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ค ำน ำ 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา        
ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนและนักเรียน ให้ด าเนินการโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข            
เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ตามแนวทางการประเมินผลงานของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดท าคู่มือแนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ฉบับนี้ขึ้น 
 

 หวังเป็นอยา่งยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการด าเนินงานการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือรับรางวัล
เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
       ( นายโชติวิทย์  ทองแคล้ว ) 
       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
        ตุลาคม  2563 
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๑ 

 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรประเมินผลงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

 
 

 การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติ     
เสมา ป.ป.ส. ซึ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามก
อนาจาร เกมออนไลน์การพนัน และการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์     
ที่ส าคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างจริงจัง    
และต่อเนื่อง ตั้ งแต่วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน โดยบูรณาการประสานแผนงานกับทุกภาคส่วน               
และระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานในการจัดท าองค์ความรู้และประสานงานเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา 
ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปัจจัยเสี่ยงร อบสถานศึกษา      
ผลการประเมินในระดับพอใจกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังมีความพยายามเข้าถึงกลุ่มเยาวชนโดยการพัฒนาสูตรยาเสพติด 
ประกอบด้วยส่วนผสมให้มีรูป รส กลิ่น สี เพ่ือให้เยาวชนอยากลอง จ าหน่ายตามสถานบริการ สถานบันเทิง            
และแหล่งมั่วสุมเพ่ิมมากข้ึน 
 

 ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแบบประเมินผล             
การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยจ าแนกแบบประเมินผลการด าเนินงาน    
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในสังกัดที่มีความแตกต่างกันตามขนาดของสถานศึกษา สภาพปัญหา 
สถานการณ์และพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ที่เป็นสถานที่ตั้ง ตามนโยบายการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
ในสถานศึกษาและตามกระบวนการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



๒ 

 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 ๓. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 ๔. ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
 

๒. ขอบเขต 
 คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางในการด าเนินงานการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  ตามแนวทางการประเมินผลงานของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 

๓. ค ำจ ำกัดควำม 
 1. นักเรียน หมายถึง  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

๔. ควำมรับผิดชอบ (ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ) 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. 
 ๒. เป็นประธานในคณะกรรมการอ านวยการ ท าหน้าที่ วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน     
และเสนอผลไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ระดับจังหวัด  
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข        
จ านวน ๕ คน หรือ ๗ คน  
 ๔. เป็นประธานในคณะกรรมการประเมิน หรือมอบหมายรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
เป็นประธานแทน 
 รองผู้อ ำนวยกำรที่ได้รับมอบหมำย มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบ  
 2. เป็นรองประธานในคณะกรรมการอ านวยการ และเป็นประธานในคณะกรรมการประเมิน (ท่ีได้รับแต่งตั้ง)  
 3. วางแผนการประเมิน ประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมิน  
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๓ 

 

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม มีความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1. ให้ความเห็นชอบ  
 2. เป็นกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการอ านวยการ และหรือคณะกรรมการประเมิน  

 3. วางแผนการประเมิน ประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมิน  
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 นักวิชำกำรศึกษำ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. เสนอเรื่อง/โครงการ  
 2. เป็นกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการอ านวยการ และหรือคณะกรรมการประเมิน  
 3. วางแผนการประเมิน ประเมิน สรุปผลและติดตามผลการประเมิน  
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ) 
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ให้สถานศึกษาทุกสังกัด      
ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  
 2. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษาเข้ารับการประเมินประเมินผลงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. 
 3. สถานศึกษาที่มีความจ านงเข้ารับการประเมิน จัดส่งผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  
และอบายมุข(เอกสาร) มายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของสถานศึกษา ที่แจ้งความจ านงเข้ารับ  
การประเมิน 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. 
 6. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข           
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานจัดท าก าหนดการประเมิน  
 7. แจ้งสถานศึกษารับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ทราบก าหนดการประเมิน ขั้นตอน และแนวทางการประเมิน 
 8. คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งออกประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ตามก าหนดการประเมิน  
 9. ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพ่ือสรุปผลการประเมิน  
 10. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ และประธานคณะกรรมการประเมิน เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง          
ผลการประเมิน  
 11. ประกาศผล และเสนอผลไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ระดับจังหวัด)  
 12. สรุป และรายงานผลโครงการ 
 



๔ 

 

ส่วนที่ ๒ แนวทำงด ำเนินงำน 
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรประเมินผลงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

 
1. กำรประชำสัมพันธ์ 
 ในแต่ละปี ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินงานป้องกัน   
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และการประเมินผลงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส . เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ได้ออกปฏิทินขั้นตอนการด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มายังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 - ศึ กษ าแนวทางก ารขั บ เ คลื่ อน โค ร งก ารสถานศึ กษ าสี ข า ว  ปลอดยา เ สพติ ด และอบายมุ ข                     
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 - ออกหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
พร้อมใบสมัครขอรับการประเมินผลงาน เพ่ือให้สถานศึกษาทราบแนวทางการขับเคลื่อน และส่งใบตอบรับการสมัคร
ขอรับการประเมินผลงาน 
 

2. กระบวนกำรประเมิน 
 แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษา    
ขั้น พ้ืนฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานและตัวบ่งชี้ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข          
จ านวน ๕ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบ่งชี้จ านวน ๑๐๐ คะแนน ความส าเร็จของการด าเนินงานจะเน้นที่มาตรฐาน            
ด้านการป้องกัน เป็นการด าเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และต้องด าเนินงานทุกห้องเรียน มีผลการประเมิน    
ระดับดีเด่น ทุกห้องเรียนจ านวน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๑. มาตรฐานด้านการป้องกัน (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑  สถานศึกษาด าเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โครงงานป้องกันยาเสพติดทุกห้อง        
(๔๐ คะแนน) 
 ๑.๒  ทุกห้องเรียนปลอดบุหรี่ (๑๐ คะแนน) 
 ๑.๓  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด (๑๐ คะแนน) 
 ๒. มาตรฐานด้านการค้นหา (๑๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ 
 ๒.๑ สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล (๒.๕ คะแนน) 
 ๒.๒ สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน/ นักศึกษากลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด(๒.๕ คะแนน) 
 ๒.๓ สถานศึกษามีการคัดกรองจ าแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า (๒.๕ คะแนน) 
 ๒.๔ สถานศึกษามีการรายงานการส ารวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด (๒.๕ คะแนน) 
 



๕ 

 

 ๓. มาตรฐานด้านการรักษา (๑๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ 
 ๓.๑ สถานศึกษามีนโยบายในการบ าบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงาน
อ่ืน (๕ คะแนน) 
 ๓.๒ สถานศึกษามีคลินิกเสมารักษ์(จิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา) (๕ คะแนน) 
 ๔. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี ้
   ๔.๑ สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักษ์ รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข (๕ คะแนน) 
 ๔.๒ สถานศึกษาด าเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด (๕ คะแนน) 
  ๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ 
 ๕.๑ สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดและอบายมุข 
(๒ คะแนน) 
 ๕.๒ สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  (๒ คะแนน) 
 ๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข (๒ คะแนน) 
 ๕.๔ สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  (๒ คะแนน) 
 ๕.๕ สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒  คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

3. ขั้นตอนกำรคัดเลือก 

 
 หมายเหต ุหลักการเสนอผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด าเนินงานตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที ่๑ ต้องมีผลงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดีเด่นทุกห้อง 
 ขั้นตอนที ่๒ ต้องมีผลงานยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ระดับดีเด่น 
 ขั้นตอนที ่๓ ต้องมีผลงานข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ เสนอกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



๗ 

 

4. รูปแบบกระบวนกำรวิธีกำรประเมิน 
 ๑. ขั้นตอนการเตรียมการ 
 - แต่งตัง้และประชุมคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ป ล อ ด ย า เ ส พ ติ ด  
และอบายมุข 
  -  ศึกษาและสรุปประเด็นการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษา  
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  - จัดท าแบบให้คะแนนมอบให้คณะกรรมการ 
  - แบ่งหัวข้อการสอบถามผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประเมินตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษา    
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ๒. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  - ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวและ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  - นักเรียน นักศึกษาแกนน า คร ูอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผลการด าเนินงาน 
  - คณะกรรมการพิจารณาผลการด าเนินงานจากเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ 
 ๓.  ขั้นตอนประเมินผล 
  - คณะกรรมการประเมินผลงาน สรุปผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด         
และอบายมุข 
  - หน่วยงานส่งผลงานการด าเนินงานสถานศึกษาระดับดีเด่น  ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม    
ยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔.  ขั้นตอนเสริมแรง 
  - ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา ที่มีผลงานระดับดีเด่นได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
  - นักเรียน นักศึกษาแกนน า ที่มีผลงานระดับดีเด่นได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
  - สถานศึกษาระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ได้รับเกียรติบัตรจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



๘ 

 

5. ขอบเขตกำรประเมินนักเรียน และสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลเชิดชูเกียรติ เสมำ ป.ป.ส. 
 คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขพิจารณาความส า เร็จของด้าน
เอกสารผลงาน แบ่งเป็น ๒ เล่ม  เล่มที่เป็นผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และเล่มที่
เป็นผลงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ สถานศึกษาจัดท าเอกสารผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  จ านวน ๑  เล่ม
๕๐  หน้ากระดาษ  A๔  ประกอบไปด้วย  กระบวนการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด      
และอบายมุข  ตามยุทธศาสตร์  ๕  มาตรการและผลงานเชิงประจักษ์ในการลงพ้นที่  ประกอบด้วยรายละเอียด        
ผลการด าเนินงาน (๑๐๐ คะแนน)  ดังนี้ 
 ๑) ผลงานด้านเอกสาร  (๗๐ คะแนน) 
      -  บทที ่๑  บทน า ข้อมูลสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
      -  บทที ่๒  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ ระดับ (๕ คะแนน) 
      -  บทที ่๓  แผนปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา (๕ คะแนน) 
      -  บทที ่๔  การก าหนดนโยบายและมอบนโยบาย (๕ คะแนน) 
      -  บทที ่๕  พิธีลงนาม MOU และการอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนน า (๕ คะแนน) 
      -  บทที่ ๖  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประกอบด้วยมาตรฐาน ๕ ด้าน มาตรการที่  ๑ ด้านการป้องกัน / มาตรการที่  ๒ ด้านการค้นหา /  
มาตรการที่ ๓ ด้านการรักษา  /  มาตรการที่ ๔  ด้านการเฝ้าระวัง  /  มาตรการที่ ๕  ด้านการบริหารจัดการ      
กลยุทธ์  ๔ ต้อง ๒ ไม ่และภาพกิจกรรมตามตัวชี้วัด  (๒๐ คะแนน) 
      -  บทที ่๗ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่/โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (๑๕ คะแนน) 
      -  บทที ่๘  ผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข แบบสถานศึกษาสีขาว  
๑ – ๒ แบบสถานศึกษาสีขาว ๓ (๕ คะแนน) 
      -  ภาคผนวก  ภาพกิจกรรม  และรางวัลผลงานดีเด่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          
(๕ คะแนน) 
 ๒)  ผลการประเมินเชิงประจักษ์  (๓๐  คะแนน)  ผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบการประเมินในพื้นท่ีรายละเอียดเอกสารผลงาน  (ข้อที ่๑) 
   (๑)  จัดตั้งคลินิกเสมารักษ์ เพ่ือการรักษาตามกระบวนการมาตรการรักษา (๑๐ คะแนน) 
   (๒)  จัดท าตู้แดงเสมารักษ์  ชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติดเพ่ือเฝ้าระวังและการแสดงความ
คิดเห็น แจ้งเบาะแสปัญหายาเสพติด (๑๐ คะแนน)   
   (๓)  สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา  คร ู อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษาแกนน า  ผู้ปกครองและ 
บุคลากรการด าเนินงาน” ๑ ห้องเรียนสีขาว ๑ /แผนกสีขาว โครงงานป้องกันยาเสพติด” (๑๐ คะแนน) 
 
 
 



๙ 

 

 ๑.๒  สถานศึกษารวบรวมเอกสารผลการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว จ านวน ๑ เล่ม กระดาษ 
A ๔  จ านวนหน้ากระดาษตามโครงงานห้องเรียน  แผนกเรียน  ประกอบด้วย  ค าสั่งคณะท างาน  แผนผังและคติพจน์
โครงงานป้องกันยาเสพติด  สมุดบันทึกกิจกรรม  และผลการประเมินแบบ  ๑  และแบบ  ๒  รายละเอียดประกอบ
ผลงาน ดังนี้ (๑๐๐ คะแนน) 
 ๑)  ผลงานด้านเอกสาร (๗๐ คะแนน) 
    -  บทที ่ ๑  ค าสั่งคณะท างานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ของทุกห้องเรียน/แผนกเรียน 
    -  บทที ่ ๒  ภาพแผนผัง ครูประจ าชั้น ห้องเรียนสีขาว/แผนก และคติพจน์ทุกห้องเรียน/แผนกเรียน 
    -  บทที ่ ๓  โครงงานป้องกันยาเสพติดทุกห้องเรียน/แผนกเรียน  
    -  บทที ่ ๔  บันทึกการด าเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ภาคเรียนที่ ๑ – ๒   
    -  บทที่ ๕  ผลการประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว  ระดับดีเด่น แบบห้องเรียนสีขาว/       
แผนกเรียนสีขาว ๑ และแบบห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ๒ ทุกห้องเรียน/แผนกเรียน 
 ๒)  ผลงานเชิงประจักษ์การจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (๓๐ คะแนน) 
    (๑)  แผนผังโครงสร้างห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว และคติพจน์ 
    (๒)  สภาพแวดล้อมภายในห้องแหล่งเรียนรู้โครงงานป้องกันยาเสพติด 
    (๓)  การดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน/แผนกเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ส่วนที่ 3 อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรประเมินผลงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
 
๑. กำรประเมินผลงำนสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
 

 



๑๑ 

 

๒. ก ำหนดระยะกำรด ำเนินโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
 





















































 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน คะแนน หมายเหตุ 
๑. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ (๑๐ คะแนน)   

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน (๑๐ คะแนน)   

๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน (๓๐ คะแนน)   

๔. ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (๒๐ คะแนน)   

๕. ปัจจัยความส าเร็จ (๑๐ คะแนน)   

๖. บทเรียนที่ได้รับ (๑๐ คะแนน)   

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ (๑๐ คะแนน)   

รวมคะแนน (๑๐๐ คะแนน)   

ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

    ลงช่ือ...................................................... 
          (......................................................) 
    ต าแหน่ง.................................................. 
                    ประธานคณะกรรมการประเมิน 

 

ลงช่ือ......................................................     ลงช่ือ...................................................... 
     (......................................................)           (......................................................) 
 คณะกรรมการประเมิน        คณะกรรมการประเมิน 

 

ลงช่ือ......................................................     ลงช่ือ...................................................... 
     (......................................................)           (......................................................) 
 คณะกรรมการประเมิน        คณะกรรมการประเมิน 

 

ลงช่ือ......................................................     ลงช่ือ...................................................... 
     (......................................................)           (......................................................) 
 คณะกรรมการประเมิน        กรรมการ/เลขานุการ 

           คณะกรรมการประเมิน 

แบบประเมินนวัตกรรมหรือผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียน....................................................................................................... 
 

สถานศึกษาสีขาว 



 

 

 

 

 

รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
๑. บทที่ ๑ หลักฐานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (๓๐ คะแนน)   

๒. บทที่ ๒ ผลการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครอืข่าย (๓๐ คะแนน) 
    กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู (๑๕ คะแนน) นักเรียน (๑๕ คะแนน) 

  

๓. บทที่ ๓ การด าเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
    และอบายมุข (๔๐ คะแนน) 

- มีแหล่งเรียนรูภ้ายในศูนย์เรียนรู้ฯ (๑๐ คะแนน) 
- กระบวนการด าเนินงานภายในศูนย์เรียนรู้ฯ (๒๐ คะแนน) 
- หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน (๑๐ คะแนน) 

  

รวมคะแนน (๑๐๐ คะแนน)   
ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

    ลงชื่อ...................................................... 
          (......................................................) 
    ต าแหน่ง.................................................. 
                    ประธานคณะกรรมการประเมิน 
 
ลงชื่อ......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
     (......................................................)          (......................................................) 
 คณะกรรมการประเมิน        คณะกรรมการประเมิน 
 
ลงชื่อ......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
     (......................................................)          (......................................................) 
 คณะกรรมการประเมิน        คณะกรรมการประเมิน 
 

ลงชื่อ......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
     (......................................................)         (......................................................) 
 คณะกรรมการประเมิน        กรรมการ/เลขานุการ 
           คณะกรรมการประเมิน 

แบบประเมินผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียน....................................................................................................... 

 

สถานศึกษาสีขาว 


