
 



คํานํา 

รัฐบาล ได้กําหนดให้นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและกําหนดให้เยาวชนเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด เน่ืองจากพบว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มประชากรที่มีความ
เสี่ยงและมีโอกาสท่ีจะตกเป็นเหย่ือเข้าสู่วงจรของปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก  กระทรวงศึกษาธิการ        
ได้ดําเนินงานโครงการเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี
มาตรการป้องกันความเสี่ยง มีให้มีโอกาสเก่ียวข้องกับยาเสพติดเป็นแนวทางหลักในการกําหนดยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายท่ี
กําหนด   สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน ได้ส่งเสริมสนับสนุนจัดการเรียนรู้ ในการดําเนินงานป้องกันปัญหา   
ยาเสพติดตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมอบหมายให้สถานศึกษา
ในสังกัดจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต โดยให้ความสําคัญ
กับ กศน.ตําบล ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

คู่มือจัดการเรียนรู้ในการดําเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูนเล่มน้ี 
จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลในการขับเคล่ือนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของสํานักงาน กศน. ซึ่งทางผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือจัดการเรียนรู้ในการดําเนินงานป้องกันปัญหา     
ยาเสพติด จะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นําไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้
บรรลุผลสําเร็จต่อไป 

 

 

                                                    สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      สารบัญ 

คํานาํ 
สารบัญ 
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                                              ๑ 
เอกสารวิชาการ 
   - ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด                                                                                   ๒ 
   - สาเหตุการติดยาเสพติด                                                                             ๔ 
   - วิธีการสังเกตผู้ติดยาหรือสารเสพติด                                                                      ๗ 
   - แนวทางการดําเนินการป้องกันยาเสพติด                                                                ๘ 
การดําเนินงานจัดการเรียนรู้ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   - แนวคิดและความสําคัญ                                                                                    ๑๑ 
   - องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เพ่ือป้องกันยาเสพติด                                             ๑๑ 
   - หลักการดําเนินงาน                                                                                         ๑๑ 
   - ขั้นตอนการดําเนินงาน                                                                           ๑๒ 
   - บทบาทของผู้เก่ียวข้อง                                                                                     ๑๔ 
   - ขอบข่ายของงานการศึกษานอกโรงเรียน                                                                ๑๗ 
   - แนวทางจัดการเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยมาตรการ 5 ด้าน                ๑๙ 
   - การดําเนินงานกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่                                                                      ๒๓ 
   - แผนกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน                                                                    ๒๔ 
   - มาตรฐานและตัวบ่งช้ีโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                    ๒๕                           
การดําเนินโครงการ กศน.ตําบลสีขาว                                                                          
   - กลยุทธ์การดําเนินงาน                                                                                                  ๒๗ 
   - การจัดการองค์กรภายใน กศน.ตําบลสีขาว                                                              ๒๘ 
   - แผนผังโครงสร้าง กศน.ตําบลสีขาว                                                                       ๓๐ 
   - กระบวนการดําเนินงาน กศน.ตําบลสีขาว                                                               ๓๑ 
   - บทบาทหน้าที่นักศึกษาแกนนํา กศน.ตําบลสีขาว                                                       ๓๓ 
   - เกณฑ์มาตรฐานการประเมินกศน.ตําบลสีขาว                                                           ๓๖ 
การรายงานการสํารวจสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา                                           ๓๙ 
ภาคผนวก 
   ก. แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   ข. แบบประเมินผลการดําเนินงาน กศน.ตําบลสีขาว 
   ค. ใบสมัครเข้ารับการประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   ง. การจัดทาํเอกสารผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

รัฐบาลได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กําหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัย
เสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธ
หลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข 
ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด จึงได้กําหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กร
หลัก หน่วยงานและสถานศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 

๑. ผู้บริหารทุกระดับนํานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดทํา
แผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
 ๒. ผู้บริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ความสําคัญและมีจิตสํานึก
ร่วมกัน      ที่จะปกป้องคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ให้ความ
ร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา          
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียน การสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ค่าย
คุณธรรม     กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีป้องกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ทั้งในส่วนของชมรมและสภานักเรียน 
 ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก ทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกัน
ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทุกคนให้ทั่วถึงโดยสร้างเครือข่าย
แกนนําทกุระดับในสถานศึกษา 
 ๕. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการดําเนินงาน ๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติด คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ ภายใต้กล
ยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ ที่กําหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย ไม่
ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่ออก 

๖. ผู้บริหารทุกระดับ อํานวยการ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและจัดมาตรการ
เสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร เลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบ
วิชาชีพครู 
   
 

 
 
 

        (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

                                   ผู้อํานวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 
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ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 
 

 สิ่งเสพติด หรือ ยาเสพติด ในความหมายของ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or 
WHO) จะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุด
เสพได้ และจะต้องเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ที่ใช้ในปัจจุบันได้กําหนดความหมายสิ่งเสพติดให้โทษ
ดังน้ี สิ่งเสพติดให้โทษ หมายถึง "สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม 
สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจใน ลักษณะสําคัญ เช่น ต้องเพ่ิมปริมาณ
การเสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการขาดยาเมื่อไม่ได้เสพ มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่
ตลอดเวลา และทาให้สุขภาพทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืช หรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็น  
ยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งน้ี 
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจําบ้านบางตํารับ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่" 
 ปัจจุบันน้ีสิ่งเสพติดนับว่าเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ เพราะส่ิงเสพติดเป็นบ่อเกิดของปัญหาอ่ืนๆ 
หลายด้าน นับต้ังแต่ ตัวผู้เสพเองซึ่งจะเกิดความทุกข์ ลําบากทั้งกายและใจ และเมื่อหาเงินซื้อยาไม่ได้ก็อาจจะ
ก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่พ่ีน้อง และสังคม ต้องสูญเสีย เงินทอง เสียเวลาทํา
มาหากิน ประเทศชาติต้องสูญเสียแรงงานและสูญเสียเงินงบประมาณในการปราบปรามและรักษาผู้ติด        
สิ่งเสพติด และเหตุผลที่ทําให้ สิ่งเสพติดเป็นปัญหาสําคัญของประเทศอีกข้อหน่ึงคือ ปัจจุบันมีผู้ติดสิ่งเสพติด
เพ่ิมมากขึ้นทั้งน้ียังไม่รวมถึงจํานวนผู้ติดบุหรี่ สุรา ชา กาแฟ 
 
ประเภทของสิ่งเสพติด 
การออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท แบ่งเป็น 4 ประเภท 
 ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฟืน มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาท 
เครื่องด่ืมมึนเมา บาร์บิทูเรต ทุกชนิด รวมทั้ง สารระเหย เช่น ทินเนอร์ แล็กเกอร์ น้ามันเบนซิน เป็นต้น      
มักพบว่าผู้เสพติดมี ร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 
 ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี โคเคน เคร่ืองด่ืมคาเฟอีน มักพบว่าผู้เสพติด จะมี
อาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสน หวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง หรือทําในสิ่งที่คนปกติ ไม่
กล้าทํา เช่น ทําร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อ่ืน เป็นต้น 
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  ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี เห็ดขี้ควาย ดี.เอ็ม.ที.และ ยาเค เป็นต้น ผู้เสพติดจะมี
อาการประสาทหลอน ฝันเฟ่ือง หูแว่ว ได้ยินเสียงประหลาดหรือเห็นภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว ควบคุม
ตนเองไม่ได้ ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจติ 
 ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือทั้งกระตุ้นกดและหลอนประสาทร่วมกัน ผู้เสพติดมักมี อาการ
หวาดระแวง ความคิดสับสน เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้และป่วยเป็นโรคจิตได้แก่  
    ธรรมชาติ เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน กระท่อม กัญชา ฯลฯ    
    ทําขึ้นเอง เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาไอช์ ยาอี เอ็คตาซี ฯลฯ 
    จําแนกตามกฎหมาย  
        พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. /2557 เช่น แอมเฟตามีน เฮโรอีน LSD ยาอี ฯลฯ 
        พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตใจและประสาท พ.ศ. 2518 เช่น อีเฟดรีน 
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สาเหตุการติดยาเสพติด 
 
1. สาเหตทุีเ่กดิจากความรูเ้ทา่ไม่ถึงการณ ์
 1.1 อยากทดลอง เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นนิสัยของคนโดยทั่วไป และโดยที่ไม่คิดว่าตน
จะติดสิ่งเสพติดน้ีได้ จึงไปทําการทดลองใช้สิ่งเสพติดน้ัน ในการทดลองใช้ครั้งแรกๆ อาจมีความรู้สึกดีหรือไม่ดี
ก็ตาม ถ้ายังไม่ติดสิ่งเสพติดน้ัน ก็อาจประมาท ไปทดลองใช้สิ่งเสพติดนั้นอีก จนในที่สุดก็ติดสิ่งเสพติดน้ัน หรือ 
ถ้าไปทดลองใช้สิ่งเสพติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน แม้จะเสพเพียงคร้ังเดียว ก็อาจทําให้ติดได้ 
 1.2 ความคึกคะนอง คนบางคนมีความคึกคะนอง ชอบพูดอวดเก่งเป็นนิสัย โดยเฉพาะวัยรุ่นมักจะมี
นิสัยดังกล่าว คนพวกน้ีอาจแสดงความเก่งกล้าของตน ในกลุ่มเพ่ือนโดยการแสดงการใช้สิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ 
เพราะเห็นแก่ความสนุกสนาน ต่ืนเต้น และให้เพ่ือนฝูงยอมรับว่าตนเก่ง โดยมิได้คํานึง ถึงผลเสียหาย หรือ 
อันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังแต่อย่างไร ในที่สุดจนเองก็กลายเป็นคนติดสิ่งเสพติดน้ัน 
 1.3 การชักชวนของคนอ่ืน อาจเกิดจากการเช่ือตามคําชักชวนโฆษณาของผู้ขายสินค้าที่เป็นสิ่งเสพติด
บางชนิด เช่น ยากระตุ้นประสาทต่างๆ ยาขยัน ยาม้า ยาบ้า เป็นต้น โดยผู้ขายโฆษณาสรรพคุณของสิ่งเสพติด
น้ันว่ามีคุณภาพดีสารพัดอย่างเช่น ทําให้มีกําลังวังชา ทําให้มีจิตใจแจ่มใส ทําให้มีสุขภาพดี ทําให้มีสติปัญญาดี 
สามารถรักษาโรคได้บางชนิด เป็นต้น ผู้ที่เช่ือคําชักชวนโฆษณาดังกล่าวจึงไปซื้อตามคําชักชวนของเพ่ือนฝูง ซึ่ง
โดยมากเป็นพวกที่ติดสิ่งเสพติดน้ันอยู่แล้ว ด้วยความเกรงใจเพื่อนหรือ เช่ือเพ่ือน หรือต้องการแสดงว่าตัวเป็น
พวกเดียวกับเพ่ือน จึงใช้สิ่งเสพติดน้ัน 
 

2. สาเหตทุีเ่กดิจากการถูกหลอกลวง 
 ปัจจุบันน้ีมีผู้ขายสินค้าประเภทอาหาร ขนม หรือเครื่องด่ืมบางรายใช้สิ่งเสพติดผสมลงในสินค้าที่ขาย 
เพ่ือให้ผู้ซื้อสินค้าน้ันไปรับประทานเกิดการติด อยากมาซื้อไปรับประทานอีก ซึ่งในกรณีน้ี ผู้ซื้ออาหารน้ันมา
รับประทาน จะไม่รู้สึกว่าตนเองเกิดการติดสิ่งเสพติดขึ้นแล้ว รู้แต่เพียงว่าอยากรับประทานอาหาร ขนม หรือ
เครื่องด่ืมที่ซื้อจากร้านน้ัน ๆ กว่าจะทราบก็ต่อเมื่อตนเองรู้สึกผิดสังเกตต่อความต้องการ จะซื้ออาหารจากร้าน
น้ันมารับประทาน หรือต่อเมื่อ มีอาการเสพติดรุนแรง และมีสุขภาพเสื่อมลง 
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3. สาเหตทุีเ่กดิจากความเจ็บปว่ย  
 3.1 คนที่มีอาการเจ็บป่วยทางกายเกิดขึ้นเพราะสาเหตุต่าง ๆ เช่นได้รับบาดเจ็บรุนแรง เป็นแผล
เรื้อรัง มีความเจ็บปวดอยู่เป็นประจํา เป็นโรคประจําตัวบางอย่าง เป็นต้น ทําให้ได้รับทุกข์ทรมานมากจึง
พยายามแสวงหาวิธีที่จะช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากความทุกข์ทรมานน้ันซึ่งวิธีหน่ึงที่ทําได้ง่ายคือ การ
รับประทานยาที่มีฤทธ์ิระงับอาการเจ็บปวดน้ันได้ ซึ่งไม่ใช่เป็นการรักษาที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วย 
เพียงแต่ระงับอาการเจ็บปวดให้หมดไปหรือลดน้อยลงได้ช่ัวขณะ เมื่อฤทธ์ิยาหมดไปก็จะกลับเจ็บปวดใหม่ 
ผู้ป่วยก็จะใช้ยาน้ันอีก เมื่อทําเช่นน้ีไปนานๆ เกิดอาการติดยาน้ันขึ้น  
 3.2 ผู้ที่มีจิตใจไม่เป็นปกติ เช่น มีความวิตก กังวล เครียด มีความผิดหวังในชีวิต มีความเศร้าสลด
เสียใจ เป็นต้น ทําให้สภาวะจิตใจไม่เป็นปกติจนเกิดการป่วยทางจิตขึ้น จึงพยายามหายาหรือสิ่งเสพติดที่มีฤทธ์ิ
สามารถคลายความเครียดจากทางจิตได้ช่ัวขณะหน่ึงมารับประทาน แต่ไม่ได้รักษาท่ีต้นเหตุเมื่อยาหมดฤทธ์ิ 
จิตใจก็จะกลับเครียดอีก และ ผู้ป่วยก็จะเสพสิ่งเสพติด ถ้าทําเช่นน้ี ไปเรื่อยๆ ก็จะทําให้ผู้นั้นติดยาเสพติดใน
ที่สุด  
 3.3 การไปซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ทราบสรรพคุณยาที่แท้จริงขนาดยาที่ควรรับประทาน     
การรับประทานยาเกินจํานวนกว่าที่แพทย์ได้สั่งไว้ การรับประทานยาบางชนิดมากเกินขนาด หรือรับประทาน
ติดต่อกันนานๆ บางครั้งอาจมีอาการถึงตายได้ หรือบางคร้ังทําให้เกิดการเสพติดยาน้ันได้  
 

4. สาเหตุอ่ืนๆ  
 การอยู่ใกล้แหล่งขายหรือใกล้แหล่งผลิต หรือ เป็นผู้ขายหรือผู้ผลิตเอง จะทําให้มีโอกาสติดสิ่งเสพติด
ให้โทษน้ันมากกว่าคนทั่วไป เมื่อมีเพ่ือนสนิทหรือพ่ีน้องที่ติดสิ่งเสพติดอยู่ ผู้น้ันย่อมได้เห็นวิธีการเสพ ของผู้ที่
อยู่ใกล้ชิด รวมทั้งใจเห็นพฤติกรรมต่างๆ ของเขาด้วย และยังอาจได้รับคําแนะนําหรือชักชวนจากผู้เสพด้วย จึง
มีโอกาสติดได้  
 4.1 คนบางคนอยู่ในสภาพที่มีปัญหา เช่น ว่างงาน ยากจน ค่าใช้จ่ายเพ่ิมโดยมีรายได้ลดลง หรือคงที่ 
มีหน้ีสินมาก ฯลฯ เมื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่ได้ก็หันไปใช้สิ่งเสพติด ช่วยผ่อนคลายความรู้สึก ในความทุกข์
ยากต่างๆเหล่าน้ี แม้จะเป็นความสุขเพียงช่ัวคราวเท่าน้ัน เช่น กลุ้มใจที่เป็นหน้ีคนอ่ืนก็ไปกินเหล้า หรือ สูบ
กัญชาให้เมาเพ่ือที่จะได้ลืมเร่ืองหน้ีสิน บางคนต้องการรายได้เพ่ิมขึ้น โดยพยายามทํางานให้หนัก และ มากขึ้น
ทั้ง ๆ ที่ร่างกายอ่อนเพลียมากจึงรับประทานยากระตุ้นประสาทเพ่ือให้สามารถทํางานต่อไปได้ เป็นต้น ถ้าทํา
อยู่เป็นประจําทําให้ติดสิ่งเสพติดน้ันได้  
 4.2 การเลียนแบบ การที่ไปเห็นผู้ที่ตนสนิทสนมรักใคร่หรือเพ่ือน จึงเห็นว่าเป็นสิ่งน่าลอง เป็นสิ่งโก้เก๋ 
เป็นสิ่งแสดงความเป็นพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใช้สิ่งเสพติดน้ันจนติด  
 4.3 คนบางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเอง ผิดหวังในชีวิตครอบครัว หรือผิดหวังในชีวิตสังคม เพ่ือ
เป็นการประชดตนเองหรือคนอ่ืน จึงไปใช้สิ่งเสพติดจนติด ทั้งๆ ที่ทราบว่าเป็นสิ่งไม่ดี ก็ตาม  
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       สาเหตุการติดยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
 

 1. จากการถูกชักชวน การถูกชักชวนน้ีอาจจะเกิดจากเพ่ือนสนิทที่กําลังติดยาและอยากจะให้เพ่ือน
ลองบ้าง ปัญหานี้มักจะเกิดกับเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวขาดความอบอุ่น ใจแตก เอาเพ่ือนเป็นที่พ่ึง
นอกจากน้ีผู้ที่อยู่ในแหล่งที่มีการซื้อขายยาเสพติด ก็อาจจะได้รับการ ชักจูง คุณภาพของยาเสพติดว่าดีต่าง ๆ 
นานา เช่น อาจจะบอกว่า เมื่อเสพแล้วจะทําให้ปลอดโปร่ง เหมาะแก่การเรียนการทางาน การชักจูงดังกล่าว
อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ถูกชักจูง กําลังมึนเมา สุรา เที่ยวเตร่ จึงทําให้เกิดการติดยาได้ 
 2. จากการอยากทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากจะรู้รสชาติ อยากสัมผัส โดยคิดว่าคงจะไม่ติดง่าย ๆ 
แต่เมื่อ ทดลองเสพเข้าไปแล้วมักจะติด เพราะยาเสพติดในปัจจุบัน เช่น เฮโรอีน จะติดง่ายมาก แม้เสพเพียง
ครั้งหรือสองคร้ัง ก็จะติดแล้ว 
 3. จากการถูกหลอกลวง ยาเสพติดมีรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ผู้ถูกหลอกลวงไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนได้กิน
เข้าไปน้ัน เป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง คิดว่าเป็นยาธรรมดาไม่มีพิษร้ายแรงอะไร ตามที่ผู้หลอกลวงแนะนํา 
ผลสุดท้ายกลายเป็นผู้ติดยาเสพติดไป 
 4. เหตุทางกาย ความเจ็บป่วยทางกาย เช่น ต้องถูกผ่าตัดหรือเป็นโรคปวดศีรษะ เป็นหืด เป็นโรค
ประสาทได้รับ ความทรมานทางกายมากผู้ป่วยต้องการบรรเทา พยายามช่วยตัวเองมานานแต่ก็ไม่หาย จึงหัน
เข้าหายาเสพติด จนติดยาในที่สุด 
 5. จากความคึกคะนอง บุคคลประเภทน้ีคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งอยากลองซึ่งรู้แก่ใจว่ายาเสพติดให้
โทษเป็นสิ่งไม่ดีแต่ด้วยความที่คึกคะนองเป็นวัยรุ่นไม่เกรงกลัวอะไร ต้องการแสดง ความเด่นดังอวดเพ่ือนว่าข้า
น้ีคือพระเอก ขาดความย้ังคิดจึงเสพยาเสพติดและติดยาในที่สุด 
 6. จากสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่อยู่อาศัยแออัด เป็นแหล่งสลัม หรือเป็นแหล่งที่มีการเสพและค้ายา
เสพติด ภาวะทางเศรษฐกิจบีบคั้นจิตใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล เหนือ จิตใจผลักดันให้ผู้ที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมดังกล่าว บางคนหันมาพ่ึงยาเสพติดโดยคิดว่าจะช่วย ให้ตนเองหลุดพ้นจากสภาพต่าง ๆ ที่คับ
ข้องใจเหล่าน้ันได้ 
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    วิธีสังเกตผู้ติดยาหรือสารเสพติด 
 

 1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สุขภาพทรุดโทรม ผอมซดี ทํางานหนักไม่ไหว ริมฝีปากเขียวคล้าและ
แห้ง ร่างกายสกปรกมีกลิ่นเหม็น ชอบใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ใส่แว่นดําเพ่ือปกปิด 
 2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ อารมณ์หงุดหงิดง่าย พูดจาก้าวร้าวขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่     
มั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติด สูบบุหรี่จัด มีอุปกรณ์เก่ียวกับยาเสพติด หน้าตาซึมเศร้า        
ขาดความเช่ือมั่น จิตใจอ่อนแอ ใช้เงินเปลือง สิ่งของภายในบ้านสูญหายบ่อย 
 3. แสดงอาการอยากยาเสพติด ตัวสั่น กระตุก ชัก จาม นํ้ามูกไหล ท้องเดิน ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดที่
เรียกว่า "ลงแดง" มีไขป้วดเมื่อยตามร่างกายอย่างรุนแรงนอนไม่หลับ ทุรนทุราย 
 4. อาศัยเทคนิคทางการแพทย์ โดยการเก็บปัสสาวะบุคคลที่สงสัยว่าจะติดยาเสพติดส่งตรวจ ใช้ยา
บางชนิดที่สามารถล้างฤทธ์ิของยาเสพติด 
 

      ถ้าผู้เสพเป็นนกัเรยีน นกัศึกษามักพบว่า 
  ● ผลการเรียนแย่ลง 
  ● ติดต่อกับเพ่ือนแปลกๆใหม่ๆซึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติ 
  ● ขอเงินจากผู้ปกครองเพ่ิม หรือยืมเงินจากเพ่ือนฝูงเสมอเพ่ือนําไปซื้อยาเสพติด 
  ● ขโมย ปล้น ฉกชิง ว่ิงราว เพ่ือหาเงินไปซื้อยาเสพติด 
 

 เมื่อสงสัยว่า ผู้ใด ติดยาเสพติด จึงควรใช้การซักถาม อย่างตรงไปตรงมา ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร พร้อมที่
จะให้การช่วยเหลือ 
 ผู้ที่ติดยาส่วนใหญ่ รู้ว่าการใช้ยาเสพติดเป็นเรื่องไม่ดี หลายรายเคยมีความคิดที่จะเลิกแต่ทําไม่สําเร็จ 
การถามด้วยท่าทีเป็นมิตรจึง เป็นการช่วยให้ผู้เสพได้พูด ตามความจริง คําถามที่ใช้ไม่ควรถามว่าติดหรือไม่   
แต่ควรถามพฤติกรรมการใช้ อาทิถามว่าเคยใช้หรือไม่ ครั้งสุดท้ายที่ใช้เมื่อไหร่ ฯลฯ 
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แนวทางการดําเนินงานป้องกันยาเสพติด 
(สําหรบักลุ่มนักศึกษา กศน.)  

 

 หลักการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาออกเป็น ๔ กลุม่ 
มีการดําเนินงานในแต่ละกลุม่ ดังน้ี 
๑. กลุ่มนักศกึษาที่ไม่เคยใช้ยาเสพตดิ 
 การดําเนินงานป้องกันยาเสพติดแก่กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติดเป็นการ
ดําเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาว โดยมีมาตรการในการดําเนินงานแก่นักศึกษา ดังน้ี  
 

   ๑) มาตรการทางการศึกษา  
 ในการให้การศึกษาเพ่ือป้องกันยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ปรับเปลี่ยนเจตคติและการ
ปฏิบัติตนของนักศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีลักษณะของการดําเนินงาน 3 ลักษณะ คือ  
 ๑. การกําหนดเน้ือหาความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดในหลักสูตร เพ่ือให้มีการเรียนการสอนในทุก
ระดับช้ันที่กําหนดหลักสูตรไว้ ในชีวิตรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
 ๒. การผนวกเน้ือหายาเสพติดเข้าไปในวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยไม่มีหลักสูตรกําหนดไว้ โดยครู
พิจารณาตามความเหมาะสมในวิชาต่าง ๆ หรือมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า เขียนเป็นรายงานหรือเรียงความ
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
 ๓. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันยาเสพติด กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันยาเสพติดที่เสริมหลักสูตร ได้แก่ การจัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม ลูกเสือ กศน.ต้านยาเสพติด 
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือน กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับการป้องกันยาเสพติดที่
ได้รับการส่งเสริมให้ดําเนินการในสถานศึกษา  
   2) มาตรการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์ 
 มาตรการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มุ่งรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการป้องกันยาเสพติดแก่
นักศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด การรู้จักปฏิบัติตนและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด  
   3) มาตรการทางเลือก 
 มาตรการทางเลือกเป็นมาตรการที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และความสามารถทางอาชีพของนักเรียน โดยมีการดําเนินกิจกรรมทางเลือกด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ การส่งเสริมการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา เช่น การแข่งขันกีฬา 
กศน.เกมส์ การออกกําลังกาย และการเล่นกีฬาตามโครงการลานกีฬาเพ่ือการป้องกันยาเสพติดและ
นันทนาการอ่ืน ๆ 
 2. ด้านจริยธรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา การอบรม
ศีลธรรม การฝึกน่ังสมาธิ และการส่งเสริมประเพณีไทย 
 3. ด้านสังคม เช่นการรวมตัวกันจัดต้ังเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น ชมรมดนตรี การร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
บําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมอาสายุวกาชาด กิจกรรมค่ายคุณธรรม เป็นต้น 
 4. ด้านการฝึกอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นต้น 
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   4) การฝกึทกัษะชีวิต 
 การฝึกทักษะชีวิตมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณลักษณะ หรือความสามารถในเชิงสังคมจิตวิทยาให้กับ
นักศึกษาเพ่ือให้สามารถเผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะชีวิตจะ
เป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนจําเป็นต้องใช้ในสังคมที่ได้มาจากการฝึกฝนจนชํานาญนั่นเอง ทักษะชีวิต
ที่สําคัญในการดํารงชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ได้แก่ ทักษะในการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 
ทักษะในการประเมินศักยภาพของตนเอง ทักษะในการคิดหาทางเลือกและตัดสินใจ ทักษะในการปฏิเสธ
ต่อรองรักษาผลประโยชน์ของตน ทักษะในการสื่อสาร และทักษะในการควบคุมอารมณ์และความเครียด     
เป็นต้น   
   5) การใชก้จิกรรมกลุ่มเพือ่น 
 ในช่วงของวัยรุ่น “เพ่ือน” นับว่าเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด เจตคติ และพฤติกรรมของวัยรุ่น
ด้วยกัน การดําเนินงานป้องกันยาเสพติดได้ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่าของกลุ่มเพ่ือน จึงได้มีการใช้
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือนเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันยาเสพติด โดยมีรากฐานความเช่ือมั่นในความสําคัญของกลุ่ม
เพ่ือนว่ามีอิทธิพลสามารถที่จะโน้มน้าวชักจูงเพ่ือนในกลุ่มด้วยการแนะนํา ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่มที่มี
ปัญหาให้ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม ก็สามารถที่จะป้องกันนักเรียนที่มีปัญหามิให้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไป
ในทางที่ไม่ถูกต้อง นอกจากน้ันกลุ่มเพ่ือนยังสามารถให้ความช่วยเหลือกันในเรื่องการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกิจกรรมกลุ่มเพ่ือนดําเนินการโดยการฝึกอบรมนักศึกษา ที่มีบุคลิกภาพเป็นผู้นํา ให้ไปเป็น    
แกนนําของกลุ่มเพ่ือน และมอบหมายบทบาทให้ปฏิบัติ เช่น บทบาทในการเป็นเพ่ือนเรียน เพ่ือนสนิท        
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่ม โดยมีครูอาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการดําเนินงานของ
กลุ่มเพ่ือนอย่างใกล้ชิด 
 

   6) การปรบัสภาพแวดลอ้ม 
 การจัดบริเวณและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้น่าอยู่ น่าเรียน จะทําให้นักเรียนมีความรักและ
ผูกพันต่อสถานที่ กระตือรือร้นอยากมาเรียน จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน ลดปัญหาการหนีเรียนเป็น
จุดเริ่มของพฤติกรรมเบ่ียงเบนต่าง ๆ  
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2. กลุ่มนกัศกึษาที่มีประสบการณใ์นการใช้ยาเสพตดิ 
 กลุ่มนักศึกษากลุ่มเสี่ยงน้ีส่วนมากจะเริ่มใช้ยาเสพติดประเภทยาบ้า กัญชาและสารระเหย โดยจะมี
ลักษณะและพฤติกรรม กล่าวคือ นักศึกษากลุ่มน้ีจะไม่รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากครู ไม่เอาใจใส่ใน
การเรียน ผลการเรียนตกต่ํามีค่านิยมในการใช้ยาเสพติดและการคบเพ่ือนที่ผิด มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน อ่ืน ๆ 
เช่น หนีเรียน หลับในชั้นเรียน มั่วสุมกันเพ่ือเสพยาเสพติดก่อนเข้าห้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน
กลุ่มน้ีควรใช้มาตรการแทรกแซงเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน ดังน้ี 
 1) โรงเรียนจัดบริการให้คําปรึกษาแนะนําโดยอาจารย์แนะแนวและจัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ 
 2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบ่ียงเบนต่าง ๆ ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมโดยการใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือนใน
การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา 
 3) สร้างค่านิยมใหม่ในเรื่องการคบเพ่ือนและการไม่ใช้ยาเสพติด 
 4) ดําเนินมาตรการป้องปราม โดยเข้มงวดในการตรวจค้น การลักลอบนํายาเสพติดมาใช้ และสุ่ม
ตรวจปัสสาวะแก่นักศึกษากลุ่มน้ีเป็นครั้งคราวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 
 5) จัดทํากลุ่มบําบัดในลักษณะของค่าย โดยมี ครูอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด มีระเบียบที่รัดกุมและใน
กรณีที่นักศึกษาได้รับผลจากการใช้ยาเสพติด สถานศึกษาควรแนะนําให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์เพ่ือรักษา
อาการ ที่ปรากฏ 
 6) ประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการ ก็จะช่วยให้การทํากลุ่มบําบัดประสบความสําเร็จย่ิงขึ้น 
3. กลุ่มนกัศกึษาทีต่ดิยา 
 นักศึกษากลุ่มน้ีจะใช้ยาเสพติดเป็นประจําจนติด พฤติกรรมโดยท่ัวไปจะไม่สามารถเรียนหนังสือต่อไป
ได้ โกหกหลอกลวง ลักขโมยทรัพย์สินของเพ่ือน ครูอาจารย์ เพ่ือหาเงินมาซื้อยาเสพติด นอกจากน้ียังมี
พฤติกรรมในการหาเงินโดยการขายยาเสพติดให้กับเพ่ือนนักศึกษาอ่ืน ดังน้ันเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดไปสู่นักศึกษากลุ่มอ่ืน สถานศึกษาควรประสานให้ผู้ปกครองส่งนักศึกษากลุ่มน้ีเข้ารับการบําบัดรักษา
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาลหรือค่ายบําบัดรักษา ในกรณีที่พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่พร้อมที่จะส่ง
ลูกหลานเข้ารับการบําบัดรักษา สถานศึกษาควรส่งนักศึกษาเข้ารับการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแทน
ไม่ควรไล่นักศึกษาออกจากโรงเรียนด้วยเหตุผลของการติดยาเสพติด และจัดให้มีการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
หลังการบําบัดรักษา ทั้งในด้านการเรียนและการปรับตัวเข้าสู่สังคม 
4. กลุ่มนกัศกึษาที่มีพฤติกรรมในการค้ายาเสพตดิ 
 นักศึกษาที่มีพฤติกรรมในการขายยาเสพติดให้แก่เพ่ือนด้วยกันมี 2 กลุ่ม ดังน้ี 
 กลุ่มที่ 1 นักศึกษาที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดโดยเป็นส่วนของกระบวนการค้ายาเสพติดที่เป็นผู้ค้ารายย่อย 
สถานศึกษาควรประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือหาทางยุติพฤติกรรมดังกล่าวและดําเนินการป้องปรามด้วย
มาตรการทางการศึกษา เช่น การภาคทัณฑ์ หากไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควรดําเนินการโดยใช้มาตรการทาง
กฎหมายต่อไป ก่อนที่ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจะขยายตัวมากขึ้น 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาที่ติดยาเสพติดและขายยาเสพติดให้เพ่ือนเพราะต้องการยาเสพติดของแถม
เพ่ือใช้เองหรือต้องการหาเงินเพ่ือซื้อยาเสพติดใช้ นักศึกษากลุ่มน้ีถือว่าเป็นผู้ป่วยติดยาเสพติด ไม่ถือว่าเป็น
อาชญากร สถานศึกษาควรตักเตือนและภาคทัณฑ์ สั่งให้ยุติการกระทําดังกล่าวและส่งนักศึกษาผู้น้ันเข้ารับการ
บําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือให้ผู้ปกครองดําเนินการพานักเรียนไปบําบัดฟ้ืนฟู สมรรถภาพ ถ้า
นักเรียนยังไม่ยุติการกระทําดังกล่าว สถานศึกษาควรดําเนินการเช่นเดียวกับนักเรียน กลุ่มที่ 1.นอกจากน้ัน 
สถานศึกษาควรมีมาตรการท่ีเข้มงวดในการป้องปราม โดยการตรวจค้นการยาเสพติด 
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การดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

แนวคดิและความสําคญั 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ ภายใต้ภารกิจการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของ กศน.อําเภอ  ได้แก่ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเน่ือง การศึกษา
ตามอัธยาศัย ที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาสาระยาเสพติด ในด้านการป้องกัน การค้นหา การรักษา และการเฝ้าระวัง เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสามารถที่จะปรับตัวได้ในอนาคต มีทักษะที่จะช่วยให้นักศึกษา สามารถนําความรู้ในเรื่องต่างๆ มา
เช่ือมโยงกับทัศนคติ ผ่านการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้น และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมได้ 
และรับมือกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างดีย่ิง โดยสถานศึกษา    
มีแนวทางการดําเนินงานด้วยกระบวนการคุณภาพ PDCA และมีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานแก้ปัญหา  
ยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง มุ่งหวังให้นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของจังหวัดลําพูนมีชีวิตที่ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 

องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรูต้ามโครงการสถานศกึษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
 - มีระบบการวางแผนปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดอย่างมียุทธศาสตร์ 
 - มีระบบการจดัการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
 - มีระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 - มีกระบวนการการป้องกัน ค้นหา รักษา และการเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง 
 - มีเครือข่ายในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

หลกัการดําเนนิงาน 
 - การดําเนินงานจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา จะต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ตามข้ันตอนกระบวนการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน 5 ด้าน 
 - บุคลากรเป็นหลักสําคญัในการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ติดตามผล ให้มีประสิทธิภาพ 
 - ใช้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นกลไกในการควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
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ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๑. สถานศึกษานําข้อมูลปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาและข้อมูลการคัดกรองมาศึกษาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงของปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา 
๒. สถานศึกษาแต่งต้ังคณะทํางานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขนําข้อมูล

จากการศึกษาข้อที่ ๑ มาจัดทําแผนปฏิบัติการ จัดทําโครงการและกิจกรรมให้ตรงกับสาเหตุที่แท้จริงกับปัญหา 
๓. ดําเนินการจัดทําตารางปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา และดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ

และกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามท่ีกําหนดไว้ใน ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ 
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา อํานวยการ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบมีความต่อเน่ืองเข้มแข็งและยั่งยืน สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

๕. ผู้บริหารหน่วยงานระดับพ้ืนที่แต่งต้ังคณะทํางานประเมินผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเมินผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์นําเสนอศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 

๖. ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตรวจสอบรายช่ือสถานศึกษาพิจารณา
ผลงานและให้ความเห็นชอบจัดลําดับผลงานและจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๗. ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ เกียรติบัตร เพ่ือ
ประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของปีการศึกษา 

๘. ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรโควตาการเล่ือนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษของสํานักงาน ป.ป.ส. และของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะทํางานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

จัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

กิจกรรมในสถานศึกษาโครงการห้องเรียนสีขาว 

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ดําเนินงาน ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ 

กิจกรรมนอกสถานศึกษา 
โครงการตํารวจประสานสถานศึกษา ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน

ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ดําเนินงานตามมาตรการ ๔ ประสาน ๒ ค้ํา 

คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน 

สรุปผล/รายงาน ศพส.กระทรวงศึกษาธิการ 
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กระบวนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
 

๑. สถานการณ์ยาเสพติด/อบายมุขในสถานศึกษา 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
สภาพปัญหา 
 ๑. สถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและแหล่งอบายมุขเริ่มในกลุ่มหลงผิด แล้วแพร่กระจายไปสู่
กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ เข้าสู่ครอบครัวและสถานศึกษา ทําให้จํานวนคนติดยาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชน
มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
 ๒. การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดมีเทคโนโลยีสูง และการกระจายยาเสพติดอย่างรวดเร็วจนยาก
ในการปราบปราม มีการสร้างระบบเครือข่ายการจําหน่ายเหมือนสินค้าจําหน่ายตรงใน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
 ๓. สภาพสังคม ครอบครัว และชุมชนเปลี่ยนแปลง ทําให้วิถีชีวิตมีความเส่ียง แตกหัก เหินห่าง และ
อ่อนแอ 
 ๔. การบริหารจัดการที่ขาดเอกภาพ ทําให้ต่างหน่วยงานต่างคนต่างทํา ขาดความต่อเน่ืองผู้ติดยา  
เสพติดยังวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งความช่ัวร้าย เป็นภาระของสังคม ทําให้ประเทศขาดศักยภาพในการแข่งขันใน
เวทีโลก 
 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 ๑. การรณรงค์ให้ผู้บริหารสถานศึกษานํานโยบายสําคัญของรัฐบาลที่กําหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุก
ฝ่าย    ต้องร่วมแก้ปัญหา จึงต้องพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในการ
ดําเนินงาน 
 ๒.กําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ โดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และแก้ไขให้ชัดเจน จึงต้อง
พัฒนาคน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
 ๓. การระดมความร่วมมือจากทุกสถานศึกษาในการแก้ปัญหา โดยถือว่าเป็นปัญหาของตนเองต้องทํา
ต่อเน่ืองครบวงจรและผู้ชนะ คือ สถานศึกษาสีขาว จึงต้องพัฒนาสถานศึกษาให้ต่อสู้กับปัญหาทุกรูปแบบ 
 ๔. ให้ความสําคัญในการต่อต้านยาเสพติด แต่ต้องแก้ปัญหาสิ่งมอมเมาอบายมุขอ่ืนควบคู่กันไปด้วย 
จึงต้องพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม บริการทางการแพทย์ และจิตวิทยาสังคม เพ่ือมิให้ปัญหาเลวร้ายย่ิงกว่าที่เป็น
ในปัจจุบัน 
 
 
 

บุคคล 
เด็กและเยาวชน 

ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง 

ครอบครัว 
ขาดความอบอุ่น 
แตกแยก เหินห่าง 

สถานศึกษา 
สอนท่องจํา มุ่งวิชา 

ขาดการพัฒนารอบด้าน 

ชุมชน 
ยากไร้ อ่อนแอ 

หวังรอรับความช่วยเหลือ 

ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 
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๒. วิสัยทัศน์และการแก้ปัญหาในสถานศึกษา 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งต่ืนตัวรณรงค์ และตระหนักถึงปัญหายาเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมา       
การพนันและอันธพาลท่ีเกิดขึ้นกับ นักเรียน นักศึกษา 
 ๒. นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเป็นผู้เสพยาเสพติดและพฤติกรรมผู้ลุ่มหลงส่ิงมอมเมา และ 
นักเลงมีระบบการส่งต่อให้ได้รับการช่วยเหลือ สงเคราะห์จากบ้าน สถานศึกษา และชุมชน จนกลับคืนสู่สังคมและ
ชีวิตสงบสุข 
 ๓. แหล่งอบายมุขสิ่งย่ัวยุทางกามารมณ์ลดลง ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษามีการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๔. จํานวนของสถานศึกษาสีขาว ซึ่งต่อสู้กับปัญหาอบายมุขและปัญหายาเสพติดได้สําเร็จและย่ังยืนมี
มากขึ้น 

 
 ภารกิจที่ต้องดําเนินการ 
 ๑. สร้างความตระหนักและปลุกจิตสํานึกของสถานศึกษาให้ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 
 ๒. ต้องพัฒนาศักยภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประสาน/ติดตาม/ตรวจสอบเพ่ือสนับสนุน
สถานศึกษาต่อสู้กับปัญหายาเสพติด/อบายมุข อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
 ๓. ใช้การศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการป้องกัน และต้องทําให้ได้ผล มิฉะน้ันต้องใช้มาตรการรุนแรงขึ้น       
เพ่ือในอนาคต ไม่ให้เกิดกรณีนักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนจากผู้เสพมาเป็นผู้จําหน่ายมากข้ึน 
 ผู้รับภารกิจในระดับต่างๆ ประกอบด้วย 
 ๑. ระดับกระทรวง  คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวระดับกระทรวง โดยมีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมีคณะกรรมการจากส่วนราชการ/ภาคเอกชน/ชุมชน โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๒. ระดับองค์กรหลัก  คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวขององค์กรหลัก ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓. ระดับสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง 
   บทบาทของผูบ้รหิาร 

 - ผู้บริหารต้องมีนโยบาย มาตรการ และกําหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ของ 
กศน.อําเภอ ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาของ กศน.ตําบลท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติได้เพ่ือไปสู่สถานศึกษาสีขาว  
    - ให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       เอาใจใส่
การจัดการศึกษา เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีการติดตาม กํากับ ประเมินผล 
และนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 
   - ผู้บริหารต้องมีการนิเทศ กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง ถูกต้องตามระเบียบและตามกรอบระยะเวลาที่ทางราชการเกี่ยวข้อง กําหนด เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต้อง
เก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

 - ผู้บริหารต้องส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ผู้ที่เก่ียวข้อง อย่างทั่วถึงตามภารกิจงานการจัดการศึกษา นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ     
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    บทบาทของครู  
 ศึกษาสํารวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความจําเป็นของนักศึกษา ชุมชนต่อการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด  โดยการรวบรวมข้อมูลจากการจัดทําเวทีประชาคม  สํารวจด้วยแบบสอบถาม  หรือเป็นข้อมูล
จากหน่วยงานอ่ืนที่จัดสารสนเทศไว้แล้ว นํามาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลความต้องการในการพัฒนาชุมชน 
ความต้องการการเรียนรู้ ความต้องการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน หรือการศึกษาต่อ ฯลฯ  ของนักศึกษา
และประชาชน 
 - จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กศน.อําเภอ และนําสู่การปฏิบัติ
โดยจัดโครงการ/กิจกรรม หรือจัดการเรียนการสอนตามเน้ือหาสาระการดําเนินชีวิตรายวิชาสุขศึกษาพลศึกษา  
 - จัดทําฐานข้อมูลชุมชนและข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลของ กศน.ตําบล/สถานศึกษา เพ่ือใช้     ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

     - จัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้ข้อมูลชุมชนและข้อมูล
ผู้เรียนรายบุคคล มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และขอรับการสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย 

 - ประสานงานแสวงหาความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพ่ือร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ชุมชนที่รับผิดชอบ 
           - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ กศน.ตําบล โดยจําแนกการจัดกิจกรรม อาทิ การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอาชีพ การ
พัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

      - วางแผนการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน โดยร่วมกันวิเคราะห์
หลักสูตร เน้ือหา เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ กําหนดสื่อ การวัดและประเมินผล ระยะเวลาเรียน   
  - ครูจัดหาวิทยากร ผู้เช่ียวชาญในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด   
 - ครูให้คําปรึกษาแนะนําและเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ      
รวมทั้งคอยช่วยแก้ไขปัญหาในการเรียนและการสอนตลอดหลักสูตร 
  - ครูทําหน้าที่ประสานงานกับ กศน.อําเภอ เพ่ือจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน     
การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  - ครูทําหน้าที่การวัดผลและประเมินผลในแต่ละหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือวัด
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
 - สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาต่อ กศน.อําเภอ   
 - จัดบริการการเรียนรู้ใน กศน.ตําบล  โดยเฉพาะกิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน
ศูนย์บริการชุมชน ซึ่งนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น โทรทัศน์ วีดีทัศน์ รายการวิทยุเพ่ือการศึกษา 
เป็นต้น 

  - การจัดทําศูนย์แนะแนว (Advice center) เพ่ือให้คําปรึกษา ช้ีแนะ แนะนํา ในการแก้ปัญหา 
ป้องกัน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน เช่นให้คําปรึกษาในด้านครอบครัว ด้านเพ่ือน ด้านปัญหาสุขภาพ และด้านปัญหา   
ยาเสพติด 
  - จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานภาคีเครือข่าย และส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มหรือชมรมใน
ชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค สภาเด็กและเยาวชน และองค์กร
นักศึกษา กศน. เป็นต้น 
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  - การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  โดยการประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  
องค์กรชุมชนผู้รู้  ผูท้รงคุณวุฒิ  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมเป็นอาสาสมัคร กศน. อาสาสมัครป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นต้น 
 - ใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการคิดการแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้ 
 - จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกัลยาณมติร 
 
 บทบาทของผูเ้รียน 
 - ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ 
 - ผู้เรียนมีความสมัครใจร่วมกิจกรรมตามทีส่ถานศึกษาจัด 
 - ผู้เรียนมีการใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาทักษะ และสามารถ
พัฒนาตนเองได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 - ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  
 
     บทบาทหน้าที่ของภาคเีครือข่าย 

 - บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและ
บําบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด ดังน้ี 

1) ด้านการส่งเสริมป้องกันไม่ให้เสพสารเสพติด 
2) ด้านบําบัด ฟ้ืนฟูยาเสพติด จัดระบบบริการ ดังน้ี  

  2.1) โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชน จัดให้บริการให้ยา
รักษาตามอาการ จิตสังคมบําบัด ( Matrix Program ) จิตสังคมบําบัดในชุมชน โรงเรียน และการให้คําปรึกษา
ในสถานบริการ ผู้ป่วยนอก และให้บริการการลดอันตรายจากการใช้ยา ( Harm Reduction ) 

  2.2) โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ให้บริการให้ยารักษา   
ตามอาการ จิตสังคมบําบัด ( Matrix Program ) โรงเรียน และการให้คําปรึกษาในสถานบริการ ผู้ป่วยนอก 
และให้บริการการลดอันตรายจากการใช้ยา ( Harm Reduction ) ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 

 2.3) ด้านการฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติด มีการจัดระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการฝึกอาชีพ และการศึกษาต่อ การติดตามดูแลช่วยเหลือ       
ผู้ผ่านการบําบัด เช่น การเย่ียมบ้าน การเย่ียมที่ทํางาน เป็นต้น 
 3) การพัฒนาระบบการบําบัดผู้เสพยาเสพติดในอนาคต ภายใต้การกํากับของกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ คัดกรอง บําบัดฟ้ืนฟู ติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และลดอันตรายเพ่ือให้   
ผู้ผ่านการบําบัดกลับเข้าสู่สังคมโดยปกติ 
 

 - ศนูย์อํานวยการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) 
  แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
  1) ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย เช่น การสร้างงานสร้างอาชีพ 
การเรียนนอกระบบ กีฬา นันทนาการ รายงานจิตอาสาต่างๆ โดยใช้ศูนย์เยาวชนในพ้ืนที่เป็นกลไกดําเนินงาน 
  2) ส่งเสริมบทบาทเยาวชนนอกสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นกลุ่มเยาวชน
อาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และทํางานบริการชุมชนภายใต้แนวคิดเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงเป็นพลัง เช่น 
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โครงการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด โดยกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคม   
และความม่ันคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 

ขอบข่ายงานการศกึษานอกโรงเรยีน 
 แนวทางการดําเนินงานและจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้มี
การจัดการศึกษาที่หลากหลายและสอดคล้องกับภารกิจ  ดังน้ี  
   - การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแผนการศึกษาแห่งชาติ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือขยาย
โอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้ ประชาชนที่พลาด โอกาสทางการศึกษาในระบบ       ได้มีโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษานอกระบบโดยเน้นการจัดการศึกษาตามความสนใจ ศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้มีพ้ืน
ฐานความรู้พอเพียงที่จะดําเนินชีวิต สามารถนําความรู้ไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่   ให้ดีขึ้น หรือ
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ (เทียบระดับ
การศึกษา) การส่งเสริมการรู้หนังสือ การจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้น
กิจกรรมหลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม             มุ่งส่งเสริม
เจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้าง
จิตสํานึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ       และ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 - การศึกษาต่อเนื่อง เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบท่ีเป็นหลักสูตรระยะ
สั้น การจัดการศึกษาสายอาชีพ กลุ่มสนใจ ที่จัดตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีเน้ือหาเก่ียวกับอาชีพ 
ทักษะชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นกิจกรรมที่จัดเพ่ือพัฒนาทักษะของประชาชน    โดยเน้น
การกระตุ้นให้เกิดวิธีคิดให้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าเกียรติศักด์ิของตนเองซึ่งมีเน้ือหาของกิจกรรม      อย่าง
ต่อเน่ืองทุกวัน ได้แก่ ครอบครัว ศึกษา ดนตรี กีฬา ยาเสพติด ประชาธิปไตย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณธรรมจริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณคดี ในรูปแบบต่างๆ เช่น       ค่าย
ลูกเสือ กศน. ค่ายคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ กีฬา ดนตรี การละเล่น และส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นจงัหวัดลําพูน 

   - การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะจาก
การศึกษาที่มีผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ แล้วนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของคนในชุมชน เช่น โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้าน   ยาเสพติด  
กิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย สร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ เป็นต้น 

 
 



18 

 - การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เป็นกิจกรรมที่
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ
ดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง เช่น การทําบัญชีครัวเรือน กิจกรรมส่งเสริม   
การออม และกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียง เป็นต้น 
        - การศึกษาตามอัธยาศัย  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา/หน่วยงานในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดบริการแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติให้เห็นประโยชน์
และความสําคัญของการอ่าน ซึ่งเป็นการเสนอโอกาสและทางเลือก เพ่ือการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้แก่
ประชาชนท่ัวไปให้ได้รับการศึกษา และเพ่ิมเติมความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกก่อให้เกิดโลกทัศน์
กว้างไกล สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงชีวิตให้ก้าวหน้าและดํารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
การศึกษาตามอัธยาศัย เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ และแหล่งความรู้ ซึ่งสามารถ
เรียนได้ตลอดเวลา และเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดเวลา กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนใหญ่      
เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน            
กศน.ตําบล และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รถห้องสมุดเคลื่อนที่ 
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การจัดการเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ด้วยมาตรการ ๕ ด้าน  

     มาตรการด้านการป้องกัน มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ดังน้ี 
     1. ศึกษายุทธศาสตร์ 5 ด้าน เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 2. การวินิจฉัยมาตรฐาน นโยบายเก่ียวกับการป้องกันยาเสพติดระดับชาติ ระดับกระทรวง  
ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ สภาพปัญหายาเสพติดและข้อมูลการคัดกรองร่วมกับสํานักงาน กศน.จังหวัด 
เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ เป้าหมาย และการดําเนินการ 

  3. กําหนดจัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาว โดยขับเคลื่อนตามโครงการ/กิจกรรมที่สะท้อน
ให้เห็นถึงการป้องกัน การค้นหา การรักษา และการเฝ้าระวังนักศึกษา กศน. 
    4. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เก่ียวข้อง (กรรมการสถานศึกษา/ภาคีเครือข่าย/องค์กรนักศึกษา/นักศึกษา) เพ่ือมีส่วน    
ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานสถานศึกษาสีขาว ดําเนินงาน ประเมินความพึงพอใจ และติดตาม ประเมิน
โครงการ ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 คณะ ได้แก่  
  4.1 คณะกรรมการดําเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 4.2 คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

  5. จัดประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจ ให้กับบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง ในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตามแผน  

 6. มีการจัดทําบันทึก ( MOU ) ร่วมกันเครือข่ายที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   7. จัดระบบการดําเนินงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด ๕ มาตรการ โดยนํามาตรฐาน ตัวช้ีวัด เป็นเป้าหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ กศน. 
ได้แก่ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับสาระเนื้อหา การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาตาม
อัธยาศัย   เพ่ือนําไปสู่การป้องกัน การค้นหา การรักษา การเฝ้าระวัง การบริหารจัดการ  

  8. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการและกิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ หรือแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก พัฒนาทักษะชีวิต ในการป้องกัน เฝ้าระวัง  สร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด
และอบายมุข และจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาทุกคนให้ทั่วถึง  จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือป้องกัน
ยาเสพติด โดยสถานศึกษารวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน เพ่ือนําไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น 
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ค่ายอาสายุวกาชาด กีฬาต้านยาเสพติด ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ค่ายเยาวชน
อาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก    
เป็นต้น โดยแบบแผนและวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เช่น ฐานการ
เรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์จําลอง บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง 
เป็นต้น 

 ๙. จัดให้มีการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 ๑๐. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
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 ๑๑. จัดให้มีระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม และดําเนินการอย่างเป็นระบบมีความต่อเน่ือง จัดมาตรการ
เสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบมีความต่อเน่ือง เพ่ือความเข้มแข็งและย่ังยืน  

 1๒. จัดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือเป็นการทบทวน 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้เรียน 

 1๓. จัดให้มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน เสนอผู้ที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ให้เป็นแนวทางการ
ดําเนินงานกับสถานศึกษาอ่ืน 

 1๔. จัดให้มีการนําผลของการประเมินโครงการ ผลการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน 
มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 

     มาตรการด้านการค้นหา มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษามีข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล ดังน้ี 
 1. จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยบุคลากรและผู้เก่ียวข้องร่วมกันวางแผน    
เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดําเนินการ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
 2. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลทั้งทางตรง เช่น การตรวจปัสสาวะ เป็นต้น และทางอ้อม เช่น การใช้
แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น 
 3. สร้างเครื่องมือสําหรับจัดเก็บข้อมูล โดยนําวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มากําหนดเป็นแบบรวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริง ได้แก่  
  3.1 แบบบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล  เป็นแบบที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 
ช่ือ เลขบัตรประจําตัวประชาชน สภาพการติดยา ความถี่ในการเสพติด  
 3.2 แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ เป็นแบบบันทึกที่แสดงรายละเอียดการตรวจปัสสาวะ 
กรุ๊ปเลือด ส่วนสูง นํ้าหนัก และรายละเอียดเพ่ิมเติมตามบันทึกของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัย  
 3.3 แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นแบบที่สังเกตการแสดงออกในขณะเรียนในช้ันเรียนหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือคัดกรอง แยกแยะ ผู้เรียนในการมีพฤติกรรมที่เสพ/เสี่ยงต่อการเสพติด 
           4. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล  

4.1 ครูช้ีแจงสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน เพ่ือให้
นักศึกษาเกิดความไว้วางใจ กล้าที่จะเปิดเผยปัญหาของตนเองให้กับครู และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
ตามท่ีสถานศึกษาจัด เช่น การตรวจหาสารเสพติด การบันทึกข้อมูลตามแบบสอบถาม เป็นต้น 

4.2 จัดการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด ได้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล ให้ดําเนินการตรวจสุขภาพเก่ียวกับการวัดส่วนสูง ช่ังนํ้าหนัก วัดความดัน และตรวจปัสสาวะของ
นักศึกษา    เพ่ือคัดกรองจําแนกกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาเป็นกลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ โดยนําข้อมูล
นักศึกษาบันทึกเป็นรายบุคคล 
           5. นําผลการตรวจสุขภาพ และหาสารเสพติดของนักศึกษา มาวิเคราะห์ ประมวลผล เพ่ือจัดระบบ
ข้อมูลในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  

 6. นําข้อมูลทีจ่ัดระบบมาวิเคราะห์ กําหนดวิธีการแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน 
 7. สรุปรายงานผลการตรวจหาสารเสพติดแก่ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการแผนการ
แก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกัน 
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        มาตรการด้านการรักษา มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สถานศึกษานําข้อมูลมาตรฐานท่ี 2 มาวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับ
อําเภอในการบําบัดรักษาผู้เสพสารเสพติด มีการดําเนินงานดังน้ี 

 1. จัดให้มีการประสานแผนการดําเนินงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ด้านการบําบัดรักษา   
ผู้ติดยาเสพติด วางแผนการจัดกิจกรรมรองรับกลุ่มผู้เรียนที่คัดกรองแล้ว  
 2. จัดให้มีศูนย์แนะแนว เพ่ือให้คําปรึกษา ดําเนินการจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษา มีการดําเนินงาน 
ดังน้ี 

 2.1 จัดให้มีแผนแนะแนวโดยมีเป้าหมายเพื่อการป้องกัน แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน    
ที่เป็นกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง ให้มีภูมิคุ้มกันตนเองในการป้องกันและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 2.2 จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด 
เพ่ือเผยแพร่ ถ่ายทอดให้นักศึกษา 

 2.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบทั้งบุคลากร เครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน แก้ไข ปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียน 

 2.4 จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียน ได้แก่ เรื่องการเรียน 
พฤติกรรม ครอบครัว อาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นคงในชีวิต อารมณ์ สังคม ให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม  
ได้อย่างปกติสุข โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการใช้    
สารเสพติด สามารถยุติการใช้ได้ และใช้กิจกรรมประเภทต่างๆเป็นเคร่ืองมือในการบําบัด ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจของผู้เรียน เพ่ือไม่ให้หวนคืนสู่การใช้สารเสพติดอีก (คืนคนดีสู่สังคม)  ได้แก่   

    1) กิจกรรมอาชีพบําบัด เช่น  การทําการเกษตร  งานช่าง งานประดิษฐ์ เพ่ือสร้าง
สมาธิความต้ังใจ 

    2) กิจกรรมกลุ่มสุขศึกษา เช่น การรับความรู้จากแพทย์ในเรื่องร่างกายและจิตใจ      
ของตนเองรวมท้ังครอบครัวควรมีส่วนได้รับความรู้ในการดูแลและการวางแผน เพ่ือดูแลผู้ติดยา เป็นต้น 

 2.5 จัดให้มีสื่อการแนะแนวทีห่ลากหลาย สอดคล้องกับจุดประสงค์และผูเ้รียน  
 2.6 จัดให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือติดตามความก้าวหน้า   

ในการป้องกัน แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
           2.7 สรุปรายงานข้อมูลการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา 

                     2.8 จัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนา โดยนําข้อมูลที่พบจากกระบวนการรักษามาพัฒนา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

     มาตรการด้านการเฝ้าระวัง มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษาวางแผนการเฝ้าระวัง โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน และเครือข่ายในการเฝ้าระวังนักศึกษาที่เป็นกลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ  โดยมี
รายละเอียดการดําเนินการ ดังน้ี 
 1. การจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง 
 1.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างครู และนักศึกษา กศน. เพ่ือติดตามและเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ ร้องทุกข์ เก่ียวกับนักศึกษาที่ติดยาเสพติด ได้แก่ ต้ังกลุ่มไลน์และกล่องแสดงความคิดเห็น          
การขอคําปรึกษาโดยตรง  
 1.2 การสร้างเครือข่ายเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดทุกภาคส่วน ได้แก่       
การจัดทําทําเนียบเครือข่าย จัดทําข้อตกลง ( MOU ) ระหว่างภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนเก่ียวข้องในระดับตําบล  



22 

ท้องถิ่นและสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายระดับอําเภอในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม       
ยาเสพติดอําเภอ (ศป.สอ.) 
 2. จัดต้ังองค์กรนักศึกษา (ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด)  
 2.1 ค้นหาแกนนํานักศึกษา มีบทบาทในการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดร่วมกับสถานศึกษา 
กิจกรรม ได้แก่ 

 1) กิจกรรมป้องกันการติดยาซ้ํา เป็นกิจกรรมสร้างความไว้วางใจ เช่น การพูดคุย 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมาพบได้ตลอดเวลา ให้คําแนะนําในช่วงที่ผู้เรียนมีความรู้สึกท้อแท้ ติดตามการใช้ชีวิต        
สังเกตลักษณะการแสดงข้อความบนเฟสบุ๊คส่วนตัว การเย่ียมบ้านนักศึกษา เป็นต้น กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 
เช่น การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ร่วมกันของครูและผู้เรียนใน กศน.ตําบล การให้นักศึกษาช่วยงานใน กศน.
ตําบลเป็นต้น  

 2) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ครอบครัว เช่น การเปล่ียนทักษะความคิดและ
บทบาทของครอบครัว โดยการให้คําแนะนําในการคบเพ่ือน การลดความขัดแย้งของครอบครัว การให้ความจริงใจ
ระหว่างครู ผู้ปกครองและผู้เรียน ให้การช้ีแนะเป้าหมายในการเรียน เป้าหมายในการดําเนินชีวิต เป้าหมาย
การมีอาชีพและการมีงานทําในอนาคตเพ่ือสร้างครอบครัวให้มีความสุข เป็นต้น 

 3) กิจกรรมทักษะชีวิต 
  ก) กิจกรรมธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การสร้างฝาย การคัดแยก

ขยะ เป็นต้น 
 ข) กิจกรรมพัฒนาตนเองด้านการเรียน เช่น การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(กพช.) กิจกรรมค่าย เป็นต้น 
 ค) กิจกรรมเรียนเสริม ด้านการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และการศึกษาอาชีพ 
 ง) กิจกรรมสร้างความมั่นใจ ปฏิเสธ และมทีักษะในการตัดสินใจ (จิตวิทยา) 
 จ) กิจกรรมชมรม เช่น ชมรมเพ่ือนเก่า-เพ่ือนใหม่ ชมรมตามทักษะความสามารถ 

(กีฬา นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ) 
 

     มาตรการด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้มีแนวทางการ
ดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. สถานศึกษากําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบุคลากรและผู้เก่ียวข้องร่วมกันกําหนด  

 2. จัดให้มแีผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือมุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาสีขาว   
  3. การสร้างและแสวงหาเครือข่ายเพ่ือประสานภารกิจและจัดทําแผนปฏิบัติงานร่วมกัน อาทิ   
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เพ่ือรองรับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
  4. การแต่งต้ังคณะทํางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาระดับอําเภอ 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง (กรรมการสถานศึกษา/ภาคีเครือข่าย/องค์กรนักศึกษา/
นักศึกษา)   
              5. จัดประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม/โครงการ   
ตามแผน  
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                6. จัดให้มีระบบนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ตามโครงการ/กิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้เรียนได้อย่าง
มีคุณภาพ 
                7. จัดให้มีการยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  โดยนําสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา จากการประเมินโครงการ ผลการนิเทศกิจกรรม มาสู่การจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

การดําเนินงานกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ 
        สถานศกึษาดาํเนนิกลยุทธ์ 4 ตอ้ง มีดังนี ้

 1) สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพของ
ปัญหาและสถานการณ์ในพ้ืนที่ที่มีความรุนแรงต่างกัน 

 2) สถานศึกษาต้องมีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ตลอดปีการศึกษา
 3) สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลการดําเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการป้องกัน ระบบด้าน
การเฝ้าระวัง ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการ 

 4) สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการประสานงานทํางานระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
ผู้ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และผู้นําด้านศาสนา 
     สถานศกึษาดาํเนนิการ ๒ ไม่ มีดังนี ้

 ๑) สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด 
 ๒) สถานศึกษาไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียน นักศึกษา ออกจากสถานศึกษาให้นําไปบําบัดรักษา 

เมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ 
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มาตรฐานและตัวบ่งชี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 ประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบ่งช้ี  คะแนน ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี   

๑. มาตรฐานด้านการป้องกัน  (๖๐ คะแนน)  ประกอบด้วย  ๓  ตัวบ่งช้ี 
                ๑.๑  สถานศึกษาดําเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว/กศน.ตําบลสีขาว (๔๐ คะแนน) 
                ๑.๒  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกัน      
สารเสพติดเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน หรือดําเนินการให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขโดยบูรณาการกับสาระวิชาต่าง ๆ (๑๐ คะแนน) 
                ๑.๓  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด (๑๐ คะแนน) 

๒. มาตรฐานด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน)  ประกอบด้วย  ๔  ตัวบ่งชี้ 
                 ๒.๑  สถานศึกษามีข้อมูลนักศึกษารายบุคคล (๒.๕ คะแนน) 
        ๒.๒  สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะของ/นักศึกษากลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/ 
                       กลุ่มติด (๒.๕ คะแนน) 
                ๒.๓  สถานศึกษามีการคัดกรองจําแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า  

    (๒.๕ คะแนน) 
                ๒.๔  สถานศึกษามีการรายงานการสํารวจสภาพการใช้ยาเสพติด/สารเสพติดให้หน่วยงานต้น 

   สังกัดทราบ (๒.๕ คะแนน) 
๓. มาตรฐานด้านการรักษา (๑๐ คะแนน)  ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ 

               ๓.๑  สถานศึกษามีนโยบายในการบําบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข           
  หรือหน่วยงานอ่ืน (๕ คะแนน)  

               ๓.๒  สถานศึกษามีคลินิกเสมารักษ์ (จิตสังคมบําบัดในสถานศึกษา) (๕ คะแนน) 
๔. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ 

               ๔.๑  สถานศึกษามีตู้เสมารักษ์ (รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข) (๕ คะแนน) 
          ๔.๒  สถานศึกษามีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุข (๕ คะแนน) 

๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน)  ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งช้ี 
               ๕.๑  สถานศึกษามีนโยบายและยุทธศาสตร์  (๒ คะแนน) 

    ๕.๒  สถานศึกษามีแผนงานและโครงการ/กิจกรรม (๒ คะแนน) 
    ๕.๓  สถานศึกษามีคณะกรรมการดําเนินงานและมีห้องปฏิบัติกิจกรรม (๒ คะแนน) 
    ๕.๔  สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องบูรณาการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  (๒ คะแนน) 
              ๕.๕  สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๒ คะแนน) 
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สรปุผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 
ตํ่ากว่า ๖๐ ปรับปรุง 
๖๐ - ๖๙ พอใช้ 
๗๐ - ๗๙ ดี 
๘๐ - ๘๙ ดีมาก 
๙๐ - ๑๐๐ ดีเด่น 

 
การดาํเนินการและเกณฑ์การตดัสนิ 
     การพิจารณาผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จําแนก
ออกเป็น ๓ ระดับ ซึ่งให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครู/อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการท่ีมีผลการประเมินระดับ
ดีเด่น ดังน้ี 

๑. สถานศึกษาที่ดําเนินงานโครงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีที่ ๑          
- ได้รับโล่เชิดชูเกียรติลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. สถานศึกษาที่ดําเนินงานโครงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ๒ ปี  
   ติดต่อกัน โดยปีที่ ๒ ประเมินเพ่ือคงสภาพและรักษาระดับดีเด่น 
    - ได้รับโล่เชิดชูเกียรติลงนามโดยนายกรัฐมนตรี 
๓. สถานศึกษาที่ดําเนินงานโครงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ๓ ปี   
   ติดต่อกัน โดยปีที่ ๓ ประเมินเพ่ือคงสภาพและรักษาระดับดีเด่น 
    - สถานศึกษาได้รับโล่รางวัลพระราชทาน 
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แนวทางการดําเนินงาน กศน.ตําบลสีขาว 
 

 

 เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการกศน.ตําบลสีขาว   สถานศึกษาจัดทําคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการ เพ่ือมอบนโยบาย คณะกรรมการปฏิบัติการเพ่ือจัดทําองค์ความรู้ คณะทํางาน
ซึ่งสถานศึกษาได้แต่งต้ังรับผิดชอบ ทั้งน้ีขอให้คํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กศน.ตําบลสีขาว ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

๑. กลยุทธ์ กศน.ตาํบลสขีาว 
    การดําเนินงานของกศน.ตําบลสีขาว  ได้กําหนดกลยุทธ์เพ่ือเป็นกระบวนการในการดําเนินงาน

ภายใน กศน.ตําบลสีขาว มีองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและครู กศน. มีแหล่งเรียนรู้ 
ดูแลช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือด้วยคุณธรรม และสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.1 การมีส่วนร่วมของครู  และนักศกึษา  
  1) ครู มีหน้าที ่ให้ความช่วยเหลือ ในการอํานวยการ กํากับดูแล สั่งการ การดําเนินงานของ
ทุกฝ่าย ให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหา และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2) นักศึกษาแกนนํา มีหน้าที ่ช่วยดูแลแก้ไข ให้คําปรึกษาข้อปัญหาของนักศึกษา กศน.ตําบล 
และประสานงาน รายงาน ปัญหา อุปสรรค ความต้องการช่วยเหลือ บันทึก สรุปผลการดําเนินงานของทุกฝ่าย 
ให้ครู กศน. ทกุภาคเรียน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

๑.2 มีแหล่งเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมใน กศน.ตําบล เช่น จัดบอร์ด จัดทําสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ หนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว ฯลฯ  ที่ให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด โรคเอดส์ การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
อบายมุข อุบัติภัยและโครงการต่าง ๆ  โดยนําสถานการณ์ข่าวสารทุกด้านมาเสนอให้เพ่ือนนักศึกษา ได้รับรู้         
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (การจัด
นิทรรศการ กิจกรรรมส่งเสริมการอ่าน การทําหนังสือเล่มเล็กเก่ียวกับการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข     
ในบ้านหนังสือชุมชน ชุมชนรักการอ่าน ฯลฯ) 

๑.3 ดูแลช่วยเหลือ จัดให้มีนักศึกษาแกนนํา เพ่ือให้คําปรึกษาดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตอบสนองปัญหาของพฤติกรรมของ นักศึกษา และช่วยเหลือด้านการเรียนโดยให้คําปรึกษา แนะนํา และให้
การช่วยเหลือหากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้รายงานครู กศน.ทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

๑.4 เอ้ือเฟื้อด้วยคุณธรรม มีหลักธรรมประจํากศน.ตําบลเพ่ือให้นักศึกษา ทุกคนจะต้องมี
หลักธรรมคําสอนตามศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติใน กศน.ตําบล จะทําให้ทุกคนรักและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  

      ๑.5 สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยให้มีความสามัคคี และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติด หรือสื่อลามกอนาจาร เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ศิลปะ และ
กิจกรรมตามที่กลุ่มสนใจร่วมกันจัดทํามาเพ่ือพัฒนาร่างกาย และจิตใจ รวมท้ังกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก 
กศน.ตําบล ร่วมกับชุมชน  
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๒. การจัดองคก์รภายใน กศน.ตําบลสีขาว   
              การขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน ของกศน.ตําบลสีขาว คือมี การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและครู 
แหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือด้วยคุณธรรม สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม จะต้องมีกลไกของการขับเคลื่อนการ
ทํางานในรูปขององค์กรนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาแกนนํา แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือฝ่ายบริหาร     
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอาคารสถานที่และความปลอดภัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายกิจกรรม โดยมีภาระหน้าที่ 
ดังน้ี 

    ๒.๑ ฝ่ายบริหาร มีภาระหน้าที่ อํานวยความสะดวกให้ครู กศน. และนักศึกษา  
        ๑) ช่วยเหลือประธานองค์กรนักศึกษา ในการอํานวยการ กํากับดูแล สั่งการ การดําเนินงาน

ของทุกฝ่าย 
        ๒) ประสานงาน รายงาน บันทึกและสรุปผลการดําเนินงานของทุกฝ่าย ให้คร ูกศน. ทุกภาคเรียน 
        ๓) ช่วยดูแลแก้ไข ใหค้าํปรึกษาข้อปัญหาของนักศึกษา กศน.ตําบล 
        ๔) รายงานปัญหา อุปสรรค ความต้องการช่วยเหลือให้ครู กศน. เพ่ือทราบและแก้ไขปัญหา 
        ๕) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    ๒.2 ฝ่ายวิชาการ มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน 

หรือปัญหาการเรียนในกศน.ตําบลสีขาว   ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้คําแนะนํา คําปรึกษา คําอธิบาย 
ช้ีแนะ แหล่งเรียนรู้ และนําเสนอครู กศน. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ โดยมีกระบวนการทํางาน ดังน้ี 

        ๑) มีการจัดต้ังทีมงานแกนนํารับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการของกศน.ตําบล 
        ๒) ทีมงานแกนนํามีกระบวนการช่วยเหลือเพ่ือนฝ่ายวิชาการของกศน.ตําบล เพ่ือให้มีความรู้

ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 
        ๓) ทีมงานแกนนําจัดทําแหล่งเรียนรู้/มุมความรู้/ป้ายนิเทศในกศน.ตําบล 
        ๔) ทีมงานแกนนําจัดทําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาทุกคนในกศน.ตําบล 
   ๒.3 ฝ่ายอาคารสถานที่และความปลอดภัย มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อย

ในกศน.ตําบลสีขาว รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของกศน.ตําบลสีขาว วัสดุอุปกรณ์ที่ชํารุด ป้องกันอุบัติเหตุ
ภายในกศน.ตําบลสีขาว   จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในกศน.ตําบลสีขาว  ให้น่าเรียนและป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในกศน.ตําบลสีขาว โดยมีกระบวนการทํางาน ดังน้ี 
                 ๑) มีการจัดต้ังทีมงานแกนนํารับผิดชอบงานฝ่ายการงานของกศน.ตําบล 
                 ๒) ทีมงานแกนนําดูแลพ้ืนที่ภายในกศน.ตําบลและรอบกศน.ตําบล 
       ๓) ทีมงานแกนนําดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในกศน.ตําบล 
        ๔) ทีมงานแกนนําจัดทําสมุดบันทึกกิจกรรมกศน.ตําบลสีขาวในการปฏิบัติงานทั้ง ๕ ฝ่าย    
ตามโครงสร้างกศน.ตําบลสีขาว   

   ๒.4 ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในกศน.ตําบลสีขาว   
และมุมอับ เช่น ห้องนํ้า หรือที่บริเวณอาคาร แหล่งที่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพ่ือนหากมีพฤติกรรมที่เก่ียวข้อง
กับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่าง ๆ ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา แก้ไข  แต่หากไม่
สามารถแก้ไขได้ ให้ นักศึกษาแจ้งครู กศน. เพ่ือแก้ไขต่อไป โดยมีกระบวนการทํางาน ดังน้ี 

        ๑) มีการจัดต้ังทีมงานแกนนํารับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนักศึกษาของกศน.ตําบล ดําเนินการ
เฝ้าระวังและสอดส่องดูแลในกศน.ตําบล 

        ๒) ทีมงานแกนนํามีกระบวนการดําเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษาของกศน.ตําบล ดําเนินการเฝ้า
ระวังและสอดส่องดูแลพ้ืนที่มุมอับ ห้องนํ้า แหล่งมั่วสุม 
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        ๓) ทีมงานแกนนํามีการกําหนดมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของ นักศึกษาในกศน.
ตําบล ดําเนินการเฝ้าระวังและสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือและคําปรึกษา 

        ๔) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของกศน.ตําบล ส่งต่อให้ครู กศน. 
   ๒.5 ฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ทั้งในกศน.ตําบลสีขาวและกิจกรรมใน

ทุกระดับช้ัน เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือนๆ เพ่ือใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยมีกระบวนการทํางาน ดังน้ี 

         ๑) มีการจัดต้ังทีมงานแกนนํารับผิดชอบงานฝ่ายกิจกรรมของกศน.ตําบล 
         ๒) ทีมงานแกนนําจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในกศน.ตําบล 
         ๓) ทีมงานแกนนําให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
         ๔) ทีมงานแกนนําให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา 
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แผนผังโครงสร้าง กศน.ตําบล สีขาว 
การดําเนินงานตามโครงสร้างกศน.ตําบลสีขาว  ในหลักการต้องการให้กลุ่มเพ่ือน (Peer Group) หรือกลุ่ม

แกนนํานักศึกษาในทุกระดับเพ่ือรวมกลุ่มดูแลช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาปัญหาการเรียนเพ่ือลดปัญหาการดูแล
ช่วยเหลือการงานร่วมกัน การเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีการ
จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามโครงสร้างองค์กรดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       หมายเหตุ จํานวน นกัศึกษา แกนนํา สามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองประธานองค์กร 
นศ. 

ฝ่ายอาคารสถานท่ี
และความปลอดภัย  

รองประธานองค์กร 
นศ. 

ฝ่ายวิชาการ 
๑ คน 

รองประธานองค์กร 
นศ. 

ฝ่ายกิจกรรม 
๑ คน 

รองประธานองค์กร 
นศ. 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

รองประธานองค์กร 
นศ. 

ฝ่ายบริหาร  
๑ คน 

ประธานองค์กรนักศึกษา ระดับตําบล 
๑ คน 

นักศึกษา  
แกนนํา  

ไม่น้อยกว่า 2 คน 

นักศึกษา  
แกนนํา  

ไม่น้อยกว่า 2 คน 

นักศึกษา  
แกนนํา  

ไม่น้อยกว่า 2 คน 

นักศึกษา  
แกนนํา  

ไม่น้อยกว่า 2 คน 

นักศึกษา  
แกนนํา  

ไม่น้อยกว่า 2 คน 
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กระบวนการดําเนินงาน กศน.ตําบลสีขาว   
 

เพ่ือให้การดําเนินงานโครง การกศน.ตําบลสีขาว บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ลดปัญหาได้ในทุกระดับ จึงต้องมีกระบวนการในการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้เกิดความเข้มแข็งต่อเน่ือง
และย่ังยืน โดยบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในระบบตามกระบวนการดําเนินงาน กศน.
ตําบลสีขาว  และนําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังตามหลักการเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิกลยุทธ์และโครงสรา้ง กศน.ตําบล/แขวง สีขาว 

มีแหล่งเรียนรู ้ ฝ่ายวิชาการ 

ดูแลช่วยเหลือ 

เอ้ือเฟื้อด้วย

สร้างสรรค์ด้วย
กิจกรรม 

ฝ่ายอาคารสถานท่ีและ
ความปลอดภัย

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ฝ่ายกิจกรรม 

กลยุทธ์ 

นักศึกษา 
แกนนํา

นักศึกษา  

นักศึกษา 
แกนนํา

นักศึกษา  

นักศึกษา 
แกนนํา

นักศึกษา  

นักศึกษา 
แกนนํา

นักศึกษา  

การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาและคร ฝ่ายบริหาร นักศึกษา     

แกนนํา นักศึกษา  
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แผนผังคณะทํางาน กศน.ตําบลสขีาว  
กศน.ตําบล...........................  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คติพจน์/หลักธรรมประจํา กศน.ตําบล.................................................................................................. 

 
หมายเหต ุ ๑. มีรูปภาพคณะทํางานทุกคน 
  ๒. พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และตําแหน่ง อยู่ด้านล่างรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ครู กศน.

ประธานองค์กรนักศึกษา

รองฝ่ายบริหาร รองฝ่ายวิชาการ รองฝ่าย 
กิจการนักศึกษา

รองฝ่ายอาคาร
สถานที่และ 

ความปลอดภัย
นักศึกษา 
แกนนํา  
ไม่น้อยกว่า 

๒ 

นักศึกษา 

รองฝ่าย 
กิจกรรม 

นักศึกษา 
แกนนํา  
ไม่น้อยกว่า 

๒ 

นักศึกษา 

นักศึกษา 
แกนนํา  
ไม่น้อยกว่า 

๒

นักศึกษา 

นักศึกษา 
แกนนํา  
ไม่น้อยกว่า 

๒

นักศึกษา 

นักศึกษา 
แกนนํา  
ไม่น้อยกว่า 

๒ 

นักศึกษา 
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บทบาทหน้าที่ นักศกึษาแกนนํา กศน.ตําบลสีขาว  
๑. ประธานองคก์รนกัศกึษา ปฏบิตัหิน้าที่ ดงันี ้

๑.๑ อํานวยการ กํากับดูแล สั่งการ การดําเนินงานของทุกฝ่าย 
 ๑.๒ ประสานงาน รายงาน บันทึกและสรุปผลการดําเนินงานของทุกฝ่าย ให้ครู กศน. ทุกภาคเรียน 
 ๑.๓ ช่วยดูแลแก้ไข ให้คําปรึกษาข้อปัญหาของนักศึกษา กศน.ตําบล 
 ๑.๔ รายงานปัญหา อุปสรรค ความต้องการช่วยเหลือให้คร ูกศน. เพ่ือทราบและแก้ไขปัญหา 
 ๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. รองประธานองค์กรนกัศึกษา และนกัศึกษาแกนนํา ฝ่ายบรหิาร ปฏบิตัหิน้าที่ ดังนี ้
2.๑ ช่วยเหลือประธานองค์กรนักศึกษา ในการอํานวยการ กํากับดูแล สั่งการ การดําเนินงานของทุกฝ่าย 
2.๒ ประสานงาน รายงาน บันทึกและสรุปผลการดําเนินงานของทุกฝ่าย ให้ครู กศน. ทุกภาคเรียน 
2.๓ ช่วยดูแลแก้ไข ให้คําปรึกษาข้อปัญหาของนักศึกษา กศน.ตําบล 
2.๔ รายงานปัญหา อุปสรรค ความต้องการช่วยเหลือให้คร ูกศน. เพ่ือทราบและแก้ไขปัญหา 
2.๕ ปฎิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. รองประธานองค์กรนกัศึกษา และนกัศึกษาแกนนํา ฝ่ายวิชาการ ปฏบิตัหิน้าที่ ดังนี ้
3.๑ รับผิดชอบการดูแลช่วยเหลือ ให้คําแนะนําเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา  

 3.๒ รับผิดชอบการดูแล และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3.๓ สนับสนุนงานด้านวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.๔ รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุน จัดใหม้แีหล่งเรียนรู้ใน กศน.ตําบล 
 3.๕ บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติด 

๔. รองประธานองคก์รนกัศกึษา และนกัศกึษาแกนนาํ ฝา่ยอาคารสถานทีแ่ละความปลอดภัย ปฏบิตัหินา้ที ่
ดงันี ้
4.๑ รับผิดชอบความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน กศน.ตําบล 
4.๒ รับผิดชอบ วัสดุ-อุปกรณ์ ภายใน กศน.ตําบล และความปลอดภัยภายใน กศน.ตําบล/แขวง 
4.๓ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ประตู หน้าต่าง หากชํารุดแจ้งงานอาคารสถานที่ 
4.๔ ตรวจสอบจุดเสี่ยง และมาตรการป้องกันอัคคีภัย อุบัติเหตุทั้งภายในและนอกอาคารสถานท่ี 
4.๕ บันทึกผลการปฏิบัติงาน และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. รองประธานองค์กรนกัศึกษาและนักศกึษาแกนนํา ฝ่ายกิจการนักศกึษา ปฏบิตัหินา้ที่ ดงันี ้
5.๑ รับผิดชอบตรวจสอบการนําสารเสพติด ยาเสพติด อาวุธ เข้ามาภายใน กศน.ตําบล 
5.๒ รับผิดชอบเฝ้าระวังไม่ให้มีสารเสพติด การสูบบุหรี่ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สื่อลามก การแต่ง

กายใน กศน.ตําบล 
5.๓ การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ใหม้ีทางออกของปัญหาที่ถูกต้อง 
5.๔ การรายงานพฤติกรรมที่ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ให้ครู กศน. เฝ้าระวังและช่วยแก้ไขปัญหา 
5.๕ บันทึกผลการปฏิบัติงาน และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๖. รองประธานองค์กรนกัศึกษาและนักศกึษาแกนนําฝ่ายกิจกรรม ปฏบิตัหิน้าที่ ดังนี ้
6.๑ รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เช่น วันสําคัญ กีฬา ฯลฯ  
6.๒ รับผิดชอบงานกิจกรรมใน กศน.ตําบล ที่ได้รับมอบหมาย 
6.๓ รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน กศน.ตําบล  
6.๔ ประสานงานระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักศึกษา และชุมชนในการจัดกิจกรรม 
6.๕ บันทึกผลการปฏิบัติงาน และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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                         บันทกึการปฏิบัติงาน กศน.ตําบลสีขาว 
ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา.................... 

วันที่........เดือน..........................พ.ศ........................... 
 

กศน.ตําบล........................................................ 
 

บันทึกการปฎิบัติงานของ ฝ่าย................................................... 
 
 
 
 
 

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

รองฝ่าย......................................... 

 
             ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
       ลงช่ือ................................................ 
         (                                   )               
          ประธานองค์กรนักศึกษา 
             วันที่........เดือน..................พ.ศ................... 
    
ความคิดเห็นของครู กศน. 

 
 

ลงช่ือ.............................................. 
            (                                   ) 
                         ครู กศน. 

วันที่........เดือน..................พ.ศ.............. 
    
ความคิดเห็น/ข้อสั่งการ 

 
 

  ลงช่ือ............................................. 
               (                                   ) 
                   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ 

วันที่........เดือน..................พ.ศ................... 
 

หมายเหตุ ๑. บันทึกการปฏิบัติงานทุกคร้ังที่จัดกิจกรรม 
             ๒.  จัดทําเป็นเล่ม ใช้ภาคเรียนละ 1 เลม่  
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เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน กศน.ตาํบลสขีาว  
ประกอบด้วยมาตรฐาน ๕ ฝ่าย 25 รายการประเมิน  ดังน้ี 

1. มาตรฐานฝ่ายบรหิาร (๒๐ คะแนน)  ประกอบด้วย 5 รายการประเมิน ดังน้ี 
    ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม กศน.ตําบลสีขาว   (4 คะแนน) 
    ๒) มีประกาศจัดต้ังองค์กรนักศึกษาในการบริหารจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้น กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
    3) ครู กศน. มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ (4 คะแนน) 
    4) ครู กศน. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน กศน.ตําบล (4 คะแนน) 

      5) นักศึกษาแกนนํามีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สมุดบันทึก กลุม่ 
Line facebook ฯลฯ (4 คะแนน) 

2. มาตรฐานฝ่ายวิชาการ  (๒๐ คะแนน)  ประกอบด้วย 5 รายการประเมิน ดังน้ี       
    ๑) มีนักศึกษาแกนนํารับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการของ กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
    ๒) นักศึกษาแกนนํามีกระบวนการช่วยเหลือเพ่ือนฝ่ายวิชาการของ กศน.ตําบล  
        เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ (4 คะแนน) 
    ๓) นักศึกษาแกนนําจัดทําแหล่งเรียนรู้/มุมความรู้/ป้ายนิเทศใน กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
    4) นักศึกษาแกนนํามีข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาทุกคนใน กศน.ตําบล(4 คะแนน)     
    5)  นักศึกษาแกนนํามีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สมุดบันทึก       

กลุ่ม Line facebook ฯลฯ (4 คะแนน) 
3. มาตรฐานฝ่ายอาคารสถานที่และความปลอดภัย (๒๐ คะแนน)  ประกอบด้วย 5 รายการ

ประเมิน ดังน้ี 
             ๑) มีการจัดต้ังนักศึกษาแกนนํารับผิดชอบงานฝ่ายอาคารสถานที่และความปลอดภัยของ กศน.
ตําบล/แขวง  (4 คะแนน) 
             ๒) นักศึกษาแกนนําดูแลความสะอาดสถานที่ภายใน กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
             3) นักศึกษาแกนนําดูแลความสะอาดสถานที่ภายนอก กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
   4) นักศึกษาแกนนําดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของ กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
   5) นักศึกษาแกนนํามีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สมุดบันทึก         
กลุ่ม Line, face book ฯลฯ (4 คะแนน) 

4. มาตรฐานฝ่ายกิจการนักศึกษา (๒๐ คะแนน) ประกอบด้วย 5 รายการประเมิน ดังน้ี     
    ๑) มีนักศึกษาแกนนํารับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนักศึกษาของ กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
    ๒) นักศึกษาแกนนํามีการดําเนินงานจัดกิจกรรมของ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
    ๓) นักศึกษาแกนนํามีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาใน 

กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
    ๔) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
       5) นักศึกษาแกนนํามีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สมุดบันทึก กลุ่ม 

Line, facebook ฯลฯ (4 คะแนน) 
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5. มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม (20 คะแนน)  ประกอบด้วย 5 รายการประเมิน ดังน้ี 
    ๑) มีนักศึกษาแกนนํารับผิดชอบงานฝ่ายกิจกรรม ของ กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
    ๒) นักศึกษาแกนนําจัดกิจกรรมภายใน กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
     3) นักศึกษาแกนนําให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมนอก กศน.ตําบล (4 คะแนน) 
    4) นักศึกษาแกนนําให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา (4 คะแนน) 
      5) นักศึกษาแกนนํามีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สมุดบันทึก กลุ่ม 

Line facebook ฯลฯ (4 คะแนน) 
  

สรปุผลการประเมิน กศน.ตําบลสีขาว    
 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 
ตํ่ากว่า ๖๐ ปรับปรุง 
๖๐ - ๖๙ พอใช้ 
๗๐ - ๗๙ ดี 
๘๐ - ๘๙ ดีมาก 
๙๐ - ๑๐๐ ดีเด่น 

 
การดาํเนินการและเกณฑ์การตดัสนิ 

๑. สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโดยให้พิจารณาบุคลากรในสถานศึกษาเป็น
คณะกรรมการในการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด 

๒. สถานศึกษาแจ้ง ครู กศน. ที่รับผิดชอบ ส่งผลการดําเนินงาน กศน.ตําบลสีขาว 
๓. ให้สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานกศน.ตําบลสีขาว ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ

ดีเด่น ส่งให้หน่วยงานต้นสงักัดระดับพ้ืนที่ทราบผลการประเมินภายในเวลาเดือนตุลาคม ของทุกปี 
๔. สถานศึกษาที่ได้ดําเนินงานกศน.ตําบลสีขาวประเมิน เพ่ือรายงานให้องค์กรหลัก/หน่วยงานต้น

สังกัด และศูนย์อํานวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณามอบรางวัลใน
ระดับประเทศต่อไป 
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การนําเสนอผลงานประกอบการประเมิน กศน.ตําบลสีขาว 
 การเสนอผลการดําเนินงาน กศน.ตําบลสีขาว เป็นการประเมินผลการดําเนินงาน  ในภาคเรียนที่   ๑ - ๒ 
ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา การประเมินจากเอกสารจึงจําเป็นต้องมีรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของ นักศึกษา 
แกนนําทั้ง ๕ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอาคารสถานที่และความปลอดภัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และฝ่ายกิจกรรม โดยมี ครู กศน. และองค์กรนักศึกษา ควบคุมดูแลการทํางานใน กศน.ตําบลสีขาว ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กําหนดคะแนนการจัดทําเอกสารและคะแนนผลงานเชิงประจักษ์ เพ่ือรวมกับ
คะแนนตามหลักเกณฑ์ จํานวน ๒๐๐ คะแนน ดังต่อไปน้ี 

๑. ผลงานด้านเอกสาร (๘๐ คะแนน) 
 -บทที่ ๑ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาระดับตําบล และระดับอําเภอ (๘ คะแนน) 
 -บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการ โครงการ กศน.ตําบลสีขาว ประจําปีการศึกษา (๘ คะแนน) 
 -บทที่ ๓ สถานศึกษากําหนดนโยบายและมอบนโยบายไปยัง กศน.ตําบล/แขวง (๘ คะแนน) 
 -บทที่ ๔ คํารบัรองปฏิบัติราชการของ กศน.ตําบล (๘ คะแนน) 
 -บทที่ ๕ แผนผังภูมิกลยุทธ์และโครงสร้าง กศน.ตําบลสีขาว (๘ คะแนน) 

 -บทที่ ๖ จัดสภาพแวดล้อมการดําเนินงานของ กศน.ตําบลสีขาว  ตามโครงสร้าง 5 ฝ่าย (๘ คะแนน)  
 -บทที่ ๗ กศน.ตําบล/แขวง จัดกิจกรรม กศน.ตําบลสีขาว  ให้นักศึกษา   (๘ คะแนน)   

  -บทที่ 8 ผลการประเมินการดําเนินงานของ กศน.ตําบลสีขาว  ระดับดีเด่น (๘ คะแนน) 
  -บทที่ 9 ภาพกิจกรรมของ กศน.ตําบลสีขาว  (๘ คะแนน)    
    -บทที่ 10 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ กศน.ตําบลสีขาว  (๘ คะแนน) 
๒. ผลงานเชิงประจักษ์ (๒๐ คะแนน) 

 -สภาพแวดล้อม กศน.ตําบลสีขาว มีแหล่งเรียนรู้ แผนผัง และโครงสร้าง (๑๐ คะแนน) 
 -สัมภาษณ์ ครู กศน. และนักศกึษาแกนนํา การปฏิบัติงาน 5 ฝ่ายของ กศน.ตําบลสขีาว   (๕ คะแนน) 
 -การมีส่วนร่วมของครู กศน. ทุกคน (๕ คะแนน)  

๓. ผลการประเมินตามหลกัเกณฑ์ในคู่มือการดําเนนิงาน (๑๐๐ คะแนน) 
สรุปผลคะแนนของการประเมินกศน.ตําบลสีขาว   ตามมาตรฐาน ๕ ฝ่าย ๒๐ รายการประเมิน ตามแบบ

ประเมินกศน.ตําบลสีขาว  ทีค่ณะกรรมการประเมินได้มีมติการประเมินในการลงพ้ืนที่ ดังน้ี 
- ฝ่ายบริหาร (๒๐ คะแนน)   
- ฝ่ายวิชาการ (๒๐ คะแนน)  
- ฝ่ายอาคารสถานที่และความปลอดภัย (๒๐ คะแนน) 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา (๒๐ คะแนน)  
- ฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน) 

๔. สรปุผลรวมคะแนนการประเมิน ข้อ ๑ / ข้อ ๒ / ข้อ ๓ และคดิเปน็ระดบัคณุภาพ 
โดยใชเ้กณฑ์การประเมินดังนี ้

คะแนน ระดับคุณภาพ 
ตํ่ากว่า ๑๖๐ ปรับปรุง 
๑๖๐ – ๑๖๙ พอใช้ 
๑๗๐ – ๑๗๙ ดี 
๑๘๐ – ๑๘๙ ดีมาก 
๑๙๐ – ๒๐๐ ดีเด่น 
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ศูนย์ กศน. อําเภอ 

 
แบบรายงานผลการจดักิจกรรม/โครงการการสร้างภูมิคุ้มกัน 

กิจกรรมป้องกนัและเฝา้ระวังยายาเสพตดิในสถานศึกษา ครั้งที่.........................  
ในศนูย์ กศน. อําเภอ....................................................จังหวัด............................ 

รายงานวันที.่................เดือน .............................. พ.ศ. .................... 
--------------------------------------------------------------- 

1. ข้อมูลจํานวนครู/บุคลากรทั้งหมดใน ศูนย์ กศน. อําเภอ   รวม......................คน 
2. จํานวนนักศึกษา กศน. ทั้งหมดในศูนย์ กศน. อําเภอ   รวม......................คน 
3. การสํารวจและค้นหาพบ  

3.1 กลุ่มเสี่ยง………………คน 3.2 ผู้เสพ/ผู้ติด………………คน 3.3 ผู้ค้า………………คน   
4. จัดค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้กับนักศึกษา กศน. กลุม่เสีย่ง (ถ้ามีกลุ่มเสี่ยงตามข้อ 3.1 ) ............คน 
5. จัดทําจิตสังคมบําบัดให้กับนักศึกษา กศน. ผู้เสพ/ผู้ติด (ถา้มีผู้เสพ/ผู้ติด ข้อ 3.2 ) .....................คน 
6. จํานวนนักศึกษา กศน.................คน ที่ได้รับภูมิคุ้มกันยาเสพติดจากวิทยากรครูพระครูตํารวจ  
7. จัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองของนักศึกษา กศน.และชุมชน จํานวน ..............  เครือข่าย  ....................คน 
8. จัดต้ังกลุ่มเพ่ือนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor) จํานวน ....................  กลุ่ม  ......................คน 
9. ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น (To Be Number one )  จํานวน ....................  ศูนย์  ......................คน 
10. ลูกเสือ/ยุวกาชาด ต้านยาเสพติด  จํานวน................................คน 
11. มีครูแกนนําที่รบัผิดชอบด้านยาเสพติด จํานวน............................... คน  (โปรดระบุช่ือ) 

11.1 นาย/นาง/นางสาว..........................................................……………………… 
11.2 นาย/นาง/นางสาว..........................................................……………………… 
11.3 นาย/นาง/นางสาว..........................................................……………………… 
11.4 นาย/นาง/นางสาว..........................................................……………………… 

12. มีนักศึกษา กศน แกนนําต่อต้านยาเสพติด จํานวน............................. คน 
13. มีองค์กร นักศกึษา กศน. ที่จดักิจกรรมต้านยาเสพติด. จํานวน..................... คน 
14. มีตํารวจประสานงานในศูนย์ กศน. อําเภอ �  ไม่ม ี �  มี 
15. จัดกิจกรรมช่วงหลังพบกลุ่ม � ไมม่ ี� ม ี โดยเป็นกิจกรรม  

�  กีฬา  �  ดนตรี  �  ศลิปะ �  นันทนาการ  
�  กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  �  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
�  กิจกรรมสง่เสริมรายได้  �  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  �  กิจกรรมสาธารณประโยชน์  
�  การใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่น Computer/internet   � อ่ืนๆ 
ระบุ…………………................................................ 

16.  จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน  �  ไมม่ ี �  ม ีโดยเป็นกิจกรรม  
 

�  กีฬา �  ดนตรี �  ศิลปะ �  นันทนาการ  �  กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
�  กิจกรรมสง่เสริมการอ่าน �  กิจกรรมส่งเสริมรายได้  �  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  
�  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ �  การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Computer/internet  �อ่ืนๆ ระบุ 

************************************ 
ขอขอบพระคุณอย่างสูง 

ผู้รายงานข้อมูล 
ช่ือ-นามสกุล.............................................. 
ตําแหน่ง..................................................... 
เบอร์โทรศัพท์............................................ 

ผู้รับรองข้อมูล 
ลายมือช่ือ ................................................................. 
(ช่ือ-สกุล...................................................................) 
ตําแหน่ง....ผอ. กศน. อําเภอ..................................... 
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คําอธิบายการรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการการสร้างภูมิคุ้มกัน 
กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยายาเสพติดในสถานศึกษา  
--------------------------- 
 

    3. สํารวจ/ค้นหา หมายถึง การคัดกรองนักศึกษา กศน. เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจํานวนก่ีคน ผู้เสพ/ติด
ยาจํานวนก่ีคน และผู้ค้ายาจํานวนก่ีคน เพ่ือให้ความช่วยเหลือดูแล แก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การคัดกรอง
นักศึกษา กศน. มีวิธีการแตกต่างกันไปตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา เช่น คัดกรองโดยระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา กศน. การใช้แบบสํารวจพฤติกรรม การใช้ข้อมูลจากแหล่งข่าวอ่ืน (จากนักศึกษา กศน. 
แกนนํา/จากเครือข่ายผู้ปกครอง/จากชุมชน) การตรวจหาสารเสพติด เป็นต้น  

3.1 กลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักศึกษา กศน. ที่มีแนวโน้มเก่ียวข้องกับยาเสพติด เช่น นักศึกษา กศน. ที่ด่ืม
เหล้า สูบบุหรี่ สมาชิกในครอบครัวเก่ียวข้องกับยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก หนีเรียน ผลการเรียนตกตํ่า ฯลฯ  

3.2 ผู้เสพ/ผู้ติด หมายถึง นักศึกษา กศน. ที่เสพ/ติดยาเสพติด (ในที่น้ีไม่นับรวมสุรา เบียร์ และบุหรี่)   
3.3 ผู้ค้า หมายถึง นักศึกษา กศน. ที่เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติด (ในที่น้ีไม่นับรวมสุรา เบียร์ และบุหรี่)   

    4. จัดค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมสําหรับนักศึกษา กศน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เป็นการนํานักศึกษา 
กศน. ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือเก่ียวข้องกับยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้การดูแล
ของผู้ที่มีความชํานาญ เช่น เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ส่งเข้ารับการบําบัดรักษา เป็นต้น โดยนักศึกษา 
กศน.ที่เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจํานวนก่ีคน 
   5. การทําจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน (ผู้เสพ/ติดยาเสพติด) หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการกับนักศึกษา 
กศน. ผู้เสพ/ติดยาเสพติด โดยนําแนวคิดพ้ืนฐานของกิจกรรมกลุ่มจิตสังคมบําบัดแบบผู้ป่วยนอกในสถานบริการ
สาธารณสุข มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในสถานศึกษา รูปแบบของกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมกลุ่มเพ่ือการ
เรียนรู้โดยมีครูเป็นผู้นํากลุ่มและนักศึกษา กศน. ที่มีพฤติกรรมใช้ (เสพ) ยาเป็นสมาชิกกลุ่ม จํานวน ๘ - ๑๒ คน มี 
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๓ ครั้ง จากกิจกรรมทั้งหมด ๑๒ ครั้งๆ ละประมาณ ๑-๒ ช่ัวโมง พบกัน
อย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ืองกันสัปดาห์ละ ๒ครั้ง เป็นเวลา ๖ สัปดาห์ ภายในห้องเรียนหรือห้องที่เหมาะสม  โดยมี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมดังกล่าวโดยสถานศึกษาได้ทําจิตสังคมบําบัดรักษาในโรงเรียนให้กับ
นักศึกษา กศน. ที่เสพยาเสพติด จํานวนก่ีคน  
   6. จํานวนนักศึกษา กศน. ในสถานศึกษา ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยการจัดให้มีวิทยากร
ป้องกันยาเสพติด ได้แก่ พระสอนศีลธรรมเพ่ือการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ครูสอนศาสนา ตํารวจ D.A.R.E. 
ครูตํารวจ ครูแกนนํา หรือวิทยากรอ่ืน ๆ ในการให้ความรู้เก่ียวกับทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติด  
   7. จัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษาและชุมชน หมายถึง การรวมตัวของผู้นําชุมชน/อาสาสมัคร/
นักศึกษา กศน. แกนนํา และผู้ปกครองนักศึกษา กศน. เพ่ือร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด รวมทั้งสอดส่อง
ดูแลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.และประชาชนในชุมชน มีทั้งหมดก่ีเครือข่าย  รวมก่ีคน 
   8. การจัดต้ังกลุ่มเพ่ือนปรึกษาเพ่ือน หมายถึง สถานศึกษาที่มีการจัดต้ังกลุ่มนักศึกษา กศน. แกนนําระดับ
ห้องเรียนที่มีบทบาทในการแนะนํา ตักเตือน ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและปัญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบนอ่ืน ว่ามีทั้งหมดก่ีกลุ่ม รวมก่ีคน  
   9. ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น (To be No.1) หมายถึง มีการจัดกิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นที่เป็นกิจกรรมหน่ึงของ
ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ที่มีนักศึกษา กศน. แกนนํา ประจําศูนย์เป็นผู้บริหารจัดการจัด
กิจกรรม และให้บริการต่างๆ เช่น การให้คําแนะนําปรึกษาปัญหาหรือร่วมกันทํากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆว่า
สถานศึกษาจัดให้มีศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น (To be No.1) หรือไม่ มีก่ีศูนย์ และรวมมีสมาชิกศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น
จํานวนก่ีคน 
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   10. ลูกเสือ/ ยุวกาชาด ต้านยาเสพติด หมายถึง จํานวนนักศึกษา กศน.  ที่เป็นลูกเสือ/เนตรนารี ได้ผ่านการ
อบรมหลักสู ตรลูก เสื อ / ยุ วกาชาดต้านภัยยา เสพติด  ที่ สํ า นักการลูก เสื อ  และกิจการ นัก เรี ยน
กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาข้ึน และได้ทํากิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดทั้งในสถานศึกษาและ
ชุมชน มีก่ีคน  
   11. ครู/บุคลากรแกนนําที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด หมายถึง จํานวนครูและบุคลากร กศน.ที่รับผิดชอบงาน
ด้านยาเสพติด และ/หรือมีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกัน ทั้งหมดมีก่ีคน และให้กรอก ช่ือ-นามสกุล 
(สามารถพิมพ์เพ่ิมให้ครบทุกคนได้) 
   12. นักศึกษา กศน.แกนนําต่อต้านยาเสพติด หมายถึง จํานวนนักศึกษา กศน.ที่เป็นผู้นําหรือมีบทบาท
สําคัญในการจัดกิจกรรมเชิงบวกต่างๆ เช่น กิจกรรมชมรม To Be Number One ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น บ้าน
หลังเรียน/กิจกรรมหลังเรียน เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีจํานวนก่ีคน 
   13. กิจกรรมด้านยาเสพติดขององค์กรนักศึกษา กศน. หมายถึง จํานวนนักศึกษา กศน. ในองค์กรนักศึกษา 
กศน. ที่ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเชิงบวก รวมทั้งกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีจํานวนก่ีคน  
   14. ตํารวจประสานงานในศูนย์ กศน. อําเภอ หมายถึง มีตํารวจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างศูนย์ กศน. อําเภอ กับสถานีตํารวจในพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดมิให้เข้ามาแพร่
ระบาดในสถานศึกษา/ชุมชน 
   15. จัดกิจกรรมช่วงหลังพบกลุ่ม หมายถึง การจัดกิจกรรมช่วงหลังจากที่จบการเรียนการสอนในแต่ละ
สัปดาห์ 
   16. จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 แบบประเมินผลการด าเนินงาน กศน.ต าบล/แขวง สีขาว   
 

 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน กศน.ต าบล/แขวง สีขาว 

ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ปีงบประมาณ........................ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  (***ส าหรับ ๑ กศน.ต าบล/แขวง  ต่อ ๑ แบบประเมิน***) 
๑.๑  ข้อมูล กศน.ต าบล/แขวง 

 ชื่อครู กศน.ต าบล/แขวง (ผู้รับผิดชอบ).......................................................................................... 
 ชื่อ กศน. ต าบล/แขวง .......................................................................................................... 
 ที่ตั้ง.................................................................................................................................................  
 สังกัด .............................................................................................................................................  
 โทรศัพท.์..................................โทรสาร............................... E-mail : ............................................ 
๑.๒  ข้อมูลนักศึกษา กศน.ต าบล/แขวง สีขาว  

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ...........................คน     
       ระดับประถมศึกษา   จ านวน ............... คน 

      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน ............... คน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน ............... คน  

       ระดับ ปวช.    จ านวน ............... คน     
 นักศึกษาแกนน า    จ านวน ............... คน  
๑.๓  ค าชี้แจงการประเมิน 

๑.๓.1  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย X ในช่องคะแนนการประเมินผลที่ปฏิบัติและสรุปรวมคะแนน 
ในแต่ละมาตรฐาน 
 ๑.๓.2  ให้ผู้ประเมินสรุปผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแล้วคิดเป็นระดับคุณภาพ  
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่า ๖๐ ปรับปรุง 
๖๐ - ๖๙ พอใช้ 
๗๐ - ๗๙ ดี 
๘๐ - ๘๙ ดีมาก 
๙๐ - ๑๐๐ ดีเด่น 

 
 1.3.3  ให้ประเมินปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 

กศน.ต าบล/แขวง สีขาว  



ตอนที่ ๒  เกณฑ์การประเมิน 
1.  มาตรฐานฝ่ายบริหาร (๒๐ คะแนน) 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการด าเนินงาน คะแนน รายการ 
1.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม กศน.ต าบล/แขวง  
สีขาว (4 คะแนน) 
     

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 ๑. มีแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม 
 กศน.ต าบล/แขวง สีขาว 
 ๒. มีค าสั่ง แต่งตั้งคณะท างาน 
ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว 
 ๓. มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรม กศน.ต าบล/แขวง สีขาว      
 4. มีการนิเทศ/ก ากับติดตาม การจัด

กิจกรรม กศน.ต าบล/แขวง สีขาว  
1.๒ มีประกาศจัดตั้งองค์กร
นักศึกษาในการบริหารจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ใน กศน.ต าบล/แขวง 
 (4 คะแนน) 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 ๑. มีประกาศจัดต้ังองค์กรนักศึกษา
รับผิดชอบงานฝ่ายบริหาร ของ 
กศน.ต าบล/แขวง 

 ๒. มีการประชุมวางแผน 
 ๓. มีผังโครงสร้าง กศน.ต าบล/แขวง 
สีขาว 
 4. มีปฎิทินหรือตารางการจัดกิจกรรม 

รายภาคเรียน 
1.3 ครู กศน. มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลและแก้ไข
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
(4 คะแนน) 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 ๑. มีส่วนร่วมในการจัดท าข้อมูล
พฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา
ในกศน.ต าบล/แขวง  

 2. มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการ
ในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของ 
นักศึกษา ในกศน.ต าบล 

 3. มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ 
นักศึกษา 

 4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน  
1.4 ครู กศน. มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน กศน.
ต าบล/แขวง (4 คะแนน) 

   
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 1. มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัด
กิจกรรมภายใน กศน.ต าบล/
แขวง 

 2. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ภายในสถานศึกษา 

 3. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมใน
ชุมชน 

 4. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม 
1.5 นักศึกษาแกนน ามีการ
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สมุด
บันทึก กลุ่ม Line facebook 
ฯลฯ (4 คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 1. นักศึกษา รายงานเป็นบันทึกหรือ
รายงานทางช่องอื่นๆ ของฝ่าย
บริหาร 

 2. มีภาพกิจกรรม 
 3. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 4. ครู กศน. รวบรวมรายงานจัด

กิจกรรม  
สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน       

ฝ่ายบริหาร 
  

 



2.  มาตรฐานฝ่ายวิชาการ (๒๐ คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน คะแนน รายการ 
2. ๑ มีนักศึกษาแกนน า
รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการของ 
กศน.ต าบล/แขวง (4 คะแนน) 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 1. มีการประชุมวางแผน
และบันทึกการประชุม 
 2. มีบันทึกการปฏิบัติงาน  
 3. มีการติดตามประเมินผล 
 4. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

2. ๒ นักศึกษาแกนน ามี
กระบวนการช่วยเหลือเพื่อนฝ่าย
วิชาการของ กศน.ต าบล/แขวง  
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมการเรียนรู้ (4 คะแนน) 

     

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินงาน 1 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 2 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 3 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 4 ข้อ  
 

 ๑. กิจกรรมทีค่รู กศน. 
มอบหมาย เช่น การส่ง
งาน การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (กรต.)  

 ๒. กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน 
เช่น การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (กรต.)  ใบงาน 

 ๓. กิจกรรมด้านโครงงาน  
 ๔. กิจกรรมซ่อมเสริม หรือ 
         ให้ค าปรกึษา (ปรับ

พื้นฐาน สอนเสริม) 
2. ๓ นักศึกษาแกนน าจัดท า
แหล่งเรียนรู้/มุมความรู้/ป้าย
นิเทศใน กศน.ต าบล/แขวง  
(4 คะแนน) 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินงาน 1 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 2 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 3 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 4 ข้อ  
 

 ๑. มีการจัดบอร์ด/ป้าย
นิเทศใน กศน.ต าบล/
แขวง 

 ๒. มีการจัดท าโครงงานใน 
กศน.ต าบล/แขวง 

 ๓. มีการจัดหา/จัดท าสื่อ
ในกศน.ต าบล/แขวง 

 ๔. มีการจัดมุมให้ความรู้ใน 
กศน.ต าบล/แขวง 

2.4  นักศึกษาแกนน ามีข้อมูล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาทุกคนใน กศน.ต าบล/
แขวง (4 คะแนน) 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

ผลการเรียนเฉลี่ย 1.00-1.49 
ผลการเรียนเฉลี่ย 1.50-1.99 
ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00-2.49 
ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
 

 แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  

 เฉลี่ย
......................................
............... 

2.5 นักศึกษาแกนน ามีการ
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สมุด
บันทึก กลุ่ม Line facebook 
ฯลฯ (4 คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 1. นักศึกษา รายงานเป็น
บันทึกหรือรายงานทาง
ช่องอื่นๆ ของฝ่ายวิชาการ 

 2. มีภาพกิจกรรม 
 3. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 4. ครู กศน. รวบรวมรายงาน

จัดกิจกรรม  
สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน 

ฝ่ายวิชาการ 
  

 



3.  มาตรฐานฝ่ายอาคารสถานที่และความปลอดภัย (๒๐ คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน คะแนน รายการ 
3. ๑ มีการจัดตั้งนักศึกษาแกนน า
รับผิดชอบงานฝ่ายอาคารสถานท่ีและ
ความปลอดภัยของ กศน.ต าบล/แขวง  
(4 คะแนน) 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 1. มีบันทึกการประชุมวางแผน 
 2. มีบันทึกการปฏิบัติงาน 
 3. มีการติดตามประเมินผล 
 4. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

3.๒ นักศึกษาแกนน าดูแลความสะอาด
สถานท่ี ภายใน กศน.ต าบล/แขวง   
(4 คะแนน) 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 ๑. จัดให้มีผู้รับผิดชอบท าความ
สะอาด ประจ าสัปดาห์ กศน.ต าบล/
แขวง (ตารางเวร) 
 ๒. ด าเนินการท าความสะอาด
ภายใน กศน.ต าบล/แขวง  
 ๓. ก ากับติดตาม 
 ๔. ภาพกิจกรรม 
 

3.3 นักศึกษาแกนน าดูแลความสะอาด
สถานท่ี ภายนอก กศน.ต าบล/แขวง   
(4 คะแนน) 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 ๑. จัดให้มีผู้รับผิดชอบท าความ
สะอาด ประจ าสัปดาห์ กศน.ต าบล/
แขวง (ตารางเวร /แบบบันทึก ฯลฯ) 
 ๒. ด าเนินการท าความสะอาด
ภายนอก กศน.ต าบล/แขวง  
 ๓. ก ากับติดตาม 
 ๔. ภาพกิจกรรม 

3.4 นักศึกษาแกนน าดูแลทรัพย์สิน
และความปลอดภัยของ กศน.ต าบล/
แขวง (4 คะแนน) 
  
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินงาน 1 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 2 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 3 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 4 ข้อ  
 

 ๑. จัดให้มีผู้รับผิดชอบทรัพย์สิน
และความปลอดภัยของ กศน.
ต าบล/แขวง (ตารางเวร) 
 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจ า
สัปดาห์  
 3. การจัดเก็บสื่อ อุปกรณ์การ
เรียน 
 4. มีการส ารวจวัสดุ/อุปกรณ์ที่

เสื่อมสภาพและมีการ
ปรับปรุงภายใน กศน.
ต าบล/แขวง  

3.5 นักศึกษาแกนน ามีการรายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 
สมุดบันทึก กลุ่ม Line facebook 
ฯลฯ (4 คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 1. นักศึกษา รายงานเป็นบันทึก
หรือรายงานทางช่องอื่นๆ ของ
ฝ่ายอาคารสถานท่ีและความ
ปลอดภัย 

 2. มีภาพกิจกรรม 
 3. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 4. ครู กศน. รวบรวมรายงานจัด

กิจกรรม  
สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน 

ฝ่ายอาคารสถานท่ีและความปลอดภัย 
  



4.  มาตรฐานฝ่ายกิจการนักศึกษา (๒๐ คะแนน) 
 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน คะแนน รายการ 
4.๑ มีนักศึกษาแกนน ารับผิดชอบงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของ กศน.ต าบล/
แขวง (4 คะแนน) 

     

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 1. มีบันทึกการประชุมวางแผน 
 2. มีบันทึกการปฏิบัติงาน 
 3. มีการติดตามประเมินผล 
 4. สรุปรายงาน 

4.๒ นักศึกษาแกนน ามีการด าเนินงาน
จัดกิจกรรมของ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
กศน.ต าบล/แขวง (4 คะแนน) 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 ๑. มีการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยง 
         ของเพือ่นในกศน.ต าบล/แขวง 

(แบบรายงานการคัดกรอง ราย
ภาคเรียนของสถานศึกษา) 

 ๒. จัดท าข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง 
         ของเพือ่นในกศน.ต าบล/แขวง 
 ๓. รายงานข้อมูลใหค้รู กศน.ทราบ  
 ๔. ครู กศน. ให้ค าปรึกษาแนะน า
การแก้ปัญหา 

4.๓ นักศึกษาแกนน ามีส่วนร่วมใน
การก าหนดมาตรการในการแก้ไข
พฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาใน กศน.
ต าบล/ แขวง (4 คะแนน) 

     

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินงาน 1 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 2 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 3 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 4 ข้อขึ้นไป  
 
 

 ๑. มาตรการแก้ปัญหาการไม่เข้า
เรียน 

 ๒. มาตรการแก้ปัญหาการพนัน 
 ๓. มาตรการแก้ปัญหาการใช้สาร

เสพติด /ยาเสพติด 
 ๔. มาตรการแก้ปัญหาการทะเลาะ
วิวาท 
 ๕. ด้านอื่น ๆ ระบุ..........................   
 

4. ๔ มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษา กศน.ต าบล/แขวง  
(4 คะแนน) 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินงาน 1 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 2 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 3 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 4 ข้อขึ้นไป  
 

 1. กิจกรรมคัดกรองนักศึกษา 
 2. กิจกรรมเย่ียมบ้าน 
 3. กิจกรรมแนะแนวให้ค าปรึกษา 
 4. มีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือ

นักศึกษา 
 5 ด้านอื่น ๆ ระบุ..........................  
 

4.5 นักศึกษาแกนน ามีการรายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบอ่ืนๆ 
เช่น สมุดบันทึก กลุ่ม Line 
facebook ฯลฯ (4 คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 1. นักศึกษา รายงานเป็นบันทึกหรือ
รายงานทางช่องอื่นๆ ของฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

 2. มีภาพกิจกรรม 
 3. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 4. ครู กศน. รวบรวมรายงานจัด

กิจกรรม  
สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  



 

5.  มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน)   
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน คะแนน รายการ 
5.1 มีนักศึกษาแกนน ารับผิดชอบงาน
ฝ่ายกิจกรรม ของกศน.ต าบล/แขวง 
(4 คะแนน) 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 

 

 1. มีบันทึกการประชุมวางแผน 
 2. มีบันทึกการปฏิบัติงาน 
 3. มีการติดตามประเมินผล 
 4. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

5.2  นักศึกษาแกนน าจัดกิจกรรม
ภายในกศน.ต าบล/แขวง (4 คะแนน) 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินงาน 1 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 2 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 3 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 4 ข้อขึ้นไป  

 

 ๑. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โลก 
 ๒. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
 ๓. กิจกรรมวันเอดส์โลก 
 ๔. กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพ

ติด  
 ๕. กิจกรรมอื่น ๆระบ ุ

....................... 
5.3 นักศึกษาแกนน าให้ความร่วมมือ
การจัดกิจกรรมนอก กศน.ต าบล/
แขวง  
(4 คะแนน) 

     

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินงาน 1 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 2 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 3 ข้อ  
 มกีารด าเนินงาน 4 ข้อขึ้นไป  

 

 ๑. กิจกรรมด้านกีฬา 
 ๒. กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 3. กิจกรรมรณรงค์ในวันส าคัญ  
          ตา่งๆ  
 4. กิจกรรมด้านยาเสพติดและ  
         อบายมขุ 
 5. กิจกรรมอื่น ๆระบ ุ
........................................ 

5.4 นักศึกษาแกนน าให้ความร่วมมือ
การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  (4 
คะแนน) 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินงาน 1 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 2 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 3 ข้อ  
มีการด าเนินงาน 4 ข้อขึ้นไป  

 

 ๑. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 ๒. กิจกรรมจิตอาสา 
 3. กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 
 4. กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
 5. กิจกรรมอื่น ๆระบ ุ
........................................ 

5.5 นักศึกษาแกนน ามีการรายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบอ่ืนๆ 
เช่น สมุดบันทึก กลุ่ม Line 
facebook ฯลฯ  
(4 คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

มีการด าเนินการตามข้อ 1  
มีการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 
มีการด าเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 
 

 1. นักศึกษา รายงานเป็นบันทึก
หรือรายงานทางช่องอื่นๆ ของ
ฝ่ายกิจกรรม 

 2. มีภาพกิจกรรม 
 3. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 4. ครู กศน. รวบรวมรายงานจัด

กิจกรรม  
สรุปรวมคะแนนมาตรฐาน 

ฝ่ายกิจกรรม 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

สรุปผลการประเมิน กศน.ต าบล/แขวง สีขาว ……………………………………. 
ปีงบประมาณ....................... 

กศน.อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวัด................................................................ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ด้านฝ่ายบริหาร (๒๐ คะแนน) 
 

๑ 4  
๒ 4  
๓ 4  
๔ 4  

 5 4  

รวมคะแนน  

2. ด้านฝ่ายวิชาการ (๒๐ คะแนน) 

๑ 4  

๒ 4  
๓ 4  
๔ 4  
5 4  

รวมคะแนน  

3. ด้านฝ่ายอาคารสถานที่และความปลอดภัย 
 (๒๐ คะแนน) 

๑ 4  
๒ 4  
๓ 4  
๔ 4  

 5 4  

รวมคะแนน  

4. ด้านฝ่ายกิจการนักศึกษา (๒๐ คะแนน) 

๑ 4  

๒ 4  

๓ 4  

๔ 4  

5 4  

รวมคะแนน  

5. ด้านฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน) 

๑ 4  

๒ 4  

๓ 4  

๔ 4  

5 4  

รวมคะแนน  

รวมทั้งหมด (๑๐๐ คะแนน)  

           สรุปผลการประเมิน     ระดับปรับปรุงต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ระดับพอใช้ร้อยละ ๖๐-๖๙     
                                      ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙             ระดับดีมากร้อยละ๘๐-๘๙   ระดับดีเด่นร้อยละ๙๐-๑๐๐ 
 

 

            (ลงช่ือ) ...............................................ประธานกรรมการประเมิน    (ลงช่ือ)................................................ผู้บริหารสถานศึกษา 
                    (..................................................)                              (.................................................) 
           ต าแหน่ง...........................................................          ต าแหน่ง.............................................................. 
 

กศน.ต าบล/แขวง สีขาว  



 
 

แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสขีาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
ระดบัอาชีวศกึษา/ระดบัอุดมศึกษา/ระดบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

  ปกีารศกึษา................................. 
 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.๑  ข้อมูลสถานศกึษา 
 ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................................ 
 ที่ต้ัง................................................................................................................................................ 
 สังกัด............................................................................................................................................. 
 โทรศัพท์...................................โทรสาร...............................E-mail : ............................................  
           เปิดสอนระดับ    อาชีวศึกษา    อุดมศึกษา    การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

จํานวนนักศึกษา/นิสิต................................คน  
จํานวนครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา....................คน  อัตราจ้าง/จ้างสอน................คน 

 ช่ือผู้บริหารสถานศึกษา.................................................................................................................. 
 โทรศัพท์ (มือถอื)................................................. E-mail : .......................................................... 
 ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ................................................................................................................. 
 โทรศัพท์ (มือถอื)..................................................E-mail : ........................................................... 
๑.๒  คําชี้แจงการประเมิน 

๑.๒.๑  ผู้ประเมินทําเคร่ืองหมาย X ในช่องคะแนนการประเมินผลที่ปฏิบัติและสรุปรวมคะแนนใน 
แต่ละมาตรฐาน 
 ๑.๒.๒  ผู้ประเมินสรุปผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแล้วคดิเป็นร้อยละ โดยใช้เกณฑ์ 
การประเมิน ดังน้ี 
 
 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 
ตํ่ากว่า ๖๐ ปรับปรุง 
๖๐ - ๖๙ พอใช้ 
๗๐ - ๗๙ ดี 
๘๐ - ๘๙ ดีมาก 
๙๐ - ๑๐๐ ดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาสีขาว ๒ 



ตอนที่ ๒  เกณฑ์การประเมิน 
 

๑.มาตรฐานด้านการป้องกัน (๖๐ คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมินผล 

หลักฐานร่องรอย 
คะแนน รายการ 

๑.๑ สถานศึกษาดําเนินการห้องเรียน
สีขาว/แผนกสีขาว/คณะสีขาว  
(๔๐ คะแนน) 

๐ 
 
 

๑๐ 
 
 

๒๐ 
 
 

๓๐ 
 
 

๔๐ 

ผลดําเนินงานห้องเรียนสีขาว / แผนก 
สีขาว/คณะสีขาว ระดับดีเด่น  ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๖๙ 
ผลดําเนินงานห้องเรียนสีขาว/แผนก   
สีขาว/คณะสีขาว  ระดับดีเด่น 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
ผลดําเนินงานห้องเรียนสีขาว/แผนก   
สีขาว/คณะสีขาว ระดับดีเด่น 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ 
ผลดําเนินงานห้องเรียนสีขาว/แผนก   
สีขาว/คณะสีขาว ระดับดีเด่น 
ร้อยละ ๘๐ – ๙๙ 
ผลการดําเนินงานห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว/คณะสีขาว ระดับดีเด่น 
ร้อยละ ๑๐๐  

 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว/คณะสี
ขาว  ระดับดีเด่น  
 
 

ห้องเรียนท้ังหมด.......................ห้อง 
ห้องเรียนท่ีดําเนินงานดีเด่น............
ห้อง 
คิดเป็นร้อยละ................... 
 
 
จํานวนห้องเรียนสีขาวดีเด่น x 100 
     จํานวนห้องเรียนท้ังหมด. 

๑.๒ สถานศึกษามีการดําเนินการให้
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
โดยบูรณาการกับสาระวิชาต่าง ๆ 
(๑๐ คะแนน) 

๐ 
๑ 
๔ 
๗ 
 

๑๐ 

ไม่มี 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑, ๒ และมี
การบูรณาการมากกว่า ๑ สาระวิชาฯ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑, ๒ และมี
การบูรณาการมากกว่า ๑ สาระวิชาฯ 
และขั้นตอนท่ี ๓ 

สถานศึกษามีข้ันตอนการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
 ๑.  จัดทําแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณา
การ 

 ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้  
 ๓.  ผลงานนักศึกษา/นิสิต 

๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด  
(๑๐ คะแนน) 

๐ 
๑ 
๔ 
๗ 
๑๐ 

ไม่มี 
จัดกิจกรรม ๓ กิจกรรม 
จัดกิจกรรม ๕ กิจกรรม 
จัดกิจกรรม ๗ กิจกรรม 
จัดกิจกรรมต้ังแต่ ๑๐ กิจกรรม 
ข้ึนไป 

สถานศึกษาจัดกจิกรรม 
 เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
 กีฬา 
 ดนตรี 
 นาฏศิลป ์
 อาชีพ         
 จิตสาธารณะ 
 การแข่งขันวิชาการ 
 การบูรณาการเรียนการสอน 
 การรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด 
 ลูกเสือ/เนตรนารี       
 ยุวกาชาด 
 บําเพ็ญประโยชน์ 
 นักศึกษาวิชาทหาร 
 TO BE NUMBER ONE 

คะแนนรวมมาตรฐานด้านป้องกัน   
 
 



๒.มาตรฐานด้านค้นหา (๑๐ คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมินผล 

หลักฐานร่องรอย 
คะแนน รายการ 

๒.๑ สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียน/
นิสิต/นักศึกษารายบุคคล         
(๒.๕ คะแนน) 

๐ 
๑ 
 

๑.๕ 
 
๒ 
 

๒.๕ 

ไม่มี 
มีข้อมูลนักเรียน/นิสิต/         
นักศึกษารายบุคคล 
ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของท้ังแผนก/คณะ 
มีข้อมูลนักเรียน/นิสิต/         
นักศึกษารายบุคคล  
ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ของท้ังแผนก/คณะ 
มีข้อมูลนักเรียน/นิสิต/         
นักศึกษารายบุคคล 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ของท้ังแผนก/คณะ 
มีข้อมูลนักเรียน/นิสิต/         
นักศึกษารายบุคคล 
ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ของทั้งแผนก/คณะ 

 แบบสรุปข้อมูลนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษารายบุคคล 
 

นักเรียนท้ังหมด..........................คน 
มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล..........คน 
คิดเป็นร้อยละ................................ 
 

๒.๒ สถานศึกษามีการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะของนักเรียน/นิสิต/         
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด    
(๒.๕ คะแนน) 

๐ 
๑ 

๑.๕ 
๒ 

๒.๕ 

ไม่มี 
ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 
ภาคเรียนละ ๓ คร้ัง 
ภาคเรียนละ ๔ คร้ัง 

 รายงานผลการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะ 
 

ภาคเรียนละ............................คร้ัง  

๒.๓ สถานศึกษามีการคัดกรองจําแนก
กลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/ 
กลุ่มติด/กลุ่มค้า  (๒.๕ คะแนน) 

๐ 
๑ 
 

๑.๕ 
 
๒ 
 

๒.๕ 

ไม่มี 
มีการคัดกรองนักเรียน/นิสิต/ นักศึกษา 
ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของท้ังแผนก/คณะ 
มีการคัดกรองนักเรียน/นิสิต/ นักศึกษา 
ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ของท้ังแผนก/คณะ 
มีการคัดกรองนักเรียน/นิสิต/ นักศึกษา 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ของท้ังแผนก/คณะ 
มีการคัดกรองนักเรียน/นิสิต/ นักศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ของทั้งแผนก/คณะ 

 แบบบันทึกการคัดกรอง
นักเรียน/นิสิต/ นักศึกษา 
 

นักเรียนท้ังหมด.........................คน 
มีการคัดกรอง...........................คน 
คิดเป็นร้อยละ............................... 

๒.๔ สถานศึกษามีการรายงานการ
สํารวจสภาพการใช้สารเสพติด/ 
ยาเสพติด (๒.๕ คะแนน) 

๐ 
๑ 

๑.๕ 
๒ 
 

๒.๕ 

ไม่มีการสํารวจ 
มีการสํารวจปีละ ๑ คร้ัง  
มีการสํารวจปีละ ๒ คร้ัง  
มีการสํารวจปีละ ๑ คร้ัง และรายงาน
ข้อมูล 
มีการสํารวจปีละ ๒ คร้ัง และรายงาน
ข้อมูลท้ัง ๒ คร้ัง 

 หนังสือนําส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
พร้อมแบบรายงานการสํารวจสภาพ
การใช้สารเสพติด/ยาเสพติด 
 

เลขท่ีหนังสือส่ง............................... 
..................................................... 
 

คะแนนรวมมาตรฐานด้านค้นหา   
 
 
 
 
 
 



๓.มาตรฐานด้านรักษา  (๑๐ คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมินผล 

หลักฐานร่องรอย 
คะแนน รายการ 

๓.๑ สถานศึกษามีนโยบายในการ 
บําบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงาน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ 
หน่วยงานอ่ืน (๕ คะแนน)  

๐ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ไม่มี 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑, ๒ และ ๓ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๔ 

สถานศึกษามีข้ันตอนการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
 ๑. กําหนดนโยบายของ

สถานศึกษา 
 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานบําบัดรักษา 
 ๓. กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน

บําบัดรักษา 
 ๔. มีเครือข่ายในการบําบัดรักษา

และส่งต่อ 
๓.๒ สถานศึกษามี “คลินิกเสมารักษ์” 
(จิตสังคมบําบัดในสถานศึกษา) (๕ 
คะแนน) 

๐ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ไม่มี 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑, ๒ และ ๓ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๔ 

สถานศึกษามีข้ันตอนการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
 ๑. จัดต้ัง “คลินิกเสมารักษ์” 
 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงาน “คลินิกเสมา
รักษ์” 

 ๓. กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน 
“คลินิกเสมารักษ์” 

 ๔. รายงานผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวมมาตรฐานด้านการรักษา   

 
๔.มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน) 
 

ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์การประเมนิผล 

หลักฐานร่องรอย 
คะแนน รายการ 

๔.๑ สถานศึกษามีตู้เสมารักษ์  
(รับเร่ืองปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข (๕ คะแนน) 

๐ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ไม่มี 
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ ๑ 
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ ๑ และ ๒ 
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ ๑, ๒ และ ๓ 
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 

สถานศึกษามีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้
 ๑. มีตู้เสมารักษ ์
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓. บันทึกการรับเร่ืองปัญหายาเสพติด

และอบายมุข 
 ๔. รายงานผลการดําเนินงานแก้ปัญหา

เร่ืองปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
๔.๒ สถานศึกษามีเครือข่ายด้าน
การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข (๕ คะแนน) 

๐ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ไม่มี 
มี ๓ เครือข่าย 
มี ๔ เครือข่าย 
มี ๕ เครือข่าย 
มี ๖ เครือข่ายข้ึนไป 
 

จัดทําประกาศหรือคําสั่งในการแต่งตั้ง
เครือข่ายฯ ด้านการเฝ้าระวัง เช่น 
 นักเรียนแกนนํา  
 ครู/อาจารย์แกนนํา 
 ผู้ปกครอง        ชุมชน   
 ตํารวจ            ทหาร 
 แพทย์             พยาบาล 
 สาธารณสุข ฯลฯ 

คะแนนรวมมาตรฐานด้าน 
การเฝ้าระวัง 

  



๕.มาตรฐานดา้นการบรหิารจัดการ  (๑๐ คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมินผล 

หลักฐานร่องรอย 
คะแนน รายการ 

  ๕.๑ สถานศึกษามีนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์  (๒ คะแนน) 

๐ 
๐.๕ 
๑ 

๑.๕ 
๒ 

ไม่มี 
มีการดําเนินงานตามข้อ 1 
มีการดําเนินงานตามข้อ 1 และ 2 
มีการดําเนินงานตามข้อ 1, 2 และ 3 
มีการดําเนินงานตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 
 

สถานศึกษามีการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. กําหนดนโยบาย 
 ๒. กําหนดยุทธศาสตร์ 
    - วิสัยทัศน์  
    - พันธกิจ  
    - เป้าประสงค์ 
 ๓. กําหนดมาตรการ    
    - การลงโทษ  
    - สร้างขวัญกําลังใจ 
 ๔. ประกาศ/คําสั่ง 

๕.๒ สถานศึกษามีแผนงานและ 
โครงการ/กิจกรรม (๒ คะแนน) 

๐ 
๐.๕ 
๑ 

๑.๕ 
๒ 

ไม่มี 
มีอย่างน้อย ๓ โครงการ/กิจกรรม 
มีอย่างน้อย ๕ โครงการ/กิจกรรม 
มีอย่างน้อย ๗ โครงการ/กิจกรรม 
มีอย่างน้อย ๑๐ โครงการ/กิจกรรม 

 มีแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการ
ดําเนินงานและมีห้องปฏิบัติกิจกรรม 
(๒ คะแนน) 

๐ 
๐.๕ 
๑ 

๑.๕ 
๒ 

ไม่มี 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑, ๒ และ ๓ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๔ 

สถานศึกษามีข้ันตอนการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
 ๑. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 
 ๒. บันทึกการประชุม 
 ๓. ห้องปฏิบัติกิจกรรม 
 ๔. บันทึกการใช้ห้องกิจกรรม 

 ๕.๔ สถานศึกษามีความร่วมมือและ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
บูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (๒ คะแนน) 

๐ 
๐.๕ 
๑ 

๑.๕ 
๒ 

ไม่มี 
ทําบันทึกความร่วมมือ ๑ เครือข่าย 
ทําบันทึกความร่วมมือ ๒ เครือข่าย 
ทําบันทึกความร่วมมือ ๓ เครือข่าย 
ทําบันทึกความร่วมมือ ๔ เครือข่าย 
 

บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคี
เครือข่าย เช่น  
 โรงพยาบาล  
 สถานีตํารวจ  
 ค่ายทหาร 
 สถานศึกษาเครือข่าย ฯลฯ 

๕.๕ สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง (๒ คะแนน) 

๐ 
๐.๕ 
๑ 

๑.๕ 
๒ 

ไม่มี 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑, ๒ และ ๓ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๔ 

สถานศึกษามีข้ันตอนการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
 ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ

ติดตาม 
 ๒. กําหนดปฏิทินการกํากับ

ติดตาม ประเมินผล 
 ๓. บันทึกการกํากับติดตาม 
 ๔. รายงานผลการดําเนินงานให้

ต้นสังกัดทราบ 
คะแนนรวมมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ   

 
 
 



 
สรปุผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

  ระดบัอาชีวศกึษา      ระดบัอุดมศึกษา     ระดบัการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
ปกีารศกึษา.................. ชื่อสถานศกึษา....................................................สังกดั........................................... 

 
มาตรฐานที ่ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. ด้านการป้องกัน (๖๐ คะแนน) 
๑ ๔๐  
๒ ๑๐  
๓ ๑๐  

รวมคะแนน  

๒. ด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน) 

๑ ๒.๕  
๒ ๒.๕  
๓ ๒.๕  
๔ ๒.๕  

รวมคะแนน  

๓. ด้านการรักษา (๑๐ คะแนน) 
๑ ๕  
๒ ๕  

รวมคะแนน  

๔. ด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน) 
๑ ๕  
๒ ๕  

รวมคะแนน  

๕. ด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน) 
 

๑ ๒  
๒ ๒  
๓ ๒  
๔ ๒  
๕ ๒  

รวมคะแนน  
รวมทั้งหมด (๑๐๐ คะแนน)  

 

สรุปผลการประเมิน     ระดับปรับปรุงตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  ระดับพอใช้ร้อยละ ๖๐-๖๙     
   ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙              ระดับดีมากร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเด่นร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
 

 (ลงช่ือ) .......................................................... ประธานกรรมการ 
                                       (........................................................) 
(ลงช่ือ) ........................................................ กรรมการ  (ลงช่ือ) ......................................................... กรรมการ 
        (                                            )                       (                                           ) 
(ลงช่ือ) ........................................................ กรรมการ  (ลงช่ือ) ......................................................... กรรมการ 
        (                                            )                       (                                           ) 

(ลงช่ือ) ......................................................... กรรมการและเลขานุการ 
                                  (                                            ) 

สถานศึกษาสีขาว ๒/๑ 



 
แบบประเมินห้องเรียนสขีาว/แผนกสีขาว/คณะสขีาว 

ระดบัอาชีวศกึษา/ระดบัอุดมศึกษา/ระดบัการศกึษานอกระบบและตามอัธยาศยั 
ภาคเรียนที่...........ปกีารศกึษา........................ 

 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  (***สาํหรบั ๑ หอ้งเรียน/แผนก/คณะ ๑ แบบประเมิน***) 
๑.๑  ข้อมูลสถานศกึษา 
 ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................................. 
 ที่ต้ัง................................................................................................................................................. 
 สังกัด ............................................................................................................................................. 
 โทรศัพท์...................................โทรสาร...............................E-mail : ............................................ 

จํานวนนักศึกษา/นิสิต...........................คน  จํานวนห้องเรียน/แผนก/คณะทั้งหมด...................... 
๑.๒  ข้อมูลหอ้งเรียนสขีาว  
   ระดับอาชีวศึกษา  ระดับช้ัน ปวช.  ปีที่........ห้องที่.......แผนก..........................    

          ระดับช้ัน ปวส.  ปีที่.......ห้องที่.......แผนก..........................    
   ระดับอุดมศึกษา    ปีที่.......ห้องที่.......คณะ............................ 
   ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
       ระดับประถมศึกษา   กลุม่ที่........    

      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุม่ที่.......  
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุม่ที่.......        

จํานวนนักศึกษา/นิสิตในห้องเรียน/แผนก/คณะ..............คน  จํานวนนักศึกษา/นิสิตแกนนํา ๔ ฝ่าย..............คน 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา.............................................................................................................................................. 
๑.๓  คําชี้แจงการประเมิน 
 ๑.๓.๑  ระดับอาชีวศึกษา       ดําเนินการแผนกสีขาวทุกแผนก  
           ระดับอุดมศึกษา        ดําเนินการคณะสีขาวทุกคณะ 
   ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ดําเนินการห้องเรียนสีขาวทุกกลุ่ม 

๑.๓.๒  ให้ผู้ประเมินทําเคร่ืองหมาย X ในช่องคะแนนการประเมินผลที่ปฏิบัติและสรุปรวมคะแนน 
ในแต่ละมาตรฐาน 
 ๑.๓.๓  ให้ผู้ประเมินสรุปผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแลว้คิดเป็นระดับคุณภาพ  
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
ตํ่ากว่า ๖๐ ปรับปรุง 
๖๐ - ๖๙ พอใช้ 
๗๐ - ๗๙ ดี 
๘๐ - ๘๙ ดีมาก 
๙๐ - ๑๐๐ ดีเด่น 

 
 
 



ตอนท่ี ๒  เกณฑ์การประเมิน 
๑.มาตรฐานฝ่ายการเรียน (๒๐ คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน คะแนน รายการ 
๑.๑. มีการจัดต้ังทีมงานแกนนํา
รับผิดชอบงานฝา่ยวิชาการของ
ห้องเรียน/แผนก/คณะ (๕ 
คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
 ๒. มีบันทึกการประชุมวางแผน 
 ๓. มีบันทึกการปฏิบัติงาน 
 ๔. มีการติดตามประเมินผล 
 ๕. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

๑.๒. ทีมงานแกนนํามี
กระบวนการช่วยเหลือเพ่ือนฝ่าย
วิชาการของห้องเรียน/แผนก/
คณะ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในกิจกรรม 
การเรียนการสอน (๕ คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. กิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมาย 
เช่น การส่งงาน 

 ๒. กิจกรรมเพ่ือนสอนเพ่ือน 
เช่น การบ้าน 

 ๓. กิจกรรมด้านโครงงาน 
 ๔. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม หรือ

ให้คําปรึกษา 
 ๕. กิจกรรมด้านวิชาการ  

๑.๓. ทีมงานแกนนําจัดทําแหล่ง
เรียนรู้/มุมความรู้/ป้ายนิเทศ 
ในห้องเรียน/แผนก/คณะ (๕ 
คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. มีการจัดบอร์ด/ป้ายนิเทศใน
ห้องเรียน/แผนก/คณะ 

 ๒. มีการจัดทําโครงงานใน
ห้องเรียน/แผนก/คณะ 

 ๓. มีการจัดหา/จัดทําสื่อใน
ห้องเรียน/แผนก/คณะ 

 ๔. มีการจัดมุมให้ความรู้ใน
ห้องเรียน/แผนก/คณะ 

 ๕. มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตาม
สถานการณ์ปัจจบุัน 

๑.๔. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษา/นิสิตทุกคนใน
ห้องเรียน/แผนก/คณะ (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 ข้ึนไป 

 แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายห้องเรียน/แผนก/คณะ 
 

เฉลี่ย
........................................................ 

รวมคะแนนมาฐานด้านการเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.มาตรฐานฝา่ยการงาน (๒๐ คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน คะแนน รายการ 
๒.๑. มีการจัดต้ังทีมงานแกนนํา
รับผิดชอบงานฝา่ยการงานของ
ห้องเรียน/แผนก/คณะ (๕ 
คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
 ๒. มีบันทึกการประชุมวางแผน 
 ๓. มีบันทึกการปฏิบัติงาน 
 ๔. มีการติดตามประเมินผล 
 ๕. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

๒.๒. ทีมงานแกนนําดูแลพ้ืนท่ี
ภายในห้องเรียน/แผนก/คณะ
และ 
รอบห้องเรียน/แผนก/คณะ (๕ 
คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. พ้ืนห้องเรียน/แผนก/คณะ  
 ๒. ฝาผนัง ฝ้า เพดาน กระดาน
ดํา 
 ๓. โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ทําความ
สะอาด 
 ๔. ประตู หน้าต่าง ระเบียงหน้า

ห้อง/แผนก/คณะ 
 ๕. มีคติพจน์และแผนผัง

นักศึกษา/นิสิตแกนนํา ๔ 
ฝ่ายหน้าห้อง/แผนก/คณะ 

๒.๓. ทีมงานแกนนําดูแล
ทรัพย์สินและความปลอดภัยใน
ห้องเรียน/แผนก/คณะ (๕ 
คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. การเปิด - ปิดประตู หน้าต่าง 
 ๒. การเปิด - ปิดสวิทไฟฟ้า พัด
ลม แอร์ 
 ๓. การจัดเก็บสื่อ อุปกรณ์การ
เรียน 
 ๔. มีการสํารวจวัสดุ/อุปกรณ์ท่ี

เสื่อมสภาพและมีการ
ปรับปรุงภายในห้องเรียน/
แผนก/คณะ  

 ๕. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม
การเกิดภัยพิบัติ 

๒.๔. ทีมงานแกนนําจัดทําสมุด
บันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาวใน
การปฏิบัติงานท้ัง ๔ ฝ่าย ตาม
โครงสร้างห้องเรียนสีขาว (๕ 
คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่าย
การเรียนทุกวัน 

 ๒. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่าย
การงาน ทุกวัน 

 ๓. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่าย
สารวัตรนักเรียนทุกวัน 

 ๔. บันทึกการปฏิบัติงานฝ่าย
กิจกรรมทุกวัน 

 ๕. อาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม
กํากับในสมุดบันทึกกิจกรรม
ทุกวัน 

รวมคะแนนมาฐานด้านการงาน   
 
 
 



๓.มาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน/กิจการนักศกึษา/กิจการนสิติ (๒๐ คะแนน) 
 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล 

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
คะแนน รายการ 

๓.๑. มีการจัดต้ังทีมงานแกนนํา
รับผิดชอบงานฝา่ยสารวัตร
นักเรียน/กิจการนักศึกษา/
กิจการนิสิตของห้องเรียน/
แผนก/คณะ 
(๕ คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
 ๒. มีบันทึกการประชุมวางแผน 
 ๓. มีบันทึกการปฏิบัติงาน 
 ๔. มีการติดตามประเมินผล 
 ๕. สรุปรายงาน 

๓.๒. ทีมงานแกนนํามี
กระบวนการดําเนินงานฝ่าย
สารวัตรนักเรียน/กิจการ
นักศึกษา/กิจการนิสิตของ
ห้องเรียน/แผนก/คณะ  
(๕ คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. มีการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงของ
เพ่ือนในห้องเรียน/แผนก/คณะ 

 ๒. จัดทําข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของ
เพ่ือนในห้องเรียน/แผนก/คณะ 

 ๓. รายงานข้อมูลให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ทราบ 

 ๔. อาจารย์ท่ีปรึกษาแก้ปัญหา 
 ๕. รายงานฝ่ายกิจการนักศึกษา/

กิจการนิสิตของสถานศึกษาทราบ 
๓.๓. ทีมงานแกนนํามีการ
กําหนดมาตรการในการแก้ไข
พฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา/
นิสิตในห้องเรียน/แผนก/คณะ  
(๕ คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. มาตรการแก้ปัญหาการมาสาย/ไม่
เข้าเรียน 

 ๒. มาตรการแก้ปัญหาการแต่งกายไม่
ถูกระเบียบ 

 ๓. มาตรการแก้ปัญหาการใช้        
สารเสพติด/ยาเสพติด 

 ๔. มาตรการแก้ปัญหาการทะเลาะ
วิวาท 

 ๕. มาตรการแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านอ่ืน ๆ  

๓.๔. มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษา/นิสิตของห้องเรียน/
แผนก/คณะ (๕ คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. กิจกรรมพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ๒. กิจกรรมคัดกรองนักศึกษา/นิสิต 
 ๓. กิจกรรมเย่ียมบ้าน 
 ๔. กิจกรรมแนะแนวให้คําปรึกษา 
 ๕. มีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือ

นักศึกษา/นิสิต 
รวมคะแนนมาฐานด้านสารวัตร

นักเรียน/กิจการนักศึกษา/
กิจการนิสิต 

  



 
 

๔.มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม (๒๐ คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล 

เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
คะแนน รายการ 

๔.๑. มีการจัดต้ังทีมงานแกนนํา
รับผิดชอบงานฝา่ยกิจกรรมของ
ห้องเรียน/แผนก/คณะ (๕ 
คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
 ๒. มีบันทึกการประชุมวางแผน 
 ๓. มีบันทึกการปฏิบัติงาน 
 ๔. มีการติดตามประเมินผล 
 ๕. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

๔.๒. ทีมงานแกนนําจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ภายในห้องเรียน/
แผนก/คณะ (๕ คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 ๒. กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
 ๓. กิจกรรมวันเอดส์โลก 
 ๔. กิจกรรมวันวาเลนไทน์  
         (ลูกเสือต้านยาเสพติด) 
 ๕. กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ  

ยาเสพติดและอบายมุข 
๔.๓. ทีมงานแกนนําให้ความ
ร่วมมือการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษา (๕ คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. กิจกรรมด้านกีฬา 
 ๒. กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 ๔. กิจกรรมรณรงค์ในวันสําคญั 
         ต่าง ๆ  
 ๕. กิจกรรมด้านยาเสพติดและ  
         อบายมุข 

๔.๔. ทีมงานแกนนําให้ความ
ร่วมมือการจัดกิจกรรมนอก
สถานศึกษา (๕ คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 ๑. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
 ๒. กิจกรรมจิตอาสา 
 ๓. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
 ๔. กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 
 ๕. กิจกรรมร่วมกับชุมชน 

รวมคะแนนมาฐานด้านกิจกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕.มาตรฐานฝ่ายบริหารจัดการ (๒๐ คะแนน) 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การชี้วัด/ขั้นตอนการดําเนินงาน คะแนน รายการ 
๕.๑. ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (๕ 
คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓   
    และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔  
    และ ๕ 

 ๑. มีโครงการ/กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 ๒. มีคณะกรรมการดําเนินงาน 
         ห้องเรียนสีขาว 
 ๓. มีการดําเนินงานและลงนาม  MOU กับ

ครูประจําชั้น / ครูท่ีปรึกษา 
 ๔. มีการกํากับ ติดตามประเมินผล 
 ๕. รายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงาน

ต้นสังกัด 
๕.๒. ครูประจําชัน้ / ครูท่ี
ปรึกษาและครูผู้สอน  มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน(๕ คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓  
    และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔  
    และ ๕ 

 ๑. มีการจัดต้ังทีมงานแกนนํารับผิดชอบ
งานฝ่ายวิชาการของห้องเรียน 

 ๒. มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
เรียนในห้องเรียน 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงงาน 
 ๔. มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๕. มีการรายงานผลการดําเนนิงานฝ่าย

วิชาการ 
๕.๓. ครูประจําชัน้ / ครูท่ี
ปรึกษาและครุฝ่ายปกครอง  
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
และแก้ไขพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ (๕ คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓  
    และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔  
    และ ๕ 

 ๑. มีการจัดต้ังทีมงานแกนนํารับผิดชอบ
งานฝ่ายสารวัตรนักเรียนของห้องเรียน 

 ๒. มีการจัดทําข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียนในห้องเรียน 

 ๓. มีการกําหนดมาตรการในการแก้ไข
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนใน
ห้องเรียน 

 ๔. มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของห้อง 

 ๕. มีการรายงานผลการดําเนนิงานฝ่าย
สารวัตรนักเรียน 

๕.๔. ครูประจําชัน้ / ครูท่ี
ปรึกษา มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษา(๕ 
คะแนน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓  
    และ ๔ 
มีการดําเนินงานตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔  
    และ ๕ 

 ๑. มีการจัดต้ังทีมงานแกนนํารับผิดชอบ
งานฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียน 

 ๒. มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายใน
ห้องเรียน 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายใน
สถานศึกษา 

 ๔. มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ภายนอกสถานศึกษา 

 ๕. มีการรายงานผลการดําเนนิงานฝ่าย
กิจกรรม 

รวมคะแนนมาตรฐานด้าน
กิจกรรม 

  



 
 

สรุปผลการประเมินโครงการห้องเรียนสขีาว/แผนกสีขาว/คณะสขีาว 
ระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา/ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศยั 

ภาคเรียนท่ี.............ปีการศึกษา....................... 
สถานศึกษา..............................................................สังกัด........................................................... 

    ระดับอาชีวศึกษา      ระดับชั้น ปวช.  ปีท่ี............ห้องท่ี/แผนก................    
                          ระดับชั้น ปวส.  ปีท่ี............ห้องท่ี/แผนก................    

    ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี   ปีท่ี............ห้องท่ี/คณะ................  
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

๑. ด้านฝา่ยการเรยีน (๒๐ คะแนน) 

๑ ๕  
๒ ๕  
๓ ๕  
๔ ๕  

รวมคะแนน  

๒. ด้านฝา่ยการงาน (๒๐ คะแนน) 

๑ ๕  
๒ ๕  
๓ ๕  
๔ ๕  

รวมคะแนน  

๓. ด้านฝา่ยสารวตัรนักเรียน (๒๐ คะแนน) 

๑ ๕  
๒ ๕  
๓ ๕  
๔ ๕  

รวมคะแนน  

๔. ด้านฝา่ยกิจกรรม (๒๐ คะแนน) 

๑ ๕  
๒ ๕  
๓ ๕  
๔ ๕  

รวมคะแนน  

๕.ด้านฝ่ายบริหารจัดการ (๒๐ คะแนน) 

๑ ๕  
๒ ๕  
๓ ๕  
๔ ๕  

รวมคะแนน  
รวมทั้งหมด (๑๐๐ คะแนน)  

สรุปผลการประเมิน     ระดับปรับปรุงตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ระดับพอใช้ร้อยละ ๖๐-๖๙     
                           ระดับดี ร้อยละ ๗๐-๗๙             ระดับดีมากร้อยละ ๘๐-๘๙  ระดับดีเด่นร้อยละ ๙๐-๑๐๐          
 
(ลงชื่อ) ........................................ประธานกรรมการประเมิน         (ลงชื่อ).........................................ผู้บริหารสถานศึกษา 
   (.........................................................)                           (.........................................................) 
ตําแหน่ง...........................................................           ตําแหน่ง............................................................... 

ห้องเรียนสีขาว 2/1 



 
 

เกียรติบัตร 
โครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว/คณะสีขาว 

 

1. มอบให้ครู / ครูประจําชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มอบให้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง 4 ฝ่าย 
 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

 
 
 
 

................................................. 
ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสขีาว/คณะสีขาว ชื่อสถานศึกษา.................. 

มีผลการดําเนนิงานระดับดีเด่น ปีการศึกษา.................... 
 

ขอให้ประสบความเจรญิสขุสวัสด์ิและรกัษาเกียรติประวัติสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที ่…....... เดือน...............  พ.ศ. …...................... 

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

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า 

 
 
 
 

................................................. 
ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสขีาว/คณะสีขาว ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย...................................  
ชื่อสถานศึกษา.......................................................สงักัด............................................................... 

มีผลการดําเนนิงานระดับดีเด่น ปีการศึกษา.................... 
ขอให้ประสบความเจรญิสขุสวัสด์ิและรกัษาเกียรติประวัติสืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที ่…....... เดือน...............  พ.ศ. …...................... 

 
                                    ลงชื่อ ..................................... 

    (........................................)       

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



  

ใบสม ัครเข้ารบัการประเม ิน 
โครงการสถานศ ึกษาสขีาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 
 

 คำชี้แจง  ใหผู้้เสนอผลงานกรอกข้อมูล ดังน้ี 

๑. ช ื่อสถานศึกษา............................................................................สังกัด............................................................ 

สถานที่ต้ัง.............................................................ถนน......................................ตําบล/แขวง............................... 
อำเภอ/เขต..............................................จังหว ัด............................ .....................โทรศัพท์................................... 
โทรศัพท ์มือถือ.................................โทรสาร.............................. ...... E-mail……………………………………….……….. 

 
 

๒. ช ื่อ – นามสกุล.....................(ผู้บริหารสถานศ ึกษา)...................ระยะเวลาปฏ ิบัติงานด้านยาเสพติด......... ....ปี 
โทรศัพท์.....................โทรศัพท์มือถือ.......................โทรสาร....................... E-mail……………………………………… 
ระยะเวลาย ้อนหล ัง ๓ ปี การได้เลื่อนขั้นเงินเด ือน ๒ ขั้นจากต้นสังกัด หรือ สำน ักงาน ป.ป.ส. 

พ.ศ. ๒๕........... พ.ศ. ๒๕............. พ.ศ. ๒๕............... 
เลขบัตรประชาชน................................................................................. 

 
๓. ช ื่อ – นามสกุล..................(ครูผ ู้รับผ ิดชอบโครงการ)................ระยะเวลาปฏ ิบัติงานด้านยาเสพติด..............ปี 
โทรศัพท์...................โทรศัพท ์มือถ ือ.......................โทรสาร.......................... E-mail……………………………………… 
ระยะเวลาย ้อนหล ัง ๓ ปี การได้เลื่อนขั้นเงินเด ือน ๒ ขั้นจากต้นสังกัด หรือ สำน ักงาน ป.ป.ส. 

พ.ศ. ๒๕........... พ.ศ. ๒๕............. พ.ศ. ๒๕............... 
เลขบัตรประชาชน............................................................................ 

 

๔. ผลการดําเนินงานโดยสรุป 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................... 

 

 
 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจร ิง  

ลงช ื่อ......................................................ผู้สมัคร 

(.......................................................)  
ตําแหน่ง.........................................................



 

การนำเสนอผลงานโครงการสถานศ ึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข (๑๐๐ คะแนน) 
การเสนอผลการดําเน ินงานโครงการสถานศ ึกษาส ีขาว ปลอดยาเสพต ิดและอบายม ุข เป ็นการ 

ประเม ินผลการดําเนินงานในภาคเรียนที ่๑ - ๒ ของปีการศ ึกษาที่ผ ่านมาการประเม ินจากเอกสารจ ึงจำเป ็นต ้องมี 
รายละเอ ียดการปฏ ิบัตหิน ้าทีข่องนักเรียน นักศ ึกษา แกนนําของห้องเรียนสีขาว แผนกส ีขาว โดยสถานศ ึกษาต ้อง 
ดําเนินการทุกห้องเรียนและทุกแผนกช ั้น สร ุปผลการปฏ ิบัติงานเป็นแฟ้มงานตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ โดยม ี
รายละเอ ียดการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

๑. ผลงานด้านเอกสาร (๗๐ คะแนน) 
๑.๑ บทที่ ๑ บทนํา (๕ คะแนน) 
๑.๒ บทที่ ๒ สถานการณ์ปัญหายาเสพติด (๕ คะแนน) 
๑.๓ บทที่ ๓ ผลการดำเน ินงานตามย ุทธศาสตร ์โครงการสถานศ ึกษาส ีขาว ปลอดยาเสพต ิดและ 

อบายมุข ประกอบด้วยมาตรฐาน ๕ ด ้าน มาตรการท่ี ๑ ด ้านการป ้องก ัน / มาตรการท่ี ๒ ด ้าน 
การค ้นหา / มาตรการท่ี ๓ ด ้านการร ักษา / มาตรการที ่๔ ด ้านการเฝ ้าระว ัง / มาตรการที ่๕ 
ด้านการบริหารจัดการ / กลย ุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ (๕๐ คะแนน) 

๑.๔ ภาคผนวก (๑๐ คะแนน) 
๒. ผลงานเชงิประจักษ ์ (๓๐ คะแนน) 

๒.๑ จัดต้ังคลนิิกเสมารักษ ์เพ ื่อการรักษาตามกระบวนการมาตรการรักษา (๑๐ คะแนน) 
๒.๒ จัดทําตู้แดงเสมารักษ์ เพ ื่อการเฝา้ระว ังและการแสดงความค ิดเห็น แจ้งเบาะแสปัญหายาเสพติด 

(๑๐ คะแนน) 
๒.๓ สมัภาษณ ์คณะกรรมการสถานศ ึกษา ครู อาจารย์ นักเร ียน น ักศ ึกษาแกนนํา ผ ู้ปกครองและ 

บุคลากร (๑๐ คะแนน) 
๓. ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการสถานศ ึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ 

อบายม ุขตามหลักเกณฑ ์ในค ู่ม ือการดำเน ินงาน (๑๐๐ คะแนน) 
สร ุปผลคะแนนของการประเม ินสถานศ ึกษาสขีาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามมาตรฐาน ๕ 

ด้าน ๑๖ รายการประเมิน ตามแบบประเมนิสถานศึกษาสขีาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ทีค่ณะกรรมการ 
ประเม ินได้มีมต ิการประเมินในการลงพ้ืนที่ ดังน้ี 

- มาตรการที่ ๑ ด้านการป ้องกัน (๖๐ คะแนน) - มาตรการที่ ๒ ด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน) 
- มาตรการที่ ๓ ด้านการร ักษา (๑๐ คะแนน) - มาตรการที่ ๔ ด้านการเฝ้าระว ัง (๑๐ คะแนน) 
- มาตรการที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน) 

๔. สร ุปรวมผลคะแนนการประเม ิน ข ้อ ๑ / ข ้อ ๒ / ข ้อ ๓ และค ิดเปน็ระดับค ุณภาพโดยใช้เกณฑ ์ 
การประเม ิน ดังน ี้ 

คะแนน ระด ับคุณภําพ 
ต่ํากว่า ๑๖๐ ปรับปรงุ 
๑๖๐ – ๑๖๙ พอใช ้ 
๑๗๐ – ๑๗๙ ด ี
๑๘๐ – ๑๘๙ ดีมาก 
๑๙๐ – ๒๐๐ ดีเด่น 



 

รายละเอียดการจ ัดทำเอกสารผลงาน (รูปเล่ม)  
โครงการสถานศ ึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับด ีเด่น 

 
 

ปก  
คํานํา 
สารบัญ 
ตอนท่ี ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานศึกษา 
- สถานที่ต้ัง โทรศ ัพท์ โทรสาร เว ็บไซด์ E-mail 
- เปิดสอนการศึกษาระด ับ ประเภทสถานศ ึกษาขนาดเลก็/กลาง/ใหญ ่
- จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทัง้หมด จํานวนครูทั้งหมด จํานวนห้องเรียนทั้งหมด 
- บริบทของสถานศึกษาโดยสรุป 

๑.๒ ข้อมูลผ ู้บริหารสถานศ ึกษา และครูผ ู้รับผ ิดชอบ 
- ช ื่อ - สกุล ผูบ้ริหาร เลขบัตรประจําตัวประชาชน โทรศัพท์ (มือถือ) E-mail 
- ช ื่อ - สกุล ครู – อาจารย์ ผู้ร ับผิดชอบโครงการ เลขบัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ (มือถ ือ) E-mail 

ตอนท่ี ๒  ข้อมูลด ้านการปฏ ิบัติงาน 
บทที่ ๑ บทนํา 

- นโยบายการป้องก ันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โครงการสถานศ ึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติด และอบายม ุข 

- นโยบายร ัฐบาล ยุทธศาสตร ์แห่งชาติ / นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
บทที่ ๒ สถานการณ์ป ัญหายาเสพต ิด 

- บรรยายข้อมูลสถานการณ ์ป ัญหายาเสพติดในพ ื้นที่ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
บทที่ ๓ ผลการดําเนินงานตามย ุทธศาสตร ์โครงการสถานศึกษาส ีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายม ุข   
        ประกอบด้วยมาตรการ ๕ ด้าน กลย ุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ 

 มาตรการที่ ๑ ด้านการป้องกัน   รายละเอ ียดการดาํเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม ดังน้ี 
- การดาํเนินงานห้องเรียนส ีขาว/แผนกสีขาว สมดุบันทกึการปฏ ิบัติงานประจําเด ือน  
  ภาคเรียนที ่๑ และภาคเรียนที่ ๒ 
- การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู ้การสร้างภ ูมิค ุ้มก ันสารเสพติดฯ 
- การจัดกิจกรรมเช ิงสร ้างสรรค์เพ ื่อป้องก ันยาเสพติด 
 มาตรการที่ ๒ ด้านการค้นหา รายละเอ ียดการดําเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม ดังน้ี 
- การจัดทําข้อมูลนักเรียน/น ักศ ึกษารายบุคคล 
- การสุ ่มตรวจปัสสาวะของน ักเรียน/นักศ ึกษากลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด 
- การค ัดกรองจําแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุม่ติด/กลุ่มค้า 
- การรายงานการสํารวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพต ิด



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก 

มาตรการที่ ๓ ด้านรักษา รายละเอ ียดการดําเนินงานพร ้อมภาพก ิจกรรม ดังน้ี 
- นโยบายในการบำบัดร ักษาและส่งต่อหน่วยงานส ังก ัดกระทรวงสาธารณสขุ หร ือ หน่วยงานอ ื่น 
- การดําเนินงาน “คลิน ิกเสมารักษ ์” จิตส ังคมบําบัดในสถานศึกษา 
มาตรการที่ ๔ ด้านการเฝ ้าระวัง รายละเอ ียดการดําเนินงานพร้อมภาพกจิกรรม ดังน้ี 
- การดําเนินงาน “ตู้แดงเสมารักษ ์” รับเร ื่องปัญหายาเสพต ิดและอบายมุข 
- เครือข่ายด้านการเฝ้าระว ังปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
มาตรการที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ รายละเอ ียดการดําเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม ดังน้ี 
- นโยบายและยุทธศาสตร์ 
- แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 
- คณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏ ิบัติกิจกรรม 
- ความร่วมม ือและประสานก ับหน ่วยงานที่เก่ียวข ้อง การบ ูรณาการบริหารแบบมสี่วนร่วมก ับ 
ภาคีเครือข่ายท ุกภาคส่วน 

- การกำกับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม  ่ รายละเอ ียดข ้อมูลการดําเนินงาน 

- คําสั่งที่เก ี่ยวข ้องก ับการดําเนินงานด้านยาเสพต ิดและอบายมุข 
- ภาพความสําเร ็จ โล่ เกียรติบัตร รางว ัลต่าง ๆ ที่ได้รับที่เก่ียวข้องก ับผลงานการป ้องก ันยาเสพติด/ 
อบายม ุข ระดับดีเด่น หน ่วยงานและชุมชนยอมรับผลงาน ย้อนหลังไม ่เกิน ๓ ปี 

- เอกสารอ้างอ ิงอ ื่น ๆ  (ถ้าม)ี 
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ผู้จัดทํา  

 
 
ที่ปรึกษา 

 

ดร. ยุพิน บัวคอม ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอทุกอําเภอในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 

 
 
ผู้จัดทํา 

 

นายจักรพันธ์  มหาไม้ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




