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กลุ่มส่งเสริมการการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

คานา
การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร
เกมส์ออนไลน์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ
ตามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ด าเนิ น งานโครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน โดยบูรณาการแผนงานกับ
ทุกภาคส่วนและระดมทรัพยากรจาก ทุกหน่วยงานในการจัดทาองค์ความรู้และประสานงานเป็นกลไกขับเคลื่อนงาน
ในสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาได้ในระดับหนึ่งกลุ่มผู้ค้ายังมีความพยายามเข้าถึงกลุ่มเยาวชนโดยการพัฒนาสูตรยาเสพติด ประกอบด้วย
ส่วนผสมให้มีรูป รส กลิ่น สี เพื่อให้เยาวชนอยากลอง จาหน่ายตามสถานบริการ สถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมเพิ่มมาก
ขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ปกครองจึงต้องเฝูาระวัง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ที่จะดาเนินการปูองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความเข้มแข็งและต่อเนื่องอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือโครงการสถานศึ กษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จะนาไปขับเคลื่อนกาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธ์
มาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผ ลส่งผลให้ลูกหลาน เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันและจิตสานึกที่จะไม่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข และเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในการเสริมสร้างความสงบสุข
ทั้งในชุมชน สังคม และเป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติสืบไป
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นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
รัฐบาลได้กาหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการ
สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา กาหนดมาตรการปูองกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยง
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและ
ใช้เวลาว่างให้ เป็น ประโยชน์เพื่อหลี กเลี่ย งการหมกมุ่นมั่วสุ มกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน นักศึกษา ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้กาหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษา
ดาเนินการ ดังนี้
๑. ผู้บริหารทุกระดับนานโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดทาแผนปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒. ผู้บริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ ความสาคัญและมีจิตสานึกร่วมกัน
ที่จะปกปูองคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือและร่วมแรงร่วม
ใจจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จั ด กิ จ กรรมปู อ งกั น และเฝู า ระวั ง ยาเสพติ ด ในสถานศึ กษา
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ค่ายคุณธรรม
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีปูองกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาปูองกันยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักเรียน
นักศึกษา ทั้งในส่วนของชมรมและสภานักเรียน
๔. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสานึก ทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกันต่อต้านยา
เสพติด และอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทุกคนให้ทั่วถึงโดยสร้างเครือข่ายแกนนาทุกระดับใน
สถานศึกษา
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการดาเนินงาน ๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด คือ
มาตรการปูองกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝูาระวัง มาตรการบริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
ที่กาหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่ออก
๖. ผู้บริหารทุกระดับ อานวยการ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและจัดมาตรการเสริมแรง
ให้ แก่ผู้ รั บ ผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่น ด้ว ยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร เลื่ อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู
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โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการ
ปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู
อาจารย์เป็นหลักสาคัญในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคม
การพัฒ นานั ก เรี ย น นั กศึ กษา ให้ เป็ น บุ คคลที่ มีคุ ณภาพทั้ง ด้า นร่ างกาย จิต ใจ และสติ ปัญ ญา มี ความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
ที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็น คนเก่ง คนดี
มีความสุข นอกจากดาเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การปูองกัน
และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับย าเสพติด
ร้านเกมส์ การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไป
ช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
แนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ ค้า” ซึ่ง ๔ ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู/อาจารย์ ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ ๒ ค้า เดิมเป็นผู้แทนชุมชนแต่พื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขื้น จึงได้กาหนด
ใหม่เพื่อให้มีบุคลากรสาคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการดาเนิ นงานสถานศึกษาสีขาว ได้แก่ ตารวจและพระสงฆ์
ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการปูองกันและการปูองปรามติดตามผู้จาหน่าย
และผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับ
ปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการปูองกันที่เข้มแข็งและยั่งยืน
จึงให้มีการดาเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการปูองกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝูาระวัง มาตรการ
บริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ
๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการดาเนินงาน
๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
๒. เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนาไปพัฒนาและสร้างระบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่
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๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
- สถานศึกษาทุกแห่งสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ
และรับการประเมินผลประจาปี เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาทางศาสนา ในชุมชนทุกแห่งที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุม ชนให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๓.๒ ด้านคุณภาพ
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษา มีจิตสานึกร่วมกันในการดูแล
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข
- ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาทางศาสนา มีจิตสานึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุข
- นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. และ
สานักงาน ป.ป.ส.
๕. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา มั่นใจในกระบวนการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม
๖. การประเมินผลโครงการ
ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษาโดยมีคณะกรรมการจาก
หน่วยงานต้นสังกัด กาหนดรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จัก เสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุขและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
- สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจาอาเภอ
ในการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้

-------------------------------------------
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ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสถานศึกษาทั่วประเทศกาหนดให้มี
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. สถานศึกษานาข้อมูลปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาและข้อมูลการคัดกรองมาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงของปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา
๒. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะทางานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และนาข้อมูลจาก
การศึกษาข้อที่ ๑ มาจัดทาแผนปฏิบัติการ จัดทาโครงการและกิจกรรมให้ตรงกับสาเหตุที่แท้จริงกับปัญหา
๓. ดาเนินการจัดทาตารางปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา และดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการและ
กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามที่กาหนดไว้ใน ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา อานวยการ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การดาเนินงานอย่างเป็นระบบมีความต่อเนื่องเข้มแข็งและยั่งยืน สรุปรายงานผลการดาเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด
๕. ผู้บริหารหน่วยงานระดับพื้นที่แต่งตั้งคณะทางานประเมินผลการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเมินผลการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์นาเสนอศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
๖. ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดิ นเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาพิจารณาผลงานและให้ความ
เห็นชอบจัดลาดับผลงานและจัดทาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๗. ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึก ษาธิการ มอบโล่ เกียรติบัตร เพื่อประกาศให้
เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของปีการศึกษา
๘. ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษของสานักงาน ป.ป.ส. และของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประชุมคณะทางานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
จัดทาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กิจกรรมในสถานศึกษาโครงการห้องเรียนสีขาว

กิจกรรมนอกสถานศึกษา
โครงการตารวจประสานสถานศึกษา ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินงาน ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่

ดาเนินงานตามมาตรการ ๔ ประสาน ๒ ค้า

คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
สรุปผล/รายงาน ศพส.กระทรวงศึกษาธิการ
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กระบวนการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑. สถานการณ์ยาเสพติด/อบายมุขในสถานศึกษา
ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข

บุคคล
เด็กและเยาวชน
ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง

ครอบครัว
ขาดความอบอุ่น
แตกแยก เหินห่าง

สถานศึกษา
สอนท่องจา มุ่งวิชา
ขาดการพัฒนารอบด้าน

ชุมชน
ยากไร้ อ่อนแอ
หวังรอรับความช่วยเหลือ

สภาพปัญหา
๑. สถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและแหล่งอบายมุขเริ่มในกลุ่มหลงผิด แล้วแพร่กระจายไปสู่กลุ่ม
ผู้ขายบริการทางเพศ เข้าสู่ครอบครัวและสถานศึกษา ทาให้จานวนคนติดยาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น
๒. การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดมีเทคโนโลยีสูง และการกระจายยาเสพติดอย่างรวดเร็วจนยากในการ
ปราบปราม มีการสร้างระบบเครือข่ายการจาหน่ายเหมือนสินค้าจาหน่ายตรงใน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา
๓. สภาพสังคม ครอบครัว และชุมชนเปลี่ยนแปลง ทาให้วิถีชีวิตมีความเสี่ยง แตกหัก เหินห่าง และอ่อนแอ
๔. การบริหารจัดการที่ขาดเอกภาพ ทาให้ต่างหน่วยงาน ต่างคนต่ างทา ขาดความต่อเนื่อง ผู้ติดยาเสพติด
ยังวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งความชั่วร้าย เป็นภาระของสังคม ทาให้ประเทศขาดศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
๑. การรณรงค์ให้ผู้บริ หารสถานศึกษานานโยบายส าคัญของรัฐบาลที่กาหนดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝุาย
ต้องร่วมแก้ปัญหา จึงต้องพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในการดาเนินงาน
๒.กาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ โดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และแก้ไขให้ชัดเจน จึงต้องพัฒนา
คน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
๓. การระดมความร่วมมือจากทุกสถานศึกษาในการแก้ปัญหา โดยถือว่าเป็นปัญหาของตนเองต้องทาต่อเนื่อง
ครบวงจรและผู้ชนะ คือ สถานศึกษาสีขาว จึงต้องพัฒนาสถานศึกษาให้ต่อสู้กับปัญหาทุกรูปแบบ
๔. ให้ความสาคัญในการต่อต้านยาเสพติด แต่ต้องแก้ปัญหาสิ่งมอมเมาอบายมุขอื่นควบคู่กันไปด้วย จึงต้อง
พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม บริการทางการแพทย์ และจิตวิทยาสังคม เพื่อมิให้ปัญหาเลวร้ายยิ่งกว่าที่เป็นในปัจจุบัน

๒. วิสัยทัศน์และการแก้ปัญหาในสถานศึกษา
๑. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ตื่ น ตั ว รณรงค์ และตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หายาเสพติ ด อบายมุ ข สิ่ ง มอมเมา
การพนันและอันธพาลที่เกิดขึ้นกับ นักเรียน นักศึกษา
๒. นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเป็นผู้เสพยาเสพติดและพฤติกรรมผู้ ลุ่มหลงสิ่ งมอมเมา และ นักเลง
มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการช่วยเหลือ สงเคราะห์จากบ้าน สถานศึกษา และชุมชน จนกลับคืนสู่สังคมและชีวิตสงบสุข
๓. แหล่งอบายมุขสิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ลดลง ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษามีการบังคับใช้กฎหมาย
๔. จานวนของสถานศึกษาสีขาว ซึ่งต่อสู้กับปัญหาอบายมุขและปัญหายาเสพติดได้สาเร็จและยั่งยืนมีมากขึ้น
6

ภารกิจที่ต้องดาเนินการ
๑. สร้างความตระหนักและปลุกจิตสานึกของสถานศึกษาให้ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง
๒. ต้ อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในการประสาน/ติ ด ตาม/ตรวจสอบเพื่ อ สนั บ สนุ น
สถานศึกษาต่อสู้กับปัญหายาเสพติด/อบายมุข อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๓. ใช้การศึกษาเป็ น กลไกส าคัญในการปูองกัน และต้องทาให้ ได้ผ ล มิฉะนั้นต้องใช้ม าตรการรุนแรงขึ้ น
เพื่อในอนาคต ไม่ให้เกิดกรณีนักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนจากผู้เสพมาเป็นผู้จาหน่ายมากขึ้น
ผู้รับภารกิจในระดับต่างๆ ประกอบด้วย
๑. ระดับกระทรวง คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวระดับกระทรวง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธาน และมีคณะกรรมการจากส่วนราชการ/ภาคเอกชน/ชุมชน โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๒. ระดับองค์กรหลัก คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวขององค์กรหลัก ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓. ยุทธศาสตร์/แนวปฏิบัติในการป้องปราม อบายมุข การพนัน และการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
๑. บทบาทของสถานศึกษา
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตารวจ นักธุรกิจ เพื่อจัดกิจกรรม
๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา สนุกท้าทายและเอาใจใส่การเรียน
๑.๓ ประกาศนโยบายของสถานศึกษาให้ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีและที่ไม่พึงปรารถนา
๑.๔ ติดต่อสถานีตารวจในพื้นที่เพื่อประสานงานขอความร่วมมือในกรณีเกิดเหตุ
๑.๕ บันทึกประจาวันและรายงานเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น เพื่อลงมือแก้ไขให้ทัน
๑.๖ เชิญผู้ปกครองมาร่วมโครงการของสถานศึกษาสม่าเสมอ
๑.๗ กาชับให้ครู อาจารย์ ทุกคนเป็นต้นแบบพฤติกรรมที่ดี
๑.๘ เชิญวิทยากรในชุมชนมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๑.๙ จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ทางานเป็นกลุ่มและกิจกรรมโครงการห้องเรียนสีขาว
๒. บทบาทสาหรับนักเรียน นักศึกษา
๒.๑ จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อรณรงค์ตอ่ ต้านอบายมุข การพนัน และการทะเลาะวิวาท
๒.๒ คณะกรรมการ/สภานักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยของโรงเรียน
๒.๓ จัดกิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน
๒.๔ ฝึกประชาธิปไตยในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้รู้จักเคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
๒.๕ แจ้งเบาะแสผู้เล่นการพนัน , หัวโจก เพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนให้ครูและผู้บริหารทราบ
๒.๖ เคารพในกฎกติกามารยาทของนักเรียน นักศึกษา ที่พึงปฏิบัติ
๒.๗ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาและตระหนักถึงความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมรอบสถานศึกษา
๒.๘ ร่วมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
๒.๙ ชักชวนผู้ปกครองไปเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
๒.๑๐ ปฏิบัติตนเป็นที่พึ่งต่อรุ่นน้องและเพื่อนที่ดีในกลุ่มเพื่อน
๒.๑๑ นั กเรี ยน นั กศึกษา ควรได้ฝึ กทักษะการปูองกันตัว เพื่อความปลอดภัย และนักเรียน นักศึกษา
ได้ศึกษางานของตารวจ ทัณฑสถานและบ้านเยาวชน
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๓. บทบาทสาหรับผู้ปกครอง
๓.๑ ฝึกอบรมบ่มนิสัยให้ลูกหลานมีระเบียบวินัย , รับผิดชอบในการเรียน และผิดชอบตนเอง
๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ความอบอุ่นเป็นที่พึงของลูก
๓.๓ ตักเตือนบุตรหลานให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีงาม , และสอดส่องดูแลสถานศึกษา
๓.๔ ซักถามถึงกิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบสภาพของเด็กเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
๓.๕ หมั่นไปพบครู อาจารย์ประจาชั้น เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง , เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
๓.๖ ระมัดระวังมิให้เด็กเล่นการพนัน สะสมสื่อลามก , เข้ากลุ่มเพื่อนอันธพาล , พกอาวุธเมื่ออยู่บ้าน
๓.๗ ให้เวลาอยู่กับลูกหลานเพื่อสร้างความอบอุ่น ดูแลมิให้เด็กดูโทรทัศน์ที่รุนแรงและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
๔. บทบาทของชุมชน
๔.๑ ร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษา
๔.๒ ให้ความร่วมมือสถานศึกษาในกิจกรรมต่างๆ
๔.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.๔ สอดส่องดูแลความปลอดภัยในการเดินทางไปสถานศึกษาของเด็กนักเรียน นักศึกษา
๔.๕ สาหรับเจ้าของธุรกิจสนับสนุนให้พ่อแม่ที่ทางานด้วยไปร่วมกิจกรรมสถานศึกษา
๔.๖ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของชุมชน
๔.๗ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาสาหรับเด็กยากจนในชุมชน
๔.๘ ช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเยาวชนและรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๔. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เปูาหมาย
สถานศึกษา

สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

- ปลอดยาเสพติด
- ปลอดสื่อลามกอนาจาร
- ปลอดการพนัน
- ปลอดการทะเลาะวิวาท

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๑ สถานศึกษาพยายามปูองกันและแก้ไขให้ถึงที่สุด โดยไม่ไล่นักเรียน นักศึกษา ให้พ้นไปเป็นภาระ
สังคม หรือสถาบันอื่น
๑.๒ ขอให้องค์กรหลักทาความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการโดยไม่ถือเป็น
ความผิดแต่จะพิจารณาเป็นความดีความชอบในการรายงานตามความจริง
๑.๓ ขอให้องค์กรหลักย้าสถานศึกษา ให้ครู อาจารย์ เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่สูบบุหรี่ จัดสถานศึกษาเป็น
เขตปลอดบุหรี่และปลอดยาเสพติด
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง
๒.๑ ให้ ส ถานศึกษาตรวจค้น และปูองกันมิให้ นักเรียน นักศึกษา นาสื่ อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่
ในสถานศึกษา
๒.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหนังสือ , วิดีโอ , เทป , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นสารประโยชน์ ให้ความ
บันเทิงที่ประเทืองสติปัญญาบริการแก่นักเรียน นักศึกษา
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๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน
๓.๑ จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จั กประหยัดอดออม ไม่ฟุูงเฟูอฟุุมเฟือย และฝึกทางานเพื่อหา
รายได้พิเศษจากการประกอบสัมมาชีพ
๓.๒ ปูองปรามมิให้นักเรียน นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษา และตรวจค้นแหล่งที่อาจมั่วสุม
๓.๓ ส่งอาจารย์ฝุายปกครองหรือประสานสารวัตรนักเรียนเพื่อสุ่มตรวจนั กเรียน นักศึกษา ที่อาจไปมั่วสุม
ตามแหล่งอบายมุข แหล่งการพนัน ของชุมชนหรือของพื้นที่
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท
๔.๑ ประสานฝุายตารวจให้ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่ทาผิดกฎหมาย
๔.๒ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาเป็นรายกรณีหรือรายกลุ่ม และส่ง
ครูไปเยี่ยมถึงบ้าน เพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
๔.๓ ตรวจค้นการพกพาอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาและเพิ่มโทษผู้ที่ทาผิดถูกตักเตือนมาแล้ว
๔.๔ ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดระเบียบวินัย , กิจกรรม
แนะแนว และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๔.๕ สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน , โรงเรียน , ชุมชน , ตารวจ โดยมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ
ระบบข้อมูลเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
๕. แนวทางการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๕.๑ คณะกรรมการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงโครงสร้างคณะกรรมการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว
คณะกรรมการอานวยการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการดาเนินงานองค์กรหลัก

สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา)

คณะกรรมการ
ดาเนินงานระดับจังหวัด

องค์กรหลักที่มีสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา
ดาเนินงานในสถานศึกษา

โรงเรียน / สถานศึกษา

คณะกรรมการประเมินผล ศธ.
คณะกรรมการประเมินผลองค์กรหลัก
คณะกรรมการประเมินผลระดับจังหวัด
คณะกรรมการประเมินผลในสถานศึกษา

๔ ประสาน – ๒ ค้า
ครอบครัว - ชุมชน
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๖. การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
๑. ร่างโครงการ และยื่นใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัด
๒. ประสานการดาเนินงานตามโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัด
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันกาหนดกิจกรรมในการดาเนินงานการปูองกันการปูองปราม และ/
การบาบัดรักษาฟื้นฟูในทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- กลุ่มของผู้แทนผู้บริหาร/- กลุ่มของผู้แทนครู – อาจารย์
- กลุ่มของผู้แทนผู้ปกครอง/กลุ่มของผู้แทนนักเรียน – นักศึกษา
๔. เชิญบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการของโครงการ ในกลุ่มของผู้นาทุกฝุาย ประกอบด้วย
- ผู้นาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ พระสงฆ์
- ผู้นาท้องถิน่ /ผู้นาชุมชน
๕. ติดต่อประสานงานในการจั ดประชุมให้ความรู้และแนวทางในการดาเนินงานของโครงการ ให้ กับ
คณะกรรมการทุกกลุ่มโดยวิทยากรจากส่วนกลาง หรือจากสถานศึกษานาร่อง
๖. จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เพื่อกาหนดกิจกรรมและวางแผนงานในการดาเนินการ
กิจกรรมโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมที่แบ่งเป็นกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. กิจกรรมด้านการปูองปรามและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดในสถานศึกษาและอบายมุข ได้แก่
- โครงการห้องเรียนสีขาว
- จัดโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน
- จัดรายการออกเสียงตามสาย
- จัดการเดินรณรงค์
- จัดแข่งขันมินิมาราธอน
- จัดแสดงคอนเสิร์ตพลังสีขาว
- ให้ความรู้การปูองกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย
- อบรมแกนนา
- จัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สังคม
- จัดกิจกรรมธนาคารความดี
- จั ดกิจ กรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา จัดตั้งชมรมดนตรี ส่ งเสริมการเล่ นดนตรี จัดหาอุปกรณ์
อาจารย์ฝึก จัดกิจกรรมแข่งขันการเล่นดนตรีภายใน ภายนอก
- จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
- ปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สร้างสนามกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา จัดหาอุปกรณ์
อาจารย์ฝึก จัดกิจกรรมแข่งขันภายใน ภายนอก
- ตรวจปัสสาวะ
- จัดสถานที่บาบัด
- จัดกิจกรรมฟื้นฟู
- จัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน
๒. กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารในสถานศึกษา ได้แก่
- ตรวจค้นและปูองกันมิให้นักเรียน นักศึกษา นาสื่อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
- ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดทาสื่อ หนังสื อ วิดีโอ เทปบันทึกเสียง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็น
สารประโยชน์ ให้ความบันเทิงที่ประเทืองสติปัญญาเพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา
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๓. กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา ได้แก่
- จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รู้หลักประหยัดตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- ให้ปูองปราม มิให้นักเรียน นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษาและตรวจค้นสถานที่
ซึ่งอาจเป็นที่มั่วสุม
- ให้ครู อาจารย์ปกครอง ประสานงานกับสารวัตรนักเรียนในการสุ่มตรวจนักเรียน นักศึกษา ที่อาจไป
มั่วสุมตามแหล่งพนันและอบายมุขของชุมชน
๔. กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ได้แก่
- ให้ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาเป็นรายกรณีหรือรายกลุ่ม
และให้ครูไปเยี่ยมบ้านเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทข้ามสถาบัน
- ให้ตรวจค้นการพกอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และคาดโทษเพิ่ ม
สาหรับผู้ที่ทาผิดที่เคยถูกตักเตือนมาแล้ว
- ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดระเบียบ วินัย กิจกรรม
แนะแเนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
- ให้สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และตารวจโดยมีระบบสื่อสารโทรคมนาคม
และระบบข้อมูลเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
- ให้ประสานกับฝุายตารวจ ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่ฝุาฝืน ในขั้น
กระทาผิดกฎหมาย
แนวทางการดาเนินงาน ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
มาตรการ ๕ มาตรการ
๑. มาตรการปู องกั น สถานศึ กษาจั ดกิ จกรรมสร้ างสรรค์ ตามกลุ่ มสนใจ เพื่ อ เสริ มสร้ างความตระหนั ก และ
ปลุกจิตสานึกไม่ให้นักเรียน นักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมหลักที่ดาเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE
๒. มาตรการค้ นหา สถานศึกษาจั ดระบบการคั ดกรอง จ าแนกกลุ่ มนั กเรี ยน นั กศึ กษา ออกเป็ น ๕ กลุ่ ม
คือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า กิจกรรมหลักที่ดาเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว
๓. มาตรการรักษา สถานศึกษาจัดระบบการส่งต่อกลุ่มเสพ กลุ่มติดเข้าสู่การบาบัดรักษา ตามระบบสมัครใจ
การนาเข้าสู่กระบวนการจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษาและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมหลักที่ดาเนินงาน
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
๔. มาตรการเฝู าระวัง สถานศึกษาดาเนินการจัดให้ มี นักเรียน นักศึกษาแกนนา ระบบดูแลช่ว ยเหลื อ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อเฝูาระวัง ไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด จัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและมีการขจัดปัจจัยเสี่ยง
พื้นที่อับโดยจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ให้เอื้อต่อการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมหลักที่ดาเนินงานโครงการตารวจ
ประสานสถานศึกษา ๑ ตารวจ ๑ สถานศึกษา
๕. มาตรการบริ ห ารจั ดการ มีก ารแต่ง ตั้ ง คณะกรรมการดาเนิ น งานก าหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
การดาเนินงาน มีแผนปฏิบัติการ และการอานวยการ กากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานแจ้งต้นสังกัด และ
การประสานงานกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
สถานศึกษาดาเนินการ ๔ ต้อง
๑. สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพของปัญหาและ
สถานการณ์ในพื้นที่
๒. สถานศึกษาต้องมีแผนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ตลอดปีการศึกษา
๓. สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลการดาเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการปูองกัน ระบบด้านการเฝูาระวัง
ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการ
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๔. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการทางานระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้นาท้องถิ่น
และผู้นาชุมชน
สถานศึกษาดาเนินการ ๒ ไม่
๑. สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด
๒. สถานศึกษาไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียน นักศึกษาออกจากสถานศึกษาให้นาไปบาบัดรักษาเมื่อหายแล้ว
ให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ
----------------------------------------------
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คาอธิบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
----------------------------------------สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง สถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทุก
ชนิดมีการดาเนินงานตามนโยบายดาานการปอองกันและแกาไปปัญ หายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ปอง
กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประกอบดาวย ๕ ดาาน ดังนี้
๑. ผูาบริหารทุกระดับปองกระทรวงศึกษาธิการ นาอมนาพระราชดารัสที่ทรงห่วงใยเยาวชน
ที่ไปเกี่ยวปาองกับยาเสพติดและการดาเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน เปาาใจ เปาาถึง และพัฒนา
มาเป็นหลักในการทางาน
๒. ผูาบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตาองมีความตระหนักและจิตสานึกใหา
ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปอองกันไม่ใหานักเรียน นักศึกษาไปเกี่ยวปาองกับยาเสพติด
๓. สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทาง ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ตาอง ๒ ไม่ และจัดกิจกรรม
เชิงสราางสรรค์ ดาานดนตรี กีฬา คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหานักเรียน นักศึกษาใชาเวลาว่างใหาเป็นประโยชน์ ไม่ไป
เกี่ยวปาองกับยาเสพติด
๔. บุคลากรที่เกี่ยวปาองกับยาเสพติดในทุกกรณีใหาดาเนินการทางวินัยโดยใหาออกจากราชการไวาก่อนและ
ดาเนินการทางกฎหมาย สาหรับนักเรียน นักศึกษา ไม่ใหาไล่ออกใหานาไปบาบัดรักษาและเปาาค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยใหาติดตามผลการบาบัดรักษาและเรียนไดาตามความประสงค์
๕. ผูาบริหารทุกระดับปองกระทรวงศึกษาธิการ อานวยการ กากับ ตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปองผูาบริหารสถานศึกษาและบุคลากรงานสถานศึกษาดีเด่นใหายกย่อง ชมเชย มอบโล่และเกียรติ
บัตรโดยใหานาไปเป็นผลงานในการเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ และปั้นเงินเดือน และประเมินสถานศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
มาตรการ ๕ มาตรการ
๑. มาตรการปอองกัน สถานศึกษาจัดกิจกรรมสราางสรรค์ตามกลุ่มสนใจ เพื่อเสริมสราางความตระหนักและ
ปลุกจิตสานึกไม่ใหานักเรียน นักศึกษาไปเกี่ยวปาองกับยาเสพติด
๒. มาตรการคานหา สถานศึกษาจัดระบบการคัดกรอง จาแนกกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ออกเป็น ๕ กลุ่ม
คือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มคาา
๓. มาตรการรั ก ษา สถานศึ ก ษาจั ด ระบบการส่ ง ต่ อ กลุ่ ม เสพ กลุ่ ม ติ ด เปา า สู่ ก ารบ าบั ด รั ก ษา
ตามระบบสมัครใจการนาเปาาสู่กระบวนการจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษาและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔. มาตรการเฝอาระวัง สถานศึกษาดาเนินการจัดใหามี นักเรียน นักศึกษาแกนนา ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อเฝอาระวังไม่มีการแพร่ระบาดปองยาเสพติด จัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและ มีการปจัดปัจจัย
เสี่ยงพื้นที่อับโดยจัดสภาพสิ่งแวดลาอมที่ไม่ใหาเอื้อต่อการไปเกี่ยวปาองกับยาเสพติด
๕. มาตรการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
การดาเนินงาน มีแผนปฏิบัติการ และการอานวยการ กากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานแจางตานสังกัด
และการประสานงานกับทุกภาคส่วน
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กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
สถานศึกษาดาเนินการ ๔ ต้อง
๑. สถานศึกษาตาองมียุ ทธศาสตร์การปอองกันและแกาไปปัญหายาเสพติดที่สอดคลาองกับสภาพปอง
ปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่
๒. สถานศึกษาตาองมีแผนงานปอองกันและแกาไปปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ตลอดปีการศึกษา
๓. สถานศึกษาตาองมีระบบปาอมูลการดาเนินงาน ๔ ดาาน ไดาแก่ ระบบดาานการปอองกัน ระบบดาานการเฝอา
ระวัง ระบบดาานการดูแลช่วยเหลือ และระบบดาานการบริหารจัดการ
๔. สถานศึกษาตาองมีเครือป่ายการทางานระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผูาปกครอง ผูานา
ทาองถิ่นและผูานาชุมชน
สถานศึกษาดาเนินการ ๒ ไม่
๑. สถานศึกษาไม่ปกปิดปาอมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มคาายาเสพติด
๒. สถานศึกษาไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียน นักศึกษาออกจากสถานศึกษาใหานาไปบาบัดรักษาเมื่อ
หายแลาวใหากลับมาเรียนไดาตามปกติ
หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ ๑๐๐ คะแนน
๑. มาตรฐานด้ า นการป้ อ งกั น (๕๐ คะแนน) สถานศึ ก ษาจั ด ท าแผนงานปฏิ บั ติ ก ารตลอดปี
การศึกษา ดังนี้
ตัวบ่งชี้
๑.๑ สถานศึกษาดาเนินโครงการหาองเรียนสีปาว (๓๐ คะแนน)
๑.๒ สถานศึกษาจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE (๑๐ คะแนน)
๑.๓ สถานศึกษากิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด/นักศึกษาวิชาทหาร ตาานยาเสพติด/
เครือป่ายนักศึกษา/กองราอยลูกเสืออาสาบาเพ็ญประโยชน์ (๕ คะแนน)
- มีการใหาความรูาเรื่องยาเสพติดโดยใชากระบวนการลูกเสือ
๑.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสราางสรรค์เพื่อการปอองกันยาเสพติด (๕ คะแนน)
โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดทุกกลุ่มสาระการเรียนรูา
- โครงการรณรงค์วันสาคัญต่อตาานยาเสพติด
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสราางภูมิคุามกันยาเสพติด
- กิจกรรมบาานหลังเรียน
- กิจกรรมดาานศิลปะ ดนตรี กีฬา
- กิจกรรมชุมนุมและชมรม
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม สมุดบันทึกความดี
- กิจกรรมจิตอาสา/ผูาบาเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
- กิจกรรมอื่น ๆ
๒. มาตรฐานด้านการค้นหา (๒๐ คะแนน) สถานศึกษาดาเนินการคัดกรองกลุ่มเปอาหมาย ดังนี้
ตัวบ่งชี้
๒.๑ สถานศึกษามีการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา (๕ คะแนน)
๒.๒ สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติด อย่างนาอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง (๕ คะแนน)
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๒.๓ สถานศึกษามีการคัดกรองสารวจสภาพการใชายาเสพติด ภาคเรียนละ ๑ ครั้งภาคเรียนที่ ๑
ภายในวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ภาคเรี ย นที่ ๒ ภายในวั น ที่ ๓๐ พฤศจิ ก ายนปองปี ก ารศึ ก ษา และรายงาน
ผูาบังคับบัญชา/หน่วยงานตานสังกัดตามลาดับ (๕ คะแนน)
๒.๔ สถานศึกษามีระบบการคานหาโดยใหานักเรียน นักศึกษาแกนนา ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา
สังเกตพฤติกรรมทุกสัปดาห์ (๕ คะแนน)
๓. มาตรฐานด้ า นการรั กษา (๑๐ คะแนน) สถานศึกษามีการกาหนดแนวทางและนโยบาย
ในการบาบัดรักษากลุ่มเสพย์ กลุ่มติด ดังนี้
ตัวบ่งชี้
๓.๑ สถานศึกษามีระบบการส่งต่อใหาหน่วยงานที่ดูแลบาบัดรักษาฟื้นฟู (๓ คะแนน)
๓.๒ สถานศึกษาจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (๓ คะแนน)
๓.๓ สถานศึกษามีแนวทางการดาเนินงานดาานจิตสังคมบาบัด ในสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๓.๔ สถานศึกษามีคลินิคการใหาคาปรึกษา เช่น ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๔. มาตรฐานด้ า นการเฝ้า ระวั ง (๑๐ คะแนน) สถานศึกษามี ระบบและกลไกการเฝอ าระวั ง
สถานการณ์แพร่ระบาดปองยาเสพติดที่ก่อใหาเกิดความเปามแป็งและยั่งยืน ดังนี้
ตัวบ่งชี้
๔.๑ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเฝอาระวัง (๓ คะแนน)
- โครงการตารวจประสานโรงเรียน ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน / ครูแดร์ (D.A.R.E.)
- กิจกรรมหนาาเสาธง ๕ นาที (ตารวจ ผูานาชุมชน ผูาบริหาร)
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมสภานักเรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมอื่น ๆ
๔.๒ สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษาแกนนาหรือจิตอาสาในการดาเนินงานดาานยาเสพติด
อย่างนาอยหาองเรียนละ ๕ คน หรือ ตามสัดส่วน ๑ : ๒๐ (๓ คะแนน)
- โครงการสารวัตรนักเรียน นักศึกษา ป.ป.ส./แกนนาหาองเรียนสีปาว
- จัดนักเรียน นักศึกษาแกนนา เฝอาระวังพื้นที่ต่าง ๆ ในสถานศึกษา
- กิจกรรมอื่น ๆ
หมายเหตุ ประเมินจากการสรุปผลการดาเนินงาน และผลที่นักเรียนไดารับจากการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม อย่างนาอย ๒ กิจกรรม
๔.๓ สถานศึกษามีครู อาจารย์แกนนา เครือป่ายผูาปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทาองถิ่น
(๒ คะแนน)
- จัดครูเวรประจาวัน เฝอาระวังพื้นที่ต่าง ๆ ในสถานศึกษา
- จัดครูออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบบริเวณสถานศึกษาร่วมกับเจาาหนาาที่ที่เกี่ยวปาอง
- กิจกรรมอื่น ๆ
หมายเหตุ ประเมินจากการสรุปผลการดาเนินงาน และผลที่นักเรียนไดารับจากการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม อย่างนาอย ๒ กิจกรรม
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๔.๔ สถานศึกษามีการจัดสภาพสิ่งแวดลาอมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรูาใหาผูาเรียน
ปลอดยาเสพติด (๒ คะแนน)
- สถานศึกษามีแหล่งเรียนรูา/อุทยานการศึกษาปอองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการดาเนินงานจัดใหามีแหล่งเรียนรูาในโครงการหาองเรียนสีปาว
- สถานศึกษามีการจัดสภาพสิ่งแวดลาอมที่ปราศจากพื้นที่เสี่ยง
- สถานศึกษาจัดพื้นที่ใหามีลานกีฬาตาานยาเสพติด
- สถานศึกษาจัดเวทีกิจกรรมตาานยาเสพติด
- กิจกรรมอื่น ๆ
หมายเหตุ ประเมินจากการสรุปผลการดาเนินงาน และผลที่นักเรียนไดารับจากการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม อย่างนาอย ๕ กิจกรรม
๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน) สถานศึกษามีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อใหาปลอดยาเสพติดอย่างเปามแป็งและยั่งยืนโดยดาเนินงานดาวยระบบบริหารจัดการ ดังนี้
ตัวบ่งชี้
๕.๑ สถานศึกษามีนโยบายและยุทธศาสตร์ (๒ คะแนน)
๕.๒ สถานศึกษามีแผนงานและโครงการ/กิจกรรม (๒ คะแนน)
๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการดาเนินงานมีคาสั่งและการประชุม (๒ คะแนน)
๕.๔ สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวปาองบูรณาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือป่ายทุกภาคส่วน (๒ คะแนน)
๕.๕ สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวปาอง
(๒ คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคะแนน
ระดับคะแนน ๙๐ คะแนนปึ้นไป
ระดับคะแนน ๘๕ - ๘๙ คะแนน

ระดับสถานศึกษาดีเด่น
ระดับสถานศึกษาดี

การมอบรางวัล แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ประเภทสถานศึกษา
๑.๑ สถานศึกษาที่ดาเนินงานโครงสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุป เป็นเวลา ๑ ปี
- ระดับดีเด่น สถานศึกษาไดารับโล่และธงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ระดับดี สถานศึกษาไดารับเกียรติบัตรลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ สถานศึกษาที่ดาเนินงานโครงสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุป เป็นเวลา ๒ ปี
- สถานศึกษา ไดารับ โล่ล งนามโดยฯพณฯนายกรัฐมนตรี พราอมปอายโครงการสถานศึกษาสี ปาว
ปลอดยาเสพติดละอบายมุป
- กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศเป็นสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุป
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูาลงนาม

16
๑.๓ สถานศึกษาที่ดาเนินงานโครงสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุป เป็นเวลา ๓ ปี
- สถานศึกษา ไดารับโล่พระราชทาน
- กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศเป็นสถานศึกษามาตรฐานสากล ปลอดยาเสพติดและอบายมุป
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูาลงนาม
๒. ประเภทบุคลากร
๒.๑ สถานศึกษาที่ดาเนินงานโครงสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุป เป็นเวลา ๑ ปี
- ระดับดีเด่น ผูาบริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพ
และอบายมุปติดไดารับโล่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ระดับดี ผูาบริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุปไดารับเกียรติบัตรลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ สถานศึกษาที่ดาเนินงานโครงสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุป เป็นเวลา ๒ ปี
- ผูาบ ริห ารสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิ ดชอบโครงสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุป ไดารับโล่ลงนามโดยฯพณฯนายกรัฐมนตรี
๒.๓ สถานศึกษาที่ดาเนินงานโครงสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุป เป็นเวลา ๓ ปี
- ผูา บริ ห ารสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิ ดชอบโครงสถานศึกษาสี ปาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุปไดารับโล่พระราชทาน
แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
๑. ระดับกระทรวง
- แต่งตั้งคณะทางานโครงการสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุป
- จัดทามาตรการเสริมแรง ยกย่อง ชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตรความดีความชอบใหาแก่
หน่วยงาน/สถานศึกษา/ผูาปฏิบัติงานดีเด่น
๒. ระดับจังหวัด/เปตพื้นที่การศึกษา
- ส่ ว นราชการระดับ จั งหวั ดปององค์ กรหลั ก แต่ง ตั้ งคณะทางานประเมิน ผลการดาเนิน งาน
โครงการสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุป ประกอบดาวยผูาแทนทุกภาคส่วน
- จัดทาแผนการประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวปาอง
- รายงานผลการประเมิน โครงการสถานศึก ษาสีป าว ปลอดยาเสพติด และอบายมุป ใหา
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดทามาตรการเสริมแรง ยกย่อง ชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตรความดีความชอบใหาแก่หน่วยงาน
สถานศึกษา/ผูาปฏิบัติงานดีเด่น
๓. ระดับสถานศึกษา
- แต่งตั้งคณะทางานโครงการสถานศึกษาสีปาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุป
- ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพโครงการ
สถานศึกษาปาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุป
- กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวปาอง
- จัดทามาตรการเสริมแรง ยกย่อง ชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร ความดีความชอบใหาแก่
ผูาปฏิบัติงานดีเด่น
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คู่มือ
แนวทางการดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว

กลุม่ นโยบายพิเศษ
สํานักกิจการพิเศษ สป.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา พบปัญหาที่สถานศึกษา มีปัญหาของ
พฤติกรรมที่จัดอยู่ในระดับต้น ๆ เป็นจํานวนมาก ได้แก่ ปัญหาการดื่มสุราสูบบุหรี่ ปัญหาชู้สาว ปัญหาสื่อลามก
ปัญหาหนีเรียน ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาติดเกมส์ ปัญหาติดการพนัน ปัญหาฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกิน
ฐานะ จากปัญหา ในสถานศึกษานําไปสู่ปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไข คือ ปัญหายาเสพติด
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอุบัติภัย และอีกหลากหลายปัญหาที่
เกิดจากปัจจัยเสี่ยง ต้องเฝ้าระวังทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ในการพั ฒนานั กเรี ยน นิ สิ ต นั กศึ กษา ให้ เป็ นบุ คคลที่ มี คุ ณภาพ ทั้ งด้ านร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปั ญญา
ความสามารถ มี คุณภาพ จริ ย ธรรม มี วิถีชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุขตามที่ สั งคมมุ่ งหวั ง ต้ องอาศั ย ความร่ว มมื อจากผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย โดยเฉพาะบุ ค ลากรครู ทุ ก คนในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี อ าจารย์ ค รู ที่ ป รึ ก ษาเป็ น หลั ก สําคัญ
และกลุ่มเพื่อน (PEER GROUP) เป็นพลังสําคัญอันหนึ่งที่จะนํามาใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาโรค
เอดส์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และอุบัติภัย โดยจัดให้มีโครงการห้องเรียนสีขาว โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา
แกนนํา ถ่ายทอดความรู้ ตักเตือน กระตุ้นเตือนเพื่อนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้วยกัน เพื่อป้องกันยาเสพติด
โรคเอดส์ และอุบัติภัย เป็นภารกิจกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือดําเนินการในสถานศึกษา
คู่มือแนวทางในการดํ าเนิ นงานโครงการห้ องเรี ยนสี ขาวจะช่ วยให้ หน่ วยงานที่ มีสถานศึ กษาในสั งกั ด
สามารถนําไปประยุกต์ดําเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข ในสถานศึก ษา
ศูนย์ปฏิบัติ การต่ อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติ ด กระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าโครงการห้องเรียนสีขาว
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะชีวิต และสร้า งภูมิคุ้มกัน ปัญ หาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรีย น
นิสิต นักศึกษาได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่คาดหวังไว้เป็นอย่างยิ่ง

กลุ่มนโยบายพิเศษ
สํานักกิจการพิเศษ สป.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
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๑. ความเป็นมาของโครงการ

๑-๒
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๓. โครงสร้างองค์กรห้องเรียนสีขาว

๔

๔. โครงสร้างองค์ประกอบห้องเรียนสีขาว

๕

๕. บทบาทการบริหารจัดการห้องเรียนสีขาว

๖

๖. แนวทางการประเมินมาตรฐานโครงการห้องเรียนสีขาว

๘

๗. มาตรฐาน ตังบ่งชี้ และเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพห้องเรียนสีขาว

๑๒ - ๑๙

ภาคผนวก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

๑

ความเป็นมาของโครงการห้องเรียนสีขาว
ยาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดําเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความ
มั่นคงของประเทศ
โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่กําลังระบาดอย่างรวดเร็วในทุกจังหวัดของประเทศไทย และเป็น
ปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลจําเป็นต้องดําเนินการแก้ไข ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อหลายแสนคน และในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ทําให้สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็น
อย่างยิ่ง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม
สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้บูรณาการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทําโครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศโดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นแกนนําเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
ให้ คํา ปรึกษา ตักเตื อนเพื่ อน กระตุ้ นเพื่ อน ปลู กฝั งค่า นิย มที่ถูกต้ อง ดูแลช่ว ยเหลือซึ่ งกั นและกั นคู่ มือแนว
ทางการดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ จะ
ช่ว ยให้ ผู้ที่เ กี่ย วข้องได้ ดํ าเนิ นงานบรรลุ ตามวัต ถุ ประสงค์ ของโครงการห้ องเรีย นสีขาว เพื่อให้เ ยาวชนของ
ประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถ
ดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว
๑. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคําปรึกษา แนะนําที่ถูกต้อง
เหมาะสม จากผู้ที่เป็นแกนนํา และครู อาจารย์ที่ปรึกษา
๒. เพื่อให้มีนักเรียนแกนนําในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนําเพื่อนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลายและ
ปัญหาอุบัติภัย
๓. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุข มีนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนนําประจําห้อง และครูอาจารย์ที่ปรึกษา บริหารจัดการ การ
อบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล

๒

๕. สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ มีการดําเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว ตลอดจนเป็นฐานของการ
พัฒนาความรู้และค่านิยมที่ถูกต้อง
๖. เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุขที่เป็นสิ่งมัว
เมาทั้งหลาย และปัญหาอุบัติภัย
๗. ครู อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสําคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การเสริมสร้างคุณธรรมนําความรู้และทําความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

แนวทางการดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว
เพื่อให้การดําเนิ นงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว สถานศึกษาแต่งตั้งให้ มี
ผู้รับผิดชอบ หรือกําหนดมอบภาระงานให้กับคณะกรรมการ คณะทํางานซึ่งสถานศึกษาได้แต่งตั้งรับผิดชอบ ทั้งนี้
ขอให้คํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาวให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
๑. องค์ประกอบของกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว
การดํ า เนิ น งานของห้ อ งเรี ย นสี ข าวได้ กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการดํ า เนิ น งานภายในห้ อ งเรี ย นมี
องค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน คือ มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑.๑ การจั ดการให้ มีแหล่ งเรี ยนรู้ ด้ านวิ ชาการ เช่ น จั ดบอร์ ด จั ดทํ าสื่ อที่ เป็ นสิ่ งพิ มพ์ หนั งสื อ
วารสาร หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว ฯลฯ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและ
อุบัติภัย นําสถานการณ์ข่าวสารทุกด้านมาเสนอให้เพื่อนนักเรียนรับฟัง
๑.๒ การดูแลช่วยเหลือ จัดให้มีนักเรียนแกนนําดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตอบสนองปัญหาของ
พฤติกรรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ช่วยเหลือด้านการเรียนและให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ หากไม่
สามารถแก้ไขได้ให้รายงานครูที่ปรึกษา
๑.๓ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกคนจะต้องมีหลักธรรมคําสอนตามศาสนา
ที่ตนนับถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติในห้องเรียน เช่น พรหมวิหาร ๔ มีความเมตตา มีความกรุณา มีความมุทิตา
และมีความอุเบกขา จะทําให้ทุกคนรักกันช่วยเหลือกัน
๑.๔ กิจกรรมสร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยให้มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติด หรือสื่อลามกอนาจาร เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ศิลปะ และกิจกรรม
ตามที่ ก ลุ่ ม สนใจร่ ว มกั น จั ด ทํ า มาเพื่ อ พั ฒ นาร่ า งกาย และจิ ต ใจ รวมทั้ ง กิ จ กรรมทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
๒. การจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาว

๓

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง ๔ ด้าน ของห้องเรียนสีขาว (มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อด้วย
คุณธรรม สร้ างสรรค์ด้วยกิจกรรม) จะต้องมีกลไกของการขั บเคลื่อนในรู ปของการจั ดองค์กรภายในห้องเรีย น
ประกอบด้วยโครงสร้างของแกนนํานักเรียนแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ
๒.๑ ฝ่ายการเรียน
๒.๒ ฝ่ายการงาน
๒.๓ ฝ่ายกิจกรรม
๒.๔ ฝ่ายสารวัตรนักเรียน/ กิจการนักศึกษา
๒.๑ ฝ่ ายการเรี ยน มี ภาระหน้ าที่ ในการช่ วยเหลื อในด้ านวิ ชาการเกี่ ยวกั บการเรี ยน การบ้ าน
โครงงาน หรือปัญหาการเรียนในห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้คําแนะนํา คําอธิบาย ชี้แนะ แหล่ง
เรียนรู้ และนําเสนอครูที่ปรึกษา
๒.๒ ฝ่ายการงาน มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่า
และทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ที่ชํารุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้น่าเรียน และป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน
๒.๓ ฝ่ายกิจกรรม มีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมใน
ทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพื่อน ๆเพื่อใช้เวลาว่างให้ เป็น
ประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
๒.๔ ฝ่ายสารวัตรนักเรียน/ กิจการนักศึกษา มีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้ง
ในห้องเรียนและมุมอับ เช่น ห้องน้ํา หรือที่บริเวณอาคาร แหล่งที่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพื่อน หากมีพฤติกรรมที่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการห้องเรียน
แก้ไข แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นักเรียนบอกครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขต่อไป

๔

โครงสร้างองค์กรห้องเรียนสีขาว
หัวหน้าห้อง

รองหัวหน้า
ฝ่ายการเรียน

นักเรียน/นักศึกษา แกนนํา
จํานวน ๔ คน

หมายเหตุ
๑.
๒.
๓.
๔.

รองหัวหน้า
ฝ่ายการงาน

รองหัวหน้า
ฝ่ายกิจกรรม

นักเรียน/ นักศึกษา แกนนํา
จํานวน ๔ คน

หัวหน้าห้อง
รองหัวหน้าห้อง ๔ ฝ่าย
นักเรียน/ นักศึกษาแกนนํา ๔ ฝ่าย
ห้องเรียนสีขาวจะมีนักเรียนแกนนํารวม

รองหัวหน้า
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน/กิจการนักศึกษา

นักเรียน/ นักศึกษา แกนนํา
จํานวน ๔ คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑ คน
๔ คน
๑๖ คน
๒๑ คน

นักเรียน/ นักศึกษา แกนนํา
จํานวน ๔ คน

๕

โครงสร้างองค์ประกอบห้องเรียนสีขาว
กลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว

ฝ่ายการเรียน

มีแหล่งเรียนรู้

นักเรียน/ นักศึกษา แกนนํา จํานวน ๕ คน

ฝ่ายการงาน

ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน/ นักศึกษา แกนนํา จํานวน ๕ คน

ฝ่ายสารวัตรนักเรียน/
กิจการนักเรียน

เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม

นักเรียน/ นักศึกษา แกนนํา จํานวน ๕ คน

ฝ่ายกิจกรรม

กิจกรรมสร้างสรรค์

นักเรียน/ นักศึกษา แกนนํา จํานวน ๕ คน

หมายเหตุ
๑. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา
๒. ในกรณีที่ไม่มีห้องเรียนประจํา สามารถปรับเปลี่ยนใช้กลไกหรือโครงสร้างในการขับเคลื่อน
กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามความเหมาะสม

๖

๓. บทบาทการบริหารจัดการห้องเรียนสีขาว
การดําเนินงานห้องเรียนสีขาวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติด ปลอดผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ ลดอุบัติภัย
รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อประกาศเป็นสถานศึกษาสีขาว หรือสถานศึกษาต้นแบบในระดับประเทศนั้น
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๓.๑ ระดับสถานศึกษา
๓.๒ ระดับจังหวัด
๓.๓ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรหลัก
๓.๑ ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ห้องเรียนสีขาว ได้แก่
๓.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร โดยการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบคณะทํางาน มอบนโยบาย จัดทําแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด ติดตาม ประเมินผล สรุป
รายงานเสนอตามลําดับ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพื่อนําไปสู่การแก้ไขโครงการห้องเรียนสีขาว
ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๓.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะครู มีภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้แก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และให้คําปรึกษา แนะนํา ในการดําเนินงานห้องเรียนสีขาว บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหา นําเสนอผู้บริหารให้รับทราบ เพื่อนําไปสู่การป้องกันและแก้ไข
อย่างเป็นระบบในสถานศึกษาทั่วไป
๓.๑.๓ นักเรียน นิสิต นักศึกษาแกนนํา และคณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีภาระหน้าที่ใน
การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานตามโครงสร้าง และจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย และองค์ความรู้จาก
การอบรม สํ า หรั บ นั กเรี ย น นั กศึ กษาทุ กคนในห้ องเรี ย นต้ องให้ ความร่ วมมื อ เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาเป็ น
สถานศึกษาสีขาว และสถานศึกษาต้อนแบบของระทรวงศึกษาธิการต่อไป
๓.๒ ระดับจังหวัด หน่วยงานในระดับจังหวัดขององค์กรหลัก มีภาระหน้าที่ในการจัดการเพื่อให้
สถานศึกษาดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ได้แก่
๓.๒.๑ ประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษานําไปสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
๓.๒.๒ อบรมครูแกนนํ า นั กเรียนแกนนํา ให้ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดํา เนิน งาน
ห้องเรียนสีขาว
๓.๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
๓.๒.๔ ให้ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่และคณะ ออกตรวจเยี่ยมชมโครงการห้องเรียน
สีขาว ภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง เพื่ อนิเ ทศ ติด ตาม ประสานให้ความช่ วยเหลื อให้ ครบทุ กสถานศึ กษา เป็ นขวั ญ
กําลังใจ และให้คําแนะนําในการดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวต่อไป

๗

๓.๒.๕ ปรับปรุงประเมินผล รายงานให้องค์กรหลักและกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒.๖ มีมาตรการเสริมแรงระดับจังหวัด เช่น การประกวด การประกาศ และชมเชยในระดับ
หัวหน้าส่วนราชการ
๓.๓ ระดั บกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก ศูนย์ ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติ ด
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย การจัดทํายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และการจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ การแบบบู ร ณาการ ตลอดทั้ งการติ ดตามประเมิ นผล เพื่ อปรั บปรุ งแก้ ไข และพั ฒนาคุ ณภาพของ
โครงการห้องเรียนสีขาวให้ มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิผล มีความเข้มแข็งและยั่ งยืน โดยมี
กระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
๓.๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางาน
๓.๓.๒ จัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ
๓.๓.๓ ประชุมผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายให้นําไปสู่การปฏิบัติ
๓.๓.๔ จัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว
๓.๓.๕ กําหนดมาตรการเสริมแรงและองค์ความรู้ จัดทําเกียรติบัตรและโล่
๓.๓.๖ การกํากับติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
๓.๓.๗ จัดพิธีมอบรางวัลประกาศและโล่ สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อยกย่องชมเชยระบบ
ระดับประเทศ

มาตรการเสริมแรงห้องเรียนสีขาว
๑. สถานศึกษาจัดให้มีการประกวดห้องเรียนสีขาวเป็นประจําทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม ครู
อาจารย์ ที่ป รึ กษาและนั ก เรี ย นแกนนํ า จะได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รจากศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อสู้ เพื่ อเอาชนะยาเสพติ ด
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. สถานศึกษาที่ดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวครบทุกห้องเรียนมาแล้ว ๑ ปี จะได้รับประกาศ
เป็นโรงเรียนสีขาว และได้รับเกียรติบัตรจาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
๓. สถานศึกษาที่ดําเนินโครงการโรงเรียนสีขาวมาแล้ว ๒ ปี ก็จะได้รับประกาศและโล่เป็นโรงเรียน
สีขาวดีเ ด่น ระดับ เงิน / ทอง/ เพชร เมื่อได้ร ะดับ เพชรแล้ว จะยกย่องเชิด ชูเ กีย รติบัต รให้เ ป็น สถานศึกษา
ปลอดอบายมุขจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
๔. บุคลากรที่รับผิดชอบการดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวและมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการจะเสนอผลงาน
เพื่อพิจ ารณารั บบํา เหน็จความชอบกรณี พิเศษ ผู้ปฏิ บัติ งานด้า นยาเสพติ ดจากสํ านั กงาน ป.ป.ส. ประจํา ปี
งบประมาณ
----------------------------------

๘

แนวทางการประเมินมาตรฐาน
โครงการห้องเรียนสีขาว

๙

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญในการจัดบรรยายในห้องเรียนที่ปลอดจากยาเสพติด
โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อุบัติภัย และอบายมุข
๒. เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง เกิดความตระหนักในการแสวงหาแนวทางส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุข
๓. เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และ
เป็นศูนย์รวมกิจกรรมในชั้นเรียน
๔. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้การป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย
และอบายมุข
๕. เพื่ อ ให้ ส ถานศึ กษานํ า นโยบายการเสริ มสร้ า งคุ ณ ธรรมในในระบบการศึ ก ษาโดยยึ ด คุ ณ ธรรม
นําความรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เยาวชนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คําชี้แจงและแนวทางการประเมิน
1. เกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาวประมาณค่า แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
๔ คะแนน หมายถึง
ปฏิบัติอยู่ในระดับ ดีมาก
๓ คะแนน หมายถึง
ปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี
๒ คะแนน หมายถึง
ปฏิบัติอยู่ในระดับ พอใช้
๑ คะแนน หมายถึง
ปฏิบัติอยู่ในระดับ ปรับปรุง

การแปลความหมายของคะแนน
การแปลความหมายของคะแนน ให้ผู้ประเมินแปลผล ระดับการปฏิบัติ ตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาว โดยใช้
เกณฑ์ การแปลค่าเฉลี่ย การแบ่งช่วงชั้นเท่ากัน ดังนี้
คะแนน
๓.๔๑ – ๔.๐๐
๒.๔๑ – ๓.๔๐
๑.๔๑ – ๒.๔๐
๑.๐๐ – ๑.๔๐

การจัดอันดับคุณภาพ
การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดีมาก
การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี
การปฏิบัติอยู่ในระดับ พอใช้
การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปรับปรุง

การดําเนินการและเกณฑ์การตัดสิน
๒. การดําเนินการของสถานศึกษา

๑๐

๒.๑ สถานศึ ก ษาต้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการโดยให้ พิ จ ารณาบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาเป็ น
คณะกรรมการในการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด
๒.๒ ให้สถานศึกษาแจ้งครู อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งห้องเรียนเข้าร่วมประกวดตามโครงการห้องเรียนสีขาว
ตามความพร้อมของสถานศึกษา
๒.๓ ห้องเรียนที่ชนะเลิศตามเกณฑ์ที่กําหนด ต้องอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก หรือในระดับคะแนน
ค่าเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๔.๐๐
๒.๔ ให้ส ถานศึก ษารายงานผลห้อ งเรีย นที ่ช นะเลิศ การประกวดตามเกณฑ์ที่กํ า หนดส่ง
หน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่ทราบ ภายในกําหนด เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณเป็นห้องเรียนสีขาวต่อไป
๒.๕ หากสถานศึกษาได้ดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลการปฏิบัติอย่างจริงจังให้คณะกรรมการรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่ทราบ
เพื่ อรายงานให้ ต้นสังกั ดและศูนย์ ปฏิ บัติ การต่ อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติ ด กระทรวงศึกษาธิ การ พิจ ารณารางวั ล
ตอบแทนในระดับประเทศต่อไป
๒.๖ สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการห้องเรียนสีขาวครบทุกห้องเรียนทุกระดับศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จะประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนสีขาวดีเด่นระดับ
เงิน / ทอง/ เพชร และจะมอบเกี ย รติ บั ต ร โล่ รางวั ล ให้ ส ถานศึ ก ษาและยกย่ อ งให้ เ ป็ น สถานศึ ก ษา
ปลอดอบายมุขและสถานศึกษามาตรฐานสากลด้านการป้องกันยาเสพติด

มาตรฐานห้องเรียนสีขาวและการประเมิน
มาตรฐานห้องเรียนสีขาว เพื่อการประกันคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีทั้งหมด ๓ มาตรฐาน ๘ ตัวบ่งชี้ ๓๒ เกณฑ์
ชี้วัดคุณภาพ
๑. มาตรฐานด้านผู้เรียน มี ๓ ตัวบ่งชี้ ๑๑ เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ เน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ป้องกันและแก้ไขตนเองให้ปลอดสารเสพติด โรคเอดส์ และอุบัติภัยได้ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
๒. มาตรฐานด้านห้องเรียน มี ๓ ตัวบ่งชี้ ๑๓ เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ เน้นให้มีการบริหารจัดการและ
การดําเนินงานห้องเรียนสีขาว ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัยจากสารเสพติด โรคเอดส์ และอุบัติภัย
๓. มาตรฐานด้านครู อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่น มี ๒ ตัวบ่งชี้ ๘ เกณฑ์ชี้วัด

คุณภาพ
เน้นให้ผู้ครู อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาวและความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน

๑๑

มาตรฐานห้องเรี ย นสีขาว ทั้ ง ๘ ตั ว บ่ งชี้ ๓๒ เกณฑ์ชี้ วั ด คุ ณภาพ เป็ น แนวทางให้ ส ถานศึ กษาได้
ดํา เนิ น การส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข ปั ญ หานั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมไม่ พ งประสงค์ ใ ห้ ป ลอดจากยา
เสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุข โดยดํา เนิน งานให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ต ามโครงการห้องเรียนสี
ขาวอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิทธิ ผ ลเป็ น สถานศึ กษาปลอดอบายมุ ขและสถานศึกษามาตรฐานสากล
ด้านการป้องกันยาเสพติด

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ห้องเรียนสีขาว
๑. มาตรฐานด้านผู้เรียน ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้เรียนในห้องเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและยาสูบที่มี
ผลกระทบต่อตนเอง สังคมและประเทศ
๑.๒ ผู้เรียนในห้องเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว
๑.๓ ผู้เรียนในห้องไม่เสพยาเสพติด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ป้องกันตนเอง
จากอุบัติภัยและอบายมุขรวมถึงปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา
๒. มาตรฐานด้านห้องเรียน ประกอบด้วย
๒.๑ มีระบบการบริหารจัดการและการดําเนินงานห้องเรียนสีขาวอย่างเหมาะสม
๒.๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการปลอดยาเสพติด โรเอดส์ อุบัติภัย
และอบายมุข
๒.๓ มีบ รรยากาศ สิ่งแวดล้อมและเป็น แหล่งเรียนรู้ที่ปลอดยาเสพติด โรคเอดส์ อุบั ติภัย และ
อบายมุข
๓. มาตรฐานด้านครูที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง/ชุมชน /องค์กรอื่น ประกอบด้วย
๓.๑ ครูที่ปรึกษา/ ผู้ปกครอง/ ชุมชน/ องค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุข
๓.๒ ครู ที่ ป รึ ก ษา/ ผู้ ป กครอง/ ชุ ม ชน/ องค์ ก รอื่ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การดํ า เนิ น งานของ
ห้องเรียน/สถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข

๑๒

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพห้องเรียนสีขาว
๑. มาตรฐานด้านผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ ๑ ผู้เรียนในห้องเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์
อุบัติภัยและอบายมุข ที่มีผลกระทบต่อตนเองและสังคม
เกณฑ์การพิจารณา
รายการประเมิน
๑. ผู้เรียนบอกถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์
อุบัติภัยและอบายมุขได้ทุกคนในแต่ละห้องเรียนได้ร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป
๒. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ถึงโทษของการใช้ยาเสพติด โรคทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติภัยและอบายมุขได้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓. ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยง และป้องกันตนเองจากยาเสพติด และ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุขได้ ร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป
๔. นักเรียนแกนนําชักชวนหรือแนะนําเพื่อป้องกันให้หลีกเลี่ยง
จากการใช้ยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงโรคเอดส์อุบัติภัยและ
อบายมุขได้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
รวม

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

๑๓

เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่พิจารณาโดยมี ระดับปฏิบัติ ดังนี้
ปรับปรุง = ๑

พอใช้ = ๒

ดี = ๓

ดีมาก = ๔

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ ๒

ผู้เรียนในห้องเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้
จากการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว

เกณฑ์การพิจารณา
รายการประเมิน
๑. ผู้เรียนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาวอย่างชัดเจน
๒. ผู้เรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาวอย่างมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
๓. ผู้เรียนมีการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ นํามาจัดหมวดหมู่
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๔. ผู้เรียนมีการประเมินการดําเนินงาน และนําผลการประเมิน
ไปพัฒนาและปรับปรุง
รวม

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

๑๔

เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่พิจารณาโดยมี ระดับปฏิบัติ ดังนี้
ปรับปรุง = ๑

พอใช้ = ๒

ดี = ๓

ดีมาก = ๔

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ ๓

ผู้เรียนในห้องไม่เสพยาเสพติด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง และป้องกันตนเอง
จากอุบัติภัยและอบายมุข รวมถึงปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา
รายการประเมิน
๑. นักเรียนในห้องมาโรงเรียนทันเวลา ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนทุกคนในห้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา
๓. นักเรียนในห้องจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมในการ
ป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุขร้อยละ ๘๐
๔. นักเรียนทุกคนปลอดจากยาเสพติดทุกประเภทไม่มีพฤติกรรม
เสี่ยงกับโรคเอดส์ ปลอดภัยจากอุบัติภัยและอบายมุขร้อยละ
๘๐
รวม

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

๑๕

เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่พิจารณาโดยมี ระดับปฏิบัติ ดังนี้
ปรับปรุง = ๑

พอใช้ = ๒

ดี = ๓

ดีมาก = ๔

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๔ ข้อ

๒. มาตรฐานด้านห้องเรียน
ตัวบ่งชี้ ๑ มีระบบการบริหารจัดการและการดําเนินงานห้องเรียนสีขาว
อย่างเหมาะสม
เกณฑ์การพิจารณา
รายการประเมิน
๑. มีแผนงาน/โครงการ กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันแก้ไขยาเสพ
ติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุขพร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
๒. มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมตามข้อ
๑ อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการมีส่วนร่วม
๓. มีการประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
๔. มีการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
รวม

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

๑๖

เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่พิจารณาโดยมี ระดับปฏิบัติ ดังนี้
ปรับปรุง = ๑

พอใช้ = ๒

ดี = ๓

ดีมาก = ๔

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ ๒

มีแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อ
การปลอดสารเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข

เกณฑ์การพิจารณา
รายการประเมิน
๑. ในห้องเรียนมีการนําผลการเรียนรู้จากกลุ่มสาระต่าง ๆ มาจัด
กิจกรรมโดยการบูรณาการให้สอดคล้องกับการป้องกัน
ยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข
๒. ในห้องเรียนมีการจัดทําผลงาน หรือร่องรอย (ชิ้นงาน)
การจัดกิจกรรมปลอดยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงกับโรคเอดส์
การป้องกันอุบัติภัยและไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข
๓. ในห้องเรียนมีสื่อที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข
๔. มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับการปลอดยาเสพติด
โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข
รวม

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

๑๗

เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่พิจารณาโดยมี ระดับปฏิบัติ ดังนี้
ปรับปรุง = ๑

พอใช้ = ๒

ดี = ๓

ดีมาก = ๔

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๔ ข้อ

หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีห้องเรียนประจํา อนุโลมให้ใช้บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรม

ตัวบ่งชี้ ๓

ห้องเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ปลอดยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข

เกณฑ์การพิจารณา
รายการประเมิน
๑. ห้องเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและ
อบายมุข
๒. ห้องเรียนสะอาด มีระเบียบ สวยงาม น่าอยู่ และปลอดภัยแก่
ผู้เรียน
๓. ในห้องเรียนมีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๔. ในห้องเรียนมีการจัด และใช้แหล่งเรียนรู้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข
รวม

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

๑๘

เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่พิจารณาโดยมี ระดับปฏิบัติ ดังนี้
ปรับปรุง = ๑

พอใช้ = ๒

ดี = ๓

ดีมาก = ๔

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๔ ข้อ

๓. มาตรฐานด้านครู อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง/ชุมชน/องค์กรอื่น
ตัวบ่งชี้ ๑

ครูที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง/ชุมชน และองค์กรอื่น มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด โรคเอดส์ และอุบัติภัย

เกณฑ์การพิจารณา
รายการประเมิน
๑. ครู อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการมี
ส่วนร่วมและวางแผนการดําเนินงานห้องเรียนสีขาว
๒. ครู อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดําเนินการ
ประเมินผลห้องเรียนสีขาว
๓. ครู อาจารย์ที่ปรึกษา ชุมชน และองค์กรอื่น ให้ความร่วมมือ
ในการมีส่วนร่วม และวางแผนการดําเนินงานห้องเรียนสีขาว
๔. ครู อาจารย์ที่ปรึกษา ชุมชน และองค์กรอื่น ให้ ความร่วมมือ
ในการดําเนินการประเมินผลห้องเรียนสีขาว
รวม

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

๑๙

เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่พิจารณาโดยมี ระดับปฏิบัติ ดังนี้
ปรับปรุง = ๑

พอใช้ = ๒

ดี = ๓

ดีมาก = ๔

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ ๒

ครู อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง/ชุมชน และองค์กรอื่น มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนินงานของห้องเรียน/สถานศึกษาในการป้องกันแก้ไขปัญหา
สารเสพติด โรคเอดส์ และอุบัติภัย

เกณฑ์การพิจารณา
รายการประเมิน
๑. ครู อาจารย์ที่ปรึกษา/ ผู้ปกครอง/ ชุมชน/ องค์กรอื่น มีความ
พึงพอใจในการดําเนินงานของห้องเรียน/ สถานศึกษา
๒. ครู อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง/ชุมชน/ องค์กรอื่น มีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
๓. ครู อาจารย์ที่ปรึกษา/ ผู้ปกครอง/ ชุมชน/องค์กรอื่น มีความ
พึงพอใจพฤติกรรมของบุตรหลานในโรงเรียน
๔. ครู อาจารย์ที่ปรึกษา /ผู้ปกครอง/ชุมชน/องค์กรอื่น มีความ
พึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิชาการ
รวม

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

๒๐

เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่พิจารณาโดยมี ระดับปฏิบัติ ดังนี้
ปรับปรุง = ๑

พอใช้ = ๒

ดี = ๓

ดีมาก = ๔

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้
๔ ข้อ

๒๑

เกียรติบัตร
โครงการห้องเรียนสีขาว
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
.................................................
ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว โรงเรียน..................
ที่มีผลการดําเนินงานระดับดีเด่น ภาคเรียน................ปีการศึกษา....................
จึงขอมอบประกาศเกียรติบัตรนี้ไว้เป็นสําคัญ
ขอให้มีความสุข สวัสดิ์ เจริญเทอญ
ให้ไว้ ณ วันที่ …....... เดือน............... พ.ศ. …......................

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
1. จัดทาแบบประเมินตนเอง ตามคู่มือแนวทางการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และคู่มือโครงการห้องเรียนสีขาว
2. จัดเตรียมการนาเสนอ เช่น Power Point, นิทรรศการ, เอกสารหลักฐานอื่น ฯลฯ
ประกอบการพิจารณา
3. จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตารวจ
พระสงฆ์ กรรมการสถานศึกษา ฯลฯ

แบบ สขป. 1
แบบสถานศึกษา
แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชื่อสถานศึกษา.............................................................................สังกัด........................................................
สถานที่ตั้ง...................................................................จังหวัด.............................โทรศัพท์................โทรสาร................
หลักเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ (๑๐๐ คะแนน)
๑. มาตรฐานด้านการป้องกัน
สถานศึกษาจัดทําแผนงานปฏิบตั กิ ารตลอดปีการศึกษา
ดังนี้
ตัวบ่งชี้

คะแนน
คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน

๑.๑ สถานศึกษาดําเนินโครงการห้องเรียนสีขาว
- มาตรฐานด้านผู้เรียน มี ๓ ตัวบ่งชี้ ๑๑ เกณฑ์ชี้วัด
คุณภาพ เน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนาป้องกันและแก้ไข
ตนเองให้ปลอดยาเสพติด โรคเอดส์ และอุบตั ิภัยได้ตาม
ศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
-มาตรฐานด้านห้องเรียน มี ๓ ตัวบ่งชี้ ๑๓ เกณฑ์ชี้วัด
คุณภาพ เน้นให้มีการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
ห้องเรียนสีขาว ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด โรคเอดส์ และอุบตั ิภัย
-มาตรฐานด้านครู อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
องค์กรอื่น มี ๒ ตัวบ่งชี้ ๘ เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ เน้นให้ครู
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ มี
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและความพึง
พอใจต่อการดําเนินงาน

๓๐

๑.๒ สถานศึกษาดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
- มีองค์ประกอบ ๓ ก. คือ กรรมการ กองทุน กิจกรรม
- มีการดําเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์
- มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
- มีการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข
แก้ปัญหา พัฒนา EQ”

๑๐

๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ ป.ป.ส. ต้านยาเสพติด
- มีการจัดตั้งกองลูกเสือ ป.ป.ส. / เครือข่ายนักศึกษา
- มีการให้ความรูเ้ รื่องยาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ

๕

๑.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้/กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด
- กิจกรรมครู D.A.R.E. / ครูพระ / ครูทหาร / ครูผู้สอน /
วิทยากร / ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
- มีการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้

๕

คะแนน
ประเมินตนเอง

หมายเหตุ
คะแนน
คณะกรรมการ

เอกสาร
หลักฐานอ้างอิง

หลักเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ (๑๐๐ คะแนน)
- โครงการรณรงค์วันสําคัญต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
- กิจกรรมบ้านหลังเรียน
- กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
- กิจกรรมชุมนุมและชมรม
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม สมุดบันทึกความดี
- กิจกรรมจิตอาสา/ผู้บําเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
- กิจกรรมอื่น ๆ ระบุ ……………………………………..
รวมคะแนนมาตรฐานด้านการป้องกัน
๒. มาตรฐานด้านการค้นหา
สถานศึกษาดําเนินการคัดกรองกลุม่ เป้าหมาย ดังนี้
ตัวบ่งชี้

คะแนน

๕๐
คะแนนเต็ม
๒๐ คะแนน

๒.๑ สถานศึกษามีการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา

๕

๒.๒ สถานศึกษามีการสุม่ ตรวจปัสสาวะหายาเสพติด
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๕

๒.๓ สถานศึกษามีการคัดกรองสํารวจสภาพการใช้
ยาเสพติด ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- ภาคเรียนที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
- ภาคเรียนที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
- รายงานผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานต้นสังกัดตามลําดับ
๒.๔ สถานศึกษามีระบบการค้นหาโดยให้นักเรียน นักศึกษา
แกนนํา ครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษาสังเกตพฤติกรรม
ทุกสัปดาห์

๕

รวมคะแนนมาตรฐานด้านการค้นหา

๒๐

๓. มาตรฐานด้านการรักษา
สถานศึกษามีการดําเนินการหรือนโยบายในการบําบัด
รักษากลุ่มสี่ยง / กลุม่ เสพ / กลุ่มติด ดังนี้
ตัวบ่งชี้

หมายเหตุ

คะแนน
ประเมินตนเอง

คะแนน
คณะกรรมการ

เอกสาร
หลักฐานอ้างอิง

คะแนน
ประเมินตนเอง

คะแนน
คณะกรรมการ

เอกสาร
หลักฐานอ้างอิง

๕

คะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน

๓.๑ สถานศึกษามีระบบการส่งต่อให้หน่วยงานที่ดูแล
บําบัดรักษาฟื้นฟู

๓

๓.๒ สถานศึกษาจัดค่ายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

๓

๓.๓ สถานศึกษามีแนวทางการดําเนินงานด้านจิตสังคม
บําบัดในสถานศึกษา

๒

๓.๔ สถานศึกษามีแนวทางการดําเนินงานด้านการให้
คําปรึกษาในสถานศึกษา
รวมคะแนนมาตรฐานด้านการรักษา

๒
๑๐

หลักเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ (๑๐๐ คะแนน)
๔. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง
สถานศึกษามี ระบบและกลไกการเฝ้าระวังสถานการณ์
แพร่ระบาดของยาเสพติดที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ดังนี้
ตัวบ่งชี้

คะแนน

คะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน

๔.๑ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง
- โครงการตํารวจประสานโรงเรียน ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน
- โครงการครู D.A.R.E. /สถานีตํารวจจําลอง
- โครงการสารวัตรนักเรียน นักศึกษา ป.ป.ส.
- จัดครูเวรประจําวัน เฝ้าระวังพื้นที่ต่าง ๆ ในสถานศึกษา
- จัดครูออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบบริเวณสถานศึกษาร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- จัดนักเรียน นักศึกษาแกนนํา เฝ้าระวังพื้นที่ต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา เช่น ห้องสุขา มุมอับ พื้นที่เสี่ยง
- กิจกรรมหน้าเสาธง ๕ นาที (ตํารวจ ผู้นําชุมชน ผู้บริหาร)
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมสภานักเรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมอื่น ๆ ............................................
๔.๒ สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษาแกนนําหรือจิตอาสาใน
การดําเนินงานด้านยาเสพติด อย่างน้อยห้องเรียนละ ๕ คน
หรือ ตามสัดส่วน ๑ : ๒๐
๔.๓ สถานศึกษามีครู อาจารย์แกนนํา ห้องเรียนละ ๑ คน
สถานศึกษามีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๔ สถานศึกษามีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนปลอดยาเสพติด
- สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ /อุทยานการศึกษาป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
- สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ในโครงการห้องเรียนสีขาว
- สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากพื้นที่เสี่ยง
- สถานศึกษาจัดพื้นที่ให้มีลานกีฬาต้านยาเสพติด
- สถานศึกษาจัดเวทีกิจกรรมต้านยาเสพติด
- กิจกรรมอื่น ๆ ………………………………………………..

๓

รวมคะแนนมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง

๑๐

๓
๒
๒

คะแนน
ประเมินตนเอง

หมายเหตุ

คะแนน
คณะกรรมการ

เอกสาร
หลักฐานอ้างอิง

หลักเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ (๑๐๐ คะแนน)
๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ปลอด
ยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยดําเนินงานด้วย
ระบบบริหารจัดการ ดังนี้
ตัวบ่งชี้

คะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน

๕.๑ สถานศึกษามีนโยบายและยุทธศาสตร์

๒

๕.๒ สถานศึกษามีแผนงานและโครงการ/กิจกรรม
๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการดําเนินงานมีคําสั่งและ
การประชุม
๕.๔ สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับ
สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการ บริหารแบบมี
ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
๕.๕ สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

๒
๒

๑๐

รวม ๕ ด้าน

๑๐๐

⃝ ระดับคะแนน ๘๕ - ๘๙ คะแนน ระดับสถานศึกษาดี

คะแนน
คณะกรรมการ

เอกสาร
หลักฐานอ้างอิง

๒
๒

(ลงชื่อ)..............................................................................ผูร้ ับรองข้อมูล
(.....................................................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน..................................................................
วันที่...................../....................................../..............................

เกณฑ์การประเมินคะแนน
⃝ ระดับคะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป ระดับสถานศึกษาดีเด่น

คะแนน
ประเมินตนเอง

(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการประเมิน
(...............................................................)
วันที่...................../......................../..................

แบบ สขป. 2
แบบหน่วยงาน

แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชื่อสถานศึกษา................................................................................... สังกัด........................................................
สถานทีต่ ั้ง..................................................................จังหวัด..........................โทรศัพท์.......................โทรสาร........................
คะแนนเต็ม

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ

คะแนน
คะแนน หมายเหตุ
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ

๑. มาตรฐานด้านการป้องกัน (๕๐ คะแนน)
๑.๑ สถานศึกษาดาเนินโครงการห้องเรียนสีขาว
๑.๒ สถานศึกษาดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ ป.ป.ส. ต้านยาเสพติด / เครือข่ายนักศึกษา
๑.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้/กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด

รวม

๓๐
๑๐
๕
๕

๕๐

๒. มาตรฐานด้านการค้นหา (๒๐ คะแนน)
๒.๑ สถานศึกษามีการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
๒.๒ สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติดสาหรับนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๓ สถานศึกษามีการคัดกรองสารวจสภาพการใช้สารเสพติด ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒.๔ สถานศึกษามีระบบการค้นหาโดยให้นักเรียน นักศึกษาแกนนา ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษาสังเกต
พฤติกรรมทุกสัปดาห์

รวม

๕
๕
๕
๕

๒๐

๓. มาตรฐานด้านการรักษา (๑๐ คะแนน) สถานศึกษาดาเนินการหรือมีนโยบายในการบาบัดรักษา
๓.๑ สถานศึกษามีระบบการส่งต่อให้หน่วยงานที่ดูแลบาบัดรักษาฟื้นฟู
๓.๒ สถานศึกษาจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๓.๓ สถานศึกษามีแนวทางการดาเนินงานด้านจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษา
๓.๔ สถานศึกษามีแนวทางการดาเนินงานด้านการให้คาปรึกษาในสถานศึกษา

๓
๓
๒
๒

รวม

๑๐

๔.๑ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง
๔.๒ สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษาแกนนาหรือจิตอาสาด้านยาเสพติดอย่างน้อยห้องเรียนละ ๕ คน
๔.๓ สถานศึกษามีครูแกนนา อาจารย์แกนนา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๔ สถานศึกษามีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด

๓
๓
๒
๒

๔. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน)

รวม
๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน)

๕.๑ สถานศึกษามีนโยบายและยุทธศาสตร์
๕.๒ สถานศึกษามีแผนงานและโครงการ/กิจกรรม
๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการดาเนินงาน มีคาสั่งและการประชุม
๕.๔ สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๕ สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมินคะแนน

รวม
รวม ๕ ด้าน

- ระดับคะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป ระดับสถานศึกษาดีเด่น
- ระดับคะแนน ๘๕ - ๘๙ คะแนน ระดับสถานศึกษาดี

๑๐
๒
๒
๒
๒
๒

๑๐
๑๐๐

(ลงชื่อ)................................................................ผู้รบั รองข้อมูล
(................................................................)
ประธานคณะกรรมการประเมิน
วันที่................./.................................../...................

