบบมีสว่ นร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ๑ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๒ เครือข่าย
(๒ คะแนน)
๑.๕ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๓ เครือข่าย
๒ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๔ เครือข่าย

บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย เช่น
โรงพยาบาล
สถานีตำ�รวจ
ค่ายทหาร
สถานศึกษาเครือข่าย ฯลฯ

๕.๕ สถานศึกษามีการก�ำกับ ติดตามประเมินผล ๐ ไม่มี
และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๐.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
(๒ คะแนน)
๑ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
๑.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
๒ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำ�เนินงานดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับติดตาม
๒. กำ�หนดปฏิทินการกำ�กับติดตาม ประเมินผล
๓. บันทึกการกำ�กับติดตาม
๔. รายงานผลการดำ�เนินงานให้ต้นสังกัดทราบ

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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สถานศึกษาสีขาว ๒

สรุปผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา.........................
ชื่อสถานศึกษา.......................................................สังกัด...........................................
มาตรฐานที่
๑. ด้านการป้องกัน (๖๐ คะแนน)

ตัวบ่งชี้
๑
๒
๓

๒. ด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๓. ด้านการรักษา (๑๐ คะแนน)

๑
๒

๔. ด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน)

๑
๒

๕. ด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

สรุปผลการประเมิน

ระดับปรับปรุง ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙

คะแนนเต็ม
๔๐
๑๐
๑๐
รวมคะแนน
๒.๕
๒.๕
๒.๕
๒.๕
รวมคะแนน
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
รวมคะแนน
๒
๒
๒
๒
๒
รวมคะแนน
รวมทั้งหมด (๑๐๐ คะแนน)

ระดับพอใช้ ร้อยละ ๖๐-๖๙
ระดับดีมาก ร้อยละ ๘๐-๘๙

คะแนนที่ได้

ระดับดีเด่น ร้อยละ ๙๐-๑๐๐

  (ลงชื่อ) .......................................................... ประธานกรรมการ
(..........................................................)
(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ
(
)

(ลงชื่อ) ..................................................... กรรมการ
(
)

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ       (ลงชื่อ) ..................................................... กรรมการและเลขานุการ
             
(
)                    
(
)
(ลงชื่อ) ......................................................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(..........................................................)
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คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

แบบ สขอ.๓

แบบสรุปผลคะแนนการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา ......................
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา ...................................................... สถานที่ตั้ง.........................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร .................................................................. สังกัด...............................................................
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
๑.๒ ชื่อ – นามสุกล..................................................................ต�
ำแหน่ง..................................................................
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน .........................โทรศัพท์/โทรสาร ................. โทรศัพท์มือถือ...........................
(ครู/อาจารย์ที่รับผิดชอบ)
๑.๓ ชื่อ – นามสกุล..................................................................ต�
ำแหน่ง..................................................................
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน .............................โทรศัพท์/โทรสาร ................ โทรศัพท์มือถือ........................
๒. ผลคะแนนการประเมินด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ (๒๐๐ คะแนน)
๒.๑ ผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
คะแนน ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้จ�ำนวน .................... คะแนน
๒.๒ ผลงานด้านเอกสารและผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คะแนน ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้จ�ำนวน .................... คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด .................... คะแนน
๓. ผลการประเมินระดับ........................... ประเมินวันที่ ................... เดือน …………........…………. พ.ศ.........................
๔. ปัญหา/ข้อเสนอ/แสดงความคิดเห็น..........................................................................................................................
๕. สรุปเกณฑ์คะแนนการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คะแนน

ระดับคุณภาพ

ต�่ำกว่า ๑๖๐

ปรับปรุง

๑๖๐ - ๑๖๙

พอใช้

๑๗๐ - ๑๗๙

ดี

๑๘๐ - ๑๘๙

ดีมาก

๑๙๐ - ๒๐๐

ดีเด่น

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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           ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ ..............................................
(

)

ต�ำแหน่ง ..............................................
ประธานคณะกรรมการประเมิน
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ลงชื่อ ..............................................
(
)

ลงชื่อ ..............................................
(
)

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมิน

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมิน

ลงชื่อ ............................................
(
)

ลงชื่อ ............................................
(
)

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมินและเลขานุการ

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมินและผู้ช่วยเลขานุการ

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

สถานศึกษาสีขาว ๑

แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปีการศึกษา ...............................
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง...............................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร...............................E-mail :......................................................................
เปิดสอนระดับ      ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น      มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด....................คน จ�ำนวนห้องเรียนทั้งหมด ..................... ห้อง
จ�ำนวนครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา....................คน อัตราจ้าง/จ้างสอน.........................................คน
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา............................................................เลขบัตรประชาชน..................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)................................................. E-mail : ..................................................................................
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)..................................................E-mail : ...................................................................................
๑.๒ ค�ำชี้แจงการประเมิน
๑.๒.๑ ผูป้ ระเมินท�ำเครือ่ งหมาย X ในช่องคะแนนการประเมินผลทีป่ ฏิบตั แิ ละสรุปรวมคะแนนในแต่ละมาตรฐาน
๑.๒.๒ ผู้ประเมินสรุปผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนน
ต�่ำกว่า ๖๐
๖๐ - ๖๙
๗๐ - ๗๙
๘๐ - ๘๙
๙๐ - ๑๐๐

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเด่น
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ตอนที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน
๑. มาตรฐานด้านการป้องกัน (๖๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้
๑.๑ ส ถานศึ ก ษาด� ำ เนิ น การกิ จ กรรม
ห้องเรียนสีขาว และโครงงานป้องกัน
ยาเสพติด
(๔๐ คะแนน)

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

๐

๐

๑๐

๑๐

๒๐

๒๐

๓๐

๓๐

๔๐

๔๐

หลักฐานร่องรอย
• ผ ลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
• ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙
• ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙
• ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙
• ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐

๑.๒ สถานศึกษามีการด�ำเนินงานโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
(๑๐ คะแนน)

๐
๑
๔
๗
๑๐

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
ไม่มี
๑. การบริหารจัดการแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
๒. มีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
๓. มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗
๔. ก ารสอดแทรกบุ ห รี่ ใ นการเรี ย นการสอนและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร
๕. การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษา
๖. การดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้สบู บุหรี่
๗. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน

๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เพื่อป้องกันยาเสพติด
(๑๐ คะแนน)

๐
๑
๗
๑๐

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓

สถานศึกษาจัดกิจกรรม ๑ ห้องสีขาว ๑ โครงงาน
ป้องกันยาเสพติด
๑. วางแผนโครงงาน
๒. ดำ�เนินงานจัดทำ�โครงงาน
๓. สรุปผลการดำ�เนินงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการป้องกัน
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๒. มาตรฐานด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

หลักฐานร่องรอย

๒.๑ สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(๒.๕ คะแนน)

๐
๑
๑
๒.๕

ไม่มี
แบบสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูลรายบุคคลทุกคน
มีขอ้ มูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒ ข้อมูลรายบุคคลทุกคน
มีขอ้ มูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนในภาคเรียนที่ ๒
มีขอ้ มูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
และ ๒

๒.๒ สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะ
ของนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง/กลุม่ เสพ/กลุม่ ติด
(๒.๕ คะแนน)

๐
๑
๑
๒.๕

ไม่มี
ปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๑
ปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๒
ปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๑ และ ๒

รายงานผลการสุ่มตรวจปัสสาวะ
๑
ภาคเรียนที่ ๑ จ�ำนวน..............ครั
้ง
๑
ภาคเรียนที่ ๒ จ�ำนวน.............ครั
้ง

๒.๓ ส ถานศึ ก ษามี ก ารคั ด กรองจ� ำ แนก
กลุ ่ ม ปลอด/กลุ ่ ม เสี่ ย ง/กลุ ่ ม เสพ/
กลุ่มติด/กลุ่มค้า (๒.๕ คะแนน)

๐
๑
๑
๒.๕

ไม่มี
มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ ๒
มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
และ ๒

แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน/นักศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูลการคัดกรองนักศึกษาทุกคน
ภาคเรียนที่ ๒ ข้อมูลการคัดกรองนักศึกษาทุกคน

๒.๔ สถานศึกษามีการรายงานการส�ำรวจ
สภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด
(๒.๕ คะแนน)

๐
๑
๑
๒.๕

ไม่มีการสำ�รวจ
หนังสือน�ำส่งหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแบบรายงาน
ในภาคเรียนที่ ๑ มีการสำ�รวจ ๑ ครั้ง
การส�ำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด
ภาคเรียนที่ ๑ ส่งแบบรายงาน
ในภาคเรียนที่ ๒ มีการสำ�รวจ ๑ ครั้ง
ภาคเรียนที่ ๒ ส่งแบบรายงาน
ในภาคเรียนที่ ๑ และที่ ๒ มีการสำ�รวจ ๒ ครั้ง
และรายงานข้อมูล

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการค้นหา
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๓. มาตรฐานด้านการรักษา (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล

หลักฐานร่องรอย

คะแนน

รายการ

๓.๑ สถานศึกษามีนโยบายในการบ�ำบัดรักษาและ
ส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานอื่น
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. ก�ำหนดนโยบายของสถานศึกษา
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานบ�ำบัดรักษา
๓. ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานบ�ำบัดรักษา
๔. มีเครือข่ายในการบ�ำบัดรักษาและส่งต่อ

๓.๒ สถานศึกษามี “คลินิกเสมารักษ์”
(จิตสังคมบ�ำบัดในสถานศึกษา)
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. จัดตั้ง “คลินิกเสมารักษ์”
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
“คลินิกเสมารักษ์”
๓. ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงาน
   “คลินิกเสมารักษ์”
๔. รายงานผลการด�ำเนินงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการรักษา

๔. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล

หลักฐานร่องรอย

คะแนน

รายการ

๔.๑ สถานศึกษามีตแู้ ดงเสมารักษ์ รับเรือ่ งปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. มีตู้แดงเสมารักษ์
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
๓. บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข
๔. รายงานผลการด�ำเนินงานแก้ปญ
ั หาเรือ่ งปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข

๔.๒ สถานศึกษาด�ำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
เสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. ด�ำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
๒. รับสมัครนักเรียน
๓. ด�ำเนินกิจกรรม
๔. สรุปการจัดกิจกรรม

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง
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๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

หลักฐานร่องรอย

สถานศึกษามีการด�ำเนินงาน ดังนี้
๕.๑ ส ถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงาน ๐ ไม่มี
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ๐.๕ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
๑. ก�ำหนดนโยบาย
๒. ก�ำหนดยุทธศาสตร์
และอบายมุข
๑ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
- วิสัยทัศน์
(๒ คะแนน)
๑.๕ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
- พันธกิจ
๒ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
- เป้าประสงค์
๓. ก�ำหนดมาตรการ
- การลงโทษ
- สร้างขวัญก�ำลังใจ
๔. ประกาศ/ค�ำสั่ง
๕.๒ สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถาน ๐ ไม่มี
ศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๐.๕ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
(๒ คะแนน)
๑ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
๑.๕ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
๒ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓
และ ๔

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
โครงงานป้องกันยาเสพติด
ชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
คลินิกเสมารักษ์/ตู้แดงเสมารักษ์

๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการด�ำเนินงานและ ๐ ไม่มี
มีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว   ๐.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
(๒ คะแนน)
๑.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
๒ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำ�เนินงานดังนี้
๑. คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงาน
๒. บันทึกการประชุม
๓. ห้องปฏิบัติกิจกรรม
๔. บันทึกการใช้ห้องกิจกรรม

๕.๔ สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงาน ๐ ไม่มี
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหาร ๐.๕ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๑ เครือข่าย
แบบมีสว่ นร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ๑ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๒ เครือข่าย
(๒ คะแนน)
๑.๕ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๓ เครือข่าย
๒ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๔ เครือข่าย

บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย เช่น
โรงพยาบาล
สถานีตำ�รวจ
ค่ายทหาร
สถานศึกษาเครือข่าย ฯลฯ

๕.๕ สถานศึกษามีการก�ำกับ ติดตามประเมินผล ๐ ไม่มี
และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๐.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
(๒ คะแนน)
๑ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
๑.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
๒ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำ�เนินงานดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับติดตาม
๒. กำ�หนดปฏิทินการกำ�กับติดตาม ประเมินผล
๓. บันทึกการกำ�กับติดตาม
๔. รายงานผลการดำ�เนินงานให้ต้นสังกัดทราบ

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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สถานศึกษาสีขาว ๒

สรุปผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา..................
ชื่อสถานศึกษา....................................................สังกัด...........................................
มาตรฐานที่
๑. ด้านการป้องกัน (๖๐ คะแนน)

๒. ด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน)

๓. ด้านการรักษา (๑๐ คะแนน)
๔. ด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน)

๕. ด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน)

สรุปผลการประเมิน

ระดับปรับปรุง ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙

ตัวบ่งชี้
๑
๒
๓

คะแนนเต็ม

๑
๒
๓
๔

๒.๕
๒.๕
๒.๕
๒.๕

๑
๒

๕
๕

๔๐
๑๐
๑๐

รวมคะแนน

รวมคะแนน
รวมคะแนน
๕
๕

๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕

คะแนนที่ได้

รวมคะแนน
๒
๒
๒
๒
๒

รวมคะแนน
รวมทั้งหมด (๑๐๐ คะแนน)

ระดับพอใช้ ร้อยละ ๖๐-๖๙
ระดับดีมาก ร้อยละ ๘๐-๘๙

ระดับดีเด่น ร้อยละ ๙๐-๑๐๐

  (ลงชื่อ) .......................................................... ประธานกรรมการ
(..........................................................)
(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ
(
)

(ลงชื่อ) ..................................................... กรรมการ
(
)

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ       (ลงชื่อ) ..................................................... กรรมการและเลขานุการ
             
(
)                    
(
)
(ลงชื่อ) ......................................................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
                                                   (..........................................................)
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คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

สถานศึกษาสีขาว ๓

แบบสรุปผลคะแนนการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา ......................
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา ...................................................... สถานที่ตั้ง.........................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร .................................................................. สังกัด...............................................................
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
๑.๒ ชื่อ – นามสุกล..................................................................ต�
ำแหน่ง..................................................................
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน .........................โทรศัพท์/โทรสาร ................. โทรศัพท์มือถือ...........................
(ครู/อาจารย์ที่รับผิดชอบ)
๑.๓ ชื่อ – นามสกุล..................................................................ต�
ำแหน่ง..................................................................
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน .............................โทรศัพท์/โทรสาร ................ โทรศัพท์มือถือ........................
๒. ผลคะแนนการประเมินด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ (๒๐๐ คะแนน)
๒.๑ ผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
คะแนน ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้จ�ำนวน .................... คะแนน
๒.๒ ผลงานด้านเอกสารและผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คะแนน ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้จ�ำนวน .................... คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด .................... คะแนน
๓. ผลการประเมินระดับ........................... ประเมินวันที่ ................... เดือน …………........…………. พ.ศ..................
๔. ปัญหา/ข้อเสนอ/แสดงความคิดเห็น..................................................................................................................
๕. สรุปเกณฑ์คะแนนการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คะแนน

ระดับคุณภาพ

ต�่ำกว่า ๑๖๐

ปรับปรุง

๑๖๐ - ๑๖๙

พอใช้

๑๗๐ - ๑๗๙

ดี

๑๘๐ - ๑๘๙

ดีมาก

๑๙๐ - ๒๐๐

ดีเด่น

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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           ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ ..............................................
(

)

ต�ำแหน่ง ..............................................
ประธานคณะกรรมการประเมิน
ลงชื่อ ..............................................
(
)

ลงชื่อ ..............................................
(
)

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมิน

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมิน

ลงชื่อ ............................................
(
)

ลงชื่อ ............................................
(
)

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมินและเลขานุการ
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ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมินและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

สถานศึกษาสีขาว ๒

แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา ...............................
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง...............................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร...............................E-mail :......................................................................
เปิดสอนระดับ
ระดับ ปวช. จ�ำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด........................................คน
		
ระดับ ปวส. จ�ำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด........................................คน
		
ระดับ ป.ตรี จ�ำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด........................................คน
จ�ำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา..............คน แยกเป็นครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ธุรการ................คน
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา............................................................เลขบัตรประชาชน..................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)................................................. E-mail : ..................................................................................
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)..................................................E-mail : ...................................................................................
๑.๒ ค�ำชี้แจงการประเมิน
๑.๒.๑ ผูป้ ระเมินท�ำเครือ่ งหมาย X ในช่องคะแนนการประเมินผลทีป่ ฏิบตั แิ ละสรุปรวมคะแนนในแต่ละมาตรฐาน
๑.๒.๒ ผู้ประเมินสรุปผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนน
ต�่ำกว่า ๖๐
๖๐ - ๖๙
๗๐ - ๗๙
๘๐ - ๘๙
๙๐ - ๑๐๐

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเด่น

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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ตอนที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน
๑. มาตรฐานด้านการป้องกัน (๖๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

หลักฐานร่องรอย

๑.๑ สถานศึกษาด�ำเนินการกิจกรรมแผนก
วิชาสีขาว และโครงงานป้องกันยาเสพติด
(๔๐ คะแนน)

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

๑.๒ สถานศึกษามีการด�ำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาปลอดบุหรี่
(๑๐ คะแนน)

๐
๑
๔
๗
๑๐

ไม่มี
สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. การบริหารจัดการแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
๒. มีนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
๓. มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖
๔. การสอดแทรกโทษของบุหรี่ในการเรียนการสอน
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗
และกิจกรรมนอกหลักสูตร
๕. การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา
๖. การดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้สบู บุหรี่
๗. การมีกจิ กรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชน

๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เพื่อป้องกันยาเสพติด
(๑๐ คะแนน)

๐
๑
๗
๑๐

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓

สถานศึกษาด�ำเนินงานแผนกวิชาสีขาว
๑. ค�ำสั่งคณะท�ำงานกิจกรรมแผนกวิชาสีขาว
๒. ประชุมและอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ ๔ ฝ่าย
๓. ด�ำเนินงานกิจกรรมแผนกวิชาสีขาวทุกห้อง
๔. ผลการประเมินแผนกวิชาสีขาว ระดับดีเด่นทุกห้อง

สถานศึกษาจัดกิจกรรม ๑ แผนกวิชา  สีขาว ๑ โครงงาน
ป้องกันยาเสพติด
๑. วางแผนโครงการ
๒. ด�ำเนินงานจัดโครงการ
๓. สรุปผลการด�ำเนินงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการป้องกัน
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๒. มาตรฐานด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้
๒.๑ สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียน
นักศึกษารายบุคคล
(๒.๕ คะแนน)

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

๐
๑

ไม่มี
มีข้อมูลนักเรียน/นักศึกษารายบุคคล
ทุกคนในภาคเรียนที่ ๑
๑.๕ มีข้อมูลนักเรียน/นักศึกษารายบุคคล
ทุกคนในภาคเรียนที่ ๒
๒.๕ มีข้อมูลนักเรียน/นักศึกษารายบุคคล
ทุกคนในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒

หลักฐานร่องรอย
แบบสรุปข้อมูลนักเรียน/นักศึกษารายบุคคล
ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูลรายบุคคลทุกคน
ภาคเรียนที่ ๒ ข้อมูลรายบุคคลทุกคน

๒.๒ สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะ ๐ ไม่มี
ของนั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษากลุ ่ ม เสี่ ย ง/ ๑ ปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๑
กลุ่มเสพ/กลุ่มติด
๑.๕ ปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๒
(๒.๕ คะแนน)
๒.๕ ปฏิบัติการภาคเรียนที่ ๑ และ ๒

รายงานผลการสุ่มตรวจปัสสาวะ
๑
ภาคเรียนที่ ๑ จ�ำนวน..............ครั
้ง
๑
ภาคเรียนที่ ๒ จ�ำนวน.............ครั
้ง

๒.๓ ส ถานศึ ก ษามี ก ารคั ด กรองจ� ำ แนก ๐
กลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/
๑
กลุ่มติด/กลุ่มค้า
(๒.๕ คะแนน)
๑.๕

แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน/นักศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน/
นักศึกษาทุกคน
ภาคเรียนที่ ๒ ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน/
นักศึกษาทุกคน

ไม่มี
มีการคัดกรองนักเรียน/นักศึกษาทุกคน
ในภาคเรียนที่ ๑
มีการคัดกรองนักเรียน/นักศึกษาทุกคน
ในภาคเรียนที่ ๒
๒.๕ มีการคัดกรองนักเรียน/นักศึกษาทุกคน
ในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒

๒.๔ สถานศึกษามีการรายงานการส�ำรวจ ๐
สภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด ๑
(๒.๕ คะแนน)
๑.๕
๒.๕

ไม่มีการสำ�รวจ
หนังสือน�ำส่งหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแบบรายงาน
ในภาคเรียนที่ ๑ มีการสำ�รวจ ๑ ครั้ง
การส�ำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด
ภาคเรียนที่ ๑ ส่งแบบรายงาน
ในภาคเรียนที่ ๒ มีการสำ�รวจ ๑ ครั้ง
ภาคเรียนที่ ๒ ส่งแบบรายงาน
ในภาคเรียนที่ ๑ และที่ ๒ มีการสำ�รวจ ๒ ครั้ง
และรายงานข้อมูล

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการค้นหา

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๓. มาตรฐานด้านการรักษา (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล

หลักฐานร่องรอย

คะแนน

รายการ

๓.๑ สถานศึกษามีนโยบายในกาบ�ำบัดรักษาและ
ส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานอื่น
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. ก�ำหนดนโยบายของสถานศึกษา
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานบ�ำบัดรักษา
๓. ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานบ�ำบัดรักษา
๔. มีเครือข่ายในการบ�ำบัดรักษาและส่งต่อ

๓.๒ สถานศึกษามี “คลินิกเสมารักษ์”
(จิตสังคมบ�ำบัดในสถานศึกษา)
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. จัดตั้ง “คลินิกเสมารักษ์”
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
“คลินิกเสมารักษ์”
๓. ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงาน
   “คลินิกเสมารักษ์”
๔. รายงานผลการด�ำเนินงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการรักษา

๔. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล

หลักฐานร่องรอย

คะแนน

รายการ

๔.๑ สถานศึกษามีตแู้ ดงเสมารักษ์ รับเรือ่ งปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. มีตู้แดงเสมารักษ์
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
๓. บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข
๔. รายงานผลการด�ำเนินงานแก้ปญ
ั หาเรือ่ งปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข

๔.๒ สถานศึกษาด�ำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
เสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๐
๒
๓
๔
๕

ไม่มี
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. ด�ำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
๒. รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา
๓. ด�ำเนินกิจกรรม
๔. สรุปการจัดกิจกรรม

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง
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๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

หลักฐานร่องรอย

สถานศึกษามีการด�ำเนินงาน ดังนี้
๕.๑ ส ถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงาน ๐ ไม่มี
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ๐.๕ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
๑. ก�ำหนดนโยบาย
๒. ก�ำหนดยุทธศาสตร์
และอบายมุข
๑ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
- วิสัยทัศน์
(๒ คะแนน)
๑.๕ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
- พันธกิจ
๒ มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
- เป้าประสงค์
๓. ก�ำหนดมาตรการ
- การลงโทษ
- สร้างขวัญก�ำลังใจ
๔. ประกาศ/ค�ำสั่ง
๕.๒ สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถาน ๐ ไม่มี
ศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๐.๕ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
(๒ คะแนน)
๑ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
๑.๕ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
๒ มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓
และ ๔

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
โครงงานป้องกันยาเสพติด
ชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
คลินิกเสมารักษ์/ตู้แดงเสมารักษ์

๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการด�ำเนินงานและ ๐ ไม่มี
มีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว   ๐.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
(๒ คะแนน)
๑.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
๒ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำ�เนินงานดังนี้
๑. คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงาน
๒. บันทึกการประชุม
๓. ห้องปฏิบัติกิจกรรม
๔. บันทึกการใช้ห้องกิจกรรม

๕.๔ สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงาน ๐ ไม่มี
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหาร ๐.๕ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๑ เครือข่าย
แบบมีสว่ นร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ๑ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๒ เครือข่าย
(๒ คะแนน)
๑.๕ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๓ เครือข่าย
๒ ทำ�บันทึกความร่วมมือ ๔ เครือข่าย

บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย เช่น
โรงพยาบาล
สถานีตำ�รวจ
ค่ายทหาร
สถานศึกษาเครือข่าย ฯลฯ

๕.๕ สถานศึกษามีการก�ำกับ ติดตามประเมินผล ๐ ไม่มี
และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๐.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑
(๒ คะแนน)
๑ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
๑.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒ และ ๓
๒ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำ�เนินงานดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับติดตาม
๒. กำ�หนดปฏิทินการกำ�กับติดตาม ประเมินผล
๓. บันทึกการกำ�กับติดตาม
๔. รายงานผลการดำ�เนินงานให้ต้นสังกัดทราบ

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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สถานศึกษาสีขาว ๒

สรุปผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา..................
ชื่อสถานศึกษา....................................................สังกัด...........................................
มาตรฐานที่
๑. ด้านการป้องกัน (๖๐ คะแนน)

ตัวบ่งชี้
๑
๒
๓

๒. ด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๓. ด้านการรักษา (๑๐ คะแนน)

๑
๒

๔. ด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน)

๑
๒

๕. ด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

สรุปผลการประเมิน

ระดับปรับปรุง ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙

คะแนนเต็ม
๔๐
๑๐
๑๐

คะแนนที่ได้

รวมคะแนน
๒.๕
๒.๕
๒.๕
๒.๕
รวมคะแนน
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
รวมคะแนน
๒
๒
๒
๒
๒
รวมคะแนน
รวมทั้งหมด (๑๐๐ คะแนน)

ระดับพอใช้ ร้อยละ ๖๐-๖๙
ระดับดีมาก ร้อยละ ๘๐-๘๙

ระดับดีเด่น ร้อยละ ๙๐-๑๐๐

  (ลงชื่อ) .......................................................... ประธานกรรมการ
(..........................................................)
(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ
(
)

(ลงชื่อ) ..................................................... กรรมการ
(
)

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ       (ลงชื่อ) ..................................................... กรรมการและเลขานุการ
             
(
)                    
(
)
(ลงชื่อ) ......................................................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
                                                   (..........................................................)
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สถานศึกษาสีขาว ๓

แบบสรุปผลคะแนนการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา ......................
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา ...................................................... สถานที่ตั้ง.........................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร .................................................................. สังกัด...............................................................
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
๑.๒ ชื่อ – นามสุกล..................................................................ต�
ำแหน่ง..................................................................
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน .........................โทรศัพท์/โทรสาร ................. โทรศัพท์มือถือ...........................
(ครู/อาจารย์ที่รับผิดชอบ)
๑.๓ ชื่อ – นามสกุล..................................................................ต�
ำแหน่ง..................................................................
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน .............................โทรศัพท์/โทรสาร ................ โทรศัพท์มือถือ........................
๒. ผลคะแนนการประเมินด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ (๒๐๐ คะแนน)
๒.๑ ผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
คะแนน ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้จ�ำนวน .................... คะแนน
๒.๒ ผลงานด้านเอกสารและผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คะแนน ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้จ�ำนวน .................... คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด .................... คะแนน
๓. ผลการประเมินระดับ........................... ประเมินวันที่ ................... เดือน …………........…………. พ.ศ..................
๔. ปัญหา/ข้อเสนอ/แสดงความคิดเห็น..................................................................................................................
๕. สรุปเกณฑ์คะแนนการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คะแนน

ระดับคุณภาพ

ต�่ำกว่า ๑๖๐

ปรับปรุง

๑๖๐ - ๑๖๙

พอใช้

๑๗๐ - ๑๗๙

ดี

๑๘๐ - ๑๘๙

ดีมาก

๑๙๐ - ๒๐๐

ดีเด่น
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         ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ ..............................................
(

)

ต�ำแหน่ง ..............................................
ประธานคณะกรรมการประเมิน
ลงชื่อ ..............................................
(
)

ลงชื่อ ..............................................
(
)

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมิน

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมิน

ลงชื่อ ............................................
(
)

ลงชื่อ ............................................
(
)

ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมินและเลขานุการ
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ต�ำแหน่ง ..............................................
คณะกรรมการประเมินและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
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ส่วนที่

๔

การด�ำเนินงาน
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว /
แผนกสีขาว
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ส่วนที่

๔

การด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว /แผนกสีขาว
๑. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติดเป็นปัญหาส�ำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด�ำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท
ติดเกม สือ่ ลามกอนาจาร ฟุม่ เฟือย และวัตถุนยิ มเกินฐานะ ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นพฤติกรรม
เบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งส�ำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้บูรณาการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท�ำกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ
โดยมี เป้ า หมายเพื่อให้ครู อาจารย์ที่ปรึก ษาและนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ นแกนน� ำ เป็ นผู ้ ให้ ค วามรู ้ ความเข้ าใจ
ในการให้ค�ำปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เยาวชน
ของประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถ
ด�ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษา ทีม่ ปี ญ
ั หาต้องการความช่วยเหลือได้รบั ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
จากผู้ที่เป็นแกนน�ำ และครู อาจารย์ที่ปรึกษา ครูแนะแนว
๒. เพื่อให้มีนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน�ำเพื่อน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุขและปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย
๓. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำประจ�ำห้อง และครูอาจารย์
ที่ปรึกษา ครูแนะแนว และเพื่อนที่ปรึกษาให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและให้การช่วยเหลือ การบริหารจัดการ การอบรม
การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกันทุกฝ่าย
๔. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียน
นักศึกษาแกนน�ำ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน
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๓. เป้าหมาย

(๑) ด้านปริมาณ
- สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว และรับการประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี เพื่อประกาศให้เป็นห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
- ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำและผู้ปกครอง   
ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
(๒) ด้านคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละดูแลช่วยเหลือกัน มีภาวการณ์เป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดี
มีความรู้คู่คุณธรรม
- การมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือระหว่างบ้านและสถานศึกษา มีผู้ปกครอง ครู อาจารย์ที่ปรึกษา
และครูประจ�ำชั้นติดตามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และร่วมกันแก้ไข

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๕. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

เชิงปริมาณร้อยละ ๙๐ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวมีความพึงพอใจ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๙๐ นักเรียน นักศึกษามั่นใจในกระบวนการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว /
แผนกสีขาวที่มีผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม

๖. การประเมินผลโครงการ

๑. สถานศึกษาประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ ๒ เดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ ๑
๒. หน่วยงานต้นสังกัดติดตามประเมินสถานศึกษาจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี และรายงานศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเดือนมิถุนายน
ของปีการศึกษาถัดไปเพื่อขอรับเกียรติบัตรต่อไป

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียน นักศึกษา มีความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม เติบโตเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ไม่ไปข้องเกีย่ วกับยาเสพติดและอบายมุข
๒. ความร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษามีความเข้มแข็งช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีพฤติกรรม
พึงประสงค์ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศไทย
๓. การด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว มีคุณภาพน�ำไปสู่ โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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การบริหารจัดการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
การด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปัญหาโรคเอดส์
ลดอุบัติภัย รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และปัญหาอื่น ๆ เพื่อประกาศเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข หรือเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระดับประเทศ ได้ก�ำหนดบทบาทและภารกิจ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก
๒. ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการขององค์กรหลัก
๓. ระดับสถานศึกษา
๑. ระดับกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก มีบทบาทในการก�ำหนดนโยบาย การจัดท�ำยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ มาตรการ และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ ตลอดทั้งการติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ให้มีการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีกระบวนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. จัดท�ำนโยบายและแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ
๒. ประชุมผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายให้น�ำไปสู่การปฏิบัติ
๓. จัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
๔. ก�ำหนดมาตรการเสริมแรงและองค์ความรู้ จัดท�ำเกียรติบัตร
๕. การก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน
๒. ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการขององค์กรหลัก มีภาระหน้าที่ในการจัดการ เพื่อให้
สถานศึกษาด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่
๑. ประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาน�ำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๒. อบรมครูแกนน�ำ  อาจารย์แกนน�ำ  นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ  ให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวทาง
การด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
๔. ติดตามการด�ำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวทุกภาคเรียน เพื่อนิเทศ ติดตาม
ประสานให้ความช่วยเหลือให้ครบทุกสถานศึกษา เป็นขวัญก�ำลังใจ ให้ค�ำแนะน�ำและประเมินการด�ำเนินงานกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
๕. ก�ำกับ ติดตามและประเมินผลสรุป รายงานให้ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรหลักทราบผลการด�ำเนินงาน
๖. มีมาตรการเสริมแรง สร้างขวัญและก�ำลังใจ ระดับจังหวัด เช่น การประกวด การประกาศ และ
มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบ
๗. หน่วยงานต้นสังกัด/เขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการประเมินสถานศึกษาภายในเดือนมิถุนายน
ของปีการศึกษาถัดไป ส่งให้ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับเกียรติบัตร
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวดีเด่น ให้แก่ครูประจ�ำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๓. ระดับสถานศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นผูท้ มี่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ได้แก่
๑. แต่งตั้งคณะท�ำงานด�ำเนินงานในห้องเรียนสีขาวและแผนกสีขาว
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่ในการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจัดประชุมชี้แจง และ
รับผิดชอบ มอบนโยบาย จัดท�ำแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามล�ำดับ
พร้อมทัง้ เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพือ่ น�ำไปสูก่ ารแก้ไขกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวให้มคี วามเข้มแข็งและต่อเนือ่ ง
๓. คณะครูทปี่ รึกษาและคณะอาจารย์ทปี่ รึกษา มีหน้าทีใ่ นการขับเคลือ่ นกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน นักศึกษา
และให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำในการด�ำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรมเฝ้าระวังสอดส่อง
ดูแล รับทราบปัญหา น�ำเสนอผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้รบั ทราบ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในสถานศึกษา
๔. คณะนักเรียน นักศึกษา แกนน�ำ  มีหน้าที่ในการจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินงานตามโครงสร้าง และ
จัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย และองค์ความรู้จากการอบรม ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา ทุกคนต้องให้ความร่วมมือเพื่อ
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และสถานศึกษาต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
๕. สถานศึกษาประเมินตนเองในภาคเรียนที่ ๑ และรายงานให้ตน้ สังกัดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดทราบภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี

มาตรการเสริมแรงห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
๑. ศูนย์อำ� นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จัดส่งเกียรติบตั รห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว ทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมิน ระดับดีเด่น ให้แก่สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ส่วนราชการต้นสังกัดทีร่ บั ผิดชอบ
ในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อมอบให้แก่ครูประจ�ำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ�ำแผนก
๒. ศูนย์อำ� นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาบ�ำเหน็จความชอบกรณี
พิเศษ จากส�ำนักงาน ป.ป.ส. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบที่มีผลงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว และได้รับโล่โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น
๓. ผูบ้ ริหารทุกระดับให้นำ� ผลงานดีเด่นของบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบมาประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ
ของหน่วยงานสถานศึกษา/ต้นสังกัด
๔. ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ยกย่องเชิดชูเกียรติในวันส�ำคัญ
ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
๕. ศูนย์อำ� นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการเลือ่ น
ต�ำแหน่งวิทยฐานะ ตลอดทั้งสิทธิพิเศษตามความเหมาะสม

แนวทางการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว สถานศึกษาจัดท�ำค�ำสัง่
แต่งตั้งคณะท�ำงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวทุกห้องเรียนและแผนกการเรียนซึ่งสถานศึกษาได้แต่งตั้งรับผิดชอบ
ทั้งนี้ ขอให้ค�ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว / แผนก สีขาวให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
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๑. กลยุทธ์กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
การด�ำเนินงานของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ได้ก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นกระบวนการ
ในการด�ำเนินงานภายในกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว มีองค์ประกอบทัง้ ๔ ด้าน คือ มีแหล่งเรียนรูด้ แู ลช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม และสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 ๑.๑ มีแหล่งเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมในห้องเรียน/แผนกวิชา เช่น จัดบอร์ด จัดท�ำสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว ฯลฯ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
อบายมุข อุบัติภัยและด�ำเนินโครงการป้องกันยาเสพติด โดยน�ำสถานการณ์ข่าวสารทุกด้านมาเสนอให้เพื่อนนักเรียน
รับรู้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
		
๑.๒ ดูแลช่วยเหลือ จัดให้มีนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ  เพื่อให้ค�ำปรึกษาดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตอบสนองปัญหาของพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา และช่วยเหลือด้านการเรียนโดยให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำและให้การ
ช่วยเหลือหากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้รายงานครูประจ�ำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาทราบเพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
		 ๑.๓ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม มีหลักธรรมประจ�ำห้องเรียน/แผนกวิชาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน
จะต้องมีคติพจน์หรือหลักธรรมค�ำสอนตามศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติในห้องเรียน เช่น พรหมวิหาร ๔
มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะท�ำให้ทุกคนรักกันช่วยเหลือกัน เป็นต้น
		 ๑.๔ สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยให้มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติด หรือสื่อลามกอนาจาร เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมตามที่
กลุม่ สนใจร่วมกันจัดท�ำมาเพือ่ พัฒนาร่างกาย และจิตใจ รวมทัง้ กิจกรรมทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน
ด้วยกระบวนการ บ้าน วัด โรงเรียน
๒. การจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง ๔ ด้าน ของห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว คือ มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ
เอือ้ เฟือ้ ด้วยคุณธรรม สร้างสรรค์ดว้ ยกิจกรรม จะต้องมีกลไกของการขับเคลือ่ นการท�ำงานในรูปของการจัดองค์กรภายใน
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ  แบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายการเรียน
ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน และฝ่ายกิจกรรม โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้
		 ๒.๑ ฝ่ายการเรียน มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือ
ปัญหาการเรียนในห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค�ำแนะน�ำ  ค�ำปรึกษา ค�ำอธิบาย ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และน�ำเสนอครูที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ โดยมีกระบวนการท�ำงาน ดังนี้
๑) มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการของห้องเรียน/แผนกวิชา
๒) ทีมงานแกนน�ำมีกระบวนการช่วยเหลือเพื่อนฝ่ายวิชาการของห้องเรียน/แผนกวิชา เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
๓) ทีมงานแกนน�ำจัดท�ำแหล่งเรียนรู้/มุมความรู้/ป้ายนิเทศในห้องเรียน/แผนกวิชา
๔) ทีมงานแกนน�ำจัดท�ำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในห้องเรียน/แผนกวิชา
		 ๒.๒ ฝ่ายการงาน มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว รักษา
ของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว วัสดุอุปกรณ์ที่ช�ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว จัดสภาพสิง่ แวดล้อมในห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ให้นา่ เรียนและป้องกันไม่ให้มพี ฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
เกิดขึ้นในห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โดยมีกระบวนการท�ำงาน ดังนี้
๑) มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบงานฝ่ายการงานของห้องเรียน/แผนกวิชา
๒) ทีมงานแกนน�ำดูแลพื้นที่ภายในห้องเรียน/แผนกเรียนและรอบห้องเรียน/แผนกวิชา
๓) ทีมงานแกนน�ำดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในห้องเรียน/แผนกวิชา
๔) ทีมงานแกนน�ำจัดท�ำสมุดบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกวิชาสีขาวในการปฏิบัติงาน
ทั้ง ๔ ฝ่าย ตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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		 ๒.๓		 ฝ่ายสารวัตรนักเรียน/กิจการนักศึกษา มีภาระหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทัง้ ในห้องเรียน
สีขาว/แผนกสีขาว และมุมอับ เช่น ห้องน�ำ ้ หรือทีบ่ ริเวณอาคาร แหล่งทีไ่ ปมัว่ สุมสูบบุหรี่ ดูแลเพือ่ นหากมีพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่าง ๆ ให้ฝ่ายสารวัตรนักเรียนแก้ไข แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้
ให้นักเรียน นักศึกษาแจ้งครูประจ�ำชั้น อาจารย์ ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขต่อไป โดยมีกระบวนการท�ำงาน ดังนี้
๑) มี ก ารจั ด ตั้ ง ที ม งานแกนน� ำ รั บ ผิ ด ชอบงานฝ่ า ยสารวั ต รนั ก เรี ย น/ของห้ อ งเรี ย น/แผนกวิ ช า
ด�ำเนินการเฝ้าระวังและสอดส่องดูแลในห้องเรียน/แผนกวิชา
๒) ที ม งานแกนน� ำ มี ก ระบวนการด� ำ เนิ น งานฝ่ า ยสารวั ต รนั ก เรี ย นของห้ อ งเรี ย น/แผนกวิ ช า
ด�ำเนินการเฝ้าระวังและสอดส่องดูแลพื้นที่มุมอับ ห้องน�้ำ แหล่งมั่วสุม
๓) ทีมงานแกนน�ำมีก ารก�ำหนดมาตรการในการแก้ ไขพฤติ ก รรมเสี่ ย งของนั ก เรี ย น นั กศึ กษา
ในห้องเรียน/แผนกวิชา ด�ำเนินการเฝ้าระวังและสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือและค�ำปรึกษา
๔) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของห้องเรียน/แผนกวิชา ส่งต่อให้ครูประจ�ำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา
		 ๒.๔ ฝ่ายกิจกรรม มีหน้าทีใ่ นการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ ทัง้ ในห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว และกิจกรรม
ในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพื่อน ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยมีกระบวนการท�ำงาน ดังนี้
๑) มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบงานฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียน/แผนกวิชา
๒) ทีมงานแกนน�ำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในห้องเรียน/แผนกวิชา
๓) ทีมงานแกนน�ำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
๔) ทีมงานแกนน�ำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา

แผนภาพโครงสร้างกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว

การด�ำเนินงานตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ในหลักการต้องการให้กลุ่มเพื่อน (Peer Group) หรือ
กลุ่มแกนน�ำ  YC (YOUTH COUNSELOR) ในทุกระดับเพื่อรวมกลุ่มดูแลช่วยเหลือ ให้ค�ำปรึกษาปัญหา การเรียน
เพื่อลดปัญหาการหนีเรียน การดูแลช่วยเหลือการงานร่วมกัน การเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามโครงสร้างองค์กร ดังต่อไปนี้
แผนภาพที่ ๑๒ แผนผังโครงสร้างกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว

หัวหน้าห้อง
๑ คน
รองหัวหน้า
ฝ่ายการเรียน
๑ คน

รองหัวหน้า
ฝ่ายการงาน
๑ คน

รองหัวหน้า
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน/
๑ คน

รองหัวหน้า
ฝ่ายกิจกรรม
๑ คน

นักเรียน นักศึกษา
แกนน�ำ
๕ คน

นักเรียน นักศึกษา
แกนน�ำ
๕ คน

นักเรียน นักศึกษา
แกนน�ำ
๕ คน

นักเรียน นักศึกษา
แกนน�ำ
๕ คน

หมายเหตุ จ�ำนวนนักเรียน นักศึกษา แกนน�ำ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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กระบวนการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
เพื่อให้การด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ลดปัญหาได้ในทุกระดับ จึงต้องมีกระบวนการในการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้เกิดความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในระบบตามกระบวนการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาวและน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังตามหลักการเพื่อนช่วยเพื่อน
แผนภาพที่ ๑๓ แผนภูมิกลยุทธ์และกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
มีแหล่งเรียนรู้

ฝ่ายการเรียน

นักเรียน
นักศึกษาแกนน�ำ

ผู้เรียน

ดูแลช่วยเหลือ

ฝ่ายการงาน

นักเรียน
นักศึกษาแกนน�ำ

ผู้เรียน

เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม

ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

นักเรียน
นักศึกษาแกนน�ำ

ผู้เรียน

สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม

ฝ่ายกิจกรรม

นักเรียน
นักศึกษาแกนน�ำ

ผู้เรียน

กลยุทธ์

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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แผนภาพที่ ๑๔ แผนผังคณะท�ำงานห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว
ห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว ชั้น...........ปีที่...........................

ครูประจ�ำชั้น
ครูที่ปรึกษา
หัวหน้าชั้น

รองฝ่าย
การเรียน

รองฝ่าย
การงาน

รองฝ่าย
สารวัตรนักเรียน

รองฝ่าย
กิจกรรม

นักเรียน
นักศึกษา
แกนน�ำ

นักเรียน
นักศึกษา
แกนน�ำ

นักเรียน
นักศึกษา
แกนน�ำ

นักเรียน
นักศึกษา
แกนน�ำ

นักเรียน
นักศึกษา
แกนน�ำ

นักเรียน
นักศึกษา
แกนน�ำ

นักเรียน
นักศึกษา
แกนน�ำ

นักเรียน
นักศึกษา
แกนน�ำ

คติพจน์/หลักธรรมประจ�ำห้อง...........................................................................................................
หมายเหตุ ๑. มีรูปภาพคณะท�ำงานทุกคน
๒. พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และต�ำแหน่ง อยู่ด้านล่างรูปภาพ

82

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

บทบาทหน้าที่นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
๑. หัวหน้าห้องเรียน/แผนกวิชา ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ อ�ำนวยการ ก�ำกับดูแล สั่งการ การด�ำเนินงานของทุกฝ่าย
๑.๒ ประสานงาน รายงาน บันทึกและสรุปผลการด�ำเนินงานของทุกฝ่าย
๑.๓ ช่วยดูแลแก้ไข ให้ค�ำปรึกษาข้อปัญหาของเพื่อนๆ และน้องๆ ที่ถูกต้อง
๑.๔ รายงานปัญหา อุปสรรค ความต้องการช่วยเหลือให้ครูประจ�ำชัน้ อาจารย์ทปี่ รึกษา เพือ่ ทราบและแก้ไขปัญหา
๑.๕ ตรวจสอบสมุดบันทึกการปฏิบัติงานและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ รับผิดชอบการดูแลช่วยเหลือ การบ้าน ช่วยสอนและอธิบาย โครงงาน และงานด้านวิชาการ
๒.๒ รับผิดชอบการดูแลและร่วมมือให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์
๒.๓ รับผิดชอบงานด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ รับผิดชอบจัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน/แผนกวิชา
๒.๕ บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. รองหัวหน้าฝ่ายการงาน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๓.๑ รับผิดชอบความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน แผนกวิชา
๓.๒ รับผิดชอบของมีค่า วัสดุ-อุปกรณ์ ภายในห้องเรียน แผนกเรียน และความปลอดภัยภายในห้องเรียน/แผนกวิชา
๓.๓ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ประตู หน้าต่าง หากช�ำรุดแจ้งงานอาคารสถานที่
๓.๔ ตรวจสอบจุดเสี่ยง และมาตรการป้องกันอัคคีภัย อุบัติเหตุทั้งภายในและนอกอาคารสถานที่
๓.๕ บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๖ การด�ำเนินโครงงานป้องกันยาเสพติด
๔. รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๔.๑ รับผิดชอบตรวจสอบการน�ำสารเสพติด ยาเสพติด อาวุธ เข้ามาภายในสถานศึกษา
๔.๒ รับผิดชอบเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ การแต่งกายในกลุ่มเพื่อน
๔.๓ การให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ให้มีทางออกของปัญหาที่ถูกต้อง
๔.๔ การรายงานพฤติกรรมทีไ่ ม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ให้ครูประจ�ำชัน้ อาจารย์ทปี่ รึกษา เฝ้าระวังและช่วยแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๔.๕ บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๕.๑ รับผิดชอบงานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันส�ำคัญ กีฬา วิชาการ ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ รับผิดชอบงานกิจกรรมในห้องเรียน/แผนกวิชา ที่ได้รับมอบหมาย
๕.๓ รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียน/แผนกวิชา ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
๕.๔ ประสานงานระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในการจัดกิจกรรม
๕.๕ บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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บันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว
ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา....................
วันที่........เดือน..........................พ.ศ...........................
___________________
โรงเรียน / สถานศึกษา .........................................
ชั้นประถมศึกษา      มัธยมศึกษา ปีที่...../..........
ระดับ ปวช.      ระดับ ปวส. แผนกเรียน...............ปีที่.....................
บันทึกฝ่ายการเรียน

บันทึกฝ่ายการงาน

บันทึกฝ่ายสารวัตร
นักเรียน

บันทึกฝ่ายกิจกรรม

ลงชื่อ................................... ลงชื่อ................................... ลงชื่อ................................... ลงชื่อ...................................
(                         )
(                         )
(                         )
(                         )
รองฝ่ายการเรียน
รองฝ่ายการงาน
รองฝ่ายสารวัตรนักเรียน
รองฝ่ายกิจกรรม
หมายเหตุ ๑. จัดท�ำเป็นเล่ม ๑ ภาคเรียน ๑ เล่ม
หรือจัดท�ำเป็นแฟ้ม ๑ ภาคเรียน ๑ แฟ้ม
๒. บันทึกการปฏิบัติงานทุกวัน
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ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ..................................................
(
)
หัวหน้าชั้น / หัวหน้าแผนกวิชา
ลงชื่อ..................................................
(
)
ครูประจ�ำชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา
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กระบวนการด�ำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
แผนงาน

กระบวนการ

รายละเอียดการดำ�เนินงาน

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว   
แผนเตรียมการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ทีมบอร์ดนโยบาย) ประกอบด้วย
(ก่อนปิดภาคเรียน)
๑.๑ คณะกรรมการด�ำเนินงาโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะผูบ้ ริหาร
และอบายมุข
มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการมอบนโยบายและน� ำ นโยบาย ไปสู ่
การปฏิบตั เิ พือ่ ให้สถานศึกษามีกระบวนการด�ำเนินงานทีเ่ ข้มแข็ง
๑.๒ คณะกรรมการปฏิบัติการโครงการ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว   
และอบายมุข
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ทีม KM องค์ความรูแ้ ละพัฒนา)
๑.๓ คณะท�ำงานกิจกรรมห้องเรียน สีขาว/
ประกอบด้ ว ย รองผู ้ อ� ำ นวยการที่ รั บ ผิ ด ชอบงานปกครอง
แผนกสีขาว
หัวหน้า ระดับชั้น/แผนก และบุคลากร มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
๒. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนารวบรวม องค์ความรู้และอบรมให้ความรู้จัดท�ำเอกสาร
๓. จัดท�ำแผนปฏิบัติการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๓. แต่งตั้งคณะท�ำงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวทีมงาน
ในห้อง/แผนก ประกอบด้วย ครูประจ�ำชัน้ อาจารย์ทปี่ รึกษา และ
นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวมีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง ๔ ฝ่ายให้แกนน�ำช่วยเหลือเพื่อน
๔. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลงานการด� ำ เนิ น งาน
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวและโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้วย รองผู้อ�ำนวยการ
และคณะบุ ค ลากรมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการประเมิ น ผลการ
ด�ำเนินงานในสถานศึกษา เพื่อประเมินตนเอง
๕. จั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก าร ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตามอย่างจริงจัง ตลอดปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการ
(เปิดภาคเรียน)

๑.
๒.
๓.
๔.

การมอบนโยบาย
พิธีลงนาม MOU
การจัดอบรมแกนน�ำ 
นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำจัดสภาพแวดล้อม
และปฏิบัติการ
๕. ครู อาจารย์ทกุ กลุม่ สาระร่วม ปฏิบตั กิ าร
มอบหมายฝ่ายการเรียน
๖. สมุดบันทึกการปฏิบตั งิ าน ห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว

๑. ผูบ้ ริหารสถานศึกษามอบนโยบายให้คณะผูบ้ ริหาร ครู อาจารย์
นักเรียน นักศึกษา น�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๒. จัดพิธลี งนาม MOU ระหว่างผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูประจ�ำชัน้
ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา
๓. จัดอบรมให้นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการด�ำเนินงานและมอบหมาย   
ความรับผิดชอบทั้ง ๔ ฝ่าย
๔. นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำปฏิบัติการด้วยกระบวนการ PDCA  
จัดห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว จัดประชุมคณะท�ำงานและจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการด�ำเนินงานตลอดปีการศึกษาและด�ำเนินงาน
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แผนงาน

กระบวนการ

รายละเอียดการดำ�เนินงาน
๕. ครู อาจารย์ ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน
ห้ อ งเรี ย นสี ข าว/แผนกสี ข าว โดยมอบหมายงานวิ ชาการ
ให้นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำรับผิดชอบและด�ำเนินการดูแล
ช่วยเหลือเพื่อน
๖. หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าชั้นทั้ง ๔ ฝ่าย จดบันทึกเหตุการณ์
ในการปฏิ บัติ ง านและลงนามรั บรองโดยหั ว หน้ า ชั้ น และ
ครูประจ�ำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามรับรองการปฏิบัติงาน
ทุกวัน

แผนประเมิน
ผลงาน
(ปิดภาคเรียน)
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๑. สถานศึกษาประเมินตนเอง
๒. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ด�ำเนินงาน
๓. แจ้งสถานศึกษาและด�ำเนินการประเมิน
ผลงาน
๔. การประเมิ น ผลงานประกอบด้ ว ย
กระบวนการ ๒ กระบวนการ คือ
๑) เอกสารผลงาน
๒) ผลงานเชิงประจักษ์สภาพห้องเรียน
สีขาว/แผนกสีขาว
๕. การประเมินผลงานโครงการ สถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ประกอบด้วย กระบวนการ ๓ กระบวนการ
คือ
๑) เ อกสารผลงานห้ อ งเรี ย นสี ข าว
แผนกสีขาว ครบทุกห้องทุกแผนก
ระดับดีเด่น
๒) เอกสารผลงานตามยุ ท ธศาสตร์
๕ มาตรการและกลยุทธ์ ๔ ต้อง
๒ ไม่
๓) ผลงานเชิงประจักษ์ การสัมภาษณ์
และการรณรงค์ในสถานศึกษา
๖. ส่งผลการประเมินให้ต้นสังกัด

๑. สถานศึกษาประเมินตนเองแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
๒. หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น ผล
การด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว และโครงการ
สถานศึ ก ษาสี ข าว ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์การประเมิน และมอบหมายหน้าที่แต่ละบุคคล
ที่เป็นกรรมการเพื่อความเป็น เอกภาพ ในการปฏิบัติงาน
๓. หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด แจ้ ง สถานศึ ก ษาและก� ำ หนดเวลา
การประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรมห้ อ งเรี ย นสี ข าว/
แผนกสีขาว
๔. คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาผลงานตามกระบวนการ
ด�ำเนินการที่ก�ำหนด ๒ กระบวนการ คือ
๑) เอกสารผลงานประกอบด้วยแผนปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว ผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆ ค�ำสั่ง ภาพกิจกรรม
เป็นต้น
๒) ผลงานเชิงประจักษ์ สัมภาษณ์นกั เรียน นักศึกษา ดูสภาพ
ห้องเรียน/แผนกการเรียน
๕. คณะกรรมการประเมินผลงานแจ้งสถานศึกษาและก�ำหนดเวลา
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข พิจารณาผลงานจากกระบวนการ ๓ กระบวนการ
คือ
๑) เอกสารผลงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวครบทุกห้อง
และทุกแผนก วิชาในสถานศึกษา (๑๐๐%) ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับดีเด่น
๒) เอกสารผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ ๕ มาตรการ ดั ง นี้
ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้าน
การเฝ้าระวัง ด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
๓) ผลงานเชิงประจักษ์ สัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ 
กรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายหน่วยงานป้องกัน
ยาเสพติด
๖. ส่งผลการประเมินตามขั้นตอนถึงศูนย์อ�ำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา
เห็นชอบ
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กระบวนการ

รายละเอียดการดำ�เนินงาน

แผนติดตาม
๑. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามการ ๑. คณะกรรมการติดตามการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
การดำ�เนินงาน
ด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน
(ภาคเรียนที่ ๑ - ๒)
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ของสถานศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ก�ำหนดติดตาม
๒. สรุปรายงานต้นสังกัด
๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง
๒. สรุปรายงานผลการด�ำเนินงานให้ต้นสังกัดทราบเพื่อพิจารณา
ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานตามกระบวนการที่เข้มแข็ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
แผนงานมาตรการ ๑. เกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ๑. ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวง
ศึกษาธิการ จัดส่งเกียรติบัตรให้ครูประจ�ำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา
เสริมสร้างแรงจูงใจ ๒. พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ
ผ่านการประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดีเด่น
๓. พิจารณาบ�ำเหน็จความชอบ แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นที่ได้รับ ๒. ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวง
โล่เชิดชูเกียรติ
ศึกษาธิการ ประกาศผลงานและจัดพิธมี อบโล่เชิดชูเกียรติเสมา
ป.ป.ส. โครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว ปลอดยาเสพติ ด และ
อบายมุข ระดับดีเด่น
๓. น�ำผลงานเสนอส�ำนักงาน ป.ป.ส. เห็นชอบโควตาบ�ำเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ดีเด่น

หมายเหตุ

๑. ส ถานศึกษาด�ำเนินการแต่งตั้งคณะท�ำงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว หรือโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ�ำนวน ๑ คณะ หรือจ�ำนวน ๒ - ๓ คณะ ตามแต่ละสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม
๒. ก ารด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาด�ำเนินการ
ตามกระบวนการและสามารถปรั บ กระบวนการได้ ส ภาพความเหมาะสมของพื้ น ที่ แ ละบริ บ ท
ของสถานศึกษาที่มีขนาดของสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา ต่างกัน
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กระบวนการดำ�เนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
และกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว

ระยะที่ ๔ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ระดับดีเด่น
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ระยะที่ ๓ ประเมินผลงาน
สถานศึกษา ประเมินกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว

ระยะที่ ๒ ดำ�เนินการตามแผน
นักเรียน นักศึกษาแกนนำ�และครูที่ปรึกษา
ดำ�เนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว

ระยะที่ ๑ จัดทำ�คำ�สั่ง และแผนงาน
ห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว
ฝ่ายการเรียน / ฝ่ายการงาน / ฝ่ายสารวัตรนักเรียน / ฝ่ายกิจกรรม
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แนวทางการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว หมายถึง ห้องเรียน/แผนกวิชาที่ปลอดยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทุกชนิด
โดยมีการด�ำเนินงานของนักเรียนแกนน�ำ  ๔ ฝ่ายในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ของสมาชิกในห้องเรียน/แผนกวิชา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข
ด้วยสภาพของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีความแตกต่างตามพื้นที่ ตั้งแต่จ�ำนวนนักเรียน
นักศึกษา สภาพอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพือ่ ให้การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวเป็น
ไปตามสภาพของสถานศึกษาทีม่ คี วามแตกต่างกัน ศูนย์อำ� นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ก�ำหนดให้มีการประเมินสถานศึกษาที่มีผลด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว เป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ ระดับประถมศึกษา
- ขนาดเล็ก มีนักเรียนต�่ำกว่า ๑๒๐ คน ด�ำเนินการห้องเรียนสีขาวอย่างน้อย ๑ ห้องเรียน
- ขนาดกลาง มีนักเรียนจ�ำนวน ๑๒๐ - ๖๐๐ คน ด�ำเนินการห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน
- ขนาดใหญ่ (รวมใหญ่พิเศษ) มีนักเรียนตั้งแต่จ�ำนวน ๖๐๑ คนขึ้นไป ด�ำเนินการห้องเรียนสีขาว
ทุกห้องเรียน
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา
- ขนาดเล็ก มีนักเรียนต�่ำกว่า ๕๐๐ คน ด�ำเนินการห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน
- ขนาดกลาง มีนักเรียนจ�ำนวน ๕๐๐ - ๑,๔๙๙ คน ด�ำเนินการห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน
- ขนาดใหญ่ (รวมใหญ่พเิ ศษ) มีนกั เรียนตัง้ แต่จำ� นวน ๑,๕๐๐ คนขึน้ ไป ด�ำเนินการห้องเรียนสีขาว
ทุกห้องเรียน
๒. ระดับอาชีวศึกษา ด�ำเนินการแผนกเรียนทุกแผนกวิชา
๓. ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ด�ำเนินการห้องเรียนสีขาว จ�ำนวน
๑ ห้องเรียน ที่ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต/อ�ำเภอ (กศน.เขต/อ�ำเภอ)
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�ำหนดแนวทางการประเมิน
มาตรฐาน จ�ำนวน ๕ ฝ่าย ๒๐ รายการประเมิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว โดยมีคณะกรรมการประเมินโดยสถานศึกษาด�ำเนินการดังนี้
ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ดังนี้
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็น ประธาน
๒) ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนผู้ปกครองเครือข่าย เป็น กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานราชการในชุมชน/ผู้น�ำชุมชน/ผู้น�ำศาสนา
เป็น กรรมการ
๔) หัวหน้าระดับ/แผนก/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็น กรรมการ
๕) รองผู้บริหารสถานศึกษา
เป็น กรรมการและเลขานุการ
๖) บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เป็น กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
		
หมายเหตุ คณะกรรมการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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มาตรฐานและรายการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
ประกอบด้วยมาตรฐาน ๕ ฝ่าย ๒๐ รายการประเมิน ดังนี้
๑. มาตรฐานฝ่ายการเรียน (๒๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๔ รายการประเมิน ดังนี้  
๑) มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการของห้องเรียน/แผนกวิชา (๕ คะแนน)
๒) ทีมงานแกนน�ำมีกระบวนการช่วยเหลือเพื่อนฝ่ายวิชาการของห้องเรียน/แผนกวิชา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน (๕ คะแนน)
๓) ทีมงานแกนน�ำจัดท�ำแหล่งเรียนรู้/มุมความรู้/ป้ายนิเทศในห้องเรียน/แผนกวิชาและโครงงานป้องกัน
ยาเสพติดโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ (๕ คะแนน)
๔) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาทุกคนในห้องเรียน/แผนกวิชา (๕ คะแนน)
๒. มาตรฐานฝ่ายการงาน (๒๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๔ รายการประเมิน ดังนี้
๑) มีการจัดตัง้ ทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบการด�ำเนินงานฝ่ายการงานของห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (๕ คะแนน)
๒) ทีมงานแกนน�ำดูแลพื้นที่ภายในห้องเรียน/แผนกวิชาและรอบห้องเรียน/แผนกวิชา (๕ คะแนน)
๓) ทีมงานแกนน�ำดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในห้องเรียน/แผนกวิชา (๕ คะแนน)
๔) ทีมงานแกนน�ำจัดท�ำสมุดบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวในการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ฝ่าย
ตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (๕ คะแนน)
๓. มาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน (๒๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๔ รายการประเมิน ดังนี้
๑) มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนในห้องเรียน/แผนกวิชา (๕ คะแนน)
๒) ทีมงานแกนน�ำมีกระบวนการด�ำเนินงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนในห้องเรียน/แผนกวิชา (๕ คะแนน)
๓) ทีมงานแกนน�ำมีการก�ำหนดมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรมเสีย่ งของนักเรียน/นักศึกษาในห้องเรียน/
แผนกวิชา (๕ คะแนน)
๔) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาของห้องเรียน/แผนกวิชา (๕ คะแนน)
๔. มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๔ รายการประเมิน ดังนี้
๑) มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบงานฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียน/แผนกวิชา โครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ โครงงานป้องกันยาเสพติด (๕ คะแนน)
๒) ทีมงานแกนน�ำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในห้องเรียน/แผนกวิชาโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
โครงงานป้องกันยาเสพติด (๕ คะแนน)
๓) ที ม งานแกนน� ำ ให้ ค วามร่ ว มมื อ การจั ด กิ จ กรรมในสถานศึ ก ษาโครงการโรงเรี ย นปลอดบุ ห รี่
โครงงานป้องกันยาเสพติด (๕ คะแนน)
๔) ทีมงานแกนน�ำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษาและโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
โครงงานป้องกันยาเสพติด (๕ คะแนน)
๕. มาตรฐานฝ่ายโครงงาน (๒๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๒ รายการประเมิน ดังนี้
๑) โครงงานป้องกันยาเสพติด (๑๐ คะแนน)
๒) โครงงานโรงเรียนปลอดบุหรี่/โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (๑๐ คะแนน)
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สรุปผลการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
คะแนน
ต�่ำกว่า ๖๐
๖๐ - ๖๙
๗๐ - ๗๙
๘๐ - ๘๙
๙๐ - ๑๐๐

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเด่น

หมายเหตุ ผลการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ประกอบด้วย ผลงานด้านเอกสารและผลงาน
เชิงประจักษ์ จ�ำนวน ๑๐๐ คะแนน

การด�ำเนินการและเกณฑ์การตัดสิน

๑. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานโดยให้พิจารณาบุคลากรในสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการ
ในการประเมินตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
๒. ให้สถานศึกษาแจ้งครูที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งผลการด�ำเนินงานห้องเรียน/แผนกสีขาวเข้าร่วม
ประกวดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ตามความพร้อมของสถานศึกษา ซึง่ ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวทีจ่ ะได้รบั
เกียรติบัตรต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเด่น
๓. ให้สถานศึกษารายงานผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเด่น
ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่ทราบผลการประเมินภายในเวลาเดือนกันยายน ภาคเรียนที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์
ภาคเรียนที่ ๒ ของทุกปีการศึกษา
๔. สถานศึกษาทีไ่ ด้ดำ� เนินงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน   อย่างต่อเนือ่ งและ
มีผลการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดระดับพืน้ ทีท่ ราบผลการประเมิน
เพื่อรายงานให้องค์กรหลัก/หน่วยงานต้นสังกัด และศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่ ครูที่ปรึกษา นักเรียนและนักศึกษาแกนน�ำในระดับประเทศต่อไป

ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จด้านกิจกรรมห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว
ห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว
ระดับดีเด่น (๑๐๐ คะแนน)
ฝ่ายการเรียน
( ๒๐ คะแนน)
ผลสัมฤทธิ์
ด้านการศึกษาดีขึ้น

ฝ่ายการงาน
(๒๐ คะแนน)
ห้องเรียน/แผนกวิชา
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยขึ้น

ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
(๒๐ คะแนน)
พฤติกรรมเสี่ยง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ฝ่ายกิจกรรม
(๒๐ คะแนน)
พฤติกรรมมีจิตสาธารณะ

ฝ่ายโครงงาน
(๒๐ คะแนน)
พฤติกรรมไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
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การน�ำเสนอผลงานประกอบการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
การเสนอผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว เป็นการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ในภาคเรียนที่ ๑ - ๒ ของปีการศึกษาที่ผ่านมา การประเมินจากเอกสารจึงจ�ำเป็นต้องมีรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่
ของนักเรียน นักศึกษา แกนน�ำทั้ง ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
และการด�ำเนินงานการบริหารจัดการ โดยมีหัวหน้าชั้น และครูประจ�ำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแลการท�ำงาน
ในห้องเรียน/แผนกวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้ก�ำหนดคะแนนการจัดท�ำเอกสารผลงานกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวและผลงานเชิงประจักษ์ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว จ�ำนวน ๑๐๐ คะแนน
ดังต่อไปนี้
๑. ผลคะแนนลงพื้นที่ประกอบด้วย ผลงานด้านเอกสารห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ทุกห้องเรียน/
แผนกวิชา (๗๐ คะแนน)
- บทที่ ๑ ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (๑๕ คะแนน)
- บทที่ ๒ แผนผังโครงสร้างห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว และคติพจน์ประจ�ำห้องเรียน/แผนกวิชา
ทุกห้องเรียน/แผนกวิชา (๑๐ คะแนน)
- บทที่ ๓ โครงงานป้องกันยาเสพติดทุกห้องเรียน/แผนกวิชา (๑๕ คะแนน)
- บทที่ ๔ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี/่ โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ทุกห้องเรียน/แผนกวิชา (๑๕ คะแนน)
- บทที่ ๕ สมุดบันทึกการปฏิบตั งิ านนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำทุกห้องเรียน/แผนกวิชา ภาคเรียนที่ ๑-๒
(๑๐ คะแนน)
- บทที่ ๖ แบบการประเมินการด�ำเนินงานระดับดีเด่นทุกห้องเรียน/แผนกเรียนแบบห้องเรียนสีขาว
และ ๒ แบบ แผนกสีขาว ๑ และ ๒ ทุกห้องเรียนและแผนกวิชา (๑๐ คะแนน)
- บทที่ ๗ ภาพกิจกรรม (๕ คะแนน)
๒. ผลคะแนนลงพื้นที่ประกอบด้วย ผลงานเชิงประจักษ์ (๓๐ คะแนน)
- สภาพห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว มีแหล่งเรียนรู้ แผนผัง โครงสร้าง คติธรรมประจ�ำห้อง (๑๐ คะแนน)
- สัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ การปฏิบัติงาน ๔ ฝ่ายของห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (๑๐ คะแนน)
- การมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ ทุกกลุ่มสาระและบุคลากรทุกฝ่าย (๑๐ คะแนน)
๓. การประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
		 ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท�ำแบบประเมินผล
การด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ให้เหมาะสมตามบริบทและสภาพปัญหาของสถานศึกษา ดังนี้
๑. การประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน ด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์
(๑๐๐ คะแนน)
			- สถานศึกษาในสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
			- สถานศึกษาในสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒. การประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน ด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์
(๑๐๐ คะแนน)
			- สถานศึกษาในสังกัด ส�ำนักงานส่งเริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. การประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมแผนกสีขาว ด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ (๑๐๐ คะแนน)
			- สถานศึกษาในสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แบบประเมินผลการด�ำเนินงาน
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓. ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๔. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ห้องเรียนสีขาว ๑

แบบประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา........................
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง...............................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร...............................E-mail :......................................................................
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด...........................คน จ�ำนวนห้องเรียนทั้งหมด................................ห้อง
๑.๒ ข้อมูลห้องเรียนสีขาว
ห้องเรียนระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่.......................... ห้องที่. .....................................
ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่................ ห้องที่. .....................................
ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่............ ห้องที่. .....................................
จ�ำนวนนักเรียน ในห้องเรียนทั้งหมด.........คน จ�ำนวนนักเรียน นักเรียนแกนน�ำ ๔ ฝ่าย........คน
ชื่อ – นามสกุล ครูที่ปรึกษา/ครูประจ�ำชั้น.............................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล หัวหน้าห้องเรียน...........................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียน........................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้าห้องฝ่ายการงาน..........................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้าห้องฝ่ายสารวัตรนักเรียน............................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้าห้องฝ่ายกิจกรรม.........................................................................................................
๑.๓ ค�ำชี้แจงการประเมิน
๑.๓.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�ำเนินการห้องเรียนสีขาวทุกห้อง
๑.๓.๒ ให้ผู้ประเมินท�ำเครื่องหมาย X ในช่องคะแนนการประเมินผลที่ปฏิบัติและสรุปรวมคะแนนในแต่ละมาตรฐาน
๑.๓.๓ ให้ผู้ประเมินสรุปผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแล้วคิดเป็นระดับคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ต�่ำกว่า ๖๐
ปรับปรุง
๖๐ - ๖๙
พอใช้
๗๐ - ๗๙
ดี
๘๐ - ๘๙
ดีมาก
๙๐ - ๑๐๐
ดีเด่น
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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ตอนที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน
๑. มาตรฐานฝ่ายการเรียน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๑.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบ
งานฝ่ายการเรียนของ ห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙
ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙
ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๘๐ – ๘๙
ผลการด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐

ผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์หอ้ งเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ห้องเรียนทั้งหมด.................................. ห้อง
ห้องเรียนสีขาวดีเด่น............................ ห้อง
คิดเป็นร้อยละ......................................

๑.๒ ทีมงานแกนน�ำมีกระบวนการช่วยเหลือ
เพื่อนฝ่ายการเรียนของห้องเรียนเพื่อ
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในกิจกรรมการ
เรียนการสอน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมาย เช่น การส่งงาน
กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน เช่น การบ้าน
กิจกรรมด้านโครงงาน
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม หรือ ให้ค�ำปรึกษา
กิจกรรมด้านวิชาการ

๑.๓ ทีมงานแกนน�ำจัดท�ำแหล่งเรียนรู้/
มุมความรู้/ป้ายนิเทศในห้องเรียน
และโครงงานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีการจัดบอร์ด/ป้ายนิเทศในห้องเรียน
มีการจัดท�ำโครงงานป้องกันยาเสพติด
มีการจัดหา/จัดท�ำสื่อในห้องเรียน
มีการจัดมุมให้ความรู้ในห้องเรียน
มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามสถานการณ์ปัจจุบัน

๑.๔ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ทุกคนในห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

ผลการเรียนเฉลี่ยต�่ำกว่า ๑.๐๐
ผลการเรียนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๑.๙๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๔๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนราย ห้องเรียน
ปีการศึกษา.............................................
ผลการเรียนเฉลี่ย....................................

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายการเรียน
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๒. มาตรฐานฝ่ายการงาน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

๒.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบ
งานฝ่ายการงานของห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน

๒.๒ ที ม งานแกนน� ำ ดู แ ลพื้ น ที่ ภ ายใน
ห้องเรียนและรอบห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พื้นแผนกเรียน
ฝาผนัง ฝ้า เพดาน กระดานด�ำ
โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ท�ำความสะอาด
ประตู หน้าต่าง ระเบียงหน้าห้อง
มคี ติพจน์และแผนผังนักเรียนแกนน�ำ ๔ ฝ่าย
หน้าห้องเรียน

๒.๓ ทีมงานแกนน�ำดูแลทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยในห้องเรียนด�ำเนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และ
โครงงานป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑. จ ดั ท�ำโครงการโรงเรียนปลอดบุหรีแ่ ละโครงงาน
ป้องกันยาเสพติด
๒. เสนอโครงการ/โครงงานให้ครูประจ�ำชั้น
๓. อนุมัติโครงการ/โครงงาน
๔. ด�ำเนินจัดกิจกรรม
๕. สรุปผลการด�ำเนินงาน

๒.๔ ที ม งานแกนน� ำ จั ด ท� ำ สมุ ด บั น ทึ ก
กิ จ กรรมห้ อ งเรี ย นสี ข าวในการ
ปฏิบตั งิ านทัง้ ๔ ฝ่าย ตามโครงสร้าง
ห้องเรียนสีขาว
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายการเรียนทุกวัน
๒. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายการงานทุกวัน
๓. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ทุกวัน
๔. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายกิจกรรมทุกวัน
๕. อาจารย์ทปี่ รึกษาลงนามก�ำกับในสมุดบันทึก
กิจกรรมทุกวัน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายการงาน
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๓. มาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๓.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบงาน
ฝ่ายสารวัตรนักเรียนใน ห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงาน

๓.๒ ทีมงานแกนน�ำมีกระบวนการด�ำเนินงาน
ฝ่ายสารวัตรนักเรียนในห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีการส�ำรวจพฤติกรรมเสีย่ งของเพือ่ นในห้องเรียน
จัดท�ำข้อมูลพฤติกรรมเสีย่ งของเพือ่ นในห้องเรียน
รายงานข้อมูลให้ครูที่ปรึกษาทราบ
ครูที่ปรึกษาแก้ปัญหา
รายงานฝ่ายกิจการนักเรียนของสถานศึกษาทราบ

๓.๓ ที ม งานแกนน� ำ มี ก ารก� ำ หนดมาตรการ
ในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
ในห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มาตรการแก้ปัญหาการมาสาย/ไม่เข้าเรียน
มาตรการแก้ปัญหาการแต่งกายไม่ถูกระเบียบ
มาตรการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด /ยาเสพติด
มาตรการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท
มาตรการแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงด้านอื่น ๆ

๓.๔ มี ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
ห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา
กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมแนะแนวให้ค�ำปรึกษา
มีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
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๔. มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๔.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบงาน
ฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียน และโครงการ
โรงเรี ย น ปลอดบุ ห รี่ โครงงานป้ อ งกั น
ยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน

๔.๒ ทีมงานแกนน�ำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ภายในห้องเรียน และโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ โครงงานป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมโครงงานป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
กิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

๔.๓ ทีมงานแกนน�ำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม
ในสถานศึ ก ษา และโครงการโรงเรี ย น
ปลอดบุหรี่ โครงงานป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมด้านกีฬา
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมด้านวิชาการ
กิจกรรมรณรงค์ในวันส�ำคัญต่าง ๆ
กิจกรรมด้านยาเสพติดและอบายมุข

๔.๔ ทีมงานแกนน�ำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม
นอกสถานศึกษา และโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ โครงงานป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
กิจกรรมร่วมกับชุมชน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายกิจกรรม
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๕. มาตรฐานฝ่ายโครงงาน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๕.๑ โครงงานป้องกันยาเสพติด
(๑๐ คะแนน)

๒
๔
๖
๘
๑๐

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑. มี โ ครงงานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และกิ จ กรรม
ห้องเรียนสีขาว
๒. มี ค ณะท� ำ งานกิ จ กรรมห้ อ งเรี ย นสี ข าวและ
โครงงานป้องกันยาเสพติด
๓. มีการด�ำเนินงานโครงงานป้องกันยาเสพติด
๔. มีการก�ำกับ ติดตามประเมินผล
๕. รายงานผลการด�ำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด

๕.๒ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่/
สถานศึกษาปลอดบุหรี่
(๑๐ คะแนน)

๒
๔
๖
๘
๑๐

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
มีแผนงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ
มีการก�ำกับติดตาม ประเมินผล
มีการรายงานผลการด�ำเนินงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายโครงงาน
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ห้องเรียนสีขาว ๒

สรุปการประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา.......................

สถานศึกษา..............................................................สังกัด...........................................................
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นประถมศึกษาปีที่.......................... ห้องที่..................
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่................ ห้องที่..................
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่............ห้องที่..................

มาตรฐานที่
๑. ด้านฝ่ายการเรียน (๒๐ คะแนน)

ตัวบ่งชี้
๑
๒
๓
๔

๒. ด้านฝ่ายการงาน (๒๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๓. ด้านฝ่ายสารวัตรนักเรียน (๒๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๔. ด้านฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๕. ด้านฝ่ายโครงงาน (๒๐ คะแนน)

๑
๒

สรุปผลการประเมิน

ระดับปรับปรุง ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙

(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการประเมิน
(.............................................)
ต�ำแหน่ง ................................................

คะแนนเต็ม
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๑๐
๑๐
รวมคะแนน
รวมทั้งหมด (๑๐๐ คะแนน)

ระดับพอใช้ ร้อยละ ๖๐-๖๙
ระดับดีมาก ร้อยละ ๘๐-๘๙

คะแนนที่ได้

ระดับดีเด่น ร้อยละ ๙๐-๑๐๐

(ลงชื่อ)................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(.............................................)
ต�ำแหน่ง ................................................

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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ห้องเรียนสีขาว ๑

แบบประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา........................
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง...............................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร...............................E-mail :......................................................................
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด...........................คน จ�ำนวนห้องเรียนทั้งหมด................................ห้อง
๑.๒ ข้อมูลห้องเรียนสีขาว
ห้องเรียนระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่.......................... ห้องที่. .....................................
ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่................ ห้องที่. .....................................
ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่............ ห้องที่. .....................................
จ�ำนวนนักเรียน ในห้องเรียนทั้งหมด.........คน จ�ำนวนนักเรียน นักเรียนแกนน�ำ ๔ ฝ่าย........คน
ชื่อ – นามสกุล ครูที่ปรึกษา/ครูประจ�ำชั้น.............................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล หัวหน้าห้องเรียน...........................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียน........................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้าห้องฝ่ายการงาน..........................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้าห้องฝ่ายสารวัตรนักเรียน............................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้าห้องฝ่ายกิจกรรม.........................................................................................................
๑.๓ ค�ำชี้แจงการประเมิน
๑.๓.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�ำเนินการห้องเรียนสีขาวทุกห้อง
๑.๓.๒ ให้ผู้ประเมินท�ำเครื่องหมาย X ในช่องคะแนนการประเมินผลที่ปฏิบัติและสรุปรวมคะแนนในแต่ละมาตรฐาน
๑.๓.๓ ให้ผู้ประเมินสรุปผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแล้วคิดเป็นระดับคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ต�่ำกว่า ๖๐
ปรับปรุง
๖๐ - ๖๙
พอใช้
๗๐ - ๗๙
ดี
๘๐ - ๘๙
ดีมาก
๙๐ - ๑๐๐
ดีเด่น
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ตอนที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน
๑. มาตรฐานฝ่ายการเรียน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๑.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบ
งานฝ่ายการเรียนของ ห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑. มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงาน
๒. มีบนั ทึกการประชุมวางแผน
๓. มีบนั ทึกการปฏิบตั งิ าน
๔. มีการติดตามประเมินผล
๔. สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน

๑.๒ ทีมงานแกนน�ำมีกระบวนการช่วยเหลือ
เพื่อนฝ่ายการเรียนของห้องเรียนเพื่อ
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในกิจกรรมการ
เรียนการสอน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีแผนกเรียน
ฝาผนัง ฝ้า เพดาน กระดานด�ำ
โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ท�ำความสะอาด
ประตู หน้าต่าง ระเบียงหน้าห้อง
มีคติพจน์และแผนผังนักเรียนแกนน�ำ ๔ ฝ่าย
หน้าห้องเรียน

๑.๓ ทีมงานแกนน�ำจัดท�ำแหล่งเรียนรู้/
มุมความรู้/ป้ายนิเทศในห้องเรียน
และโครงงานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีการจัดบอร์ด/ป้ายนิเทศในห้องเรียน
มีการจัดท�ำโครงงานป้องกันยาเสพติด
มีการจัดหา/จัดท�ำสื่อในห้องเรียน
มีการจัดมุมให้ความรู้ในห้องเรียน
มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามสถานการณ์ปัจจุบัน

๑.๔ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ทุกคนในห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

ผลการเรียนเฉลี่ยต�่ำกว่า ๑.๐๐
ผลการเรียนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๑.๙๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๔๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนราย ห้องเรียน
ปีการศึกษา.............................................
ผลการเรียนเฉลี่ย....................................

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายการเรียน
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๒. มาตรฐานฝ่ายการงาน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน

รายการ

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

๒.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบ
งานฝ่ายการงานของห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน

๒.๒ ที ม งานแกนน� ำ ดู แ ลพื้ น ที่ ภ ายใน
ห้องเรียนและรอบห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พื้นแผนกเรียน
ฝาผนัง ฝ้า เพดาน กระดานด�ำ
โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ท�ำความสะอาด
ประตู หน้าต่าง ระเบียงหน้าห้อง
มคี ติพจน์และแผนผังนักเรียนแกนน�ำ ๔ ฝ่าย
หน้าห้องเรียน

๒.๓ ทีมงานแกนน�ำดูแลทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยในห้องเรียนด�ำเนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และ
โครงงานป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑. จ ดั ท�ำโครงการโรงเรียนปลอดบุหรีแ่ ละโครงงาน
ป้องกันยาเสพติด
๒. เสนอโครงการ/โครงงานให้ครูประจ�ำชั้น
๓. อนุมัติโครงการ/โครงงาน
๔. ด�ำเนินจัดกิจกรรม
๕. สรุปผลการด�ำเนินงาน

๒.๔ ที ม งานแกนน� ำ จั ด ท� ำ สมุ ด บั น ทึ ก
กิ จ กรรมห้ อ งเรี ย นสี ข าวในการ
ปฏิบตั งิ านทัง้ ๔ ฝ่าย ตามโครงสร้าง
ห้องเรียนสีขาว
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายการเรียนทุกวัน
๒. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายการงานทุกวัน
๓. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ทุกวัน
๔. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายกิจกรรมทุกวัน
๕. อาจารย์ทปี่ รึกษาลงนามก�ำกับในสมุดบันทึก
กิจกรรมทุกวัน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายการงาน

104

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๓.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบงาน
ฝ่ายสารวัตรนักเรียนในห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงาน

๓.๒ ทีมงานแกนน�ำมีกระบวนการด�ำเนินงาน
ฝ่ายสารวัตรนักเรียนในห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีการส�ำรวจพฤติกรรมเสีย่ งของเพือ่ นในห้องเรียน
จัดท�ำข้อมูลพฤติกรรมเสีย่ งของเพือ่ นในห้องเรียน
รายงานข้อมูลให้ครูที่ปรึกษาทราบ
ครูที่ปรึกษาแก้ปัญหา
รายงานฝ่ายกิจการนักเรียนของสถานศึกษาทราบ

๓.๓ ที ม งานแกนน� ำ มี ก ารก� ำ หนดมาตรการ
ในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
ในห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มาตรการแก้ปัญหาการมาสาย/ไม่เข้าเรียน
มาตรการแก้ปัญหาการแต่งกายไม่ถูกระเบียบ
มาตรการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด /ยาเสพติด
มาตรการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท
มาตรการแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงด้านอื่น ๆ

๓.๔ มี ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
ห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา
กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมแนะแนวให้ค�ำปรึกษา
มีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๔. มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๔.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบงาน
ฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียน และโครงการ
โรงเรี ย นปลอดบุ ห รี่ โครงงานป้ อ งกั น
ยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน

๔.๒ ทีมงานแกนน�ำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ภายในห้องเรียน และโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ โครงงานป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมโครงงานป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
กิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

๔.๓ ทีมงานแกนน�ำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม
ในสถานศึ ก ษา และโครงการโรงเรี ย น
ปลอดบุหรี่ โครงงานป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมด้านกีฬา
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมด้านวิชาการ
กิจกรรมรณรงค์ในวันส�ำคัญต่าง ๆ
กิจกรรมด้านยาเสพติดและอบายมุข

๔.๔ ทีมงานแกนน�ำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม
นอกสถานศึกษา และโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ โครงงานป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
กิจกรรมร่วมกับชุมชน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายกิจกรรม
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๕. มาตรฐานฝ่ายโครงงาน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๕.๑ โครงงานป้องกันยาเสพติด
(๑๐ คะแนน)

๒
๔
๖
๘
๑๐

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑. มี โ ครงงานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และกิ จ กรรม
ห้องเรียนสีขาว
๒. มี ค ณะท� ำ งานกิ จ กรรมห้ อ งเรี ย นสี ข าวและ
โครงงานป้องกันยาเสพติด
๓. มีการด�ำเนินงานโครงงานป้องกันยาเสพติด
๔. มีการก�ำกับ ติดตามประเมินผล
๕. รายงานผลการด�ำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด

๕.๒ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่/
สถานศึกษาปลอดบุหรี่
(๑๐ คะแนน)

๒
๔
๖
๘
๑๐

มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการดำ�เนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
มีแผนงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ
มีการก�ำกับติดตาม ประเมินผล
มีการรายงานผลการด�ำเนินงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายโครงงาน

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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ห้องเรียนสีขาว ๒

สรุปการประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา.......................

สถานศึกษา..............................................................สังกัด...........................................................
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นประถมศึกษาปีที่.......................... ห้องที่..................
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่................ ห้องที่..................
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่............ห้องที่..................

มาตรฐานที่
๑. ด้านฝ่ายการเรียน (๒๐ คะแนน)

ตัวบ่งชี้
๑
๒
๓
๔

๒. ด้านฝ่ายการงาน (๒๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๓. ด้านฝ่ายสารวัตรนักเรียน (๒๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๔. ด้านฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๕. ด้านฝ่ายโครงงาน (๒๐ คะแนน)

๑
๒

สรุปผลการประเมิน

ระดับปรับปรุง ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙

(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการประเมิน
(.............................................)
ต�ำแหน่ง ................................................
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คะแนนเต็ม
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๑๐
๑๐
รวมคะแนน
รวมทั้งหมด (๑๐๐ คะแนน)

ระดับพอใช้ ร้อยละ ๖๐-๖๙
ระดับดีมาก ร้อยละ ๘๐-๘๙

คะแนนที่ได้

ระดับดีเด่น ร้อยละ ๙๐-๑๐๐

(ลงชื่อ)................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(.............................................)
ต�ำแหน่ง ................................................

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

ห้องเรียนสีขาว ๑

แบบประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา........................
สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (***ห้องเรียน ๑ แบบประเมิน***)
๑.๑ ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง...............................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร...............................E-mail :......................................................................
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด...........................คน จ�ำนวนห้องเรียนทั้งหมด................................ห้อง
๑.๒ ข้อมูลห้องเรียนสีขาว
ห้องเรียนระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่.......................... ห้องที่. .....................................
ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่................ ห้องที่. .....................................
ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่............ ห้องที่. .....................................
จ�ำนวนนักศึกษา ในห้องเรียน.........คน จ�ำนวนนักศึกษา นักศึกษาแกนน�ำ ๔ ฝ่าย........คน
ชื่อ – นามสกุล ครูประจ�ำห้อง.............................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล หัวหน้าห้องเรียน...........................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียน........................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้าห้องฝ่ายการงาน..........................................................................................................
ชือ่ – นามสกุล รองหัวหน้าห้องฝ่ายสารวัตรนักเรียน...............................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้าห้องฝ่ายกิจกรรม.........................................................................................................
๑.๓ ค�ำชี้แจงการประเมิน
๑.๓.๑ ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด�ำเนินการห้องเรียนสีขาวทุกห้อง
๑.๓.๒ ให้ผู้ประเมินท�ำเครื่องหมาย X ในช่องคะแนนการประเมินผลที่ปฏิบัติและสรุปรวมคะแนนในแต่ละมาตรฐาน
๑.๓.๓ ให้ผู้ประเมินสรุปผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแล้วคิดเป็นระดับคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์
การประเมิน ดังนี้
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ต�่ำกว่า ๖๐
ปรับปรุง
๖๐ - ๖๙
พอใช้
๗๐ - ๗๙
ดี
๘๐ - ๘๙
ดีมาก
๙๐ - ๑๐๐
ดีเด่น
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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ตอนที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน
๑. มาตรฐานฝ่ายการเรียน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๑.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบ
งานฝ่ายวิชาการของห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน

๑.๒ ทีมงานแกนน�ำมีกระบวนการช่วยเหลือ
เพื่ อ นฝ่ า ยวิ ช าการของแผนกเพื่ อ
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในกิจกรรมการ
เรียนการสอน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมาย เช่น การส่งงาน
กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน เช่น การบ้าน
กิจกรรมด้านโครงงาน
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม หรือให้ค�ำปรึกษา
กิจกรรมด้านวิชาการ

๑.๓ ทีมงานแกนน�ำจัดท�ำแหล่งเรียนรู้/
มุมความรู้/ป้ายนิเทศในห้องเรียน
และโครงงานป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีการจัดบอร์ด/ป้ายนิเทศในห้องเรียน
มีการจัดท�ำโครงงานป้องกันยาเสพติด
มีการจัดหา/จัดท�ำสื่อในห้องเรียน
มีการจัดมุมให้ความรู้ในห้องเรียน
มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามสถานการณ์ปัจจุบัน

๑.๔ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา
ทุกคนในห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

ผลการเรียนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๑.๙๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๔๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๒.๙๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนราย ห้องเรียน
ปีการศึกษา.............................................
ผลการเรียนเฉลี่ย....................................

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายการเรียน
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๒. มาตรฐานฝ่ายการงาน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๒.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบ
งานฝ่ายการงานของห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน

๒.๒ ที ม งานแกนน� ำ ดู แ ลพื้ น ที่ ภ ายใน
ห้องเรียนและรอบห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พื้นแผนกเรียน
ฝาผนัง ฝ้า เพดาน กระดานด�ำ
โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ท�ำความสะอาด
ประตู หน้าต่าง ระเบียงหน้าห้อง
มีคติพจน์และแผนผังนักศึกษาแกนน�ำ
๔ ฝ่ายหน้าห้อง/แผนก

๒.๓ ทีมงานแกนน�ำดูแลทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยในห้องเรียนด�ำเนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และ
โครงงานป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑. จ ัดท�ำโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และโครงงาน
ป้องกันยาเสพติด
๒. เสนอโครงการ/โครงงานให้ครูประจ�ำชั้น
๓. อนุมัติโครงการ/โครงงาน
๔. ด�ำเนินจัดกิจกรรม
๕. สรุปผลการด�ำเนินงาน

๒.๔ ที ม งานแกนน� ำ จั ด ท� ำ สมุ ด บั น ทึ ก
กิ จ กรรมห้ อ งเรี ย นสี ข าวในการ
ปฏิบตั งิ านทัง้ ๔ ฝ่าย ตามโครงสร้าง
ห้องเรียนสีขาว
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายการเรียนทุกวัน
บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายการงาน ทุกวัน
บันทึกการปฏิบตั งิ านฝ่ายสารวัตรนักศึกษาทุกวัน
บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายกิจกรรมทุกวัน
อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาลงนามก� ำ กั บ ในสมุ ด บั น ทึ ก
กิจกรรมทุกวัน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายการงาน
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๓. มาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๓.๑ มี ก ารจั ด ตั้ ง ที ม งานแกนน� ำ รั บ ผิ ด
ชอบงานฝ่ า ยสารวั ต รนั ก เรี ย น/
ห้องเรียน (๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงาน

๓.๒ ทีมงานแกนน�ำมีกระบวนการด�ำเนินงาน
ฝ่ายสารวัตรนักเรียนของห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีการส�ำรวจพฤติกรรมเสีย่ งของเพือ่ นในห้องเรียน
จัดท�ำข้อมูลพฤติกรรมเสีย่ งของเพือ่ นในห้องเรียน
รายงานข้อมูลให้ครูที่ปรึกษาทราบ
ครูที่ปรึกษาแก้ปัญหา
รายงานฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถานศึกษาทราบ

๓.๓ ที ม งานแกนน� ำ มี ก ารก� ำ หนด
มาตรการในการแก้ ไขพฤติ ก รรม
เสี่ ย งของนั ก ศึ ก ษาห้ อ งเรี ย น (๕
คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มาตรการแก้ปัญหาการมาสาย/ไม่เข้าเรียน
มาตรการแก้ปัญหาการแต่งกายไม่ถูกระเบียบ
มาตรการแก้ปญ
ั หาการใช้สารเสพติด /ยาเสพติด
มาตรการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท
มาตรการแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงด้านอื่น ๆ

๓.๔ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
ของห้องเรียน (๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
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๔. มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๔.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบ
งานฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน

๔.๒ ทีมงานแกนน�ำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ภายในห้องเรียน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมโครง’KO ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
กิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

๔.๓ ทีมงานแกนน�ำให้ความร่วมมือการ
จัดกิจกรรมในสถานศึกษา
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมด้านกีฬา
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมด้านวิชาการ
กิจกรรมรณรงค์ในวันส�ำคัญต่างๆ
กิจกรรมด้านยาเสพติดและอบายมุข

๔.๔ ทีมงานแกนน�ำให้ความร่วมมือการ
จัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
กิจกรรมร่วมกับชุมชน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายกิจกรรม
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๕. มาตรฐานฝ่ายโครงงาน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๕.๑ โครงการป้องกันยาเสพติด
(๑๐ คะแนน)

๒
๔
๖
๘
๑๐

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑. มี โ ครงงานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และกิ จ กรรม
ห้องเรียนสีขาว
๒. มีคณะท�ำงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและโครงงาน
ป้องกันยาเสพติด
๓. มีการด�ำเนินงานโครงงานป้องกันยาเสพติด
๔. มีการก�ำกับ ติดตามประเมินผล
๕. รายงานผลการด�ำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด

๕.๒ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
(๑๐ คะแนน)

๒
๔
๖
๘
๑๐

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
มีแผนงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ
มีการก�ำกับ ติดตามประเมินผล
มีการรายงานผลการด�ำเนินงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายโครงงาน
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ห้องเรียนสีขาว ๒

สรุปการประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา.......................

สถานศึกษา..............................................................สังกัด...........................................................
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่.......................... ห้องที่..................
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่................ ห้องที่..................
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่............ห้องที่..................

มาตรฐานที่
๑. ด้านฝ่ายการเรียน (๒๐ คะแนน)

ตัวบ่งชี้
๑
๒
๓
๔

๒. ด้านฝ่ายการงาน (๒๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๓. ด้านฝ่ายสารวัตรนักเรียน (๒๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๔. ด้านฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๕. ด้านฝ่ายโครงงาน (๒๐ คะแนน)

๑
๒

สรุปผลการประเมิน

ระดับปรับปรุง ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙

(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการประเมิน
(.............................................)
ต�ำแหน่ง ................................................

คะแนนเต็ม
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๑๐
๑๐
รวมคะแนน
รวมทั้งหมด (๑๐๐ คะแนน)

ระดับพอใช้ ร้อยละ ๖๐-๖๙
ระดับดีมาก ร้อยละ ๘๐-๘๙

คะแนนที่ได้

ระดับดีเด่น ร้อยละ ๙๐-๑๐๐

(ลงชื่อ)................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(.............................................)
ต�ำแหน่ง ................................................

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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แผนกวิชาสีขาว ๑

แบบประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา........................
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (๑ แผนกวิชา ๑ แบบประเมิน)
๑.๑ ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง...............................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร...............................E-mail :......................................................................
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด...........................คน จ�ำนวนห้องเรียนทั้งหมด................................ห้อง
๑.๒ ข้อมูลห้องวิชาสีขาว
ระดับ
ปวช. ชั้นปีที่.....................แผนกวิชา.......................
ระดับ
ปวส. ชั้นปีที่.....................แผนกวิชา.......................
ระดับ
ป.ตรี ชั้นปีที่.....................แผนกวิชา.......................
จ�ำนวนนักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชาทั้งหมด.........คน จ�ำนวนนักเรียน นักศึกษา แกนน�ำ ๔ ฝ่าย........คน
ชื่อ – นามสกุล ครูที่ปรึกษา.............................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล หัวหน้ากลุ่ม.............................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้ากลุ่มฝ่ายการเรียน..................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้ากลุ่มฝ่ายการงาน....................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้ากลุ่มฝ่ายสารวัตรนักเรียน.......................................................................................
ชื่อ – นามสกุล รองหัวหน้ากลุ่มฝ่ายกิจกรรม....................................................................................................
๑.๓ ค�ำชี้แจงการประเมิน
๑.๓.๑ ระดับอาชีวศึกษา ด�ำเนินการแผนกสีขาวทุกแผนกวิชา
๑.๓.๒ ให้ผปู้ ระเมินท�ำเครือ่ งหมาย ¸ ในช่องคะแนนการประเมินผลทีป่ ฏิบตั แิ ละสรุปรวมคะแนนในแต่ละมาตรฐาน
๑.๓.๓ ให้ผู้ประเมินสรุปผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแล้วคิดเป็นระดับคุณภาพโดยใช้เกณฑ์
การประเมิน ดังนี้
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ต�่ำกว่า ๖๐
ปรับปรุง
๖๐ - ๖๙
พอใช้
๗๐ - ๗๙
ดี
๘๐ - ๘๙
ดีมาก
๙๐ - ๑๐๐
ดีเด่น
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ตอนที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน
๑. มาตรฐานฝ่ายการเรียน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๑.๑ มีการจัดตัง้ ทีมงานแกนน�ำ รับผิดชอบ
ของแผนกวิชา
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน

๑.๒ ทีมงานแกนน�ำมีกระบวนการช่วยเหลือ
เพื่อนในแผนกวิชาเพื่อให้มีความรู้
ความเข้ า ใจในกิ จ กรรมการเรี ย น
การสอน
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมาย เช่น การส่งงาน
กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน เช่น การบ้าน
กิจกรรมด้านโครงงาน
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม หรือให้ค�ำปรึกษา
กิจกรรมด้านวิชาการ

๑.๓ ทีมงานแกนน�ำจัดท�ำแหล่งเรียนรู้/
มุมความรู้/ป้ายนิเทศในแผนกวิชา
และโครงงานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด
โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑. มีการจัดบอร์ด/ป้ายนิเทศใน ห้องเรียน
๒. มีการจัดท�ำโครงงานป้องกัน  ยาเสพติด โครงการ
สถานศึกษาปลอดบุหรี่
๓. มีการจัดหา/จัดท�ำสื่อใน  ห้องเรียน
๔. มีการจัดมุมให้ความรู้ใน   ห้องเรียน
๕. มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามสถานการณ์ปัจจุบัน

๑.๔ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาทุกคนในแผนกวิชา
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

ผลการเรียนเฉลี่ย ต�่ำกว่า ๑.๐๐
ผลการเรียนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๑.๙๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๔๙
ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนราย ห้องเรียน
ปีการศึกษา.............................................
ผลการเรียนเฉลี่ย....................................

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ของฝ่ายการเรียน
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๒. มาตรฐานฝ่ายการงาน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๒.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบ
งานฝ่ายการงานของแผนกวิชา
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน

๒.๒ ที ม งานแกนน� ำ ดู แ ลพื้ น ที่ ภ ายใน
แผนกวิชาและรอบแผนกวิชา
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พื้นแผนกวิชา
ฝาผนัง ฝ้า เพดาน กระดานด�ำ
โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ท�ำความสะอาด
ประตู หน้าต่าง ระเบียงหน้าห้อง
มีคติพจน์และแผนผังนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ ๔
ฝ่ายหน้าแผนกวิชา

๒.๓ ทีมงานแกนน�ำดูแลทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยในแผนกวิชาด�ำเนิน
งานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
และโครงงานป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑. จัดท�ำโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรีแ่ ละโครงงาน
ป้องกันยาเสพติด
๒. เสนอโครงการ/โครงงานให้ครูที่ปรึกษา
๓. อนุมัติโครงการ/โครงงาน
๔. ด�ำเนินจัดกิจกรรม
๕. สรุปผลการด�ำเนินงาน

๒.๔ ที ม งานแกนน� ำ จั ด ท� ำ สมุ ด บั น ทึ ก
กิจกรรมแผนกสีขาวในการปฏิบตั งิ าน
ทัง้ ๔ ฝ่าย ตามกิจกรรมแผนกสีขาว
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายการเรียนทุกวัน
๒. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายการงาน ทุกวัน
๓. บั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านฝ่ า ยสารวั ต รนั ก เรี ย น
นักศึกษาทุกวัน
๔. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายกิจกรรมทุกวัน
๕. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาลงนามก� ำ กั บ ในสมุ ด บั น ทึ ก
กิจกรรมทุกวัน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายการงาน
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๓. มาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน นักศึกษา (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๓.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบ
งานฝ่ายสารวัตรนักเรียน นักศึกษา
ในแผนกวิชา (๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๓.๒ ทีมงานแกนน�ำมีกระบวนการด�ำเนิน
งานฝ่ายสารวัตรนักเรียน นักศึกษา
ในแผนกวิชา (๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑. มีการส�ำรวจพฤติกรรมเสีย่ งของเพือ่ นในห้องเรียน
๒. มี ก ารจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมเสี่ ย งของเพื่ อ น
ในห้องเรียน
๓. มีรายงานข้อมูลให้ครูที่ปรึกษาทราบ
๔. มีครูที่ปรึกษาแก้ปัญหา
๕. มีรายงานฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษาของสถาน
ศึกษาตามล�ำดับทราบ

๓.๓ ทีมงานแกนน�ำมีการก�ำหนดมาตรการ
ในการแก้ ไขพฤติ ก รรมเสี่ ย งของ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในแผนกวิ ช า
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีมาตรการแก้ปัญหาการมาสาย/ไม่เข้าเรียน
มีมาตรการแก้ปัญหาการแต่งกายไม่ถูกระเบียบ
มีมาตรการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด /ยาเสพติด
มีมาตรการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท
มีมาตรการแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงด้านอื่น ๆ

๓.๔ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาของแผนกวิชา
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา
มีกิจกรรมคัดกรองนักเรียน นักศึกษา
มีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
มีกิจกรรมแนะแนวให้ค�ำปรึกษา
มีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
มีสรุปรายงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน นักศึกษา
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๔. มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๔.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน�ำรับผิดชอบ
งานฝ่ า ยกิ จ กรรมของห้ อ งเรี ย น
และโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
โครงการป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
มีบันทึกการประชุมวางแผน
มีบันทึกการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน

๔.๒ ที ม งานแกนน� ำ จั ด กิ จ กรรมเชิ ง
สร้างสรรค์ภายในแผนกวิชา และ
โครงการสถานศึ ก ษาปลอดบุ ห รี่
โครงการป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
มีกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
มีกิจกรรมโครงงานป้องกัน   ยาเสพติด
มีกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
มีกิจกรรมโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่

๔.๓ ทีมงานแกนน�ำให้ความร่วมมือการ
จั ด กิ จ กรรมในสถานศึ ก ษา และ
โครงการสถานศึ ก ษาปลอดบุ ห รี่
โครงการป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีกิจกรรมด้านกีฬา
มีกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีกิจกรรมด้านวิชาการ
มีกิจกรรมรณรงค์ในวันส�ำคัญต่างๆ
มีกิจกรรมด้านยาเสพติดและอบายมุข

๔.๔ ทีมงานแกนน�ำให้ความร่วมมือการ
จัด กิจกรรมนอกสถานศึ กษาและ
โครงการสถานศึ ก ษาปลอดบุ ห รี่
โครงการป้องกันยาเสพติด
(๕ คะแนน)

๑
๒
๓
๔
๕

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
มีกิจกรรมจิตอาสา
มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายกิจกรรม
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๕. มาตรฐานฝ่ายโครงงาน (๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

คะแนน

รายการ

๕.๑ โครงการป้องกันยาเสพติด
(๑๐ คะแนน)

๒
๔
๖
๘
๑๐

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑. มี โ ครงงานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และกิ จ กรรม
แผนกสีขาว
๒. มีคณะท�ำงานกิจกรรมแผนกสีขาวและโครงงาน
ป้องกันยาเสพติด
๓. มีการด�ำเนินงานโครงงานป้องกันยาเสพติด
๔. มีการก�ำกับ ติดตามประเมินผล
๕. รายงานผลการด�ำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด

๕.๒ โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
(๑๐ คะแนน)

๒
๔
๖
๘
๑๐

มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
มีการด�ำเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
มีแผนงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน
มีการก�ำกับ ติดตามประเมินผล
มีการรายงานผลการด�ำเนินงาน

สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน
ฝ่ายโครงงาน
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แผนกวิชาสีขาว ๒

สรุปการประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา.......................
สถานศึกษา..............................................................สังกัด...........................................................
ระดับ
ปวช. ชั้นปีที่.....................แผนกวิชา.......................
ระดับ
ปวส. ชั้นปีที่.....................แผนกวิชา.......................
ระดับ
ป.ตรี ชั้นปีที่.....................แผนกวิชา.......................
มาตรฐานที่
๑. ด้านฝ่ายการเรียน (๒๐ คะแนน)

ตัวบ่งชี้
๑
๒
๓
๔

๒. ด้านฝ่ายการงาน (๒๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๓. ด้านฝ่ายสารวัตรนักเรียน นักศึกษา (๒๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๔. ด้านฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน)

๑
๒
๓
๔

๕. ด้านฝ่ายโครงงาน (๒๐ คะแนน)

๑
๒

คะแนนเต็ม
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๕
๕
๕
๕
รวมคะแนน
๑๐
๑๐
รวมคะแนน
รวมทั้งหมด (๑๐๐ คะแนน)

คะแนนที่ได้

สรุปผลการประเมิน ระดับปรับปรุง ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ระดับพอใช้ ร้อยละ ๖๐-๖๙
ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙
ระดับดีมาก ร้อยละ ๘๐-๘๙
ระดับดีเด่น ร้อยละ ๙๐-๑๐๐
(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการประเมิน
(.............................................)
ต�ำแหน่ง ................................................
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(ลงชื่อ)................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(.............................................)
ต�ำแหน่ง ................................................
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ภาคผนวก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
____________________________
ตามที่รัฐบาลได้ก�ำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่หน่วยงานทุกภาคส่วน
ต้องร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึก
มัน่ คงปลอดภัยในการด�ำรงชีวติ โดยมอบหมายให้ศนู ย์อำ� นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นั้น เพื่อให้สถานศึกษา
ด�ำเนินการตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความเข้มแข็ง ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
จึงได้ก�ำหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงาน และสถานศึกษาด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มาตรการคัดกรองจ�ำแนกกลุ่มเป้าหมาย (Re-X-Ray)
๑.๑ สถานศึ ก ษาด� ำ เนิ น การตามมาตรการคั ด กรองจ� ำ แนกกลุ ่ ม เป้ า หมาย (Re-X-Ray) ร่ ว มกั บ
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
(ปปส.กทม/ปปส.ภาค ๑ - ๙) ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การตรวจปัสสาวะ การตรวจสุขภาพ ภาคเรียนละ ๒ ครัง้
ด�ำเนินการในภาคเรียนที่ ๑ เดือนมิถุนายน / สิงหาคม ภาคเรียนที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน / มกราคม ทุกปีการศึกษา
๑.๒ กลุ่มเป้าหมาย ตามมาตรการคัดกรอง ให้จ�ำแนกนักเรียน นักศึกษาเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มสร้าง
ภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน และกลุ่มบ�ำบัดรักษา ในกลุ่มที่ไปเกี่ยวข้องยาเสพติด ให้น�ำไปเข้ารับการบ�ำบัดตาม
กระบวนการจิตสังคมบ�ำบัดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑.๓ ให้สถานศึกษาด�ำเนินการคัดกรอง (Re-X-Ray) ตามกระบวนการซ�้ำ หากไม่พบนักเรียน นักศึกษา
ไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดทุกกรณีให้จดั ท�ำป้าย “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด” โดยมีโลโก้สญ
ั ลักษณ์ ๔ หน่วยงาน
คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และส�ำนักงาน ป.ป.ส. ติดตั้งด้านหน้าสถานศึกษา
๒. มาตรการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒.๑ กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับจังหวัดมอบหมาย
ให้ศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นกลไกลขับเคลื่อนจัดกิจกรรมตามบริบท
ของพื้นที่ เพื่อเป็นมาตรการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและปลูกจิตส�ำนึก
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒.๒ กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับจังหวัดให้จัดท�ำแผน
ปฏิบัติการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบและมอบหมายให้
ศึกษาธิการจังหวัด อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสรุปรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการด�ำเนินงานต่อไป
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๓. การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
๓.๑ ผูบ้ ริหารสถานศึกษามอบหมายให้ครูทกุ กลุม่ สาระบูรณาการการเรียนการสอนเพือ่ จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ร่วมกับครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๒ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้วยกระบวนการเรี ย นการสอน จั ดกิ จกรรมพั ฒ นาทั กษะชี วิ ต
ในทุกระดับให้จัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน นักศึกษา โดยให้เน้น
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การลงโทษผูไ้ ปเกีย่ วข้องยาเสพติดตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๒๒ อัตราและโทษทางคดีอาญาทีม่ โี ทษ ทัง้ จ�ำทัง้ ปรับและประหารชีวติ เพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษาเกิดความเกรง
กลัวไม่กล้ากระท�ำความผิด
๔. มาตรการอ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลและมาตรการเสริมแรง
๔.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ให้จดั สรรงบประมาณ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร ในการพิจารณาเลือ่ นขัน้ เงินเดือนให้นำ� ผลงานการด�ำเนินงาน
ของครูผู้รับผิดชอบประกอบการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๔.๒ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตการศึกษา ผูอ้ �ำนวยการ กศน.
จังหวัดทุกจังหวัด และประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ทุกจังหวัด ติดตามผลการคัดกรอง (Re-X-Ray)
ของสถานศึกษาตามนโยบาย รายงานศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
๔.๓ มาตรการเสริ ม แรง ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มุ ่ ง มั่ น มี ค วามตั้ ง ใจและเสี ย สละด� ำ เนิ น งานตาม
นโยบาย ให้น�ำผลงานการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สนับสนุนให้ได้รับความก้าวหน้าในต�ำแหน่ง ให้สูงขึ้น (FAST TRACK )
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ด�ำเนินการตามนโยบายปล่อยปละละเลยให้ด�ำเนินการตามมาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ก�ำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา..................ภาคเรียนที่ ๑ - ๒
โครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ภาคเรียนที่ ๑
ที่
๑
๒

ระยะเวลา

รายละเอียดกิจกรรม

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

๑.๑ หน่วยงานต้นสังกัดมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบายแก่ ครู-อาจารย์ -ผู้ปกครอง
๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
๒.๒ จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา แกนนำ�
๓.๑ นักเรียน นักศึกษา แกนนำ�ปฏิบัติการในห้องเรียน/แผนกเรียน

๓ ๓.๒ กิจกรรมโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
๓.๓ กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ภาคเรียนที่ ๒
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

๑.๑ นักเรียน นักศึกษา แกนน�ำปฏิบัติการในห้องเรียน/แผนกเรียน
๑ ๑.๒ กิจกรรมโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
๑.๓ กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๒
๓

๒.๑ สถานศึกษาประเมินผลงาน

ปิดภาคเรียน

๒.๒ หน่วยงานต้นสังกัดประเมินผลงาน
๓.๑ กระทรวงศึกษาธิการประเมินผลงาน และประกาศผลงาน
๓.๒ กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโล่เสมา ป.ป.ส.

หมายเหตุ					
๑. การด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาว ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด�ำเนินการตัง้ แต่ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักเกณฑ์
๒. เกียรติบตั รห้องเรียนสีขาวให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอรายชือ่ ครูประจ�ำชัน้ - ครูทปี่ รึกษา นักเรียน นักศึกษา
แกนน�ำ  ที่ผ่านการประเมินห้องเรียนสีขาว แผนกสีขาวระดับดีเด่นส่งให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
ด�ำเนินการต่อไปและจัดส่งให้เพื่อมอบให้กลุ่มเป้าหมายที่ด�ำเนินงาน
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ใบสมัครเข้ารับการประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
■  ประเภทดีเด่น  ระดับเงิน        ■  ประเภทดีเด่น  ระดับทอง        ■  ประเภทดีเด่น  ระดับเพชร
ค�ำชี้แจง ให้ผู้เสนอผลงานกรอกข้อมูล ดังนี้
๑. ชื่อสถานศึกษา..........................................................................สังกัด........................................................................
สถานที่ตั้ง...................................................ถนน......................................ต�ำบล/แขวง...............................................
อ�ำเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์...................................................
โทรศัพท์มือถือ..............................โทรสาร............................ E-mail........................................................................
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
๒. ชือ่ – นามสกุล......................................................................................ระยะเวลาปฏิ
บตั งิ านด้านยาเสพติด.............ปี
โทรศัพท์...............โทรศัพท์มือถือ.......................โทรสาร................... E-mail...........................................................
ระยะเวลาย้อนหลัง ๓ ปี การได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้นจากต้นสังกัด หรือ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
■ พ.ศ. ๒๕...........        ■ พ.ศ. ๒๕.............        ■ พ.ศ. ๒๕...............
เลขบัตรประชาชน.................................................................................
(ครูผู้รับผิดชอบโครงการ)
๓. ชือ่ – นามสกุล......................................................................................ระยะเวลาปฏิ
บตั งิ านด้านยาเสพติด.............ปี
โทรศัพท์...............โทรศัพท์มือถือ.......................โทรสาร................... E-mail...........................................................
ระยะเวลาย้อนหลัง ๓ ปี การได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้นจากต้นสังกัด หรือ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
■ พ.ศ. ๒๕...........        ■ พ.ศ. ๒๕.............        ■ พ.ศ. ๒๕...............
เลขบัตรประชาชน.................................................................................
๔. ■ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.
		 ■ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ...................................
		 ■ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา พ.ศ. ...................................
		 ■ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา พ.ศ. ...................................
■ ยังไม่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.
๕. ผลการด�ำเนินงานโดยสรุป
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง
ลงชือ่ .......................................................ผูส้ มัคร
       (................................................)
ต�ำแหน่ง...............................................................
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

แบบรายงาน สข. ปส. ที่ ๑
(ส�ำหรับสถานศึกษา)

แบบรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา
....................
ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน
ครั้งที่ ๒ เดือนสิงหาคม
ภาคเรียนที่ ๑
ครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม
ครั้งที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์
ภาคเรียนที่ ๒
ชื่อสถานศึกษา ............................................................... สังกัด .........................................
สถานที่ตั้ง ................................................. โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ..............................
-------------------------------------------๑.	ข้อมูลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
๑.๑ ห้องเรียน/แผนก ในสถานศึกษาทั้งหมด
จ�ำนวน ......................... ห้อง/แผนก
๑.๒ ด�ำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
จ�ำนวน ......................... ห้อง/แผนก
๑.๓ ไม่ด�ำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
จ�ำนวน ......................... ห้อง/แผนก
๒. ผลการประเมินการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
๒.๑ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดีเด่น
๒.๒ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดีมาก
๒.๓ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดี
๒.๔ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับพอใช้
๒.๕ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับปรับปรุง

จ�ำนวน ......................... ห้อง/แผนก
จ�ำนวน ......................... ห้อง/แผนก
จ�ำนวน .......................... ห้อง/แผนก
จ�ำนวน .......................... ห้อง/แผนก
จ�ำนวน .......................... ห้อง/แผนก

๓.	ผลการด�ำเนินงานนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำทั้ง ๔ ฝ่ายของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ที่ด�ำเนินการ
ตามข้อ ๑ (กาเครื่องหมาย ü ในช่องว่าง)
๓.๑ ฝ่ายการเรียนในภาพรวมทั้งหมด ผู้บริหารสถานศึกษามีความพอใจในระดับ ■ ดีมาก  ■ ดี   ■ น้อย
๓.๒ ฝ่ายการงานในภาพรวมทั้งหมด ผู้บริหารสถานศึกษามีความพอใจในระดับ ■ ดีมาก  ■ ดี   ■ น้อย
๓.๓ ฝ่ายสารวัตรนักเรียนในภาพรวมทั้งหมด ผู้บริหารสถานศึกษามีความพอใจในระดับ ■ ดีมาก  ■ ดี   ■ น้อย
๓.๔ ฝ่ายกิจกรรมในภาพรวมทั้งหมด ผู้บริหารสถานศึกษามีความพอใจในระดับ ■ ดีมาก  ■ ดี   ■ น้อย
๔. ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักปลุกจิตส�ำนึก จ�ำนวน .............. ครั้ง
๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการค้นหา จัดกิจกรรมการส�ำรวจการใช้สารเสพติด(Re-X-Ray)
จ�ำนวน .............. ครั้ง
๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาผู้เข้ารับกระบวนการจิตสังคมบ�ำบัดในคลินิกเสมารักษ์ จ�ำนวน .............. คน
๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเฝ้าระวังเอกสารในตู้แดงเสมารักษ์และการประสานทุกภาคส่วน จ�ำนวน .............. เรื่อง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษาติดตามการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน .............. ครั้ง
และรายงานที่ประชุมครู
๔.๖ การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ใช้งบด�ำเนินการทั้งหมด
จ�ำนวน .............. บาท
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๕. ผลการด�ำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ�ำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
๕.๑ นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทั้งหมด
จ�ำนวน ............... คน
๕.๒ จ�ำแนกเป็นกลุ่มปกติ (พฤติกรรมพึงประสงค์)
จ�ำนวน ............... คน
๕.๓ จ�ำแนกเป็นกลุ่มเสี่ยง (พฤติกรรมไม่พึงประสงค์)
จ�ำนวน ............... คน
๕.๔ จ�ำแนกเป็นกลุ่มเสพ (พฤติกรรมใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราว)
จ�ำนวน ............... คน
๕.๕ จ�ำแนกเป็นกลุ่มติด (พฤติกรรมใช้ยาเสพติดมากกว่า ๒ ครั้งในสัปดาห์)
จ�ำนวน ............... คน
๕.๖ จ�ำแนกเป็นกลุ่มค้า (พฤติกรรมรับ-ส่ง-ค้ายาเสพติด)
จ�ำนวน ............... คน
๖.	ผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในระยะทีผ่ า่ นมาสามารถลดปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และควบคุม ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ที่ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ปกครองมีความพอใจ(กาเครื่องหมาย ¸ ในช่องว่าง)
■ สามารถลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ผลในระดับ
■ ดีมาก ■ ดี ■ น้อย
■ สามารถควบคุม ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดของกลุ่มเป้าหมาย ■ ดีมาก ■ ดี ■ น้อย
■ ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ
- ผู้บริหารสถานศึกษา  
■ ดีมาก ■ ดี   ■ น้อย
- ครู อาจารย์     
■ ดีมาก ■ ดี   ■ น้อย
- คณะกรรมการสถานศึกษา ■ ดีมาก ■ ดี   ■ น้อย
- ผู้ปกครอง      
■ ดีมาก ■ ดี   ■ น้อย
๗. ลงชื่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด
ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
ลงชื่อ ................................................
(.............................................)
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
วัน..........เดือน...................พ.ศ..............
โทรศัพท์มือถือ.......................................

หมายเหตุ
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ลงชื่อ ................................................
(.............................................)
ต�ำแหน่ง ครู/อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
วัน..........เดือน...................พ.ศ..............
โทรศัพท์มือถือ.......................................

๑. สถานศึกษารายงานผลการด�ำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบภาคเรียนละ ๒ ครัง้ ทุกปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๒ เดือนสิงหาคม
ภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เดือน ธันวาคม ครั้งที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์
๒. การประเมินความพึงพอใจ
ดีมาก = ๘๐ - ๑๐๐ %
ดี
= ๕๐ - ๗๙ %
น้อย = ต�่ำกว่า ๕๐ %

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พุทธศักราช ๒๕๕๙

แบบรายงาน สข. ปส. ที่ ๒
(ส�ำหรับหน่วยงานต้นสังกัด)

แบบรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา
....................
ภาคเรียนที่ …………….…… เดือน ......................................
ชื่อหน่วยงาน ................................ สถานที่ตั้ง ..........................โทรศัพท์ ................. โทรสาร ......................
-------------------------------------------๘.	ข้อมูลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
๑.๑ สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด
จ�ำนวน............แห่ง
๑.๒ สถานศึกษาในสังกัดด�ำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ�ำนวน............แห่ง
๑.๓ สถานศึกษาในสังกัดไม่ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ�ำนวน............แห่ง
สถานศึกษาด�ำเนินการ ข้อ ๑.๒ คิดเป็นร้อยละ ...................
๙. ข้อมูลภาพรวม ข้อ ๑ ตามแบบ สข.ปส. ที่ ๑ สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด
๑.๑ ห้องเรียน/แผนก ในสถานศึกษาทั้งหมด
จ�ำนวน .............................. ห้อง/แผนก
๑.๒ ด�ำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
จ�ำนวน .............................. ห้อง/แผนก
๑.๓ ไม่ด�ำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
จ�ำนวน .............................. ห้อง/แผนก
๑๐. ข้อมูลภาพรวม ข้อ ๒ ตามแบบ สข.ปส. ที่ ๑ สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด
๒.๑ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดีเด่น จ�ำนวน .............................. ห้อง/แผนก
๒.๒ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดีมาก จ�ำนวน .............................. ห้อง/แผนก
๒.๓ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดี
จ�ำนวน .............................. ห้อง/แผนก
๒.๔ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับพอใช้ จ�ำนวน .............................. ห้อง/แผนก
๒.๕ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับปรับปรุง จ�ำนวน .............................. ห้อง/แผนก
๑๑. ข้อมูลภาพรวม ข้อ ๓ ตามแบบ สข.ปส. ที่ ๑ สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด
๓.๑ ฝ่ายการเรียนในภาพรวมทั้งหมด ผู้บริหารสถานศึกษามีความพอใจผลการด�ำเนินงานในระดับ
ระดับดีมากจ�ำนวน ........... แห่ง ระดับดีจ�ำนวน ........... แห่ง
ระดับน้อยจ�ำนวน ........... แห่ง
๓.๒ ฝ่ายการงานในภาพรวมทั้งหมด ผู้บริหารสถานศึกษามีความพอใจด�ำเนินงานในระดับ
ระดับดีมาก จ�ำนวน ........... แห่ง ระดับดีจ�ำนวน ........... แห่ง
ระดับน้อยจ�ำนวน ........... แห่ง
๓.๓ ฝ่ายสารวัตรนักเรียนในภาพรวมทั้งหมด ผู้บริหารสถานศึกษามีความพอใจด�ำเนินงานในระดับ
ระดับดีมาก จ�ำนวน ........... แห่ง ระดับดีจ�ำนวน ........... แห่ง
ระดับน้อยจ�ำนวน ........... แห่ง
๓.๔ ฝ่ายกิจกรรมในภาพรวมทั้งหมด ผู้บริหารสถานศึกษามีความพอใจด�ำเนินงานในระดับ
ระดับดีมาก จ�ำนวน ........... แห่ง ระดับดีจ�ำนวน ........... แห่ง
ระดับน้อยจ�ำนวน ........... แห่ง
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๑๒. ข้อมูลภาพรวม ข้อ ๔ ตามแบบ สข.ปส. ที่ ๑ สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด
๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักปลุกจิตส�ำนึก
๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการค้นหา จัดกิจกรรมการส�ำรวจการใช้สารเสพติด(Re-X-Ray)
๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาผู้เข้ารับกระบวนการจิตสังคมบ�ำบัดในคลินิกเสมารักษ์
๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเฝ้าระวังเอกสารในตู้แดงเสมารักษ์และการประสานทุกภาคส่วน
๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษาติดตามการด�ำเนินงาน
และรายงานที่ประชุมครู
รวมเป็นงบประมาณทั้งหมด
๑๓. ข้อมูลภาพรวม ข้อ ๕ ตามแบบ สข.ปส. ที่ ๑ สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด
๕.๑ นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทั้งหมด
๕.๒ จ�ำแนกเป็นกลุ่มเสี่ยง (พฤติกรรมไม่พึงประสงค์)
๕.๓ จ�ำแนกเป็นกลุ่มปกติ (พฤติกรรมพึงประสงค์)
๕.๔ จ�ำแนกเป็นกลุ่มเสพ (พฤติกรรมใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราว)
๕.๕ จ�ำแนกเป็นกลุ่มติด (พฤติกรรมใช้ยาเสพติดมากกว่า ๒ ครั้งในสัปดาห์)
๕.๖ จ�ำแนกเป็นกลุ่มค้า (พฤติกรรมรับ-ส่ง-ค้ายาเสพติด)

จ�ำนวน .................. ครั้ง
จ�ำนวน .................. ครั้ง
จ�ำนวน .................. คน
จ�ำนวน .................. เรื่อง
จ�ำนวน .................. ครั้ง
จ�ำนวน ..................บาท

จ�ำนวน ............................ คน
จ�ำนวน ............................ คน
จ�ำนวน ............................ คน
จ�ำนวน ............................ คน
จ�ำนวน ............................ คน
จ�ำนวน ............................ คน

๑๔. ข้อมูลภาพรวม ข้อ ๖ ตามแบบ สข.ปส. ที่ ๑ สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด
๖.๑ ผลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาสามารถลดพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา
ระดับดีมาก จำ�นวนโรงเรียน (แห่ง)

ระดับดี จำ�นวนโรงเรียน (แห่ง)

ระดับน้อย จำ�นวนโรงเรียน (แห่ง)

๖.๒ ผ ลการด�ำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาสามารถ ควบคุม
ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ระดับดีมาก จำ�นวนโรงเรียน (แห่ง)

ระดับดี จำ�นวนโรงเรียน (แห่ง)

ระดับน้อย จำ�นวนโรงเรียน (แห่ง)

๖.๓ ความพึงพอใจ ในการด�ำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขของภาคส่วนต่าง ๆ
ประเภท

จำ�นวนโรงเรียน (แห่ง)

ระดับดีมาก

ระดับดี

ระดับน้อย

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา
๒.ครู/อาจารย์
๓.คณะกรรมการสถานศึกษา
๔.ผู้ปกครองนักเรียน
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๑๕. ก�ำหนดเป้าหมายสถานศึกษาที่ด�ำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๘.๑ ปีการศึกษา........................ สถานศึกษาที่ด�ำเนินการตามนโยบาย จ�ำนวน........................................ แห่ง
(ปีการศึกษาที่รายงาน)
คิดเป็นร้อยละ .............................
๘.๒ ปีการศึกษา........................ คาดว่าสถานศึกษาทีจ่ ะด�ำเนินการตามนโยบายจ�ำนวน ............................... แห่ง
(ปีการศึกษาปีถัดไป)
คิดเป็นร้อยละ .............................
๑๖. สรุปผลการด�ำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานต้นสังกัด
๙.๑ ปัญหา – อุปสรรค
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
๙.๒ ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
๑๗. ลงชื่อผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด
ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
ลงชื่อ ................................................
(.............................................)
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
วัน..........เดือน...................พ.ศ..............
โทรศัพท์มือถือ.......................................

หมายเหตุ

ลงชื่อ ................................................
(.............................................)
ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
วัน..........เดือน...................พ.ศ..............
โทรศัพท์มือถือ.......................................

๑. หน่วยงานต้นสังกัดในระดับพื้นที่สรุปผลงานของสถานศึกษาตาบแบบรายงาน สข.ปส. ที่ ๑
๒. สรุปรายงานตามแบบ สข.ปส. ที่ ๒ ส่งให้ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ ภาคการศึกษา ละ ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เดือนกันยายน ครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม
ทุกปีการศึกษา
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เกียรติบัตร
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
มอบให้ครู / ครูประจ�ำชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ชื่อ-สกุล
(ครูประจำ�ชั้น/ครูที่ปรึกษา)
..............................................................................
ได้ดำ�เนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ชื่อสถานที่ศึกษา................................................
มีผลการประเมินผลการดำ�เนินงาน ระดับดีเด่น ปีการศึกษา............................
ขอให้ประสบความเจริญสุขสวัสดิ์และรักษาเกียรติประวัติสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ …....... เดือน............... พ.ศ. …......................
ลงชื่อ ................................................................
(..............................................................)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เกียรติบัตร
โครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
มอบให้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ๔ ฝ่าย

กระทรวงศึกษาธิการ
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ชื่อ-สกุล
(นักเรียน นักศึกษาแกนนำ� ๔ ฝ่าย)
..............................................................................
ได้ดำ�เนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย......................................................
ชื่อสถานศึกษา...............................................................สังกัด ...............................................................
มีผลการประเมินผลงานการดำ�เนินงาน ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ..................................
ขอให้ประสบความเจริญสุขสวัสดิ์และรักษาเกียรติประวัติสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ …....... เดือน............... พ.ศ. …......................
ลงชื่อ ................................................................
(..............................................................)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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รูปแบบการจัดทำ�เอกสาร
ผลการด�ำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา .
ประเภท หน่วยงาน/สถานศึกษา/บุคคล)
ระดับ (ดีเด่น/รักษามาตรฐาน)
ประเภทสถานศึกษาขนาด (เล็ก/กลาง/ใหญ่/ใหญ่พิเศษ) .

ใส่รูปภาพ หรือ ตกแต่งได้ตามความเหมาะสม

สังกัดส่วนราชการ (สพป./สพม./อื่นฯ)

.

สังกัดองค์กรหลัก (สพฐ./สอศ./สช./กศน.)
ชื่อองค์กรหลัก (สพฐ./สอศ./สช./กศน.)
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คำ�ชี้แจง

การนำ�เสนอด้านเอกสารผลงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (๑๐๐ คะแนน)

สถานศึกษาจัดท�ำเอกสารผลงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด จ�ำนวน ๑ เล่ม
ไม่เกิน ๑๐๐ หน้ากระดาษ A๔ ประกอบไปด้วย กระบวนการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
และผลงานเชิงประจักษ์ในการลงพื้นที่ ประกอบด้วยรายละเอียดผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

๑. สถานศึกษาจัดท�ำผลงานด้านเอกสาร (๑๐๐ คะแนน)

สถานศึกษาด�ำเนินการจัดท�ำเอกสารโดยมีรายละเอียดในการด�ำเนินงาน เรียบเรียงเป็นรูปเล่มตามกระบวนการ
ด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว เรียงล�ำดับ ดังนี้
- บทที่ ๑ ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (๕ คะแนน)
- บทที่ ๒ แผนผังโครงสร้างห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว และคติพจน์ประจ�ำห้องเรียน/แผนกเรียน
ทุกห้องเรียน/แผนกเรียน (๕ คะแนน)
- บทที่ ๓ โครงงานป้องกันยาเสพติดทุกห้องเรียน/แผนกเรียน (๓๐ คะแนน)
- บทที่ ๔ สมุดบันทึกการปฏิบัติงานทุกห้องเรียน/แผนกเรียน ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ (๕๐ คะแนน)
- บทที่ ๕ ผลการประเมินการด�ำเนินงานระดับดีเด่นทุกห้องเรียน/แผนกเรียน (๕ คะแนน)
- บทที่ ๖ ภาพกิจกรรม (๕ คะแนน)

๒. ผลงานเชิงประจักษ์

- สภาพห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว มีแหล่งเรียนรู้ แผนผัง โครงสร้าง คติธรรมประจ�ำห้อง (๑๐ คะแนน)
- สัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ การปฏิบตั งิ าน ๔ ฝ่ายของห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (๑๐ คะแนน)
- การมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ ทุกกลุ่มสาระและบุคลากรทุกฝ่าย (๕ คะแนน)

การเสนอผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว เป็นการประเมินผลการด�ำเนินงานใน
ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ ของปีการศึกษาที่ผ่านมาการประเมินจากเอกสารจึงจ�ำเป็นต้องมีรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูประจ�ำชั้น/ครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษาแกนน�ำ  โดยสถานศึกษาจัดเตรียมสถานที่ด�ำเนินงาน และรายการ
ผลการด�ำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว เพื่อประกอบการพิจารณาของบทที่ ๖
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รายละเอียดการจัดท�ำเอกสารผลงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น
ประเภท.............................................ปีการศึกษา.........................
ปก
ค�ำน�ำ
สารบัญ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา
- สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซด์ E-mail
- เปิดสอนการศึกษาระดับ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่
- จ�ำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด จ�ำนวนครูทั้งหมด จ�ำนวนห้องเรียนทั้งหมด
- บริบทของสถานศึกษาโดยสรุป
๑.๒ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน โทรศัพท์ (มือถือ) E-mail
		- ชื่อ - สกุล ครู – อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน โทรศัพท์ (มือถือ) E-mail
ตอนที่ ๒ ข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน
บทที่ ๑ บทน�ำ
- นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
- นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์แห่งชาติ / นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
บทที่ ๒ สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
- บรรยายข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั้งในและนอกสถานศึกษา
บทที่ ๓	ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประกอบด้วยมาตรการ ๕ ด้าน กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
			มาตรการที่ ๑ ด้านการป้องกัน รายละเอียดการด�ำเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม ดังนี้
- การด�ำเนินงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจ�ำเดือน ภาคเรียน
ที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒
- การด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
- การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
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			มาตรการที่ ๒ ด้านการค้นหา รายละเอียดการด�ำเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม ดังนี้
- การจัดท�ำข้อมูลนักเรียน/นักศึกษารายบุคคล
- การสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน/นักศึกษากลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด
- การคัดกรองจ�ำแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า
- การรายงานการส�ำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด
			มาตรการที่ ๓ ด้านรักษา รายละเอียดการด�ำเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม ดังนี้
- นโยบายในการบ�ำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ หน่วยงานอื่น
- การด�ำเนินงาน “คลินิกเสมารักษ์” จิตสังคมบ�ำบัดในสถานศึกษา
			มาตรการที่ ๔ ด้านการเฝ้าระวัง รายละเอียดการด�ำเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม ดังนี้
- การด�ำเนินงาน “ตู้แดงเสมารักษ์” รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข
- เครือข่ายด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุข
			มาตรการที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ รายละเอียดการด�ำเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม ดังนี้
- นโยบายและยุทธศาสตร์
- แผนงานและโครงการ/กิจกรรม
- คณะกรรมการด�ำเนินงานและมีห้องปฏิบัติกิจกรรม
- ความร่วมมือและประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การบูรณาการบริหารแบบมีสว่ นร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน
- การก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ รายละเอียดข้อมูลการด�ำเนินงาน
ภาคผนวก
- ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านยาเสพติดและอบายมุข
- ภาพความส�ำเร็จ โล่ เกียรติบตั ร รางวัลต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลงานการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข
ระดับดีเด่น หน่วยงานและชุมชนยอมรับผลงาน ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี
- เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ (ถ้ามี)
------------------------------------------------------หมายเหตุ

๑. สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั โล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.และโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ให้ส�ำเนาภาพถ่ายในภาคผนวกของเล่ม
๒. สามารถดาวน์โหลดคู่มือสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ที่ http://www.skp.moe.go.th/
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คณะผู้จัดท�ำ
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ที่ปรึกษา
		นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
นายประเสริฐ บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้จัดท�ำ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
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นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง
นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล
นายสุวิทย์ ศรีฉาย
นางสุนีย์ แก้วอุไร
นางสุภลักษณ์ หาญสุรนันท์
นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์
นายวันชัย ทรงเกิด
นายสุพจน์ หล้าธรรม
นายวิเชียร ชุติมาสกุล
นายโสภณ กมล
นางจ�ำเริญ สีมารักษ์
นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
นายสุรพล เอี่ยมธนานุรักษ์
นางพนัธกร แก้ววิมล

ผอ.ส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.ศธ.
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต ๑๘
ผอ.กลุม่ ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นนทบุรี เขต ๑
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต ๒
ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม.เขต ๑
ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.เขต ๑
ผอ.โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม.เขต ๑
ผอ.โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม สพม.เขต ๑
ผอ.โรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต ๒
ผอ.โรงเรียนวัดตุ๊กตา สพป.นครปฐม เขต ๑
ผอ.โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี เขต ๒
ผอ.โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต ๒

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
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๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นางนภา เกาสังข์
นางปราณี ตันตระกูล
นางณัฐญา เครือเช้า
นางกรแก้ว แบบกลาง
นางณัฐกฤตา พึ่งสุข
นายกิติ จิระวัฒนผลิน
นางกมลชนก ศรีภักดี
นางสุกลั ยา ทองนุย้
นางสาวรุง่ ทิพย์ แผลงฤทธิ์
นายบุญชื่น วิบูลย์
นางสาวชญาภรณ์ เทีย่ งไธสง

ผอ.โรงเรียนวัดเขาพระ สพป.ราชบุรี เขต ๒
ผอ.โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า สพป.ราชบุรี เขต ๒
ผอ.โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย สพป.ราชบุรี เขต ๒
ผอ.ศูนย์ กศน.อ.เมืองนครราชสีมา
ผอ.ศูนย์ กศน.อ.เมืองปทุมธานี
รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ สพม.เขต ๕
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๓
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป.ศธ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป.ศธ

คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
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พิมพ์ที่โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว นายพิษณุ ตุลสุข ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๖๐

