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คำนำ 
 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงาน และรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1 บทนำ 
 ส่วนท่ี 2 การดำเนินงาน 
 ส่วนท่ี 3 ผลการดำเนินงาน 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอขอบคุณสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุน
งบประมาณดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งท่ีร่วมงานและสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงานและร่วม
การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในครั้งนี้  ส่งผลให้การจัดงาน
โครงการฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผู้จัดทำรายงานฯ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานทุกชิ้นแล้ว จึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นการถอนบทเรียนแก่ผู้ปฏิบัติงานดา้น
การป้องกันและแก้ไขปัญหายเสพติดในสถานศึกษา ทั้งนี้ ผู้จัดทำรายงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งเอกสารฉบับนี้ 
จะประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 
    
        
 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

        กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                           2 
 

บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 
 

 โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จำนวน 82,000 บาท และได้ปรับกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 กิจกรรมที่ 2 การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้กำหนด
เป็นกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

• กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเตรียมการประกวดนวัตกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

• กิจกรรมรับสมัครการประกวดนวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

• กิจกรรมการจัดงานประกวดนวัตกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 การสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ได้กำหนดเป็นกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสรุป รายงาน รวบรวม และจัดทำเอกสารรายงานผล
การดำเนินงาน 

• การผลิตเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเอกสารเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินงานโครงการฯ ต้ังแต่ กรกฎาคม - สิงหาคม 2564  โดยมี
รายละเอียด 

 
ขอบข่ายนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลง ประยุกต์ใช้มาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 
อย่างมีจรรยาบรรณ ให้ทันสมัยและใช้ได ้ผลดีย ิ ่งขึ้ นที ่ ใช ้ในการปฏิบัต ิงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา ให้มีระบบการปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถป้องกัน
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และแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถลดจำนวนนักเรียนนักศึกษากลุ ่มเสี ่ยง หรือกลุ ่มผู ้ใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา เป็นท่ียอมรับ และมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน   

 กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา (อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๖)  หมายถึง  
สถานศึกษาในระบบที่จัดการเรียนการสอนระดับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที ่ 1 – ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  หรือช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ (ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ 
ตอนปลาย) ทุกสังกัดท่ีทำการสอนในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 

 กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 / ม.ต้น /ม.ปลาย)  หมายถึง  สถานศึกษาใน
ระบบที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือ จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
อาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) ทุกสังกัดที่อยู่ในพื้นท่ี
จังหวัดตรัง 

 กลุ่ม 3 ระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา ทุกสังกัดท่ีอยู่
ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 

ผู้เสนอผลงานนวัตกรรมฯ   มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาทุกสังกัด 

ท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 
2. ผลงานท่ีเสนอ  ต้องไม่ใช่ผลงาน  ท่ีมีลักษณะ  ดังนี ้

2.1  ผลงานท่ีเสนอขอหรือได้รับอนุมัติให้จบการศึกษา  
2.2  ผลงานท่ีคัดลอกมาจากผู้อื่น 

3. เป็นผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ท่ีใช้ปฏิบัติใน 
สถานศึกษาแล้วเกิดผลอย่างชัดเจน ประสบความสำเร็จจากกระบวนการปฏิบัติงาน  มีการปรับปรุง  พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2563) 
 
วิธีการส่งผลงาน 

1. ส่งผลงานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง  ระหว่างวันท่ี 9 – 10 สิงหาคม 2564   
2. เอกสารผลงานท่ีต้องส่ง  

2.1 เล่มเอกสารผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
จำนวน 6 เล่ม  เนื้อหาในรูปเล่มเอกสาร ไม่เกิน 40 หน้ากระดาษ A4   

2.2 เอกสาร บทสรุปผลงาน  ไม่เกิน 3 แผ่นหน้ากระดาษ A4 จำนวน 6 ชุด  (เย็บมุมกระดาษ)  
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2.3 คลิปวีดีโอการนำเสนอผลงาน (ประเภทไฟล์ MP4)  ตามลำดับขั้นตอนในเล่มเอกสาร  
ความยาว ไม่เกิน 10 นาที 

2.4 ไฟล์เอกสารผลงาน (ข้อ 2.1) ไฟล์เอกสารบทสรุปผลงาน (ข้อ 2.2)  บันทึกเป็นไฟล์  
Ms-word และไฟล์คลิปวิดีโอการนำเสนอผลงาน (ข้อ 2.3) บันทึกเป็นไฟล์ MP4 ท้ัง 3 ไฟล์   
บันทึกใส่ USB  

หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน   
1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม    9 คะแนน   
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน     6 คะแนน    
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน    18 คะแนน   
4. ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ    21 คะแนน  
5. ปัจจัยความสำเร็จ      3 คะแนน 
6. บทเรียนท่ีได้รับ      6 คะแนน 
7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัล    9 คะแนน 
8. การขยายผล หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม     18 คะแนน 
9. การนำเสนอผลงาน       10 คะแนน 
หลักเกณฑ์การตัดสิน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจำแนก ดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศ      จำนวน 1 รางวัล    
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   จำนวน 1 รางวัล    
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล     
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  จำนวน 1 รางวัล     
5. รางวัลชมเชย     จำนวน 5 รางวัล    
6. เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด      
รางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ  โล่รางวัล และเกียรติบัตร  
2. รางวัลรองชนะเลิศ โล่รางวัล และเกียรติบัตร  
3. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร 
 
ผลการดำเนินงาน 
กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ นางธิดา  วนาสุวรรณวณิช   โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย  : การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษาด้วย “BANTUNG MODEL” 
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รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 นางสาวพนัชกร  หูเขียว  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่นอ้ง : การพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการ 
Active Learning โดยใช้รูปแบบ 3 ร่วมคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างนักเรียน ดี เก่ง สุข ของโรงเรียนบ้านหนองสอง
พี่น้อง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  นางสาวไซเด๊าะ  เอียดวารี  โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียม  : แสงธรรม 
นำชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด โดยใช้รูปแบบ BKK FINE MODEL 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  โรงเรียนมิตรภาพท่ี 31 "วัดทุ่งหวัง"  :  ปุ๋ยอินทรีย์เปล่ียนวิถีเด็ก 
ทุ่งหวัง ด้วยรูปแบบ MTW สู่โรงเรียนสีขาว 

รางวัลชมเชย 
นางสุพัตรา  เพิ่มเพ็ชร์  โรงเรียนบ้านบกหัก  : 6 มิติ BOKHUK MODEL สู่สถานศึกษาสีขาวปลอด 

ยาเสพติดและอบายมุข 
นางสาวปิยธิดา  ไหมการ  โรงเรียนวัดไม้ฝาด : 3 รั้วล้อมบ้าน ผ่านเขตการปกครอง 
นายวรัตน์  หูเขียว  โรงเรียนบ้านแหลมสอม : การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข ด้วยนวัตกรรม LAEMSOM MODEL 
นายเวชยันต์  สรรพเศียร โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย : TO BE คุณธรรมสู่โรงเรียน โดยใช้รูปแบบ MORAL 

TO BE 
นางสาวจีรภา  อ่อนช่วย โรงเรียนวัดเช่ียวชาญกิจ  : 24 hour care network (เครือข่ายดูแล  

24 ช่ัวโมง) ยกกำลัง 2 
เข้าร่วมการประกวด  นางสุรีรัตน์  ม่าเหล็ม  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม  :  การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม “NYM STAR MODEL” 
กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย  
รางวัลชนะเลิศ  นางสาวสมร  จันทร์รัตน์  โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  :  สถานศึกษาสีขาวเสริมสร้าง

คนดี มีภูมิคุ้มกัน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ STRONG MODEL 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  นางสาวปิยชาติ  ผูกจิตต์  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  : 

นวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้ “4G MODEL” 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  นายอับดุลวาฮับ  ชุมสาแหละ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ : การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบเบญจภาคี 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 นายสมภพ  พรั่งพรอ้มสกุล โรงเรียนกันตังพิทยากร : THE ANCHOR 

MODEL สมอเรือยึดใจ เด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นยา 
รางวัลชมเชย 
นางเนตรชนก  แก้วดำ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  : “To Be The Winner By 3ร 2ก” หนังตะลุง 

มีชีวิต พิชิตควันบุหรี่ 
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นายคมสัน  นวลใย  โรงเรียนบางดีวิทยาคม : นวัตกรรมโครงการเริ่มชีวิตใหม่ ละ เลิก ยาเสพติด 
นายชัยวุฒิ  ยอดสง่า โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาด้วยกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รูปแบบ “YANTAKAO 
Model” 

กลุ่ม 3 ระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา 
 ไม่มีผู้ส่งผลงาน 

 ปัญหาอุปสรรค 
1. เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้การ

ดำเนินงานต้องปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

แนวทางการพัฒนา 
1. ควรดำเนินการในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. ควรจัดงานนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ และโชว์ผลงานให้สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็นการถอด

บทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน 
3. ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. สถานศึกษามีการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
3. สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลเชิงประจักษ์นักเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพหรือกลุ่มติด 

ยาเสพติด สามารถลดจำนวนลงและหมดไป 
4. สถานศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติต่อไป 
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แผนภูมิ 10 แสดงความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมงานประกวดนวัตกรรมฯ 42 
แผนภูมิ 11 แสดงความพึงพอใจต่อการได้แนวคิดใหม่ในการพัฒนาการปฏิบัติงานฯ 43 
แผนภูมิ 12 แสดงความพึงพอใจต่อการได้รับความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียน 

การสอน 
43 

แผนภูมิ 13 แสดงความเห็นควรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 44 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

   

หลักการและเหตุผล  
     ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) และสำนักงาน ป.ป.ส. ใน

ฐานะหน่วยงานกำหนดนโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานประกอบด้วย 5 
มาตรการ 9 แนวทาง 26 แผนงาน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคล่ือนมาตรการป้องกันยาเสพติด แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและ
เป็นรูปธรรม แผนงานสร้างการรับรู้และภูมคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งมีเป้าหมายลดประชากรวัยเส่ียง (ช่วงอายุ 15 – 
24 ปี) ท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด          
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาคที่ขับเคลื่อนและ
ประสานงานการศึกษาภายในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายและผลักดัน
ให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานหลัก เพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ดำเนินงานและมีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จึงได้มีแนวคิดให้
ผู ้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน  
คิดสร้างสรรค์รูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถลดจำนวนนักเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ หรือกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดให้มีจำนวนลงลงหรือหมดไปในท่ีสุด สามารถเผยแพร่ผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษา
อื่นๆ และเพื่อให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้นมา  
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความคิดสร้างสรรค์  และพัฒนาการปฏิบัติงานป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
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เป้าหมาย 
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตรัง 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์   
1. ผลผลิต (Output) 

- สถานศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  

- สถานศึกษาได้รับรางวัล  อย่างน้อย 9 โรง 
 

ดัชนีตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 
 1.  เชิงปริมาณ    
               -  สถานศึกษาส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าประกวด อย่างน้อย 15 โรง 
 2.  เชิงคุณภาพ   

    - สถานศึกษาท่ีส่งผลงานนวัตกรรมได้รับรางวลั อย่างน้อย 9 โรง 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษาได้พัฒนาการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนวัตกรรมใหม่ๆในการ

ปฏิบัติงาน 
 2. มีนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างน้อย 9 ผลงาน 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 1. สถานศึกษาทุกสังกัดทุกระดับ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
 3. นักเรียน/นักศึกษา 
 4. ชุมชน 
 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
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ขอบข่ายนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 คำนิยาม 
 “นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็น
การพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้
การทำงานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ท้ังยังช่วยประยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
 นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลง ประยุกต์ใช้มาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว
อย่างมีจรรยาบรรณ ให้ทันสมัย และได้ผลดียิ่งขึ้นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ให้มีระบบการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถลดจำนวนนักเรียนนักศึกษากลุ่มเส่ียง หรือกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
เป็นท่ียอมรับ และมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฎชัดเจน 

 กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา (อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๖)  หมายถึง  
สถานศึกษาในระบบที่จัดการเรียนการสอนระดับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที ่ 1 – ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6  
-ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  หรือช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ (ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ 
ตอนปลาย) ทุกสังกัดท่ีทำการสอนในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 

 กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 / ม.ต้น /ม.ปลาย)  หมายถึง  สถานศึกษาใน
ระบบที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือ จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
อาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) ทุกสังกัดที่อยู่ในพื้นท่ี
จังหวัดตรัง 

 กลุ่ม 3 ระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา ทุกสังกัดท่ีอยู่
ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 
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บทที่ 2 
การดำเนินงาน 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวน 2 งวด รวมเงินงบประมาณ 82,000 บาท ได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 งวดท่ี 1  จำนวน 40,000 บาท 
 งวดท่ี 2  จำนวน 22,000 บาท 
 งวดท่ี 3  จำนวน 20,000 บาท 
 

 กิจกรรมในโครงการ 
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 กิจกรรมที่ 2 การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้กำหนด
เป็นกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

• กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเตรียมการประกวดนวัตกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

• กิจกรรมรับสมัครการประกวดนวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

• กิจกรรมการจัดงานประกวดนวัตกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 การสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ได้กำหนดเป็นกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสรุป รายงาน รวบรวม และจัดทำเอกสารรายงานผล
การดำเนินงาน 

• การผลิตเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเอกสารเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                           16 
 

ข้ันตอนการดำเนินงานโครงการ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดกิจกรรม 
2. ประกาศแต่งต้ังคณะทำงานโครงการฯ 
3. จัดประชุมคณะทำงานโครงการฯ 

3.1 นำเสนอร่างรูปแบบการดำเนินงาน ร่างรายละเอียดการประกวดนวัตกรรม ร่างหลักเกณฑ์ 
การประกวด ร่างเกณฑ์การตัดสิน ร่างแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  

3.2 คณะทำงานฯ พิจารณาและปรับแก้ ร่างท่ีนำเสนอ เพื่อนำเข้าท่ีประชุมคณะทำงานประกวด 
นวัตกรรมฯ 

4. ประกาศแต่งต้ังคณะทำงานประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
สถานศึกษา 

4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคระทำงานการประกวดนวัตกรรมฯ  
4.2 คณะทำงานฯ พิจารณากล่ันกรอง เสนอแนะ และปรับแก้ ร่างรูปแบบการดำเนินงาน  

ร่างรายละเอียดการประกวดนวัตกรรม ร่างหลักเกณฑ์การประกวด ร่างเกณฑ์การตัดสิน ร่างโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ ร่างรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.3 ได้เอกสารฉบับสมบูรณ์ เพื่อดำเนินการแจ้งหน่วยงานการศึกษา และประชาสัมพันธ์การ 
ประกวดนวัตกรรมฯ ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

5. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
5.1 รับสมัครผลงาน 
5.2 ตรวจสอบเอกสาร 

6. พิจารณาตัดสินผลงาน 
6.1 นำเสนอผลงานโดยคลิปวีดิโอ และตอบคำถามคณะกรรมการ ผ่านระบบ Google Meet 
6.2 คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 
6.3 คณะกรรมการสรุปผลคะแนน 
6.4 ฝ่ายเลขานุการรับผลคะแนน 

7. จัดทำประกาศการพิจารณาตัดสินประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
สถานศึกษา 

7.1 แจ้งหน่วยงานการศึกษา 
7.2 แจ้งใน Line ประกวดนวัตกรรม 

8. รายงานผลการดำเนินงาน 
8.1 รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน จัดทำเอกสารรายงานผล 
8.2 รายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สป.ศธ. /  ศธภ.  /หน่วยงานการศึกษา  

9. พิธีมอบรางวัล (ตามโอกาสท่ีเหมาะสม) 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการดำเนินงาน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1   1  กรกฎาคม 2564 ขออนุมัติโครงการ จริยา 
2 14 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการเตรียม

ความพร้อมการดำเนินงาน  
จริยา และคณะทำงาน 

3 22 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง
การดำเนินงาน 

จริยา และคณะทำงาน 

4 9 - 10 สิงหาคม 2564 รับสมัคร นวัตกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

จริยา และคณะทำงาน 

5 16 - 18 สิงหาคม 2564 การประกวดนวัตกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายเสพติด
ในสถานศึกษา 

จริยา และคณะทำงาน 

6 23 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสาร จริยา และคณะทำงาน 
7 31  สิงหาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงาน จริยา 

  
หมายเหตุ  กิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์และควาวมเหมาสะม 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ผู้เสนอผลงานนวัตกรรมฯ   มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาทุกสังกัด 

ท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 
2.   ผลงานท่ีเสนอ  ต้องไม่ใช่ผลงาน  ท่ีมีลักษณะ  ดังนี้ 

2.1  ผลงานท่ีเสนอขอหรือได้รับอนุมัติให้จบการศึกษา  
2.2  ผลงานท่ีคัดลอกมาจากผู้อื่น 

3. เป็นผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ท่ีใช้ปฏิบัติใน 
สถานศึกษาแล้วเกิดผลอย่างชัดเจน ประสบความสำเร็จจากกระบวนการปฏิบัติงาน  มีการปรับปรุง  พัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2563) 

 

วิธีการส่งผลงาน 
1. ส่งผลงานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง  ระหว่างวันท่ี 9 – 10 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 –  

16.30 . ณ ห้องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (ช้ัน2)  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
2.  เอกสารผลงานท่ีต้องส่ง  
     2.1 เล่มเอกสารผลงานนวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน  

6 เล่ม  เนื้อหาในรูปเล่มเอกสาร ไม่เกิน 40 หน้ากระดาษ A4  (นับต้ังแต่ปกหน้า-ปกหลัง) รูปแบบเอกสาร
เป็นไปตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

 ปกหน้า 
 ใบสมัคร 
 คำนำ 
 สารบัญ 
 ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม   

                  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
 กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 

        ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ 
        ปัจจัยความสำเร็จ 
        บทเรียนท่ีได้รับ 

 การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัล  
       การขยายผล หรือ ประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม  

 อ้างอิง / บรรณานุกรม 
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 ภาคผนวก 
 ประวัติเจ้าของผลงาน 
 ปกหลัง 

2.1 เอกสาร บทสรุปผลงาน  ไม่เกิน 3 แผ่นหน้ากระดาษ A4   จำนวน 6 ชุด   
(เย็บมุมกระดาษ) เนื้อหาประกอบด้วย 

 ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีนำเสนอ 
                  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

 กระบวนการผลิตผลงาน  หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
        ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์  และประโยชน์ท่ีได้รับ 
        ปัจจัยความสำเร็จ 
        บทเรียนท่ีได้รับ 
        การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัล  
       การขยายผล หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม  

2.2 คลิปวีดีโอการนำเสนอผลงาน (ประเภทไฟล์ MP4)  ตามลำดับขั้นตอนในเล่มเอกสาร  
ความยาว ไม่เกิน 10 นาที   (คณะกรรมการพิจารณาผลงานจากคลิปวีดีโอ และเล่มเอกสารผลงานเท่านั้น) 

2.3 ไฟล์เอกสารผลงาน (ข้อ 2.1) ไฟล์เอกสารบทสรุปผลงาน (ข้อ 2.2)  บันทึกเป็นไฟล์  
Ms-word และไฟล์คลิปวิดีโอการนำเสนอผลงาน (ข้อ 2.3)  บันทึกเป็นไฟล์ MP4  ท้ัง 3 ไฟล์   ใส่ USB  

3. ประเภทผลงาน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
3.1 กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา - ขยายโอกาสทางการศึกษา (อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น/ 

มัธยมศึกษาปลาย) 
3.2 กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 /ม.ต้น /ม.ปลาย) 
3.3 กลุ่ม 3 ระดับอาชีวศึกษา – ระดับอดุมศึกษา 

4. การพิจารณาผลงาน แบ่งเป็นกลุ่ม 
4.1 วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 ระดับประถมศึกษา – ขยายโอกาสทางการศึกษา (อนุบาล –  

มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาปลาย) 
4.2 วันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ระดับมัธยมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย 
4.3 วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 ระดับอาชีวศึกษา – ระดับอุดมศึกษา 

5. กรณีเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ตรวจสอบเอกสารผลงานไม่เป็นไปตามท่ีประกาศใหถ้ือว่าผลงาน 
ไม่สมบูรณ์ และไม่นำเข้าพิจารณา  

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละกลุ่มถือเป็นที่ส้ินสุด 
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7. ผลงานท่ีส่งประกวดทุกผลงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

8. ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
 

หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน   
1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม    9 คะแนน   
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน     6 คะแนน    
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน    18 คะแนน   
4. ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ    21 คะแนน  
5. ปัจจัยความสำเร็จ      3 คะแนน 
6. บทเรียนท่ีได้รับ      6 คะแนน 
7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัล    9 คะแนน 
8. การขยายผล หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม     18 คะแนน 
9. การนำเสนอผลงาน       10 คะแนน 
 

หลักเกณฑ์การตัดสิน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจำแนก ดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศ      จำนวน 1 รางวัล    
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   จำนวน 1 รางวัล    
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล     
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  จำนวน 1 รางวัล     
5. รางวัลชมเชย     จำนวน 5 รางวัล    
6. เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด      
 

รางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ  โล่รางวัล และเกียรติบัตร  
2. รางวัลรองชนะเลิศ โล่รางวัล และเกียรติบัตร  
3. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร  
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บทที่ 3 
ผลการดำเนนิงาน 

 

 โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมและปฏิทินท่ีกำหนด
ไว้ โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  จึงขอสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 
ผลการดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน 

1) กำหนดจัดกิจกรรม ในวันท่ี  14  กรกฎาคม  2564  ณ ห้องประชุมปิยมิตร  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

2) จัดทำร่างกรอบการดำเนินงาน ร่างเกณฑ์การพิจารณา ร่างหลักเกณฑ์การให้ 
ค่าคะแนน ร่างรายละเอียดการส่งผลงาน ร่างแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรรับสมัคร  

กิจกรรมที่ 2 การประกวดนวัตกรรม 
2.1 ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเตรียมการประกวดนวัตกรรมฯ 

1) จัดประชุมเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมปิยมิตร สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

2) พิจารณากล่ันกรอง เสนอแนะ และปรับแก้ เพื่อจัดกำหนดกรอบการดำเนินงาน  
เกณฑ์การพิจารณา หลักเกณฑ์การให้ค่าคะแนน รายละเอียดการประกวด โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การ
ประกวดนวัตกรรม ฯลฯ 

2.2 คณะทำงานรับสมัครการประกวดนวัตกรรม   
      1)   รับสมัคร ระหว่างวันท่ี 9 – 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนา 

การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
2)   คณะทำงานตรวจสอบเอกสารผลงาน และเอกสารประกอบของผู้สมัคร 
3) ทดสอบไฟล์คลิปวีดีโอ และไฟล์ข้อมูล 
4) นำไฟล์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 
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2.3 การประกวดนวัตกรรม 
      1)  กำหนดจัดงานประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา ระหว่างวันท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และ
ระบบ Google Meet 

          (1.1) วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 พิธีเปิด และการนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ  
กลุ่มท่ี 2 ระดับมัธยมศึกษา/ม.ต้น /ม.ปลาย  

           (1.2) วันท่ี 17 สิงหาคม 2564 การแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 (1.3) วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 การนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ กลุ่มท่ี 1 ระดับ
ประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา และพิธีปิด 

กิจกรรมที่ 3 การสรุปผลการดำเนินงาน 
    3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเอกสาร   ไม่ได้ดำเนินการ  เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ผู ้รับผิดชอบโครงการจึงเป็น           
ผู้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสาร เพื่อรายงานต่อไป 
  3.2 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผลการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
1. ผู้สมัครเข้าประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน  

17 ผลงาน  ดังนี้ 
1.1 กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน   10   ผลงาน 
1.2 กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา / ม.ต้น / ม.ปลาย   จำนวน     7   ผลงาน 
1.3 กลุ่ม 3 ระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา   จำนวน     –   ผลงาน 
 

2. ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา ดังนี้ 
 

กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา 
รางวัล เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 

รางวัลชนะเลิศ นางธิดา  วนาสุวรรณวณิช
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ด้วย “BANTUNG MODEL” 
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รางวัล เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 
รางวัล 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นางสาวพนัชกร  หูเขียว 
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่นอ้ง 

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปญัหายาเสพติดของ
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน

กระบวนการ Active Learning โดยใช้รูปแบบ 3 ร่วม
คุณธรมมเพื่อเสริมสร้างนักเรียน ดี เก่ง สุข ของ
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่นอ้ง สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
รางวัล 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นางสาวไซเด๊าะ  เอียดวารี 
โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียม 

แสงธรรม นำชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด โดยใช้รูปแบบ BKK FINE MODEL 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 3 

โรงเรียนมิตรภาพท่ี 11  
“วัดทุ่งหวัง” 

ปุ๋ยอินทรีย์เปล่ียนวิถีเด็กทุ่งหวัง ด้วยรูปแบบ MTW  
สู่โรงเรียนสีขาว 

รางวัลชมเชย นางสุพัตรา  เพิ่มเพ็ชร์
โรงเรียนบ้านบกหัก 

6 มิติ BOKHUK MODEL สู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

รางวัลชมเชย นางสาวปิยธิดา  ไหมการ 
โรงเรียนวัดไม้ฝาด 

3 รั้วล้อมบ้าน ผ่านเขตการปกครอง 

รางวัลชมเชย นายวรัตน์  หูเขียว 
โรงเรียนบ้านแหลมสอม 

การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ด้วยนวัตกรรม LAEMSOM MODEL 

รางวัลชมเชย นายเวชยันต์  สรรพเศียร 
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 

TO BE คุณธรรมสู่โรงเรียน โดยใช้รูปแบบ MORAL 
TO BE 

รางวัลชมเชย นางสาวจีรภา  อ่อนช่วย 
โรงเรียนวัดเช่ียวชาญกิจ 

24 hour care network (เครือข่ายดูแล 24 ช่ัวโมง) 
ยกกำลัง 2 

รางวัลเข้าร่วม นางสุรีรัตน์  ม่าเหล็ม 
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ด้วยนวัตกรรม “NYM STAR MODEL” 
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กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย  
รางวัล เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 

รางวัลชนะเลิศ นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

สถานศึกษาสีขาวเสริมสร้างคนดี มีภูมิคุ้มกัน ร่วม
แก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ STRONG 
MODEL 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

นางสาวปิยชาติ  ผูกจิตต์ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

นวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา  
โดยใช้ “4G MODEL” 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

นายอับดุลวาฮับ  ชุมสาแหละ 
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  
โดยใช้รูปแบบเบญจภาคี 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 3 

นายสมภพ  พรั่งพร้อมสกุล 
โรงเรียนกนัตังพิทยากร 

THE ANCHOR MODEL สมอเรือยึดใจ เด็กรุ่น
ใหม่ไม่เล่นยา 

รางวัลชมเชย นางเนตรชนก  แก้วดำ 
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 

“To Be The Winner By 3ร 2ก” หนังตะลุงมี
ชีวิต พิชิตควันบุหรี่ 

รางวัลชมเชย นายคมสัน  นวลใย 
โรงเรียนบางดีวิทยาคม 

นวัตกรรมโครงการเริ่มชีวิตใหม่ ละ เลิกยาเสพติด 

รางวัลชมเชย นายชัยวุฒิ  ยอดสง่า 
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาด้วยกระบวนการโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
รูปแบบ “YANTAKAO Model” 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระบบ Google Meet 

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

1 นางปริศรา  โออินทร ์
บุคลากรทางการ
ศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

2 อังคณา พลประสิทธ์ิ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

3 นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

4 นายประภาศ ขำแก้ว 
บุคลากรทางการ
ศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

5 นางชมพูเนกข์  อะโรคา คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

6 นางทัศณีย์  เทพเนียม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

7 นายอำนวย  เทพเนียม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

8 นางสาวทิพย์รวี ยอดเดชา คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

9 นางภรภัทร พรรณรา คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

10 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

11 นางสาวไซเด๊าะ  เอียดวารี คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

12 นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

13 ภัทราภรณ์ ชศูรีดำ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

14 นายดนุเดช  สงศร ี คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

15 นางสาวศศิธร  ทองหนัก คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

16 นายอินทัช  ขวัญสถาพรกุล คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

17 นัฐพล เบ็ญหลัง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

18 นางสาวณัฏฐภัทร เต้ียซี้ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

19 นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

20 นางรัชนีกร แก้วละเอียด คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

21 นางสาวนฤมล เข็มจันทร์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

22 
นางสาวภัชชนก  ชูช่วย
สุวรรณ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

23 กัลยา ศรีสุวรรณ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

24 ธวัชชัย ศรีไทย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

25 นางสาวพิมพ์ชนก ตรวจมรคา คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

26 
นางสาวพัชรินกรญ์ ภูวธรณ์
วาศิน คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

27 นางบุญลาภ หมานมา คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

28 นางสาวนภาพร  สุวรรณวร คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

29 นางสาวสุจินดา แซ่สุ้ง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

30 นายกฤตวิชญ์ เศรษฐชัย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

31 นางสาวพิชามญชุ์ เจือกโว้น คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

32 นางปรียภัสสร์  ชัยเพชร บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

33 นางสาวกนิษฐา องศารา คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

34 นางสาวณัฏฐ์นรี หมอทิพย์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

35 นางสาวชลธพร กุญชรินทร์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

36 จุฑาทิพย์  สังข์ขาว คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

37 นายไพสิฐ  รอดสุด คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

38 นางสาวอารียา  หมาดเส็น คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

39 นาย อภิชัย บำรุงญาติ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

40 นายคมสัน นวลใย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

41 นางสาวชุติมา  ขวัญนิมิตร คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

42 นายอำนาจ  ขันทกาญจน์ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

43 นายเวชยันต์ สรรพเศียร คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

44 ว่าที่ร.ต.หญิงสภุิญญา ยีสุ่่นแก้ว คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

45 นายคมสัน นวลใย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

46 นางโสพิศ เหม่นแก้ว คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

47 นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

48 พุทธรัตน์ ขันทกาญจน์ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

49 นายพัทธพงศ์  แก้วละเอียด ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

50 นางสาวสุมิตตา ง่วนสน คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

51 นางสาวนวรัตน์ ฝันนิมิตร คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

52 นายวิทยา เหม่นแก้ว คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

53 นางสาวธัญลักษณ์  รักไทย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

54 นางสาวกัลยา บิลสะอาด ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

55 นางสาวสุธาทิพย์ ชัยแก้ว คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

56 นางสาวธันย์ชนก เหมมะลา คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

57 นางสาวจีรภา  อ่อนช่วย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

58 นางสาวสิตีฟาตีม๊ะ   ยากะจิ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

59 นายสมภพ  อุตสาหะ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

60 นายชัยวุฒิ   ยอดสง่า ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

61 นายอภิวัฒน์  พงษ์แพทย์ บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

62 นางเนตรชนก แก้วดำ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

63 สกาวเดือน  ประสาร คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

64 สุวิทย์  เชื้อบ้านเกาะ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

65 นางสาววิภาพันธ์ สหะวิริยะ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

66 อัมรินทร์ ชูแสง บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

67 นางจิราภรณ์  ตรีสินนุรักษ ์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

68 นางเกิดสิริ เรืองศร ี คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

69 นางภาวินี อุตสาหะ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

70 นางสาวอรุณศรี  เท่ียงธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

71 นางสาวนุชนา  โพชสาลี คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

72 ว่าท่ีร้อยตรีธีรเดช  ชูเกิด คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

73 นางสาวจุฑาพร คล้ายคลิ้ง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

74 นางสาวโซเฟีย  อีซอ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

75 นางสาวอรอนงค์ แตงอ่อน คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

76 นางสาวอรสา จงรักวิทย์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

77 นางสาวจำเนียน  นามวงศ์ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

78 นายอนันทชัย ชุมอักษร ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

79 นางเบญจวรรณ จิตภักดี คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

80 นางสุรีรัตน์ ม่าเหล็ม คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

81 นางสาวพิมพ์ชนก  ตรวจมรคา คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

82 นายศักดา วัจนพิสิฐ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

83 นางสาวเปรมกมล นิลละออ บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

84 นางสาวทิพย์วรรณ เพชรสุทธ์ิ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

85 นายธีระยุทธ  ปานสังข์ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

86 นางสุพัตรา แพงมี คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

87 นางนิรุสลินดา ชายภักตร์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

88 นางสาวศุภลักษณ์ พรมสุวรรณ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

89 กัญจนา พูลสวัสด์ิ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

90 นางจิตติมา จันทร์ราข บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

91 นางวิยะดา  บุญชัย ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

92 นายผดุงศักด์ิ ผิวนวล คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

93 นางนิตยา  ฉิมเรือง ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

94 นางสาวฐานะมาศ ช่วยรุย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

95 นางสาวเจนจิรา ปานเนียม คร ู   

96 นางสาวเจนจิรา ปานเนียม คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

97 นายเวชยันต์ สรรพเศียร คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

98 สุรัตน์ติกานต์   โออินทร์ บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

99 นายขจรศักด์ิ  ดำเกาะ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

100 นายทรรศน์วิทย์ ว้ินฉ้วน คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

101 นางทิพวรรณ อังสกุล คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

102 นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

103 สมชาย  ผลจรุง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

104 นางสาววาสนา   สันหละ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

105 นายสมหมาย  อิสภาโส คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

106 นายอุดมชัย  ไพศรี คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

107 นางสาวจันทิมา  ชูประสิทธ์ิ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

108 นางสาวนวรัตน์ ทองประดับ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

109 นางทิพวรรณ อังสกุล คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

110 นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

111 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาภรณ์  เหมือนเนียม บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

112 นายขจรศักด์ิ  ดำเกาะ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

113 นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

114 นายพรศักด์ิ หนูวงษ์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

115 กิตติชัย  ถินนา คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

116 นายธวัชชัย  คงฉาง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

117 นาย คามิน สุขขัน บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

118 อัจฉรา สร้อยทอง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

119 นายอุดมศักด์ิ ผอมปิด บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

120 นายธีระวุฒิ  ติระนนท์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

121 นายธนวัต  อินยงค์ บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

122 นางสาวกฤษนีย์   ทิมบำรุง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

123 วรรณวิษณ์ ชัยเพชร บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

124 นางสาวบัญจรัตน์ ทองเอียด บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

125 นางสาวฉัตรสุดา วังภัย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

126 นางกานต์รวี ชูรัตน์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

127 นางณัฎฐิกานต์  ไกรเทพ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

128 นางสาวสุวิดา เอียดจุ้ย บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

129 นางสาววันดี  หวังโสะ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

130 นางอรสา. ธนกิติธรรม คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

131 นางสาวแอ๊ะตีดาล สาและ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

132 นายธีรนัย สันหมาด คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

133 นางสาวสุจินดา ชัยทอง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

134 นายศตวรรษ โชติช่วง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

135 นายศตวรรษ โชติช่วง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

136 นางสาววนิดา  บัวแก้ว คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

137 สุภาวดี เพ็งสุทธ์ิ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

138 นายธีรภาพ สุขตาม คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

139 ศุภมาส  รอเกต คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

140 นางณัฐติยา  พงษา คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

141 นายสถาพร สัญกูล คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

142 นางสาวตรีวนันท์  ชัยทอง บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

143 นางสาวนิตยา วรรณแสงทอง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

144 กีรติ  ด้วงหมุน คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

145 กาญจนา คงเอียด คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

146 นางสาวกัณฑิมา ขิกขำ บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

147 นายสุธรรม   ตุเทพ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

148 นายคมกฤษณ์  สุขศรีเพ็ง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

149 นายธันวา ฤทธิศักด์ิ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

150 นาย ชนิสรสมาธิ บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

151 นางสาวสุวิมล ศรีสุข คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

152 นางสาวจุรี  ชัยแก้ว คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

153 นายดนุสรณ์ บุญเดช คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

154 ธีรนุช  วารีรักษ์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

155 นางสาวชญากานต์  จิตเอ้ือเฟื้อ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

156 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภัทร โกเอ้ียน คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

157 นางสาวกันยกร   พวงเขียว บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

158 นายขจรศักด์ิ ดำเกาะ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

159 นางสาวศมนวรรณ ใจห้าว คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

160 นางสุดา  พลชัย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

161 นายคมสัน นวลใย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

162 นางสาวสุพรรษา กังแฮ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

163 ปิ่นมณ ีเซ่งฟัด คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

164 เชิญพัดชา  อินทรกำเหนิด คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

165 นางกาญจนา  มานะศิริ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

166 นายสิทธิพงศ์  จันผลึก คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

167 พิชิตพงษ์ ทวีตา คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

168 อุทัย แก้วรุ่งเรือง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

169 นางสาวธันยพร  เปาะทอง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

170 นางสาวจินดา สงศิร ิ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

171 นางสาวสิริรัตน์ เดโชศาสตร ์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

172 นางสาวสุขุมาล  คงเนียม คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

173 นายชุกรี ทุ่ยอีด คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

174 นางสาวปัทมาวดี หมื่นละม้าย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

175 นางสาวศศินันท์  กิมิฬาร์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

176 นางสาวศศินันท์  กิมิฬาร์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

177 นางสาวอุไรวรรณ อ้นประวัติ คร ู   

178 สุรัสวดี ละง ู คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

179 นางวรรณา  จูห้อง บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

180 รัชนี  คงจันทร ์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

181 นาย อรรถพล ลั่นซ้าย บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

178 สุรัสวดี ละง ู คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

179 นางวรรณา  จูห้อง บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

180 รัชนี  คงจันทร ์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

181 นาย อรรถพล ลั่นซ้าย บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

182 นายราเชนทร์  ปานตุลย์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

183 นางสาวเจนจิรา ปานเนียม คร ู   

184 นางเจนจิรา  บุญรักษ ์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

185 นางสาวสุวัชรา  ทองปาน คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

186 นางสาวธิดารัตน์  ระเบียบดี คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

187 นางทัศนีย์ สารทิพย์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

188 ณรงฤทธ์ิ มณีสุวรรณ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

189 นางปิยะนุช จันดี คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

190 นาย สิทธิพงษ์ ไชยรัตน์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

191 นางสาวจันทิมา  กิตติปัญญโชติ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

192 นางสาวภุมริน  กลิ่นเพชร คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

193 นายวุฒิชัย  แกล้วกล้า ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

194 นางสาวจีระพรรณ ฉิมพงษ ์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

195 นางณภัทร บัณฑิต คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

196 จุมพล ทวีตา ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

197 นางสาวกรษิวรรณ์ แสงเสน คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

198 นางสาวเสาวณีย์ พัดลม คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

199 นายปฤษฎิ์ศิษฏ์  นาคช่วย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

200 นางสาวกุสุมา แซ่ซ่ำ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

201 นางสาวนีดา แล้หมัน คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

202 นางสาวมลลัดดา ทองย้อย คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

203 นางสาวสรารัตน์  ศิริพันธ์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

204 นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

205 นางสาวพรรณอร ประเทศ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

206 สุมาพร แท่นมาก คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

207 นางสาวศิชัฏฌา  จิตรบุญ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

208 นายชาติคมศักด์ิ  บุญพรหม คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

209 นายสมพงษ์ เกิดรักษ์ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

210 นางสาวพนัชกร หูเขียว คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

211 นางธิดา วนาสุวรรณวณิช ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

212 นายอิทธิกร เกศรัต คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

213 นายอารม. ช่วยเรือง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

214 นางสาวรัชฎาภรณ์  จันทร์พุฒ บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

215 นางบังอร    รองวัง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

216 นางสาวสุชาดา  เก้ือเส้ง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

217 นางนงนุช ช่วยเรือง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

218 นายนิติพัฒน์ ณ นคร คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

219 นางปราณี แก้วกล้า คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

220 สุทธิรา ถ่ินชาญ คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

221 นายวิทวัส  พิสิฐจำนง คร ู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
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สรุปความพึงพอใจและความเห็น 
ของผู้ร่วมงานประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

แบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  (Google Form ประมวลคำตอบที่ถูกต้อง) 
สถานภาพ จำแนกรายการ 

ผู้ร่วมงาน  
( ตอบ 220 คน) 

เพศชาย   จำนวน 72  คน   
( 32.3 %) 

เพศหญิง   จำนวน 149  คน 
( 67.7 %) 

ตำแหน่ง  
(ตอบ 220 คน) 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา   
จำนวน 23  คน   

(10.5 % ) 

ครู                   
จำนวน 175 คน  

(79.5 %) 

บุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 22 คน  

(10 %) 
สถานะ                                           

(ตอบ 219 คน) 

 

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  
จำนวน 17 คน  

( 7.7 % ) 

ผู้ร่วมงาน                           

จำนวน 202 คน                  

(92.3 %) 

ไม่ระบุ                          

จำนวน - คน                                  

( -%) 

สังกัด                              

(ตอบ 216 คน) 

 

สพป.ตรัง 1                    
จำนวน 37  คน               

(17.1 % ) 

สพป.ตรัง 2    
จำนวน 42 คน  

(19.4 %) 

สพม.ตรัง กระบี่

จำนวน 137 คน              

(63.4 %) 

อื่นๆ (ไม่ระบุ)

จำนวน - คน                

(- %) 

ตาราง 1 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ร่วมงานประกวดนวัตกรรมการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม จำนวน 221 คน  สามารถจำแนกได้ดังนี ้

• ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็น 67.7% และรองลงมาเป็นเพศชาย  
คิดเป็น 32.3% 

• ผู้ตอบแบบสอบถาม ตำแหน่งครู มากท่ีสุด คิดเป็น 79.5% รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา คิดเป็น 10.5% และ บุคลากรทางการศึกษา คิดเป็น 10% ตามลำดับ 

• ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสถานะเป็น ผู้ร่วมงานมากท่ีสุด คิดเป็น 92.3% รองลงมา  
เป็นผู้ส่งผลงานเข้าประกวด คิดเป็น 7.7% 

• ผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มากท่ีสุด 
คิดเป็น 6.34% รองลงมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
คิดเป็น19.4% , สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 คิดเป็น 17.1% 
ตามลำดับ 
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แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการจัดจัดงานประกวดนวัตกรรมฯ  
                            โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบคำถามถูกต้อง จำนวน 221 คน 

รายการ จำแนก 

ช่องทางทราบรายละเอียดการ

ประกวดนวัตกรรมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                                                                  

หน่วยงานต้นสังกัด                 

จำนวน 142 คน

(64.5%) 

เว็บไซต์ ศธจ.ตรัง 

จำนวน 33 คน 

(15%) 

เว็บเพจ ศธจ.ตรัง 

จำนวน 25 คน 

(11.4%) 

Line 

 จำนวน 20 คน

(9.1%) 

 ตาราง 2 แสดงความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามช่องทางการรับทราบรายละเอียดการประกวด
นวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พบว่าทราบจากหน่วยงานต้นสังกัดมากท่ีสุด 
คิดเป็น 64.5%  และน้อยท่ีสุดจาก Line คิดเป็น 9.1% 
 

 

รายการ 

ความพึงพอใจ   (ผู้ตอบ (คน)   / ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ท่านทราบรายละเอียดต่างๆ ของการประกวดนวัตกรรม 

เช่น หลักเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน การ

จัดทำรูปเล่มเอกสาร การสง่เอกสาร และอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด 

117 

(52.9%) 

 

91 

(41.2%) 

 

13 

(5.9%) 

 

- - 

ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน 123 

(55.7%) 

92 

(41.6%) 

5 

(2.3%) 

1 

(0.5%) 

- 

ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน 120 

(54.3%) 

90 

(40.7%) 

10 

(4.5%) 

1 

(0.5%) 

- 

ประโยชน์ของการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในรูปแบบ

ออนไลน์  

153 

  (69.2%) 

62 

(28.1%) 

2 

(0.9%) 

4 

(1.8%) 

- 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมงานประกวดนวัตกรรมฯ 144 

(65.2%) 

72 

(32.6%) 

3 

(1.4%) 

1 

(0.5%) 

1 

(0.5%) 

ได้แนวคิดใหม่ในการพัฒนาการปฏิบัติงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

145 

(65.6%) 

72 

(32.6%) 

1 

(0.5%) 

3 

(1.4%) 

- 
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รายการ 

ความพึงพอใจ   (ผู้ตอบ (คน)   / ร้อยละ)  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ได้แนวคิดใหม่ในการพัฒนาการปฏิบัติงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

145 

(65.6%) 

72 

(32.6%) 

1 

(0.5%) 

3 

(1.4%) 

- 

ได้รับความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือจัดการเรียนการ

สอน 

142 

(64.3%) 

72 

(32.6%) 

6 

(2.7%) 

1 

(0.5%) 

- 

กิจกรรมการจัดงานประกวดนวัตกรรมฯ ควรมีการ

ดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

151 

(68.3%) 

62 

(28.1%) 

6 

(2.7%) 

1 

(0.5%) 

1 

(0.5%) 

 ตาราง 3 แสดงความพึงพอใจและความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการจัดงานประกวดนวัตกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ จำแนกได้ดังนี้ 

• ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นว่าได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ ของการประกวด
นวัตกรรมฯ มากท่ีสุด คิดเป็น 52.9% และน้อยท่ีสุด คิดเป็น 5.9% 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดงานมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
คิดเป็น 55.6% และน้อยท่ีสุด คิดเป็น 0.5% 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงานมากท่ีสุด 
คิดเป็น 54.3% และน้อยท่ีสุด คิดเป็น 0.5% 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
มีประโยชน์มากท่ีสุด คิดเป็น 69.2% และน้อยท่ีสุด คิดเป็น 0.9% 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมงานประกวด
นวัตกรรมฯ มากท่ีสุด คิดเป็น 65.2% และน้อยท่ีสุด คิดเป็น 0.5% 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการได้แนวคิดใหม่ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามากท่ีสุด คิดเป็น 65.6% และ 

น้อยท่ีสุด คิดเป็น 0.5% 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการได้รับความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการ
เรียนการสอนมากท่ีสุด คิดเป็น 64.3% และน้อยท่ีสุด คิดเป็น 0.5% 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่ากิจกรรมการจัดงานประกวดนวัตกรรมฯ ควรมีการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากท่ีสุด คิดเป็น 68.3% และน้อยท่ีสุด คิดเป็น 0.5% 
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แผนภูมิแสดงจำนวน : ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิ 1 : แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม : เพศ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนภูมิ 2 : แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม  : ตำแหน่ง   
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แผนภูมิ 3 : แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม : สถานะร่วมงาน   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนภูมิ 4 : แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม : สังกัด   
 

 

17 (7.7%) 

202 (92.3%) 
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แผนภูมิ 5 : แสดงความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม : ทราบรายละเอียดการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและ   
               แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

 

 

      

แผนภูมิ 6 : แสดงความความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม : ทราบรายละเอียดต่างๆของการประกวดนวัตกรรมฯ   

 

 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                           41 
 

 

        

แผนภูมิ 7 : แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม : ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน   
 

 

 

       

แผนภูม ิ8 : แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม : ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน   
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แผนภูมิ 9 : แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม : ประโยชน์ของการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในรูปแบบ 
               ออนไลน์  

 

 

     

แผนภูมิ 10 : แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม : ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมงานประกวดนวัตกรรมฯ   
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แผนภูมิ 11 : แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม : การจัดงานประวดนวัตกรรมฯ ได้แนวคิดใหม่ในการ 
     พัฒนาการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

 

 

       

แผนภูมิ 12 : แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม : การจัดงานประกวดนวัตกรรมฯ ได้รับความรู้ในการ 
                สร้างนวัตกรรมเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
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แผนภูมิ 13 : แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม : กิจกรรมการจัดงานประกวดนวัตกรรมฯ ควรมีการ 
                ดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง   
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สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) มีกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดประชุมเมื่อ
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมปิยมิตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อฝ่ายเลขานุการ นำเสนอ
ร่างการดำเนินงานและร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ 
และปรับแก้ไขก่อนนำเสนอคณะทำงานประกวดนวัตกรรมฯ ต่อไป  
 กิจกรรมที่ 2 การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้กำหนด
เป็นกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

• กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเตรียมการประกวดนวัตกรรมป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมปิยมิตร สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อให้คณะทำงานประกวดนวัตกรรมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างการดำเนินงานและร่าง
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบการดำเสนอผลงาน รูปแบบเอกสารผลงาน เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์คะแนน
การตัดสิน  แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

• กิจกรรมรับสมัครการประกวดนวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
สถานศึกษา กำหนดจัดรับสมัครระหว่างวันท่ี 9 – 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
สำนกงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีเข้าสมัครส่งผลงาน จำนวน 17 ราย แยกเป็นกลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา/
ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 10 ผลงาน และกลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา/ ม.ต้น /ม.ปลาย จำนวน 7 
ผลงาน 

• กิจกรรมการจัดงานประกวดนวัตกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
จัดระหว่างวันท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และระบบ Google 

Meet  

กิจกรรมที่ 3 การสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ได้กำหนดเป็นกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสรุป รายงาน รวบรวม และจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน  เนื่องจาก

จังหวัดตรังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) มาอย่างต่อเนื่อง และในช่วง

เดือนปลายเดือนสิงหาคม 2564 พบจำนวนผู้เชื ้อมากขึ้น จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม โดยฝ่ายเลขานุการ ซึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบโครงการได้เก็บรวบรวมข้อมูล เรียบเรียบข้อมูล และจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 
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• การผลิตเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เดือนกันยายน 2564 ได้จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยัง

หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการ

ภาค 6  หน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดตรัง สถานศึกษาท่ีสมัครเข้าประกวดนวัตกรรมฯ เป็นต้น 

รายละเอียดการจัดงานประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1. การจัดงานประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้ปรับ 

รูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
โดยการจัดแบบผสมผสาน กำหนดจัดงานณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง แลระบบ Google 
Meet ระหว่างวันท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2564  

• วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 การประกวดนวัตกรรมฯ กลุ่มท่ี 2 จำนวน 7 ผลงาน 

• วันท่ี 17 สิงหาคม 2564 การจัดนิทรรศการโชว์เอกสารผลงานนวัตกรรมฯ 

• วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 การประกวดนวัตกรรมฯ กลุ่มท่ี 1 จำนวน 10 ผลงาน 
2. คณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมฯและคณะทำงาน ปฏิบัติงานท่ีห้องประชุมสำนักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในวันท่ี 16 และ 18 สิงหาคม 2564  
3. ผู้เข้าร่วมงานและผู้นำเสนอผลงาน ร่วมงานในระบบ Google Meet มีผู้ร่วมงานจำนวน 221 คน  

• ผู้ร่วมงาน จำนวน 204 คน 

• ผู้นำเสนอผลงาน จำนวน 17 คน 
4. ผลการพิจารณานวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564   
4.1 กลุ่ม 1  ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา 

• รางวัลชนะเลิศ  นางธิดา  วนาสุวรรณวณิช   โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย  : การป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วย “BANTUNG MODEL” 

• รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 นางสาวพนัชกร  หูเขียว  โรงเรียนบ้านหนองสองพีน่้อง :  
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปญัหายาเสพติดของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน
กระบวนการ Active Learning โดยใช้รูปแบบ 3 ร่วมคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างนักเรียน ดี เก่ง สุข ของโรงเรียน
บ้านหนองสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  นางสาวไซเด๊าะ  เอียดวารี  โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียม  :  
แสงธรรมนำชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด โดยใช้รูปแบบ BKK FINE MODEL 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  โรงเรียนมิตรภาพท่ี 31 "วัดทุ่งหวัง"  :  ปุ๋ยอินทรีย์เปล่ียน 
วิถีเด็กทุ่งหวัง ด้วยรูปแบบ MTW สู่โรงเรียนสีขาว 
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• รางวัลชมเชย 
นางสุพัตรา  เพิ่มเพ็ชร์  โรงเรียนบ้านบกหัก  : 6 มิติ BOKHUK MODEL  

สู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
นางสาวปิยธิดา  ไหมการ  โรงเรียนวัดไม้ฝาด : 3 รั้วล้อมบ้าน ผ่านเขตการปกครอง 
นายวรัตน์  หูเขียว  โรงเรียนบ้านแหลมสอม : การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอด 

ยาเสพติดและอบายมุข ด้วยนวัตกรรม LAEMSOM MODEL 
นายเวชยันต์  สรรพเศียร โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย : TO BE คุณธรรมสู่โรงเรียน โดยใช้ 

รูปแบบ MORAL TO BE 
นางสาวจีรภา  อ่อนช่วย โรงเรียนวัดเช่ียวชาญกิจ  : 24 hour care network  

(เครือข่ายดูแล 24 ช่ัวโมง) ยกกำลัง 2 

• เข้าร่วมการประกวด  นางสุรีรัตน์  ม่าเหล็ม  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม  :  การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม “NYM STAR MODEL” 

     4.2 กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย  

• รางวัลชนะเลิศ  นางสาวสมร  จันทร์รัตน์  โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  :  สถานศึกษาสีขาว 
เสริมสร้างคนดี มีภูมิคุ้มกัน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ STRONG MODEL 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
: นวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้ “4G MODEL” 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอับดุลวาฮับ ชุมสาแหละ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  
: การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบเบญจภาคี 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 นายสมภพ  พรั่งพร้อมสกุล โรงเรียนกันตังพิทยากร : THE  
ANCHOR MODEL สมอเรือยึดใจ เด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นยา 

• รางวัลชมเชย 
นางเนตรชนก  แก้วดำ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  : “To Be The Winner By  

3ร 2ก” หนังตะลุง มีชีวิต พิชิตควันบุหรี่ 
นายคมสัน  นวลใย  โรงเรียนบางดีวิทยาคม : นวัตกรรมโครงการเริ่มชีวิตใหม่  

ละ เลิก ยาเสพติด 
นายชัยวุฒิ  ยอดสง่า โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ : การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษาด้วยกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รูปแบบ 
“YANTAKAO Model” 

4.3 กลุ่ม 3 ระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา 
   ไม่มีผู้ส่งผลงาน 
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 ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 
 ภาพรวมจากการประมวลของการตอบแบบสอบถามในระบบ Google Form พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 221 คน มีความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการจัดงานทุกประเด็นมากท่ีสุด ดังนี้ 

• ได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ ของการประกวดนวตักรรมฯ มากท่ีสุด คิดเป็น 52.9%  
• รูปแบบการจัดงานมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คิดเป็น 55.6%  
• ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงานมากท่ีสุด คิดเป็น 54.3%  
• ประโยชน์การนำเสนอผลงานนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์ มากท่ีสุด คิดเป็น 69.2%  
• ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมงานประกวดนวัตกรรมฯ มากท่ีสุด คิดเป็น 65.2%  
• ได้แนวคิดใหม่ในการพัฒนาการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษามากท่ีสุด คิดเป็น 65.6%  
• ได้รับความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด คิดเป็น 64.3%  
• กิจกรรมการจัดงานประกวดนวัตกรรมฯ ควรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากท่ีสุด คิดเปน็ 

68.3%  
 
 ปัญหาอุปสรรค   การดำเนินงานโครงการฯ เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้การดำเนินงานต้องปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ควรดำเนินการในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. ควรจัดงานนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ และโชว์ผลงานให้สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็นการถอด 

บทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน 
3. ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. สถานศึกษามีการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
3. สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลเชิงประจักษ์นักเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพหรือ 

กลุ่มติดยาเสพติด สามารถลดจำนวนลงและหมดไป 

4. สถานศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติต่อไป 
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ผลงานนวัตกรรม 
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          สรุปผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ               

                                    (Best Practice) 
1. ความเป็นมาและสภาพของปัญหา 

          จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน   
          เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงส่ือเทคโนโลยี 
          ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ทำให้เด็กและ 
          เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งมีท้ังพฤติกรรม 
          ด้านบวก และพฤติกรรมด้านลบเด็กขาดคุณธรรม 
          จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ส่งผลกระทบต่อ 
          ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปท้ังในเชิงบวกและ 
          เชิงลบ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน 
          อ ื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาด 
          ของยาเสพติดอันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่ 
          ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด 
          มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม ผู้บริหารในระดับ 
ต่างๆ ได้ตระหนักและเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  กระทรวงศึกษาธิการcละกระทรวงยุติธรรมจึงได้จับมือกัน
ขับเคล่ือนนโยบายการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน  โดยได้จัดทำคู่มือและหลักสูตรสอดแทรก
เนื้อหาเรื่องยาเสพติดเข้าสู่การเรียนการสอนในหลักสูตรผ่านการเรียนทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์  
รวมถึงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องยาเสพติดที่เหมาะสมกับช่วงชั้นวัย โดยให้ความรู้เรื่องยาเสพติดท่ี
ถูกต้องควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิต   
 โรงเรียนบ้านทุ่งค่ายตั้งอยู่ใกล้ชุมชนที่กึ่งสังคมเมือง มีการคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน
เทคโนโลยีต่างๆมากมาย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน และเปล่ียนสถานท่ี
ทำงานตามสภาพเศรษฐกิจในสังคม ส่งผลให้นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่และขาดการอบรมบ่มนิสัยจาก
ผู้ปกครอง ทำให้มีปัญหาทางด้านการเรียน ปัญหาครอบครัว   ขาดความรักความอบอุ่น  ขาดการปลูกฝัง

รางวัลชนะเลิศ                                                    
กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา 

นวัตกรรม “BANTUNG Model” 
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คุณธรรม จริยธรรม  ขาดระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนร่วม อยู่ในสังคมท่ีเป็นแบบอย่างไม่ดี 
ทำให้ขาดเกราะป้องกันหรือไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง รวมไปถึงมีอัตราเส่ียงในเรื่องยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ  
ข้าพเจ้านางธิดา วนาสุวรรณวณิช  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จึงได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขับเคล่ือนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  และจัดกิจกรรมพื้นฐานในชีวิตประจำวันให้กับ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนดำเนินโครงการได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียน
กลุ่มปกติ  กลุ่มมีปัญหา  และกลุ่มเส่ียง  และดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรม
พื้นฐานต่างๆ  ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ให้นักเรียนมีจิตอาสาในการ
ดูแลช่วยเหลือผู้อื่น  นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตประจำวัน โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผู้นำชุมชนให้คำปรึกษา  แนะนำ เป็นการสร้างนิสัย
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  ให้กับนักเรียน  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  
 

2.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
        2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจารและปัจจัยเส่ียง การพนัน และการทะเลาะวิวาท 
ในโรงเรียน 
        2.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร และปัจจัยเส่ียง  
การพนัน  และการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
        2.3 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร  และปัจจัยเส่ียง การพนัน 
และการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
        2.4 เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้นักเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด  ส่ือลามกอนาจาร และปัจจัยเส่ียง 
การพนัน และการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
        2.5 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ในโรงเรียน ให้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
 

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
      การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยด้วย “BANTUNG Model”  
ได้ดำเนินการตามข้ันตอน คือ คัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่มปกติ   
นักเรียนกลุ่มเส่ียง  และนักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างท่ัวถึง 
และมีความสุขตามความ ถนัดและความสามารถ  โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) และทฤษฎีระบบ  
(System Theory)  ดังนี้ 
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4. ผลการดำเนินงาน   
 4.1 นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ100 ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข 

 4.2 นักเรียนร้อยละ100  ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

 4.3 นักเรียนร้อยละ100  มีคุณธรรม จริยธรรม 
 4.4 นักเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในทุกขั้นตอน
ของกิจกรรม 

 4.5 โรงเรียนมีการบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กิจกรรม    
TO BE NUMBER ONE และโครงการท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน  
 4.6 โรงเรียน ผู้บริหาร  ครู ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 

 
5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 นักเรียนแกนนำเข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังเพื่อขับเคล่ือนโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  และกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 5.2 ครูท่ีปรึกษา/ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน  มีทัศนคติ  ท่ีดีต่อ
นักเรียนและพร้อมท่ีจะพฒันานักเรียนในทุกๆ ด้าน 

 5.3 มีการบริหารจัดการท่ีดี  มีการกำกับติดตาม และประเมินผล ส่งเสริมการส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ในทุกกิจกรรม 

 5.4 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  โรงเรียนเครือข่าย  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ด้วยการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 
6. บทเรียนที่ได้รับ  
 6.1 นักเรียนได้รับการพฒันา  ส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้นและปลอดจาก
ยาเสพติดและอบายมุข 

 6.2 โรงเรียนได้พฒันากิจกรรมห้องเรียนสีขาวและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 6.3 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางการศึกษา  
และได้รับการยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
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7. การเผยแพร่   
 จากการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้  
BANTUNG  Model  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านทุ่งค่ายได้รับรางวัลทั้งระดับสถานศึกษา  ผู ้บริหาร  ครูและ
บุคลากร  และนักเรียน  ท้ังในระดับประเทศ  ระดับภาคคณะสงฆ์  ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับกลุ่มโรงเรียน  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานผ่านทางช่องทางส่ือออนไลน์  เช่น เว็บไซต์
ของโรงเรียน  Facebook ของโรงเรียน  Line  สื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สาร
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  และผ่านทางช่อง  You tube  ของโรงเรียน 
 
 8. การขยายผล   
 ผู้จัดทำได้นำนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  BANTUNG  Model  ไป
ขยายผลให้กับสถานศึกษาเครือข่าย  ได้มีการถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 

กับสถานศึกษาเครือข่าย  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี ให้
นักเรียนห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (เก่ง ดี มี
สุข)  )  และได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรม BANTUNG  Model  กับกิจกรรมอื่นๆ ในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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               ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม 
          เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมในชุมชนท่ีนักเรียนอาศัย 

อยู่ เป็นพื้นท่ีเส่ียงของการแพร่ระบาดของยาเสพติด   
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ตระหนักถึงปัญหา 
และเห็นความสำคัญของการป้องกันยาเสพติดใน 
สถานศึกษา จึงหาวิธีการป้องกันและแก้ปัญหา 
ดังกล่าวโดยใช้นวัตกรรม การพัฒนาทักษะชีวิต 
เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้เรียนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการ  
Active Learning โดยใช้รูปแบบ ๓ ร่วมคุณธรรม 
เพื่อเสริมสร้างนักเรียน ดี เก่ง สุข เพื่อป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง 
สองพี่น้องห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข มีสุข 
ภาวะท่ีดี รู้เท่าทันโทษยาเสพติด มีทักษะในการ 
ใช้ชีวิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา พร้อมทั ้งให้โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องเป็น
สถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
 1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ให้ห่างไกลยาเสพติดและ

อบายมุข มีสุขภาวะท่ีดี รู้เท่าทันโทษยาเสพติด มีทักษะในการใช้ชีวิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 1                                             
กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา 

นวัตกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการ Active Learning โดยใช้รูปแบบ 3 ร่วมคุณธรรมเพ่ือ
เสริมสร้างนักเรยีน ดี เก่ง สุข ของโรงเรยีนบา้นหนองสองพ่ีน้อง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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 2. เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาให้

ยั่งยืนตลอดไป 

 3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา 
 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ร้อยละ100 ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขมีสุขภาวะที่ดี 
รู้เท่าทันโทษยาเสพติด มีทักษะในการใช้ชีวิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนอสองพี่น้อง ร้อยละ100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการ Active Learning มาบูรณาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข และร่วมมือกันขยายผลสู ่ภายนอก
สถานศึกษา 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป ส่งเสริม 
และสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนนำไปสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการ Active Learning มาใช้เป็นแนวทางในการ แก้ไขยาเสพติด และอบายมุข
ในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขมีสุขภาวะท่ีดี รู้เท่าทันโทษ 
ยาเสพติด มีทักษะในการใช้ชีวิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนอสองพี่น้อง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัด  
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการ Active Learning มาบูรณาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข และร่วมมือกันขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
ดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนนำไปสู่
ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการ Active Learning ในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2564 
 
กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขของโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โดยใช้
รูปแบบวิธ ีการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่าน
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กระบวนการ “การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของนักเรียน  โดยใช้“นวัตกรรม 3 ร่วม
คุณธรรมเพื่อเสริมสร้างนักเรียน ดี เก่ง สุข”ได้นำทฤษฎีการบริหารเป็นฐานความคิดและมาประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
ควบคู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการ Active Learning มาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   โดยใช้กระบวนการ PDCA  ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 P = Plan ขั้นวางแผน ภายใต้การประสานงาน ร่วมมือ ระหว่างผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง 
เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา 
 C = Check ตรวจสอบ ได้รับการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จบรรลุ
เป้าหมาย      
 D = Do ขั้นปฏิบัติตามแผน ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนและบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการ Active Learning มาบูรณาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 A = Action ปรับปรุงแก้ไข ได้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใหก้าร
ดำเนินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
การดำเนินงานตามกิจกรรม 
 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน คือ กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตห่างไกล
ยาเสพติด กิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้าง
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยและกิจกรรมการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการ Active Learning 
 
 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข มีสุข
ภาวะที่ดี รู้เท่าทันโทษยาเสพติด มีทักษะในการใช้ชีวิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 
รู้เท่าทันภัยจากยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษา ปลอดยาเสพ 
ติดและอบายมุข โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการ Active 
Learning มาใช้เป็นแนวทางในการ แก้ไขยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษาให้ยั่งยืนตลอดไป พบว่า  
เมื่อครูจัดกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักเรียนท้ังสุขภาพกายและสุขภาพใจนั้น ส่งผลให้นักเรียน
ร้อยละ 100 มีแนวทางในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการ Active Learning มาใช้เป็นแนวทางในการ แก้ไขยา
เสพติด และอบายมุขในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 จากดำเนินการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้เรียน โดยใช้ 
นวัตกรรม 3 ร่วมคุณธรรม บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
Active Learning มาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนนั้น ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผ่านกระบวนการ Active Learning เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองโดยมีครูเป็นเพียงผู้คอยให้
คำปรึกษาและสนับสนุนในการทำกิจกรรมเท่านั้น ทั้งนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท้ังโรงเรียน 
ผ่านกระบวนการดำเนินงาน รู้จักการวางแผน การแก้ปัญหา เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การนำเสนอ
ผลงาน และการถอดบทเรียน เกิดเป็นทักษะในการใช้ชีวิต เพื่อที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพสังคมและ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข มีสุขภาวะท่ีดี รู้เท่าทันโทษยาเสพ
ติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับของผู้เรียน ระดับครูและระดับโรงเรียน 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ 
 
ปัจจัยความสำเร็จ 
 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องได้ดำเนินงานสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียน
บ้านหนองสองพี่น้องเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดยการนำ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพติดของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการ Active Learning โดยใช้
รูปแบบ ๓ ร่วมคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างนักเรียน ดี เก่ง สุข  ซึ่งการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดจาก
ปัจจัย คือโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี ภายใต้การบริหารงาน
ของผู้อำนวยการซึ่งเป็นผู้ที ่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เล็งเห็นถึงปัญหาและความต้องการในบริบทของโรงเรียน 
นักเรียนและชุมชน โดยวางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานร่วมกับคณะครู นักเรียน ชุมชน
และหน่วยงานต่าง ๆ ตามหลัก  3 ร่วมคุณธรรม ร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมชื่นชมและขยายผล บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning เพื่อการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   
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บทเรียนที่ได้รับ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง มีสุขภาวะที่ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ส่งผลให้
นักเรียน คณะครู โรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันในระดับต่างๆ 
 
การขยายผล ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม 
  จากการใช้นวัตกรรม การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้เรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการ Active Learning โดยใช้รูปแบบ 3 ร่วมคุณธรรมเพื่อเสริมสร้าง
นักเรียน ดี เก่ง สุข ได้นำไปขยายผลและต่อยอดในโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุน 
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม  
ปัญหายาเสพติดมีความสำคัญระดับชาติ ถือเป็น
นโยบาย ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เพราะเป็นภัย
คุกคามที่กัดกร่อนและบ่อนทำลายประเทศชาติ
รวมถ ึ งส ่ งผลกระทบอย ่างกว ้างขว ้ างและ 
แ พ ร ่ ร ะ บ าดท ุ ก พ ื ้ น ท ี ่ ข อ งป ร ะ เ ทศ ไทย
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดนโยบายให้
ผู ้บริหารองค์กร หน่วยงาน และสถานศึกษา
ดำเน ินการแก้ป ัญหายาเสพติดและอบายมุข 
มาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี ่ยง
และในวัยเส่ียง ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู ้จักวิธี
ปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เพื่อหลีกเลี ่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับ 
ยาเสพติดและอบายมุข  ตลอดจนดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด      

โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านเกาะเคี่ยมประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 95 
เป็นพื ้นที ่สีแดง ที ่มีปัญหายาเสพติดในระดับมาก มีผู ้ปกครองนักเรียนจำนวนหนึ่งเป็นผู ้เกี ่ยวข้องกับ 
ยาเสพติดในฐานะผู้เสพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมจึง
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และความเส่ียงต่อปัญหายาเสพติดในโรงเรียน จึงได้นำโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และฐานดารุล อามาน ฐานคุณธรรมของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา โดยคิดรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกระบวนการ “แสงธรรม นำชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โดยใช้รูปแบบ BKK FINE MODEL” ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หลักคำสอนศาสนา เพื่อสร้าง

รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2                                             
กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา 
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ภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนห่างไกลยาเสพติด และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
2.1  เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด 
2.2  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
2.3  เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมของศาสนามาเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
2.4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขของ

โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียมให้มีกระบวนการท่ีเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน 
2.5 เพื่อพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนบ้านเกาะเค่ียมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำไป

พัฒนาและสร้างระบบการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา 
 

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
  การดำเนินงานกระบวนการให้ประสบความสำเร็จโดยยึดการปฏิบัติงานตามหลักการของวงจรเดมมิ่ง 
(PDCA ) ควบคู่กับรูปแบบ “แสงธรรม นำชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โดยใช้ร ูปแบบ BKK FINE MODEL” โดยมีแนวทางในการดำเนินการและสอดคล้องกับธรรมชาติของ
กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน ดังนี้ 

1. B : Balance growth พัฒนาการเจริญเติบโตท่ีสมดุลท้ังกายและใจโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมเชิง
สร้างสรรค์  

2. K : Knowledge องค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันพิษภัยและโทษของยา

เสพติด  

3. K : Key success factor ปัจจัยความสำเร็จท่ีสำคัญ คือการท่ีนักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รู้จักแยะ
แยะผิดชอบช่ัวดี นำหลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จะทำให้นักเรียนหลีกห่างจากยา
เสพติดและอบายมุขท้ังหลาย 

4. F : Finding การค้นหา คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นหาตัวเอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน 
หรือให้คำปรึกษาแนะนำในส่ิงท่ีนักเรียนชอบ เพื่อให้นักเรียนจดจ่อในส่ิงท่ีรักท่ีชอบและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

5. I : Integration การบูรณาการ มีการบูรณการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านยาเสพติดในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

6. N : Network การสร้างเครือข่าย มีการสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง โดยดำเนินการจัดทำบันทึก
ข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนกบัองค์กร/หน่วยงาน ภายนอกเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติด  
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7. E : Ethic มีคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านยาเสพติด ส่งผลให้มี
กระบวนการท่ีเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยนื 
 

4. ผลการดำเนินงาน 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมรู้ เท่าทันภัยจากยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด 
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา สามารถนำหลักธรรมของศาสนามาเป็น
ภูมิคุ ้มกันในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 100 สามารถนำกระบวนการรูปแบบ BKK FINE 
MODEL เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขของ
โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียมให้มีกระบวนการท่ีเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน และสามารถพัฒนาโครงการสถานศึกษา 
สีขาวของโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา 
 

5. ปัจจัยความสำเร็จ 
  ผู้บริหาร ครูทุกคน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย มีความร่วมมือร่วมแรงร่วม
ใจ มีความต้ังใจ สนับสนุน ในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยสถานศึกษามีเป้าหมายท่ีจะพัฒนานักเรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยการปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกท่ีดี สร้างทักษะชีวิต
ของเด็กอย่างเข้มแข็งส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข 
 

6. บทเรียนที่ได้รับ  
  6.1 คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ควรใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ เพื่อค้นคิดหาวิธีการใหม่ๆ ตาม
หลักวิชาการ หรือแม้แต่การลองผิด ลองถูก เพื่อมาปรับปรุง และพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น  
  6.2 การแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  6.3 วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจให้แก่นักเรียนนำคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบในตนเอง ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ความซื่อสัตย์ และความ
รับผิดชอบในตนเอง ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด  
 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ /รางวัล 
7.1 การเผยแพร่   
การเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์และ Facebook ของโรงเรียนบ้านเกาะเค่ียม มี

การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน และการจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ผลงานท่ีภาคภูมิใจของแต่ละ
ห้องเรียนสีขาว 
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7.2 การได้รับยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ  
1) โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 
2) โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียมผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (องค์การมหาชน) รอบท่ีส่ี ระดับดี 
3) โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมผ่านการประเมิน รอบที่สาม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตาม

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562-2566 
4) โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมได้รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
5) โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564  โดยใช้ข้อมูลปี

การศึกษา 2563 
6) โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียม ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น วิธีการปฏิบัติท่ีดีการบริหารและการจัดการ

เรียนการสอน (1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน) 
7) นางสาวไซเด๊าะ เอียดวารี ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น วิธีการปฏิบัติที ่ดีการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอน (1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน) 
8) นางสาวไซเด๊าะ เอียดวารี ได้สนับสนุนโครงการการศึกษาเพื่อต้านต้านยาเสพติดในเด็ก

นักเรียน รุ่นท่ี 2 ประจำปีการศึกษา 2563 
 

8. การขยายผล หรือ ประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม 
8.1 การเเลกเปล่ียนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน 

         การดำเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเกาะป้องกัน
ไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการสร้างนักเรียนแกนนำเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี ห่างไกลยาเสพติด 
 และนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
  8.2 การเรียนรู้เพื่อการต่อยอดและขยายผล 
         โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ได้ดำเนินการพัฒนาให้ผู ้เรียนมีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ที ่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเป็นเกาะป้องกันไม่นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยรูปแบบ “แสงธรรม นำชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน 
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้รูปแบบ BKK FINE MODEL” จนนำไปสู่การขยายผล
นำไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะการนำความรู้เรื่องหลักธรรมคำสอนของ
ศาสนามาเป็นเกาะป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนนักเรียนได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแผ่
ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย อาทิ โรงเรียนวัดวารีวงศ์ โรงเรียนบางเป้า โรงเรียนบ้านปาเต ให้กับผู้ปกครอง และ
คนในชุมชน แม้กระบวนการนี้อาจจะยังไม่สามารถขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปในชุมชนได้โดยถาวร แต่
กระบวนการดังกล่าวก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเค่ียมได้เป็นอย่างดี 
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1.  ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม หรือ 
โรงเรียนมิตรภาพท่ี 31 “วัดทุ่งหวัง”  ได้ทราบถึง
ปัญหาความรุนแรงของยาเสพติดที ่น ับวันทวี
ความรุนแรงเพิ ่มมากขึ ้น  และมีความห่วงใย
นักเรียนในโรงเรียน  จึงได้ดำเนินการสำรวจ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา หา
แนวทางร่วมกันแก้ปัญหาช่องว่างของนักเรียน
ด้วยการแก้ป ัญหา โดยยึดหลักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นหลักในการดำรงชีวิต
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยเริ ่มต้นจากการ
สร้างรายได้ในระหว่างเรียนให้กับนักเรียน โดย
คณะคร ูนำป ัญหาและความต ้ องการของ
ผู้ปกครองและชุมชนท่ีนักเรียนสามารถร่วมกันทำ
กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์เปลี่ยนวิถีเด็กทุ่งหวัง 
ด้วยรูปแบบ MTW สู่โรงเรียนสีขาว 

 
 
นวัตกรรมนี้เป็นการสานต่อจากการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ของปีการศึกษา 2561  

ปุ๋ยอินทรีย์เปล่ียนวิถีนักเรียนซึ่งขณะนั้นใช้แก้ปัญหานักเรียนท่ีสุ่มเส่ียงติดเกม ผสานกับ 1โรงเรียน1นวัตกรรม          
เรื ่อง ปุ๋ยอินทรีย์ทุ ่งหวังการเกษตรผลผลิตคุณธรรม ของปีการศึกษา 2563 นวัตกรรมที่เน้นให้นักเรียน         
ครู ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์
ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ร่วมทำกิจกรรมในฐานกิจกรรมเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน  และ
สร้างทักษะการประกอบอาชีพแก่นักเรียนอีกทางหนึ่งส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง”   
ไม่มีนักเรียนติดยาเสพติดเป็นสถานศึกษาโรงเรียนสีขาวที่มีคุณภาพเป็นแบบท่ีดีแก่สังคม 

นวัตกรรม ปุ๋ยอินทรีย์เปลี่ยนวิถีเด็กทุ่งหวัง ด้วยรปูแบบ MTW สู่โรงเรยีนสีขาว 

รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 3                                             
กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา 
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2.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
 2.1  เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดแก่เด็กและเยาวชน 
 2.2  เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวังนักเรียนเรียนให้ห่างไกลจากสารเสพติด 
 2.3  เพื่อให้โรงเรียนปลอดสารเสพติด  การทะเลาะวิวาท  และอบายมุขต่าง  ๆ 
 2.4  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิด  
 2.5  เพื่อให้นักเรียนมีมีคุณธรรม 8 ประการ มีความประพฤติทีดี และห่างไกลจากส่ิงเสพติด  
 
3.  กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
รูปแบบกระบวนการทำงานแบบ MTW 
 3.1. M : Management การบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ
ต่างๆ ในการดำเนินงานโรงเรียนสีขาว ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของวงจรในการดำเนินงาน 
 3.2. T : Teach สอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนสอดแทรกยาเสพติดผ่านกิจกรรมตา่งๆ 
แล้วผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้และสอนผู้อื่นได้สืบต่อไป 
 3.3. W : Well ดี นักเรียนมีคุณธรรม เป็นผลลัพธ์ที ่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรม      
จะปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนอันเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  รวมไป
ถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ 
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตว์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ 
 
4.  ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 
 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์เปลี่ยนวิถีเด็กทุ่งหวัง 
ด้วยรูปแบบ MTW สู่โรงเรียนสีขาวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปลูกฝังคุณธรรมท่ีดี จนก่อเกิดผลสำเร็จ ดังนี้  
 4.1  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
 4.2  โรงเรียนเฝ้าระวังติดตามนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 4.3  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้ครอบครัว 
 4.4  นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ มีความประพฤติดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 4.5  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ให้การสนับสนุน  ร่วมมือ  ช่วยเหลือโรงเรียนและเห็นความสำคัญของการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา  
 4.6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และ
ปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน  
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5.  ปัจจัยความสำเร็จ 
 จากการดำเนินงานนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์เปลี่ยนวิถีเด็กทุ่งหวัง ด้วยรูปแบบ MTW สู่โรงเรียนสีขาว  
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และชุมชน คณะครูได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด นักเรียนมีคุณธรรม 8 ประการ โดยจัดกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้  
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลังจากกิจกรรมได้จัดทำขึ้น พบว่าส่งผลดีต่อนักเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น เกิดทักษะการทำงาน  และประสบการณ์ตรงในการเสริมสร้างทักษะอาชีพต่อไปในอนาคต
จิตอาสา  และร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถเป็นวิทยากรน้อย  ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ท่ีมาศึกษาดูงานได้  
กล้าแสดงออก   
 
6.  บทเรียนที่ได้รับ 
 6.1 ด้านนักเรียน 
  6.1.1 นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 
  6.1.2 นักเรียนมีทักษะและนิสัยในการทำงานท่ีดีขึ้น 
  6.1.3 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากการปันผลในแต่ละกิจกรรม 
  6.1.4 นักเรียนเป็นแบบอย่างและเป็นวิทยากรน้อยให้กับผู้ท่ีมาศึกษาดูงานได้ 
  6.1.5 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จึงห่างไกลยาเสพติด 
 6.2 ผลที่เกิดกับครู 
  6.2.1 ครูเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
  6.2.2 ครูสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ 
  6.2.3 ครูได้นำความรู้ต่างๆ ไปใช้ในครอบครัว 
 6.3 ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
  6.3.1 โรงเรียนต้นแบบทักษะอาชีพสู่การมีงานทำในจังหวัดตรัง  
  6.3.2 โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายแก่ชุมชนได้ 
  6.3.3 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีสนใจ 
  6.3.4 โรงเรียนต้นแบบเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
  6.3.5 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสุดยอดด้านการบริหารจัดการขยะและ  ส่ิงแวดล้อม 1 ใน  
12 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560 
  6.3.6 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
  6.3.7 ได้รับรางวัลเหรียญเงินเรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์ทุ่งหวังการเกษตร ประจำปี 2561ระดับภูมิภาค      
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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  6.3.8 รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
 
 6.4 ผลที่เกิดกับชุมชน  
  6.4.1 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ 
  6.4.2 ชุมชนรู้จักประยุกต์ใช้ส่ิงเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกิด ประโยชน์ 
  6.4.3 ผู้ปกครอง แกนนำ อาสามสมัครชุมชนได้รับความรู้จากการอบรมการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์         
นำไป ปฏิบัติเป็นแบบอย่างในชุมชน 
  6.4.4 ชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพมีราคาถูกและลดต้นทุนการผลิต  
 
7.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัล 
 โรงเรียนได้เผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมของนักเรียน ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน  
Facebook   YouTube   และ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานท้ังในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค  และระดับชาติ  
ในโอกาสต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงาน  และโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีสนใจ 
 
8.  การขยายผล หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม 
 นอกจากโรงเรียนจะเป็นแหล่งศึกษาดูงาน  และเรียนรู้ของโรงเรียน และส่วนราชการต่าง ๆ แล้ว
โรงเรียนได้สร้างเครือข่ายการขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงเรียนอื่น ๆ  เช่น โรงเรียนสุนทรวิจิตร จังหวัด
นครพนม  โดยโรงเรียนนำนักเรียนมาอบรม และรว่มทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนมิตรภาพท่ี 31          
“วัดทุ่งหวัง”  แล้วนำไปต่อยอดกิจกรรมท่ีโรงเรียนของตนเองตามบริบทของโรงเรียน นอกจากนี้มกีิจกรรม  
เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนมิตรภาพท่ี 31 “วัดทุ่งหวัง” ครั้งท่ี 1 ท่ีจัดขึ้นวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2564             
การนำเสนอเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงาน ประชาชนภายนอก เข้ามาดูกิจกรรมท่ีพัฒนา 
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ความสำคัญของผลงาน 

                  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสามารถใช้ชีวิตอยู่ 
ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น จะต้องพัฒนาท้ัง
ด ้ านร ่ า งกายและจ ิ ต ใจให ้ ร ่ า งกายม ี การ
เจริญเติบโตที ่สมบูรณ์แข็งแรง และมีจิตใจท่ี
เข้มแข็งไม่อ่อนไหวต่ออบายมุขและสิ่งยั่วยตุ่างๆ 
โรงเรียนบ้านบกหักได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยการเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี 
เป็นคนเก่ง และใช้ช ีว ิตอย ู ่ ในสังคมอย ่างมี
ความสุข โรงเรียนทำแผนการขับเคลื่อน 6 มิติ 
BOKHUK MODEL   สู่สถานศึกษาสีขาวปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข โดยมีคณะครู บุคลากร 
นักเรียนร่วมกันดำเนินงาน เป็นห้องเรียน   สีขาว 
หัวใจคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด โดยส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาแนวปฏิบัติในการ
เปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น   
และดำเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง ให้
นักเรียนเป็น คนดี คนเก่ง ดำรงตนให้อยู่ในสังคม 

อย่างมีความสุข มีการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ีมี
พฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับ  ยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหา
สังคมท่ีผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคน  ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง 
ซึ่งมาจากปัจจัยเส่ียงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข  
 

นวัตกรรม 6 มิติ BOKHUK MODEL   สู่สถานศกึษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
                   1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 
                   2. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

        3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในการมีทักษะในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด
และอบายมุขท้ังปวง    

        4. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และลด
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้น้อยลง 

 
กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน  
          โรงเรียนดำเนินการขับเคล่ือนนวัตกรรม 6 มิติ BOKHUK MODEL สู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข   
                          B = Best Communication การสื่อสารที่ดีที่สุด  
                 มิติที่ 1 สื่อสารสร้างความเข้าใจ ทางโรงเรียนมีการประชุมวางแผนช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วม
เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน
เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน               

       O = Organization    การจัดการองค์กร   
                 มิติที่ 2 สร้างแกนนำ(ครู-นักเรียน) ในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย   โดยผ่านกระบวนการ 
PDCA มีแกนนำครู นักเรียนแกนนำ ขับเคลื่อนแต่ละห้องเรียนและขับเคลื่อนพร้อมๆ กันทั้งโรงเรียน เพื่อให้
บรรลุตามคุณธรรมเป้าหมายที่วางไว้   มีคณะทำงานและกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการติดตาม
ผลการดำเนินงานโดยคณะทำงานของโรงเรียน การดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต การรู้จักแก้ปัญหา การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น 
    

                  K = Key to Success   กุญแจของความสำเร็จ                    

                  มิติที ่ 3 สร้างกลไกการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเยาวชนที่ดีให้กับชุมชน 
โรงเรียนมีการเสริมสร้างทักษะชีวิต มีหลักปฏิบัติในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาศัยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งเสริมนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามศักยภาพ ป้องกันนักเรียนทุกคนได้รับ
การส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา แก้ไขนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหาได้รับการช่วยเหลือตาม
สภาพจริง ทันเวลา 
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                 H = Helping  Hand  การร่วมมือ การช่วยเหลือ 
                 มิติที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ ในการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข มีวินัย รู้หน้าท่ี มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะอนุรักษ์ทรัพยากร  
และส่ิงแวดล้อม กระตือรือร้นให้ความสนใจในการเรียน ส่งเสริมพัฒนาแนวปฏิบัติในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด ห้องเรียนสีขาว  หัวใจคุณธรรม  ต้านภัยยาเสพติด  
เพื่อเสริมสร้างจิตใจนักเรียนให้มีความเข้มแข็งไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข และเชื่อมโยงความรู้สู่
ครอบครัว ชุมชน และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
    

                U = Unity  of Command  เอกภาพของการบังคับบัญชา      
               มิติที่ 5 การนิเทศติดตามภายใน  มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องโดยคณะทำงานของโรงเรียน           
มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามจากผลการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย  ด้วยกระบวนการ PLC 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการประเมินผลร่วมกันภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีครู
แกนนำ และนักเรียนแกนนำแต่ละห้องร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาห้องเรียนสีขาว  หัวใจคุณธรรม  ต้านภัย 
ยาเสพติดเพื่อเป็นสร้างเยาวชนที่ดีท้ังโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 
 

               K = Keeping connection and Relation การติดต่อสื่อสารและความสัมพันธ ์
               มิติที่ 6 การสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน มีการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดป้ายประกาศ  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สื่อออนไลน์
ต่างๆ มีกระบวนการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา โดยใช้จัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจำวันที่ส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน สร้างเครือข่ายสู่ภายนอกในกลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ
และหน่วยงานต่างๆ  

 
ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 

                        จากผลดำเนินงานโรงเรียนมีการพัฒนา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความเข้ม
เข็งในการร่วมกันขับเคลื่อน 6 มิติ สู่ BOKHUK MODEL สู่สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นการ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร 
เกมออนไลน์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับ สู่ความดีท่ียั่งยืน ทำ
ให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด เกิดสังคมเอื้ออาทรกันในโรงเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมตามเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้โรงเรียนมีรูปแบบและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบ ชัดเจนตามมาตรการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
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ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
        เกิดจากการสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี มีทัศนคติหรือมุมมองเชิงบวกต่อการป้องกันและ

แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การร่วมมือกันทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความสุข และเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีทำ
บูรณาการให้กับโรงเรียนปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข มี
ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด ,มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  พร้อมปรับปรุงแก้ไข และปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์    

 
บทเรียนที่ได้รับ 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้น 
2. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เกิดวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร เกมออนไลน์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท 
3. ผู้ปกครอง และชุมชน ยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และนักเรียนเป็นเยาวชนท่ี

มีคุณค่าต่อชุมชน ห่างไกลยาเสพติด 
 

การเผยแพร่ /การได้รับการยอมรับ/รางวัล    
-  โรงเรียนดำเนินการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ๖ มิติ BOKHUK MODEL สู่สถานศึกษาสีขาว    

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผ่านทางเว็บไซต์ ส่ือต่างๆ และเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มหาดสำราญ 
-  โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง                  

ประจำปี 2561  
 -  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

และอบายมุข ปีการศึกษา 2561   กระทรวงศึกษาธิการ      
 

    

การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม 
               โรงเรียนนำนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในโรงเรียนขยายผลต่อยอดในการพัฒนา
และประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา การถอดบทเรียนจากประสบการณ์
ในการนำไปใช้ ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน จนเกิดการเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น เสริมสร้างจิตใจนักเรียนให้มีความเข้มแข็งไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขท้ังปวง เป็น
พื้นฐานในการดำรงชีวิตในอนาคต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม 
จากนโยบายพลเอก ประย ุทธ ์  จ ันทร ์ โอชา 
น า ย ก ร ั ฐ ม น ต ร ี แ ล ะ ร ั ฐ ม น ต ร ี ว ่ า ก า ร
กระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบาย จุดเน้นย้ำใน
การเปิดปฏิบัต ิการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด โรงเรียนวัดไม้ฝาด ได้สำรวจพบว่า ใน
เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน หมู่ 3  ตำบลไม้ฝาด  
อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  มีเยาวชนที่มีแนวโน้ม
การใช้สารเสพติด ตลอดจนบุหรี่และแอลกอฮอล์
มากขึ้น จากการสำรวจติดตามดูแลนักเรียนใน
โรงเรียนวัดไม้ฝาด ไม่พบปัญหากับนักเรียนใน
โรงเรียนแต่พบปัญหาบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน 
จากการสำรวจ พบว่ามีนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมอัน
ไม่พึงประสงค์ เช่น พูดจาก้าวร้าว ชอบทะเลาะ
วิวาท ไม่ส่งงานตามท่ีได้รับมอบหมายและขาด 

เรียนบ่อย ซึ่งข้อมูลท่ีได้ โดยการสำรวจจากครูท่ีปรึกษา เพื่อนและนักเรียนยอมรับด้วยตนเอง  
จากข้อมูลดังกล่าวทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและใช้กระบวนการที่หลากหลายเพื่อป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ในสถานศึกษา  

 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อป้องกัน  เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
2.  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
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3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี  และมีสุนทรียภาพ 
4.  เพื่อให้ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

ภายในสถานศึกษา 
 

เป้าหมาย 
1.  ผู้เรียนร้อยละ  80  สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและอบายมุข  หลีกเล่ียงตนเอง

จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
2.  ผู้เรียนร้อยละ  80  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
3.  ผู้เรียนร้อยละ  80  สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  

นาฎศิลป์  กีฬา  นันทนาการ 
 

กระบวนการผลิตผลงาน  
 โรงเรียนวัดไม้ฝาดมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและอบายมุข 
โดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ดำเนินงาน โดยใช้กลยุทธ์ 3 รั้วล้อมบ้าน ผ่านเขตการ
ปกครอง  ประกอบด้วย 

ร้ัวที่หนึ่ง ร้ัวบ้าน  ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มีหน้าที่คอยดูแลพฤติกรรมของนักเรียน 

เมื่ออยู่ท่ีบ้าน  

ร้ัวที่สอง ร้ัวชุมชน  ประกอบด้วย หัวหน้าเขตการปกครองหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา  

จังหวัดตรัง มีหน้าท่ีคอยดูแลนักเรียนเมื่อออกจากโรงเรียนไปอยู่ในชุมชน  

ร้ัวที่สาม ร้ัวโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน มีหน้าท่ี ให้ความรู้ ให้การ

อบรม จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน  

 ในการดำเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ “3 ร้ัวล้อมบ้าน ผ่านเขตการปกครอง”  ได้นำระบบ  PDCA  ซึ่งเป็น

เครื่องมือในการใช้ในการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพเข้าไปควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน  ได้แก่ 

1. Plan (วางแผน) มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ เป็นระบบ  โดยดำเนินการดังนี้ 

 - ผู้อำนวยการประชุมช้ีแจง  มอบนโยบายการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
หัวหน้าเขตการปกครอง  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองและนักเรียน 
 - จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เพื่อระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

ของโรงเรียน   

 - ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการ“3 รั้วล้อมบ้าน ผ่านเขตการปกครอง”  ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู 

บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และหัวหน้าเขตการปกครองหมู่บ้าน  

 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจโครงการ 
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2. Do (ปฏิบัติตามแผน) ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุขภายใต้นวัตกรรม “3 รั้วล้อมบ้าน ผ่านเขตการปกครอง” อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โรงเรียนมีระบบการ

ดำเนินงาน 5 มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข คือ มาตรการป้องกัน มาตรการ

ค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่  

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) มีการรายงานสรุปผลการคัดกรองนักเรียน รายงานผล

การดำเนินงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษาไปยังต้นสังกัด ประเมินผล  สรุป  และรายงานผลการดำเนินงาน 

ภายใต้นวัตกรรม “3 รั้วล้อมบ้าน ผ่านเขตการปกครอง” เมื่อส้ินปีการศึกษา  

4. Act. (ปรับปรุงแก้ไข) มีการวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดท่ีควร ปรับปรุง

หรือพัฒนา  สิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสม สำหรับการ

ดำเนินการพัฒนาแผนในปีต่อไป   

ผลการดำเนินการ  
ผลจากการดำเนินงาน  “โดยใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและทำอย่างต่อเนื่อง”  ทำให้โรงเรียนวัดไม้ฝาด

ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม 3 รั้วล้อมบ้านผ่านเขตการปกครอง
ประสบความสำเร็จ  เป็นท่ียอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน  ดังนี้ 

- นักเรียนให้ความสนใจในการจัดทำโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่  แอลกอฮอล์ และอบายมุข  และ
นักเรียนยังมีความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนเป็นอย่างดี 

- นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (  O - NET)  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา  2561  มีค่าพัฒนาสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา  
2563  มีค่าพัฒนาสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 

- นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและอบายมุข  หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม  และสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์  
กีฬา  นันทนาการ ได้ 

ปัจจัยความสำเร็จ 
1.  นักเรียนมีพื้นฐานความรู้  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการทำงาน 
2.  ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความต้ังใจ มีการเสียสละ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3.  โรงเรียนมีงบประมาณให้การสนับสนุน ในด้านการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด 

ยาเสพติดและอบายมุข 
4.  ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนในการทำงาน 
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5.  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนิน
โครงการกิจกรรม 3 รั้วล้อมบ้าน ผ่านเขตการปกครอง 

บทเรียนที่ได้รับ  
การพัฒนานวัตกรรมทางด้านการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรม 3 รั้วล้อมบ้าน ผ่านเขตการปกครอง เพื่อให้นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
อบายมุข และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  
และปัญหาทางเพศ  ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน เครือข่าย
ผู้ปกครอง และหัวหน้าเขตการปกครองหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด  จึงทำให้นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย  ตั้งใจเรียน  โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตท่ีดีขึ้น  และหากเกิดมีนักเรียนกลุ่มเส่ียง  กลุ่มมี
ปัญหา  โรงเรียนได้วางมาตรการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา  รวมทั้งการส่งต่อ  เพื่อไม่ให้นักเรียนเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ  จะเห็นได้ว่าทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์
ยาเสพติด และอบายมุขของโรงเรียนวัดไม้ฝาด เป็นศูนย์ และนักเรียนมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ลดลง 

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ  
 โรงเรียนวัดไม้ฝาดได้เผยแพร่กิจกรรมผ่านวารสารโรงเรียนวัดไม้ฝาด ทั้งนี้ มีการนำเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวในท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและในการประชุมผู้ปกครอง และมี
การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวให้กับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนบ้านหัวหิน โรงเรียน
บ้านฉางหลาง โรงเรียนบ้านห้วยไทร โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร และโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 

รางวัลที่ได้รับ 
 - โรงเรียนได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง 
ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 
 - ผู้บริหารและคณะครูรับเกียรติบัตร "โรงเรียนดีไมม่ีอบายมุข" และเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข  "
ครบ 100% ปีการศึกษา 2563 
 - เด็กชายศักรินทร์ แต้มสีนวน ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี 2563 จากสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ  
 -  ครูณัฐนันท์ นาวาทอง และครูปิยธิดา ไหมการ ได้รับเกียรติบัตรครูท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรม 
"ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ท่ีใจเรา" และนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำความดีตาม
โครงการ 
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 - นักเรียนได้รับรางวัลทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ท่ีใจเรา" เพื่อถวาย
และพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 - ผู้บริหาร ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้วิจัยและพัฒนาท่ีเข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ . ท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศ ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
 - ครูณัฐนันท์ นาวาทอง ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้วิจัยและพัฒนาท่ีเข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คน
ดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม 

การขยายผลและประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม 
 โรงเรียนวัดไม้ฝาดได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ฝาด กับ โรงเรยีนเครือข่าย โรงเรียนบ้านหัวหิน โรงเรียนบ้านฉางหลาง 
โรงเรียนบ้านห้วยไทร โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร และโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 
 ท้ังนี้ โรงเรียนวัดไม้ฝาดได้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
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ความสำคัญของผลงาน  
       ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือ 

เป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข อย่าง
จริงจัง ทั้งนี ้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่
ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความ
รุนแรงมากขึ ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศทั ้งด ้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการเมืองและความมั่นคงของ 
ชาติ ร ัฐบาลจึงได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด
เป ็น  “วาระแห ่ งชา ติ” และมอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านแหลมสอม     
ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้ำ” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน  เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันท่ี
เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดำเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการ
รักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการและกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่  คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมี
แผนงาน ต้องระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน จึงได้ดำเนินการจัดทำวัตกรรม LAEMSOM Model ในการแก้ไขปัญหาตามโครงการสถานศึกษา 
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   

จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน  
1. เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด   
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2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ

โรงเรียนบ้านแหลมสอม  
4. เพื่อพัฒนาโครงการห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคนดี ห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณธรรม  ของ

โรงเรียนบ้านแหลมสอม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา   

5. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียน   

กระบวนการผลิตผลงาน  หรือขั้นตอนการดำเนินงาน   
การออกแบบนวัตกรรม โดยใช้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   

ด้วยนวัตกรรม LAEMSOM Model มีหลักการและแนวคิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Participation 
Management ) ซึ่งได้นำทฤษฎีการบริหารเป็นฐานความคิดและมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  
สีขาว ได้แก่  

1. หลักการของวงจรเดมมิ่ง (PDCA )  
2. การบูรณาการการดำเนินงานแบบองค์รวมเกี่ยวกับเรื ่องยาเสพติดและอบายมุข  ขั้นตอนการ

ดำเนินงานประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้การมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย และ ตามมาตรการ 
5 ด้าน และปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ มีดังนี้ 1. มาตรการการป้องกัน 2. มาตรการการค้นหา 3. มาตรการ
รักษา 4. มาตรการเฝ้าระวัง  5. มาตรการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคุณภาพ 
คุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย 1. ฝ่ายวิชาการ  2. ฝ่ายการงาน  3. ฝ่ายสารวัตรนักเรียน และ 4. ฝ่ายกิจกรรม            

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน  
ด้านผู้เรียน นักเรียนไม่เสพสารเสพติด หลีกเลี ่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันตนเองจากอบายมุข 

ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษา ทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุข จำนวนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงลดลง 
การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา ผลท่ีได้จากการช่วยเหลือ สามารถติดตามนักเรียนมาเรียนจนจบ
หลักสูตร สามารถช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี ่ยง กลุ่มมีปัญหามาเรียนในสถานศึกษาจนจบภาคบังคับ  ด้าน
ห้องเรียน โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคุณคุณธรรมอย่าง
เหมาะสม  มีแผนจัดกิจกรรมเรียนรู ้และจัดกิจกรรมที่เอื ้อต่อการป้องกันและการปลอดจากสารเสพติด 
อบายมุข ห้องเรียนมีบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีปลอดจากสารเสพติดและ อบายมุข        

ด้านครูประจำชั้น ครูประจำช้ัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหา และ มีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานของห้องเรียนสีขาวห้องเรียนคุณคุณธรรม และสถานศึกษา ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 
อบายมุข     
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ด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองพึงพอใจในการช่วยเหลือนักเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้
นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข มี
ความพึงพอใจในประโยชน์ท่ีได้รับ   

 
สรุป  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อ

การดำเนินงาน โรงเรียน ผู้บริหาร ครู ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส ครูดีไม่มีอบายมุข   
 
ปัจจัยความสำเร็จ    
ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจ แนะนำ กำกับติดตาม และร่วมกันประเมินผลการ

ดำเนินงาน  ครูทุกคนทุ่มเทกำลังใจ กำลังกาย ในการปฏิบัติงาน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการกำกับ ติดตาม 
และแก้ไข ปัญหาของบุตรหลานเป็น อย่างดี ชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ให้การสนับสนุนและ มีส่วนร่วมและ ให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน อัตราส่วนของครู : นักเรียน คือ 1 : 12 ส่งผลให้ครูประจำ
ช้ัน ทุกคนดูแลนักเรียนในระดับช้ันท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างท่ัวถึง ปัญหาหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีนักเรียน
แสดงออกจะได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างเหมาะสมทันเวลา  สถานศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม อย่างชัดเจน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง  ปลูกจิตสำนึกที่ดี สร้างทักษะชีวิตของเด็กอย่าง
เข้มแข็งส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
 

บทเรียนที่ได้รับ (lesson Learned) 
1 สถานศึกษาได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนท่ีมีผลงานคุณภาพดีเด่น นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย

เรียนด้วยการออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส กินผักผลไม้ ปลอดภัยชีวิตยั ่งยืน จากสำนักงานเขตพื้น           
ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตรังเขต 1 ปี 2564 

2  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  
3  นายวรัตน์ หูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเสมา ป .ป.ป ระดับเงิน โครงการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ 
4  นายวรัตน์ หูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ป ระดับทอง โครงการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ 
5 นายวรัตน์ หูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
6  นายวรัตน์ หูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ป ระดับทอง โครงการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข จากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดตรัง 
7 นายวรัตน์ หูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ 
8 นางสาวอ้อมใจ หนูทอง ครูโรงเรียนบ้านแหลมสอม ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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9 นางสาวกนิษฐา เพชรเล็ก ครูโรงเรียนบ้านแหลมสอม ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ 
10 นางสาวปัญจร ัศมิ ์   ฉ ิมเร ือง คร ูโรงเร ียนบ้านแหลมสอม ได้ร ับเก ียรติบ ัตร คร ูด ีไม ่ม ีอบายมุข จาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
11 นางสาวอรอุมา เจ๊ะสา ครูโรงเรียนบ้านแหลมสอม ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข จาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
12 นางอมรรัตน์ หีมโตะเตะ ครูโรงเรียนบ้านแหลมสอม ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข จาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ   
1. เวปไซต์ของโรงเรียน   
2. เฟสบุคของโรงเรียน  
3. โรงเรียนอื่นๆท่ีมาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนบ้านแหลมสอม   
4. สาส์นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

 
การขยายผลต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ 
1 การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนช่างสังเกต โดยมองจุดเล็กจุดน้อยเพื่อนำมาเป็นหัวข้อเพื่อนำไปสู่  

การพัฒนาตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต 
2 มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และไม่ย่อท้อ เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ ทำแล้วทำอีกแก้ไขแล้ว 

แก้ไขอีก ไม่ประสบความสำเร็จไม่เลิก ปรับปรุงให้ดีขึ้นๆ ไป  
3 การทำงานเป็นทีมเวิร์ค (TEAM) ด้วยความรัก และสามัคคี เพราะต้องช่วยกันเก็บข้อมูลช่วยกัน

ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ โดยรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในทีม  
4  ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ เพื่อค้นคิดหาวิธีการใหม่ๆ ตามหลักวิชาการ หรือแม้แต่การลองผิดลองถูก 

เพื่อมาปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้ดี 
 5  มีความคิดสร้างสรรค์ มีการค้นคิด ประดิษฐ์ ทดลอง การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที ่มีความคิด

สร้างสรรค์ ต้องอ่านหนังสือ หรือค้นหาข้อมูลที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ ที่สำคัญคือ ต้องกล้าคิด กล้าฝันและ
กล้าจินตนาการ บนพื้นฐานของความจริง 

6.  มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่นสม่ำเสมอโดยไม่ต้องร้องขอ จะเห็นได้ว่าเกือบทุกเรื่องที่เราทำ เราไม่
สามารถทำด้วยตัวคนเดียว ต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยความรู้ และความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอ  
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ความสำคัญของผลงาน 

จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากใน 

ปัจจุบัน การส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ และนักเรียน
ขาดคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต จึงทำ
ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบซึ ่งปรากฎให้เห็นมากมาย ทั ้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อัน
นำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความ
ว ิตกกังวล ความเคร ียด มีการปร ับตัวท ี ่ ไม่
เหมาะสมหรืออื ่นๆ สำเร็จที ่ เกิดขึ ้นจากการ
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความ
คาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ี 

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ นักเรียนให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพทั้งด้านของสังคม ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่โรงเรียนต้องดำเนินการจัด
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การ
ป้องกัน และการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียงรอบโรงเรียนท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมท่ีผู้ปกครองครูทุกคนท่ี
เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง ซึ่งมาจากปัจจัยเส่ียง และผลกระทบจาก
แหล่งอบายมุข 

 

นวัตกรรม TO BE คุณธรรมสู่โรงเรียน โดยใช้รูปแบบ MORAL TO BE  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจารและปัจจัยเส่ียง การพนัน และการทะเลาะวิวาท
ในโรงเรียน 

2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและป้องกันปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจารและปัจจัยเส่ียง การพนัน  
และการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 

3. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจารและปัจจัยเส่ียง การพนัน และ 
การทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 

4. เพื่อจัดกิจกรรม เฝ้าระวังให้นักเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจารและปัจจัยเส่ียง 
การพนัน และการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 

5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน ให้
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
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ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ให้ปลอดยา เสพติดและ
อบายมุข 

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

4. ครูนักเรียนผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม 

5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและโครงการ TO BE NUMBER  

ONE ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน 

6. โรงเรียน ผู้บริหารครู ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมาระดับเงินป.ป.ส.ประจำปีการศึกษา2561 และ 

ระดับทองปีการศึกษา 2563 

 

ปัจจัยความสำเร็จ 

1. นักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE เข้าใจบทบาทหน้าท่ีในภารกิจและดำเนินงานอย่างจริงจัง
เพื่อขับเคล่ือนกลยุทธ์ของกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว กิจกรรม TO BE NUMBER ONE และคุณธรรมจริยธรรม 

2. ครูให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนและพร้อมท่ีจะพัฒนาในทุกๆด้าน 
3. มีการบริหารจัดการท่ีดีมีการกำกับติดตาม และประเมินผล ส่งเสริมการส่วนร่วมใน การปฏิบัติงาน

ทุกกิจกรรม 
4. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ในการสอดส่องดูแลนักเรียน และทำบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  
5. ชุมชน หน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี 
6. โรงเรียนเครือข่ายให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วม และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการขับเคล่ือนและพัฒนา  

สถานศึกษาสีขาว กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นอย่างดี 
 

บทเรียนที่ได้รับ 

1. นักเรียนได้พฒันาส่งเสริมคณลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีคณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้นและปลอดจาก
ยาเสพติดและอบายมุข 

2. โรงเรียนได้พฒันาห้องเรียนสีขาวและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งนความสาไปสู่
ความสำเร็จของสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางการศึกษา และการ ยอมรับ
จากชุมชนมากยิ่งขึ้นในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 

4. ครูได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา 2563 จาก กระทรวงศึกษาธิการ 

5. ครูได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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6. ครูได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2564 จาก กระทรวงศึกษาธิการ 

7. ครูได้รับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ปีการศึกษา 2563  ระดับทอง 
ของภาคใต้ 

8. ครูได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

9. ครูได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจังหวัดตรัง 

10. ครูได้รับรางวัล เป็นบุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ปีการศึกษา 2562 จากสาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

11. ครูได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ปีการศึกษา 
2561 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

12. เผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัล 

 

การขยายผล หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม 

ผู้จัดทำได้นำนวัตกรรมไป ขยายผลได้มีการถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้าง MOU หรือการ
สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ โรงเรียนบ้านป่าแก่ โรงเรียนบ้านเกาะปุด 
โรงเรียนบ้านยวนโปะ และโรงเรียนวิเชียรมาตุ ให้ความรู้ด้านการขับเคล่ือน โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ให้ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นักเรียนจะได้
มีคุณธรรม จริยธรรม จะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข (เก่ง ดี มีสุข) 
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ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอ 
       เนื่องจากสภาพสถานการณ์ทางสังคมท่ีมีอิทธิพล 
       ต่อยาเสพติด การเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็น 

   กระบวนการเปล่ียนแปลงจากชุมชนชนบท มา 
   เป็นชุมชนท่ีทันสมัย  เทคโนโลยีก้าวล้ำทันสมัย  
   ส่งผลให้วิถีชีวิตทางสังคมเกษตรกรรมกลายเป็น 
   อุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคม  โดยจะ 
   เห็นได้ว่าสังคมยุคสมัยใหม่การดำรงชีวิต ในการ 

  เปล่ียนโครงสร้าง จากครอบครัวใหญ่เป็น 
  ครอบครัวเล็ก มีผลต่อการประกอบอาชีพและ 
  การศึกษาต่อ ส่วนใหญ่มีปัญหาการหย่าร้างท่ีได้ 
  เพิ่มสูงขึ้น  ทำให้สถาบันครอบครัวลดความ 

เข้มแข็งลง ครอบครัวไม่สามารถทำหน้าที่ ในการปลูกฝังจริยธรรมให้กับสมาชิกในครอบครัว ได้ดังอดีตที่เคย
เป็นมาส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ยาเสพติดจึงเข้ามาแพร่ระบาดโดยง่ายและรวดเร็ว 
 ปัญหายาเสพติดที่เกิดจากนักเรียนในโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ มักจะมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอ
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพ
ครอบครัวที่แตกแยก ทำให้ขาดความรักความอบอุ่น ความเข้าใจ ขาดการเอาใจใส่ในการอบรมเล้ียงดู ทำให้เด็ก
มีความอ่อนไหวทางอารมณ์และขาดที่พึ่งทางจิตใจ ทำให้เด็กต้องไปแสวงหาสิ่งทดแทนจากเพื่อน เมื่อเพื่อน
หยิบยื่นสิ่งเสพติดให้แม้จะทราบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็มีความอยากรู้อยากลองและเป็นการเรียกร้องความสนใจ
จากครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลายเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังมีส่วนในการเป็นผู้ค้ารายย่อยให้กับ
กลุ่มเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง มีท้ังลักษณะของการขายเพื่อเป็นการหารายได้สำหรับไว้ซื้อยาเพื่อจะนำมาเสพ
เองและการเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ายาเสพติดรายย่อยที่ปลอมตัวเป็นนักเรียนเข้ามาในสถานศึกษาการ
กระทำดังกล่าวนั้นได้ทำให้เกิดปัญหาท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น  

นวัตกรรม 24 hour care network 
(เครือข่ายดูแล 24 ช่ัวโมง) ยกก าลัง 

2 
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 ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปนั้นต้องได้ความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ในการที่จะแก้ไขได้ เครือข่ายถือ
เป็นกำลังสำคัญอย่างมากในการแก้ปัญหา เครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และ  
บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้เยาวชนพ้นภัยจากยาเสพติด ข้าพเจ้าในฐานะ
ผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้จัดทำนวัตกรรม “24 hour care 
network (เครือข่ายดูแล 24 ช่ัวโมง) ยกกำลัง 2” เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาให้ลดความเส่ียงใน
เรื่องการใช้สารเสพติด โดยใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องของเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในการช่วยนักเรียนให้ปลอดสารเสพ
ติดร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
 1.เพื่อให้นักเรียน ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำท่ีถูกต้องเหมาะสมจาก 

ผู้ท่ีเป็นแกนนำ และครู อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 2. เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนนำประจำห้อง และครูอาจารย์ท่ีปรึกษา บริหารจัดการ

การอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล 

 4. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเช่ียวชาญกิจ ทุกคน  

 5. เพื่อจัดสร้างเครือข่ายและกลไกการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้าง  พลัง

สังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด และดำเนินงานด้านปกครอง นักเรียน 

โดยใช้กิจกรรมเครือข่ายดูแล 24 ชั่วโมง (24 hour care network) ยกกำลัง 2 มาเสริมสร้างความตระหนัก 

และจิตสำนึกในการป้องกันปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 
 

กระบวนการผลิตผลงาน   
การนำข้อมูลจากแต่ละเครือข่าย 

มาประมวลผลและสรุปผล โดยเป็นการ 
วิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนจาก 
การดำเนินงานผ่านเครือข่ายดูแล 24 ชม. 
ยกกำลัง 2 นักเรียนมีการปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมเป็นไปในทิศทางท่ีดีจากการเ 
ฝ้าระวัง / ติดตาม โดยเครือข่ายดูแล 24 ชม. 
งยกกำลัง 2  เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีนักเรียน 
อาจจะมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ 
อบายมุข โดยใช้แนวทางการดำเนินงานดังรูป  
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ผลการดำเนินงาน   
 1. ได้รับความร่วมมือจากทุกเครือข่าย ส่งผลให้เป็นเครือข่ายท่ีมีความเข้มแข็ง เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด 
และอบายมุขได้อย่างทันท่วงที  
 2. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขท้ังใน และนอกสถานศึกษาตลอด 24 
ช่ัวโมง  
 3. เกิดการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน มีความสามัคคีและการทำงานแบบ  
มีส่วนร่วม ภายในเครือข่าย 
 
ปัจจัยความสำเร็จ 

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา ผู ้ปกครอง ผู ้นำท้องถิ่น คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ นักเรียน ร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ปัญหาและป้องกัน โดยร่วมกันกำหนดมาตรการในการ
ป้องกันยาเสพติดและอบายมุขในตำบลหนองตรุด ให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์การต่าง ๆ ในพื้นท่ีดำเนินขับเคล่ือน
ไปพร้อมกัน 

 
บทเรียนที่ได้รับ 

➢ นักเรียนได้พัฒนาส่งเสริมปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้นปลอดจากยา
เสพติดและอบายมุข 

➢ โรงเรียนวัดเช่ียวชาญกิจ ได้การแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข พัฒนาห้องเรียนสีขาว ท่ีสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จของสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การดำเนินงานนี้   ได้อาศัย
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนโรงเรียนพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายท่ี
เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันดูแล สอดส่อง ปกป้อง คุ้มครองนักเรียนมทั้งให้การสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีมุ่งเน้นผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 

➢ มีวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันดีทางร่างกายและจิตใจให้แก่นักเรียนด้วยตนเอง เพื่อเตรียมตัวพร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที และเพื่อใช้ต่อต้าน  
ยาเสพติดและอบายมุข สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะส่ิงท่ีดี มีสติและมีวิจารณญาณ รู้จักยับยั้งช่ังใจต่อส่ิงยั่วยุ
ต่าง ๆ ได้ 

➢  โรงเรียนวัดเช่ียวชาญกิจ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางการศึกษา 
และการ ยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
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การเผยแพร่   
  โรงเรียนได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ และเผยแพร่ไปในวงกว้างและตรงกับ
บุคคลท่ีต้องการข้อมูล ความรู้ท่ีนำมาเผยแพร่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ปรับปรุงการพัฒนา 
งานต่อยอดงาน ในการเผยแพร่ รูปแบบกิจกรรมที่ดำเนินการและ ผลสำเร็จของงาน ทางโรงเรียนได้ทำการ
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ  
 
การขยายผล หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม 
    การนำผลงานนวัตกรรม 24 hour care network (เครือข่ายดูแล 24 ชั ่วโมง) ยกกำลัง 2 ทาง
สถานศึกษามีความรู้ ข้อเท็จจริงของเนื้อหาและสภาพปัจจุบันเป็นระบบทำให้ต้องมีการจัดการความรู้เพื่อ
รวบรวมนำมาเผยแพร่แก่ผู้ท่ีสนใจสามารถนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการนำผลงานไปใช้ในประโยชน์ด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 หลัก ประกอบ
ไปด้วย ประโยชน์ด้านนโยบายและแผน ประโยชน์ด้านสาธารณะ และประโยชน์เชิงวิชาการ 
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ความสำคัญของนวัตกรรม 

        โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม  ได้ทำการศึกษา 
ข ้ อม ู ลสถานการณ ์ย า เ สพต ิด  จากสถานี
ตำรวจภูธร     ปะเหลียน  จังหวัดตรัง   พบว่า
สถานการณ์เยาวชนในอำเภอปะเหลียนส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นท่ีเส่ียงต่อปัญหา    ยาเสพติดในอนาคต  
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐานที่ดี ใน
การดูแล ป้องกัน  และเตรียมเยาวชนเข้าสู่สังคม
อย่างมีคุณภาพ  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม  ได้
ดำเนินงานกิจกรรมต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
มาอย่างต่อเนื่องต่ังแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563 
โดยโรงเรียนได้ดำเนินการผ่านรูปแบบเครือข่าย
ชุมชนในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ 

สถานศึกษา   สถานีตำรวจภูธรปะเหลียน  โรงพยาบาลประจำตำบลหนองยายแม็ม  ผู้นำชุมชน   ผู้นำท้องถิ่น 
ผู้ปกครองนักเรียน   ชุมชน  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม จึง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพเข้าสู ่สังคม 
นอกจากการให้ความรู้ ความรัก ความอบอุ่น การปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนแล้ว โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม  
ได้เพิ่มทักษะชีวิต และการสอนอาชีพให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  และชุมชนรอบโรงเรียน โดยดำเนินงานตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียน โดยใช้ นวัตกรรม “NYM  STAR  MODEL” เป็นแนวทางในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และเป็นแนวทางการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข เพื่อให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุขโดยไม่พึ่งพายาเสพติดและอบายมุข 
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2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน  
2.1 เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด 
2.2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
2.3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันและ แก้ปัญหายาเสพติด 
2.4 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 

ในการมีส่วนร่วมป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน 
 
3. กระบวนการผลิตผลงาน   

3.1 หลักการของวงจรเดมมิ่ง (PDCA) 
3.2 การบูรณาการการดำเนินงานแบบองค์รวม เกี ่ยวกับเรื ่องยาเสพติดและอบายมุข ขั้นตอนการ

ดำเนินงานประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 
รูปแบบการพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้วยนวัตกรรม “NYM 

STAR MODEL” 
 N = NETWORK  : การสร้างเครือข่าย    

Y = YIELD  : ผลลัพธ์ ผลผลิต    
M = MORAL  : ศีลธรรม     
S = Society : สังคมแห่งการเรียนรู้      
T = Teamwork  : การทำงานระบบทีม   

   A = Activity : กิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ 
R = Responsibility : ความรับผิดชอบ    

 
4. ผลการดำเนินงาน   

▪ ด้านผู้เรียน 

นักเรียนไม่เสพสารเสพติด หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและป้องกันตนเองจากอบายมุข  
ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษา ทุกคนปลอดยาเสพติด นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีพัฒนาการ
ทางกายตามวัย นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

▪ ด้านครูและบุคลากร 

ครูประจำช้ัน ครูประจำวิชา ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข มีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกัน แก้ไขปัญหา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ
ห้องเรียน    สีขาวและสถานศึกษา เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนและชุมชน 
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▪ ด้านโรงเรียน/ห้องเรียน 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและมีระบบการบริหารจัดการ 
และดำเนินงานห้องเรียนสีขาวอย่างเหมาะสม มีแผนจัดกิจกรรมเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการป้องกัน
และการปลอดสาร/ยาเสพติด และอบายมุข ห้องเรียนมีบรรยากาศส่ิงแวดล้อม 

▪ ด้านผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองพึงพอใจในการช่วยเหลือนักเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ 
นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

▪ ด้านชุมชน 
โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็งในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ทำให้ช่วยป้องกัน 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้มากขึ้น เกิดความรัก ความสามัคคีภายในชุมชน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
5. ปัจจัยความสำเร็จ  

5.1 ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจ แนะนำ กำกับติดตาม และร่วมปฏิบัติงานในการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

5.2 ครูทุกคนทุ่มเทกำลังใจ กำลังกาย ในการปฏิบัติงาน 

5.3 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการกำกับ ติดตาม และแก้ไข ปัญหาของบุตรหลานเป็นอย่างดี 

5.4 ชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ของนักเรียน 

5.5 ครูประจำช้ันทุกคนดูแลนักเรียนในระดับช้ันท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างท่ัวถึง ปัญหาหรือพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสมท่ีนักเรียนแสดงออกจะได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างเหมาะสมทันเวลา 

5.6 สถานศึกษามีเป้าหมายท่ีจะพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจน ปลูกฝังค่านิยม 
ท่ีถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกท่ีดี สร้างทักษะชีวิตของเด็กอย่างเข้มแข็งส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด 

 
6. บทเรียนที่ได้รับ  
           6.1 นักเรียนได้รับการดูแล เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุข และได้รับการดูแลช่วยเหลือตาม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

           6.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติดและ

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

           6.3 นักเรียนได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดท้ังในและนอก

สถานศึกษา 

           6.4 โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายท่ีเข็มแข็งในการมีส่วนร่วมป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน  
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7. การเผยแพร่   
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม  ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงาน  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ

ติดและอบายมุข ด้วยนวัตกรรม “ NYM  STAR  MODEL” ในวันประชุมผู้ปกครอง  ผ่านทาง  FACEBOOK  
ของโรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม  

 
8. การได้การยอมรับ/รางวัล 

ปีการศึกษา  2562  ปีการศึกษา  2563  ครูได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มี
อบายมุขจาก  สสส.   

 
9. การขยายผล   

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้วยนวัตกรรม “ NYM STAR  
MODEL” เพื่อป้องกันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม  ร้อยละ  100  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และได้เก็บ
ข้อมูลพื้นฐานจากการใช้นวัตกรรมดังกล่าวในการเข้าร่วมกิจกรรม  สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขเป็นลำดับต่อไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                           93 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

   ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม  

ขอน้อมนำพระบรมราโชบายเป็น 
หลักคิดแก้ปัญหายาเสพติดเยาวชนของชาติ 
นวัตกรรม STRONG MODEL นั้นสามารถ 
สถานศึกษาสีขาวสร้างนักปราชญ์คนดีเอย 
 

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ต้ังอยู่ใน 
พื้นท่ีตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง มี 
เยาวชนที่มีแนวโน้มการใช้สารเสพติด ตลอดจน 
บุหรี่และแอลกอฮอล์มากขึ้น โดยมีการใช้เด็ก 
และเยาวชนเป็นเครื่องมือในการค้ายาเสพติด  
บุคคลท่ีต้องเฝ้าระวัง จากการสำรวจติดตาม 
ดูแลนักเรียน ปัญหาท่ีพบ คือ มีนักเรียนกลุ่ม 
หนึ่งมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ นักเรียนท่ีมีความ 
เส่ียงด้านยาเสพติดหรือมีปัญหาด้านยาเสพติด  
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จึงไม่ผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ข้าพเจ้าจึงได้พัฒนานวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 
ดังพระบรมราโชบายท่ีว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ  
 1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม  

นวัตกรรม “สถานศึกษาสีขาวเสริมสร้างคนดี  มีภูมิคุ้มกัน  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด   

ด้วยรูปแบบ STRONG Model” 
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 3. มีงานทำ มีอาชีพ  
 4. เป็นพลเมืองดี 
 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา ด้วยนวัตกรรม “สถานศึกษาสีขาวเสริมสร้างคนดี  มีภูมิคุ้มกัน  ร่วมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  ด้วยรูปแบบ STRONG Model” เพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดีให้กับนักเรียน มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน
ภัยจากยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดและนักเรียนทุกคนปลอดยาเสพติด โรงเรียนมีความปลอดภัย
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างโรงเรียนให้เข้มแข็ง ส่งเสริม
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ ทักษะชีวิตภูมิคุ้มกัน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ทั่วถึง ให้
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของคุณธรรม 
 

จุดประสงค์ 
1. เพื่อนำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้กับนักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนปลอดยาเสพติดเป็นท่ียอมรับของชุมชน  
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุขช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2561-2563  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต ตามแนวทางการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
3. นักเรียนร้อยละ 100 ปลอดยาเสพติด โรงเรียนมีความปลอดภัยและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
 

กระบวนการผลิตผลงาน    
รูปแบบนวัตกรรม สถานศึกษาสีขาวเสริมสร้างคนดี  มีภูมิคุ้มกัน  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  ด้วย

รูปแบบ STRONG Model สามารถดำเนินการได้ดังนี ้
S (Study) :  ศึกษาสภาพปัญหา ศึกษาวิเคราะห์บริบทโดยรอบของโรงเรียน วิเคราะห์สถานการณ์

สภาพปัจจุบัน มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการบริหารจัดการ และวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียน
รายบุคคล โดยใช้แนวทางของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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T (Testing) : คัดกรอง ดำเนินการคัดกรองนักเรยีน และจัดกลุ่มนักเรียน โดยมีแบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) มี มีการแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ซึ่งได้แก่  กลุ่มพิเศษ   กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มท่ีต้อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มมีปัญหา มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ในการตรวจคัด
กรองสารเสพติดนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
ทันท่วงที 

R (Realistic) : นำไปสู่การปฏิบัติจริง จากข้อมูลการศึกษาสภาพปัญหาและผลการคัดกรองนักเรียน  
ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5 มาตรการ ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกัน  โดยการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  จัดทำประกาศผลงานห้องเรียนสีขาว 
ดีเด่นทุกภาคเรียน  ดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกัน 
ยาเสพติด 

    2. มาตรการค้นหา จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน รายงานการใช้สารเสพติด 
      3. มาตรการรักษา มีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อ คลินิกเสมารักษ์จิตสังคมบำบัด 

    4. มาตรการเฝ้าระวัง  มีตู้แดงเสมารักษ์  จัดต้ังชมรม To Be Number One 
     5. มาตรการการบริหารจัดการ  มีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการประสานงานกับ 
หน่วยงาน 
                  มีการกำกับ  ติดตามประเมินผลและรายงานผล จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

O (Oversee) : กำกับ ติดตาม ดูแล นิเทศ ติดตาม มีการประชุมคณะกรรมการ ใช้กระบวนการ 
ชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ PLC) และมีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) เพื่อนำผลการดำเนินงานมา
พัฒนา 

  N (Network) : สร้างภาคีเครือข่าย  โรงเรียนดำเนินงานทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคี
เครือข่าย โดยแบ่งภาคีเครือข่ายเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา เครือข่ายด้านความปลอดภัย 
และเครือข่ายด้านชุมชน  

 G (Goodness) : เสริมสร้างความเป็นคนดี  จากพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 10 ท่ีต้องมุ่งสร้างพืน้ฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน นำมาเป็นแนวทางใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้แก่  

1) กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
2) กิจกรรมเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงมีคุณธรรม  
3) กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ มีอาชีพ  
4) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี   
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ผลการดำเนินงาน 
1. โรงเรียนมีนักเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหาด้านยาเสพติดลดน้อยลง  
2. นักเรียนกลุ่มมีปัญหาด้านยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการจิตสังคมบำบัดลดลง   
3. สามารถลดปัญหานักเรียนออกกลางคันได้อย่างต่อเนื่อง  
4. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
5.  นักเรียนปลอด 0 ,ร , และ มผ. 100% 
6.  นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดโดยผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของ

ผู้เรียน 
7. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 
ผลลัพธ์ 
1. มีข้อมูลอัตราการไม่จบตามหลักสูตรตามเวลาท่ีกำหนดของนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง   
2. นักเรียนประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง 

วิชาการ  

3. ผู้ปกครองและชุมชนเกิดการยอมรับและไว้วางใจ จึงทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่าง 
ต่อเนื่อง 
  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความปลอดภัยจากยาเสพติดและสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 
2. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน  
3. โรงเรียนมีการขยายผล ต่อยอดและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 
ปัจจัยความสำเร็จ 
1. หน่วยงานต้นสังกัดโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ให้การสนับสนุน 
2. ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน ส่งเสริมโดยการกำหนดนโยบายทิศทางการบริหารงาน  
3. คณะครูและบุคลากรนักเรียนให้ความร่วมมือ ยอมรับและพร้อมปฏิบัติตามแนวทางในการ 

ดำเนินงาน 
4. ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในการ 

ดำเนินงาน 
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บทเรียนที่ได้รับ  
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความเข้าใจ สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็น 

ระบบ  
2. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
3. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน รู้เท่าทันภัยจากยาเสพติด มีทักษะชีวิต  
4. ปัญหายาเสพติดลงน้อยลงอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีความปลอดภัยและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
5. เกิดแบบอย่างท่ีดีของนักเรียน โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำเป็นต้นแบบ 
6. ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความยอมรับ จากผลของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
7. สามารถนำแนวทางการบริหารจัดการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
          การเผยแพร่ 

 1. ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมผ่านทางส่ือออนไลน์  

 2. นำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 3. ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 

  

การได้รับการยอมรับ  

1. ผู้ปกครองและชุมชนเกิดการยอมรับและไว้วางใจ จึงทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่าง 

ต่อเนื่อง  

2. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเลิศ  

3. โรงเรียนได้รับรับเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับประเทศ ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน  

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2561 

4. มีโรงเรียนเข้าศึกษาดูงานท้ังในและนอกจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัด 

พัทลุง 

 

การขยายผล   

 1. สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนประถมในเขตพื้นท่ีบริการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมโดยใช้รูปแบบ CIPP และนำไปจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
3. นำนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคล่ือนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด จุดเน้นท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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      ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม  

          โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้น้อมนำศาสตร์
พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในหลวงราชการท่ี 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
มาเป็นหลักการในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้ดำเนินการ
ออกแบบและจัดทำนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้ “4G MODEL” 
ประกอบด้วย การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)  การสร้างการรับรู ้ที ่ดี (Good Knowledge) การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี (Good Activities) การสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ดี(Good Environment) มาใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและการดำเนินงานได้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามกรอบมาตรการสำคัญ คือ การ
สร้างการรับรู้ การสร้างภูมิคุ้มกัน และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา อีกทั้งสอดคล้องตามมาตรฐาน
การดำเนินงานและกลยุทธ์ด้านการป้องกันและ 
แก้ปัญหายาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ คือ  

(1) การดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่  
ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา  
ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ  

(2) กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมี 
ยุทธศาสตร์ต้องมีแผนงานต้องมีระบบข้อมูล 
และต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่ 
นักเรียนออก  

ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนและช่วยให้นักเรียน 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เป็นคนท่ีมี 
ความสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจและ 
สติปัญญา เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหา 
อันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่างๆ อย่าง 
ยั่งยืนต่อไป 
 

นวัตกรรม “4G MODEL” 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                           99 
 

จุดประสงค ์
1. เพื่อตรวจ ติดตาม ค้นหา เฝ้าระวังและแก้ปัญหานักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จากพิษภัยของยาเสพติด 
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ทุกคนจบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับและ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. เพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนมีความเช่ือมั่นในการส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จำนวน 854 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและมีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด 
 - นักเรียนกลุ่มเส่ียงมีจำนวนลดลง 
 - นักเรียนกลุ่มเส่ียงได้รับการบำบัดโดยใช้กิจกรรมจิตสังคมบำบัดจนเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ 
 
     กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 

3.1 การออกแบบรูปแบบหรือกระบวนการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา โดยใช้ “4G MODEL” มีกรอบแนวคิด ได้ออกแบบนวัตกรรมโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นวิธีการแห่ง
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และเป็นการปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยามอย่างแท้จริง  

3.2 นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา โดยใช้ “4G MODEL” 
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1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหารจัดการโดยใช้หลัก 

ธรรมาภิบาล เป็นเครื่องมือและแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ  

2. การสร้างการรับรู ้ที ่ดี (Good Knowledge) การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้กับ
นักเรียนตามมาตรการสร้างการรับรู้โดยให้นักเรียนได้รับรู้ถึงโทษพิษภัยยาเสพติด รู้จักดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
จากยาเสพติด  

3. การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี (Good Activities) การจัดกิจกรรมที่เน้นการให้ความรู้ทักษะโดยบูรณาการ
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระควบคู่กับทักษะชีวิต เพื่อการป้องกันยาเสพติด ตามความสนใจและบริบทของนักเรียน
ภายใต้กรอบมาตรการ 5 ด้าน  

4. การสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ดี (Good Environment) การส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดทำข้อมูลที่เป็นจริงตามระบบ CATAS การ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง การจัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้กลไกบุคคล
และเครือข่ายการมีส่วนร่วม  

 

4. ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1 ผลคัดกรองสารเสพติด 100% ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พบว่า นักเรียนท่ีมีความเส่ียงและเกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพติดมีจำนวนลดน้อยลง ปีการศึกษา 2563 ไม่พบนักเรียนท่ีมีความเส่ียงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
4.2 นักเรียนทุกระดับช้ันในปีการศึกษา 2561-2563 ปลอด 0, ร, มผ และ มส. คิดเป็นร้อยละ 100  

ทุกปีการศึกษา 
4.3 นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2561-2563  

คิดเป็นร้อยละ 100 
4.4 สถิติจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2561-2563 มีจำนวนเพิ่มขึ ้น คือ 805, 818 และ 854 คน 

ตามลำดับ 
4.5 การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขส่งผลให้โรงเรียน 

ผู้บริหาร  ครู ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 

Good Governance หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
Good Knowledge หมายถึง การสร้างการรับรู้ท่ีดี 
Good Activities หมายถึง การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี 
Good Environment หมายถึง การสร้างพื้นท่ีปลอดภัยท่ีดี 
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4.6 การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหาร ครู ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

  5. ปัจจัยความสำเร็จ 
 โรงเรียนมีการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังปญัหา 
ยาเสพติด พบว่า นักเรียนกลุ่มเส่ียงได้เข้ารับการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยการ
จัดกิจกรรมกลุ่มจิตสังคมบำบัดทั้งในโรงเรียนและที่โรงพยาบาลวังวิเศษ และได้รับการดูแลจากผู้นำชุมชน/
ปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู ้เรื ่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ปัญหา 
ยาเสพติดลดลงนักเรียนได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเป็นระบบ  นักเรียนได้รับการดูแลจากการทำงาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนและได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสถานศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน  
นักเรียนร่วมกิจกรรม D.A.R.E จากสำนักงานตำรวจนักเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและ 

ชุมชน นักเรียนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเข้าใหม่ กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ และนักเรียนจะคอยช่วยกันสอดส่องดูแลความประพฤติของเพื่อนนักเรียนในห้อง
เดียวกัน โดยมีเจตคติต่อการมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาของสังคมและร่วมกันวางแผนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำ
ให้นักเรียนมีความกล้าท่ีจะขอคำปรึกษา 
 

6. บทเรียนที่ได้รับ  
 การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา โดยใช้ “4G MODEL”ได้

ดำเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายและสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และรู้เท่าทันพิษภัยจากยาเสพติด มี
ทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มปกติให้ความสำคัญไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงห่างไกลจากยาเสพติด ให้ความสำคัญและสนใจเรียนมากขึ้น ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนใน
การทำกิจกรรมต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ เป็นผลให้ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนเช่ือมันในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
7.1 จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา โดยใช้  

“4G MODEL”โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ในการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื ่อพัฒนา
ศักยภาพครูสู่ผู้เรียน สพม.ตรัง กระบี่  

7.2 ร่วมถอดบทเรียนและนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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7.3 เป็นวิทยากรให้ความรู้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่คณะครูโรงเรียนต่างๆ 
7.4 โรงเรียน ผู้บริหาร ครู ได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
 

8. การขยายผล  
8.1 จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา โดยใช้ 

“4G MODEL”ของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ในการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 
2562 ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่ผู้เรียน สพม.ตรัง กระบี่    

8.2 ร่วมถอดบทเรียนและนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

8.3 เป็นวิทยากรให้ความรู้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขแก่คณะครูโรงเรียนต่างๆ 

 
9. ประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม 

9.1 ควรนำผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา โดยใช้ “4G MODEL”  
มาใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจ ติดตาม ค้นหา เฝ้าระวังและแก้ปัญหานักเรียนส่งผลให้
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนลดลงและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการบำบัดโดยใช้กิจกรรมจิตสังคมบำบัดจนเป็น
นักเรียนกลุ่มปกติ 

9.2 ควรนำผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา โดยใช้ “4G MODEL”  
มาใช้ในการพัฒนานักเรียนในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและมี
ทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด  

9.3 การนำนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา โดยใช้ “4G MODEL” ไปใช้ 
ในสถานศึกษาอื่น ควรประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 

9.4 การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา โดยใช้ “4G MODEL” จะสำเร็จ
ได้โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา 
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1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม 

ยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญ 
ระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ี 
ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง  
ท้ังนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ 
ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย  
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวข้างต้น  
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการ 
ป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเส่ียง 
และในวัยเส่ียง และได้กำหนดนโยบาย 
ให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและ 
โรงเรียนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และในการ 
ดำเนินงานไปสู่เป้าหมายนั้น  
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเนื่องด้วยสถานการณ์ยาเสพติดรอบๆโรงเรียนสิเกาประชา
ผดุงวิทย ์พบว่า ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน ซึ่งมีพื้นท่ีเขตบริการ 5 ตำบล มีเยาวชนที่มีแนวโน้มการใช้สาร
เสพติดตลอดจนบุหรี่และแอลกอฮอล์มากขึ้น โดยมีการใช้เด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือในการค้ายาเสพติด  

จากข้อมูลดังกล่าวโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จึงได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข โดยคิดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ
เบญจภาคี ซึ่งอาศัยวงจรคุณภาพ PDCA ในการขับเคล่ือน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้
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มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ให้เป็นผู้ท่ีมีสุขภาวะ
ท่ีดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
2. วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการดำเนินงาน 
 2.1 วัตุประสงค ์

1) เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
2) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
3) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน ในการป้องกันยาเสพติด และเป็นผู้ท่ีมีสุขภาวะท่ีดี 

 2.2 เป้าหมาย 
2.2.1 เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนและเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีความรู้เข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) โรงเรียนและเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมมือกัน ช่วยเหลือดูแล เฝ้าระวังและให้คำปรึกษาแก่

นักเรียน 
3) โรงเรียนและเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2.2 เชิงปริมาณ 
1) สามารถป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนได้ ร้อยละ 90 
2) สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนได้ ร้อยละ 90 
3) นักเรียนมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน และเป็นผู้ท่ีมีสุขภาวะท่ีดี ร้อยละ 90 

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบเบญจภาคี  
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การดำเนินงานโดยใช้รูปแบบเบญจภาคี  โดยอาศัยวงจรคุณภาพ PDCA และ Technology ในการ

ขับเคล่ือน เพื่อใหก้ารดำเนินงานประสบความสำเร็จดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
4. ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค ์
    1) สามารถป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนได้ 
    2) สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนได้  
    3) นักเรียน มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด และเป็นผู้ท่ีมีสุขภาวะท่ีดี 
 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนและเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีความรู้เข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) โรงเรียนและเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมมือกัน ช่วยเหลือดูแล เฝ้าระวังและให้คำปรึกษาแก่

นักเรียน 
3) โรงเรียนและเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเกี่ยวข้อง นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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เชิงปริมาณ 
1) สามารถป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนได้ ร้อยละ 90 
2) สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนได้ ร้อยละ 90 
3) นักเรียนมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน และเป็นผู้ท่ีมีสุขภาวะท่ีดี ร้อยละ 90 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
หลังจากได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้รูปแบบเบญจภาคี ทำให้ผู้บริหาร คณะ

ครู บุคลากร นักเรียน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการนำนวัตกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ไปใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  

 

 
 

5. ปัจจัยความสำเร็จ 
1) ครูให้การดูแลและช่วยเหลือนักเรียน พร้อมท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกๆด้าน 
2) โรงเรียนมีงบประมาณให้การสนับสนุนในด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
3) ผู้บริหารมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล  
4) เครือข่ายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินงาน 

 

6. บทเรียนที่ได้รับ  
1) โรงเรียนหรือสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่าย ให้ความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมท้ังใน

หลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา  
2) ครอบครัว มีอิทธิพลตอการหลอหลอมขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวใหเติบโตเปนคนดีของสังคมและ

ประเทศชาติ เปนกลไกสำคัญท่ีจะดูแลสมาชิกในครอบครัวใหหางไกลจากยาเสพติด  
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3) วัด / มัสยิด หรือสถาบันทางศาสนา สามารถขัดเกลาความคิดการกระทำในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ 
ความเช่ือ พิธีกรรมต่างๆ รวมไปถึงผลกรรมหรือผลของการกระทำ 

4) รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทำ
ข้อตกลงให้ความร่วมมือกับโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมต่างๆ  

5) เอกชน หรือหน่วยงานเอกชน ทำข้อตกลงให้ความร่วมมือกับโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
และกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ 
1. เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซด์ www.sikaopracha.ac.th และเฟสบุ๊คแฟนเพจ  

2. ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา  2561   

4. ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา  2560   

5. ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน  ปีการศึกษา  2559   

 

8. การขยายผล หรือ ประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม 
 ได้ตอนรับและขยายผลการดำเนินงานให้แก่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคันธพิทยาคาร อำเภอ  
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการศึกษาแนวทางการจัดประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับเพชร  ในพุธวันท่ี 13 มกราคม 2564  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikaopracha.ac.th/
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1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม  
แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
กำหนดกรอบการดำเนินงานการป้องกนัและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ 5 ข้อ คือ  
         1) มาตรการสร้างความรับรู้   
         2) มาตรการสร้างภูมิคุ้มกัน  
         3) มาตรการสร้างพื้นท่ีปลอดภัย 
ในสถานศึกษา  
         4) มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในสถานศึกษา  
         5) มาตรการอำนวยการ  
        

โรงเรียนกันตังพิทยากรใช้   
THE ANCHOR Model  

“สมอเรือยึดใจ เด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นยา”  
โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายในการทำ 
ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการนำโปรแกรม    e- school เข้ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของนักเรียนทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการติดตาม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนผ่านการทำกิจกรรม 5 
กิจกรรม จากการใช้นวัตกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง และกลุ่มเสพ มีจำนวนลดลง รวมท้ัง
นักเรียนกลุ่มปกติก็สามารถเรียนได้อย่างมีความสุขเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดมาเป็น
อุปสรรคต่อการเรียน ถือเป็นผลแห่งความสำเร็จในการจัดปัญหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดได้เป็นอย่างดี อันจะเป็น
ผลให้เด็กรุ ่นใหม่ที ่ผ่านนวัตกรรมนี้ได้เป็นคนที่ไม่ยุ ่งเกี ่ยวกับยาเสพติดและจะเป็นพลเมืองที่ดีที ่จะพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 

นวัตกรรม  :  THE ANCHOR Model  “สมอเรือยึดใจ เด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นยา” 
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2. วัตถุประสงค์  
            1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง ตามแนว  THE ANCHOR Model “สมอเรือยึดใจ เด็กรุ่น
ใหม่ไม่เล่นยา”             
            2. เพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ  
            3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาจากกลุ่มเสี ่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มปกติ โดยใช้โปรแกรม e-
school ก่อนใช้นวัตกรรมกับหลังการใช้นวัตกรรม นักเรียนอยู่ในกลุ่มเส่ียงและกลุ่มเสพลดลง 
 
 3. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1) นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จำนวน 1,304 คน  ได้รับการพัฒนาตนเองตามแนว  THE ANCHOR 
Model “สมอเรือยึดใจ เด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นยา”100% 
     2) นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงหลังจากใช้นวัตกรรมลดลงอย่างน้อย 2%  
     3) นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเสพหลังจากใช้นวัตกรรมลดลงอย่างน้อย 1%  
 
4. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    หลังการใช้นวัตกรรมนักเรียนมีพฤติกรรม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ขึ้นไป ร้อยละ 80  
 

5. กระบวนการผลิตนวัตกรรม 

การดำเนินงานพัฒนาความประพฤติของตนเอง โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้ดำเนินงานโดยใช้นวัตกรรม 
THE ANCHOR Model “สมอเรือยึดใจ เด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นยา” บนพื้นฐานการทำกิจกรรม 5 กิจกรรม อันได้แก่  

1.กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
2.กิจกรรม TO BE NUBER ONE   
3. กิจกรรมชุมนุม  
4.กิจกรรมหน้าเสาธง  
5.กิจกรรมสาธารประโยชน์ และมีการเก็บคะแนนความประพฤติโดยใช้โปรแกรม e – school มี

ขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ 
 คำว่า THE ANCHOR Model “สมอเรือยึดใจ เด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นยา”  ใช้คำนี้เนื่องจาก เป็นสัญลักษณ์
ของโรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นสมอเรือ (ANCHOR ) ซึ่งหมายถึงเครื่องยึดเหนี่ยวให้มีสติยั้งคิด   
 
 
 
 
 

ANCHOR สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นสมอเรือ หมายถึงเครื่องยึดเหนี่ยวให้มีสติยั้งคิด   

THE  คือความเป็นหนึ่งเดียว 
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การนำกิจกรรมท้ัง 5 กิจกรรมนำมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน หันมาทำกิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ ท้ังนี้

การสร้างแรงจูงใจอาศัยทฤษฎี Maslow-Hierarchy of needs  ทฤษฎีของมาสโลว์ เรื่องแรงจูงใจ 
การดำเนินการ 

1. จัดทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง จัดทำคู่มือนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนโดยช้ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการตัดคะแนนและการเพิ่มคะแนนให้ชัดเจน  

2. กรอกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ e-school  นำรายช่ือนักเรียนท้ังหมดจากฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน
กันตังพิทยากร กรอกลงในระบบและจัดครูท่ีปรึกษาตามคำส่ังของเรียน  

          3.  บันทึกเกณฑ์การตัดและเพิ่มคะแนนพฤติกรรม ตามระเบียบของโรงเรียนกันตังพิทยากร 

          4.  บันทึกรายช่ือครูท่ีปรึกษาลงในระบบ e-school  ตามคำส่ังของโรงเรียน 
5.  ประชุมผู้ปกครองช้ีแจงรายละเอียด  

 6. นำ5 กิจกรรมมาใช้ในการบันทึกผลนวัตกรรมอาศัยแรงจูงใจทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น  

1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  →   A = Attitude  ทัศนคติท่ีดีต่อผู้อื่น 

2) กิจกรรม TO BE NUBER ONE → N = Nation   ร่วมรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 

3) กิจกรรมชุมนุม → O = One best way  ทุนคนย่อมเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 
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4) กิจกรรมหน้าเสาธง→ C = Control  ควบคุมพฤติกรรมร่วมกัน ,  

H = Health สุขภาพแข็งแรง 

5) กิจกรรมสาธารประโยชน์  → R = Relationship  สายใยความสัมพันธ์ 

7. ระบบ e-school ประมวลผลออกมาเป็นคะแนน นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนพฤติกรรม 100 
คะแนน  

8. เกณฑ์การแปรผลระดับคุณภาพของนักเรียนด้านพฤติกรรม ระดับดีเย่ียม  ดีมาก ดี พอใช้ 

9. การติดตามพฤติกรรมของหัวหน้าระดับ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง สามารถทำได้ดังนี้ 
 10. การคัดแยกนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา หรือกลุ่มเสพ  ผ่านระบบ e-school 
(SDQ) 

11. ใช้กิจกรรมเป็นตัวกระตุ้น ใช้การตัดคะแนนเป็นตัวควบคุม 
12. ส่งต่อนักเรียนในกลุ่มเสพ ไปยังโรงพยาบาลกันตัง 
13. รายงานผู้บังคับบัญชา  
14. PLC เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น  

 

6. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จำนวน 1,304 คน  ได้รับการพัฒนาตนเองตามแนวทาง   

THE ANCHOR Model “สมอเรือยึดใจ เด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นยา”  ร้อยละ 100   

2. จำนวนนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงหลังใช้นวัตกรรมคิดเป็น 4.75% ลดลง 2.04% ของจำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 

 3. จำนวนนักเรียนในกลุ่มเสพหลังใช้นวัตกรรมคิดเป็น 0.92% ลดลง 1.72% ของจำนวนนักเรียน
ท้ังหมด 
 4. จำนวนนักเรียนหลังการใช้นวัตกรรมนักเรียนมีพฤติกรรม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ขึ้นไป 
95.71%ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด  
 

7. ปัจจัยไปสู่ความสำเร็จ  ด้านตัวนักเรียนเอง ด้านครูผู้สอน ด้านผู้บริหาร ด้านผู้ปกครอง 
 

8. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learn)    ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

9. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ   http://www.kantangpit.ac.th ช่องทางเฟสบุ๊ค ( Facebook) และ 

ช่องทาง LINE  กลุ่มโรงเรียนกันตังพิทยากร 
 

10. การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม    มีการนำเสนอผลงานต่อสาธารณะผ่าน
กิจกรรมท่ี มุ่งเน้นการต่อต้านยาเสพติด จนมีหน่วยงานต่างๆมาดูงานมากมาย 

http://www.kantangpit.ac.th/
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ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม 
  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ในฐานะ 
เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ท่ีดำเนินการพัฒนา 
นักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังทางด้านร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมคาดหวัง ได้เห็นความ 
สำคัญและความจำเป็นในการป้องกันความเส่ียงท่ี 
อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยความเส่ียงรอบสถานศึกษา  
ท่ีนำไปสู่พฤติกรรมอันไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของ 
นักเรียน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ  
          ภายใต้ช่ือนวัตกรรม  
“ To Be The winner By 3ร 2ก”  
: หนังตะลุงมีชีวิตพิชิตควันบุหรี่  เพื่อให้นักเรียน 
ท่ีมีพฤติกรรมการใช้บุหรี่สามารถลด ละ เลิก ได้ รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้เสริมสร้างจิตสำนึก 
ทักษะชีวิตภูมิคุ ้มกันต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ จัดสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ หรือแหล่งมั่วสุม สร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำ และ
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี อันจะเอื้อให้นักเรียนได้มีภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตในการ
ดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
  1. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ โทษพิษภัยของบุหรี่ และ สารเสพติดเพิ่มขึ้น 
  2. เพื่อให้นักเรียน มีสุขภาพร่างกายท่ีดี มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้ 
  3. เพื่อให้นักเรียน ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และ ส่วนรวมเพิ่มขึ้น 

นวัตกรรม “ To Be The winner By 3ร 2ก” : หนังตะลุงมีชีวติพิชติควันบหุรี่
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  4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจใน
ตนเอง เป็นคนดีของครอบครัว ไม่เป็นภาระต่อสังคม 
  5. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
  6. เพื่อใหน้ักเรียน ลด ละ เลิก บุหรี่ มีพฤติกรรมและผลการเรียนท่ีดีขึ้น 
 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
     แนวทางการแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายความต้องการสถานศึกษา และชุมชนใน

การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้การบริหารวงจรคุณภาพ PDCA ด้วย PADUNGSIT 

Model ประกอบด้วย 

 
 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ โทษพิษภัยของบุหรี่ และ สารเสพติดเพิ่มขึ้น 
  2. นักเรียนดูแลสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายท่ีดี มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้ 
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  3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และ ส่วนรวมเพิ่มขึ้น โรงเรียนได้รับ
ความร่วมมือและเป็นเครือข่ายจากระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ และสารยาเสพติด 
  4. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง เป็น
คนดีของครอบครัว ไม่เป็นภาระต่อสังคม 
  5. นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
  6. นักเรียน ลด ละ เลิก บุหรี่ มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนติด 0 ร มส. 
น้อยลง และส่งผลต่อการจบหลักสูตรสูงขึ ้น และผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ   
(O-NET) สูงขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ ( O-NET ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงขึ้น 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
  1. โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ มีนักเรียนท่ีเติบโตในครอบครัวหนังตะลุง มีความรักในศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และสามารถขับบทกลอนหนังตะลุงได้อย่างไพเราะ  
  2. โรงเรียนมีครูที ่มีความสามารถในด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ ที่สามารถช่วยเหลือหรือเป็นท่ี
ปรึกษาให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมได้ จัดหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในทางสร้างสรรค์อยู่เสมอ 
  3. ครูทุกคนเปิดใจและพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลนักเรียน โดยความร่วมมือจากภาคี เครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง โดยการให้กำลังใจ ให้การยอมรับ ทำให้นักเรียนไว้วางใจได้ และยินยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีได้ 
  4. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นแบบอย่างท่ีดี จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
ส่ือการเรียนรู้ และส่ิงอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ในการหลีกเล่ียง ห่างไกลจากยาเสพติด 
  5. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เล็งเห็นความสำคัญ มีภาคีเครือข่ายท่ีมีความเข้มแข็งให้
การช่วยเหลือส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเต็มท่ี   
 
บทเรียนที่ได้รับ 
  การออกแบบการแก้ปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอยู่เสมอ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องมีภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เพื่อ
ร่วมกันดูแล สอดส่อง ปกป้อง คุ้มครองนักเรียน รวมท้ังให้การสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมด้านต่างๆ 
อย่างเต็มท่ี มุ่งเน้นผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันด้วย สามารถ 
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ตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีสติและมีวิจารณญาณ มีความรับผิดชอบในตนเอง ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 
การเผยแพร่ /การได้รับการยอมรับ รางวัล 

  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ได้เผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
การ เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการนำเสนอนวัตกรรม โครงการ Smoke-free School 
Innovation2020: ภาคใต้ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ http://www.pps.ac.th/ 
จัดการแสดง และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกสถานศึกษา โดยได้รับการยอมรับ และรางวัลต่างๆ 
ดังนี้ 
  1. รับโล่รางวัล โรงเรียนพัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2562 จากมูลนิธิรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สสส. 
  2. ได้รับเกียรติบัตรการสนับสนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2562  
  3. ได้รับเกียรติบัตรระดับเงิน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประจำปี 2562  และ 2564 
 
การขยายผล หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม 
 การนำนวัตกรรม“ To Be The winner By 3ร 2ก” : หนังตะลุงมีชีวิตพิชิตควันบุหรี่ ไปบูรณาการกับ
การแสดงศิลปะแขนงอื่นคือ มโนราห์ และการแสดงโขน หรือกิจกรรมอื่นๆที่นักเรียนสนใจ เช่น ดนตรี ศิลปะ 
เป็นต้น ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
จากการแสดงในโอกาสต่างๆ ของชุมชน เพื่อสร้างความบันเทิง และร่วมรณรงค์ให้เป็นชุมชนปลอดบุหรี่ และยา
เสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pps.ac.th/
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1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม 
   โรงเรียนบางดีวิทยาคม หรือโรงเรียน  
“คอกวัว” โรงเรียนท่ีชาวบ้านในชุมชน 
ให้สโลแกน ว่า โรงเรียนสีขาว สนามหญ้า 
สีเขียว นักเรียนเย่ียวสีม่วง เป็นโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ท่ีมีหลากหลายปัญหา 1 ใน 3  
ของนักเรียนท่ีนี่มีปัญหาครอบครัว ส่งผล 
ให้มีนักเรียนบางส่วนติดสารเสพติด 
   โรงเรียนบางดีวิทยาคมได้ตระหนักถึง 
ความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ เริ่มต้น 
ชีวิตใหม่ ละเลิกยาเสพติด  เพื่อให้นักเรียน 
ท่ีอยู่ในความเส่ียงต้องการละเลิกยาเสพติด 
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อนักเรียนเหล่านี้ 
จะได้มีชีวิตใหม่ท่ีดีขึ้นและเป็นเยาวชนที่ดี 
ของประเทศต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
    วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อนำนักเรียนท่ีติดยาเสพติดมาบำบัด เพื่อเลิกยาเสพติด 
  2. เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลการเรียนและพฤติกรรมท่ีดีขึ้น 
  3. เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้าง

ความภาคภูมิใจในตนเอง 
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   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1. นักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมท่ีติดสารเสพติดทุกคน 
       2. นักเรียนกลุ่มเส่ียงด้านยาเสพติด โรงเรียนบางดีวิทยาคม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมท่ีติดสารเสพติด สามารถเลิกเสพติดได้ 
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลการเรียนและพฤติกรรมท่ีดีขึ้น  

 3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตท่ีดีในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัย ในเรื่องของการห่างไกลยา
เสพติด  
 
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
โรงเรียนบางดีวิทยาคมได้นำองค์ความรู้ KONDEE Model มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

โครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละ เลิกยาเสพติด 

KONDEE Model 
K : KNOWLEDGE      คือ การสร้างองค์ความรู้ท่ีถูกต้องให้กับ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ

ผู้เกี่ยวข้อง 
O : OPPORTUNITY   คือ การให้โอกาสปรับเปล่ียนพฤติกรรมและเรียนรู้รว่มกับนักเรียนปกติท่ัวไป

อย่างมีความสุข 
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N : NETWORK คือ กระบวนการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ตัวแทนตำรวจ โรงพยาบาล  

 D : DEVELOPMENT   คือ กระบวนการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ข้ันตอน 
 E : ETHIC       คือ กระบวนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน เป็นการสร้างคุณค่าและ
ภูมิคุ้มกันให้กับตัวผู้เรียน 
 E : EVALUATION      คือ กระบวนการประเมินผล การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 
4. ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 

4.1 ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ 
           จากการกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิก ยาเสพติด ของโรงเรียน
บางดีวิทยาคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายคือ 

1. นักเรียนท่ีติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติได้ 
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลการเรียนและพฤติกรรมท่ีดีขึ้น 
3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 
4.2 ผลลัพธ ์
จากการดำเนินงานโครงการ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิก ยาเสพติด  โรงเรียนบางดีวิทยาคมอย่างรูปธรรม

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  จนถึงปัจจุบัน    ผลการป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนบางดีวิทยาคมพบว่า การ
ดำเนินการตามมาตรการแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนได้ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด  ฝ่ายปกครอง
ท้องท่ี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานีตำรวจชุมชนตำบลบางดี  โรงพยาบาลห้วยยอด  มาสุ่มตรวจคัดกรองยาเสพติด
นักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม ซึ่งมีผลการตรวจนักเรียนท่ีมีกลุ่มเส่ียงยาเสพติด ปลอดสารเสพติดคิดเป็นร้อย
ละ 95 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. ได้รับความร่วมมือและเป็นเครือข่ายจากระดับต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ปัญหายาเสพติด 
   2. นักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมทุกคน ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
  3. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเพิ่มขึ้น 
                   4. ปัญหาการติด 0 ร มส.ลดลง ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์โดยรวมของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ ( O NET) สูงขึ้น   
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        5. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเช่ือมั่น ศรัทธา การจัดการศึกษาของโรงเรียนบางดีวิทยาคม 
ส่งผลให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนบางดีวิทยาคมเพิ่มขึ้นทุกปี ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4   
     
 
5. ปัจจัยความสำเร็จ 

การดำเนินงานโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิกยาเสพติด  โรงเรียนบางดีวิทยาคม   ดำเนินการสำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เนื่องด้วยปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้ 

1. ครูทุกคนเปิดใจและพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนที่ปัญหาเสี่ยง
พฤติกรรมยาเสพติด มีโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยความร่วมมือจากภาคีความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง  

2. การยึดหลักวิธีการแห่งศาสตร์พระราชานั่นคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทำให้สามารถดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างท่ัวถึง 

3. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการต่อต้านยาเสพติด 
ทุกชนิด จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนรู้และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
มีความรอบรู้ ในการหลีกเล่ียง ห่างไกลจากยาเสพติด 

4. นักเรียนมีเวทีได้แสดงศักยภาพในทางสร้างสรรค์ ตามความถนัด และความจนใจ 
5. โรงเรียนบางดีวิทยาคม มีภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

ต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเต็มท่ี 
 

6. บทเรียนที่ได้รับ  
บทเรียนท่ีได้รับ จากการดาเนินงานโครงการเริ่มตน้ชีวิตใหม่ ละเลิก ยาเสพติด ประกอบด้วยประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ 
            1. การออกแบบการแก้ปัญหาที ่มีประสิทธิภาพ คือ การใช้ข้อมูลที ่ได้จากการดำเนินงานในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งท่ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในปี
การศึกษาปัจจุบัน และวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนท่ีควรปรับปรุงก่อนดำเนินการตามกระบวนการในวงรอบถัดไป 
           2. การแก้ปัญหายาเสพติด ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องมีภาคีเครือข่ายท่ี
เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันดูแล สอดส่อง ปกป้อง คุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้การสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรม
ด้านต่างๆ อย่างเต็มท่ี มุ่งเน้นผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัล 
        7.1 การเผยแพร่    

โรงเรียนบางดีวิทยาคม ได้เผยแพร่วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ได้แก่ 

2. เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเริ่มตน้ชีวิตใหม่ ละ
เลิก ยาเสพติด  รวมทั้งการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน นวัตกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับภาคใต้ จัดโดยศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
          3. ดำเนินการเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบางดีวิทยาคม
http://www.bangdeewittaya.ac.th/ 
 
        7.2 การได้รับยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

1. ได้รับเกียรติบัตรมีผลงานนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับภาคใต้ จากศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปีพ.ศ. 2561 

2. ได้รับโล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2561 
3. นายคมสัน  นวลใย ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปรำจำปีการศึกษา 2561 
4. ได้รับเกียรติบัตร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น

ระดับทอง ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปี 2562 
6. ได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  ประจำปีการศึกษา 2563 

 
8. การขยายผล 

1. นายคมสัน  นวลใย ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กติดยา ในเวทีสัมมนาวิชาการ 
“สังเคราะห์นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้และร่วมกำหนดแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมมเด็กและเยาวชนของสังคม 

2. โรงเรียนบางดีวิทยาคมได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0” ณ 
โรงแรมเซ็นทรา    ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมห้องย่อย 
“นวัตกรรมโครงงานคุณธรรม” 

3. นายคมสัน  นวลใย เป็นวิทยากร การฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านทุจริต” ด้วยมิติ
ทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ภาคใต้ รุ่นท่ี 2 
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1.ความสำคัญของผลงาน 

 จากการสำรวจติดตามดูแลนักเรียน 
ในโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปัญหาท่ีพบ  
คือ มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
จากการสำรวจเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2563  
พบว่ามีนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
จำนวน 78 คน ซึ่งข้อมูลท่ีได้ โดยการสำรวจ 
จากครูท่ีปรึกษา เพื่อนและนักเรียนยอมรับ 
ด้วยตนเอง จากข้อมูลดังกล่าวทางโรงเรียน 
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและใช้กระบวนการ 
ท่ีหลากหลาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
โดยยึดแนวทางการดำเนินงาน 5 มาตรการ  
กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ซึ่งสามารถทำให้นักเรียน 
สามารถ ลด ละ เลิก ได้ แต่ก็ยังมีกลุ่มท่ียังมี 
พฤติกรรมใช้บุหรี่อยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก ทักษะชีวิตภูมิคุ้มกัน
ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ท่ัวถึง รวมทั้งสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำ 
และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี อันจะเอื้อให้นักเรียนได้มีภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตใน
การดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป   

นวัตกรรม โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ  

รูปแบบ “YANTAKAO  Model”
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 ข้าพเจ้า เห็นความสำคัญของนักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ  จึงได้ดำเนินการหารูปแบบนวัตกรรม
การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วย
กระบวนการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา เสพติดและอบายมุข รูปแบบ “ YANTAKAO  Model ” 
 
2. เป้าหมายของการดำเนินงาน 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดมี  ทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด 
2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
4. เพื่อพัฒนาโครงการห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการ

นำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา 
๕. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับ

นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ซึ่งจะเป็นเยาวชนของชาติต่อไป 
 

3. กระบวนการผลิตผลงาน  หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
             ข้าพเจ้าได้ ออกแบบนวัตกรรม โดยใช้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วย
กระบวนการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา เสพติดและอบายมุข รูปแบบ “ YANTAKAO  Model  ” มีหลักการ
และแนวคิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ซึ่งได้นำทฤษฎีการบริหารเป็นฐานความคิดและมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้แก่  
หลักการของวงจรเดมมิ่ง (PDCA )     P : Plan  =  วางแผน    D : DO  =  ปฏิบัติตามแผน 
C : Check  =  ตรวจสอบ A : Action = ปรับปรุงดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน 

การบูรณาการการดำเนินงานแบบองค์รวม  เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข  ขั้นตอนการดำเนินงานได้ประยุกต์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ใช้หลักการบริหารจัดการศึกษา 
โดยใช้หลักความร่วมมือของภาคีเครือข่าย  YANTAKAO  Model  มีข้ันตอนและกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 

Y : Yourself  หมายถึง  เร ิ ่มต้นที ่ทุกคน ทั ้งผู ้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู ้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

A : Awareness   หมายถึง สร้างความตระหนัก  ให้ความสำคัญ 
N : Normative   หมายถึง  กำหนดกฏเกณฑ์  มาตรการ 
T : Takecare  หมายถึง  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 
A : Associate  หมายถึง  ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
K : Knowledge  หมายถึง  จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
A : Assessment  หมายถึง  ประเมินผล รายงานผล 
O : Organization  หมายถึง  องค์กรแห่งการเรียนรู ้
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4. ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 
ด้านผู้เรียน  นักเรียนตระหนกัถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดโรคเอดส์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

อบายมุขและอุบัติภัยท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและสังคม  มีความคิดริเริมสร้างสรรค์สามารถสร้างองค์ความรู้
และมีความ สัมพันธ์ที่ดีต่อกันจากการร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว นักเรียนไม่เสพสารเสพติด หลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงและป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุและอบายมุข ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษา  

ด้านห้องเรียน มีระบบการบริหารจัดการและดำเนินงานห้องเรียนสีขาวอย่างเหมาะสม  มีแผนจัด
กิจกรรมเรียนรู้และจัดกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและการปลอดสาร/ยาเสพติดโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรอบายมุข และอุบัติภัย ห้องเรียนมีบรรยากาศส่ิงแวดล้อมและเป็นแหล่งเรียนรู้  

ด้านครูที่ปรึกษา ครูท่ีปรึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหา และ มีความพึงพอใจต่อ
การดำเนินงานของห้องเรียนสีขาวและสถานศึกษาในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์ การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรอบายมุข และอุบัติภัย 

ด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองพึงพอใจในการช่วยเหลือนักเรียน  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมให้นักเรียน  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้นักเรียน ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขมีความพึงพอใจในประโยชน์ท่ีได้รับ 

 สรุป  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจต่อการดำเนินงาน  โรงเรียน ผู้บริหาร  ครู ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง  ปีการศึกษา  2561 
 

5. ปัจจัยความสำเร็จ 
1) ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจ แนะนำ กำกับติดตาม และร่วมกันประเมินผลการ

ดำเนินงาน 
2) ครูทุกคนทุ่มเทกำลังใจ กำลังกาย ในการปฏิบัติงาน 
3) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการกำกับ ติดตาม และแก้ไข ปัญหาของบุตรหลานเป็น อย่างดี 
4) ชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ให้การสนับสนุนและ มีส่วนร่วมและ ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ของนักเรียน 
5) อัตราส่วนของครู : นักเรียน คือ 1 : 10 ส่งผลให้ครูประจำช้ัน ทุกคนดูแลนักเรียนในระดับช้ัน 

ท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างท่ัวถึง ปัญหาหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีนักเรียนแสดงออกจะได้รับ การดูแลและ
แก้ไขอย่างเหมาะสมทันเวลา 

6) สถานศึกษามีเป้าหมายท่ีจะพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างชัดเจน ปลูกฝังค่านิยม 
ท่ีถูกต้อง  ปลูกจิตสำนึกท่ีดี สร้างทักษะชีวิตของเด็กอย่างเข้มแข็งส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
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 6. บทเรียนที่ได้รับ   ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการพัฒนา นวัตกรรมส่งเสริมให้นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดยใช้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ด้วยกระบวนการสถานศึกษาสีขาว ปลอด  
ยาเสพติดและอบายมุข รูปแบบ “ YANTAKAO  Model  ” จนเกิดข้อสรุปและบทเรียนท่ีได้รับ ดังนี้ 

1) การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนช่างสังเกต โดยมองจุดเล็กจุดน้อยเพื่อนำมาเป็นหัวข้อเพื่อนำไปสู่ 
การพัฒนาตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต  

2) มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และไม่ย่อท้อ เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ ทำแล้วทำอีกแก้ไขแล้ว 
แก้ไขอีก ไม่ประสบความสำเร็จไม่เลิก ปรับปรุงให้ดีขึ ้น ๆไป อยู่เสมอ ไม่พอใจกับสิ่งที ่เป็นอยู่แนวทางการ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีความต้ังใจ และไม่ย่อท้อ  

3) การทำงานเป็นทีมเวิร์ค (TEAM) ด้วยความรัก และสามัคคี เพราะต้องช่วยกันเก็บข้อมูลช่วยกัน
ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ โดยรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆในทีม กิจกรรมต่างๆ จะสำเร็จได้ก็อาศัย 
ความรัก ความเข้าใจ และความสามัคคี การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีทำงานเป็นทีมด้วยความรักและสามัคคีต้อง
ฝึกฝนตนเองให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

4)  ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ เพื่อค้นคิดหาวิธีการใหม่ๆ ตามหลักวิชาการ หรือแม้แต่การลองผิดลองถูก 
เพื่อมาปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีใฝ่หาความรู้อยู่เสมอต้องอ่านให้มาก 
ฟังให้มาก จดให้มาก และคิดให้มาก 

5)  มีความคิดสร้างสรรค์ มีการค้นคิด ประดิษฐ์ ทดลอง การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที ่มีความคิด
สร้างสรรค์ ต้องอ่านหนังสือ หรือค้นหาข้อมูลที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ ที่สำคัญคือ ต้องกล้าคิด กล้าฝันและ
กล้าจินตนาการ  

6)  มีความสามารถในการประสานงาน รู้จักใช้คำพูดที่ควรใช้ และควรใช้ประโยคขอร้อง มากกว่า
ประโยคคำสั่ง ที ่สำคัญคือ ต้องรู ้จักกาลเทศะ เลือกเวลาที่เหมาะสมสะดวกทั้งเราและผู้ที ่เราไปขอความ
ช่วยเหลือจากเขา 

 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 การเผยแพร่ 
 1) โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ได้รับเชิญเป็นวิยากรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข รูปแบบ “ YANTAKAO  Model  ” ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
           2) โรงเรียนแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนศึกษาดูงานโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รูปแบบ “ YANTAKAO  Model   
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          การได้รับการยอมรับ  
1) ผู้ปกครองชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนจนทำให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา ต้ังแต่  

ปีการศึกษา 2561 – 2563 
2) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ระดับทอง  ปีการศึกษา  2561 
 
8. การขยายผล   

มีการสร้างเครือข่ายในการทำข้อตกลงร่วมกันขับเคล่ือน การพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ 
และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เช่น 

- เครือข่ายโรงเรียนในสหวิทยาเขตปลันดา 
- เครือข่ายสถานีตำรวจภูธรอำเภอย่านตาขาว 
- เครือข่ายโรงพยาบานย่านตาขาว 
- เครือข่าย นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
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ภาคผนวก 
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โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  กรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ผู้ติดต่อประสานงาน(contact person) 
นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ  โทรศัพท์ 086-2780707 
โทรสาร  075-296900  E-mail  jariyaneam@gmail.com 
 
ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
      1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
                   (1) เป้าหมาย 5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
                   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง  
                   (3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความมั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศชาติ   
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่2) 
      1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
         1) เป้าหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน 
         2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติ   
      2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
         (1) แนวทางการพัฒนา  (1) ป้องกันและปรายปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดต้ังแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
         (2) เป้าหมายของแผนย่อย ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
มั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
         (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นจุดเริ่มต้นจากสถานศึกษาท่ีต้องส่งต่อไปยังนักเรียน/นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ในการป้องกันและรู้เท่าทัน 
และมีภูมิต้านทานท่ีเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยส่งผลให้สถานศึกษา ชุมชนและประเทศมี
ความมั่นคง   

mailto:jariyaneam@gmail.com
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  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
      1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  - 
      2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  - 
      3) กิจกรรม   - 
      4) เป้าหมายกิจกรรม   - 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
      1) วัตถุประสงค์ท่ี   - 
      2) เป้าหมายรวมที่   - 
      3) ยุทธศาสตร์ท่ี  - 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี   - 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี  - 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
      1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี  - 
      2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี   - 
      3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  - 
      4) ตัวชี้วัด  - 
      5) กลยุทธ์  - 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ  
  

2.1 หลักการและเหตุผลความจำเป็น   
     ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) และสำนักงาน ป.ป.ส. ใน

ฐานะหน่วยงานกำหนดนโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อให้หน่วยงานนำแผนงานไปใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานประกอบด้วย 5 มาตรการ 9 แนวทาง 
26 แผนงาน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนมาตรกาป้องกัน 
ยาเสพติด แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม แผนงานสร้าง
การรับรู้และภูมคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งมีเป้าหมายลดประชากรวัยเส่ียง (ช่วงอายุ 15 – 24 ปี) ท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด             
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาคที่ขับเคลื่อนและ
ประสานงานการศึกษาภายในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายและผลักดัน
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ให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานหลัก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน
และมีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขับเคล่ือนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี จึงได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้คิดสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการดำเนินงาน
ท่ีแก้ปัญหายาเสพติดและสามารถลดนักเรียน/นักศึกษากลุ่มเส่ียงและกลุ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษา
ได้อย่างยั่งยืน   

2.2 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการปฏิบัติงานป้องกัน
และ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
2) เพื่อประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

2.3 เป้าหมาย 
  สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตรัง 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
1) ผลผลิต (Output) 
    สถานศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
2) ผลลัพธ์ (Outcomes)  

        สถานศึกษาได้รับรางวัล  อย่างน้อย 9 โรง 

 2.5   ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  1) เชิงปริมาณ    สถานศึกษาส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าประกวด อย่างน้อย 15 โรง 
  2) เชิงคุณภาพ   สถานศึกษาท่ีส่งผลงานนวัตกรรมได้รับรางวัล อย่างน้อย 9 โรง 

 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1) สถานศึกษาได้พัฒนาการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนวัตกรรมใหม่ๆใน

การปฏิบัติงาน 
      2) มีนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างน้อย 9 ผลงาน 
 

 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      1) สถานศึกษาทุกสังกัดทุกระดับ 
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      2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
      3) นักเรียน/นักศึกษา 
      4) ชุมชน 
 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.

63) 

(บาท) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 

64) 

(บาท) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.

64) 

(บาท) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.

64) 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน 

 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเตรียมความ

พร้อมการดำเนินงาน 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,640 

รวม - - - 2,640 

กิจกรรมที่ 2 การประกวดนวัตกรรม 

  2.1 ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน

เตรียมการประกวดนวัตกรรม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7,740 

  2.2 คณะทำงานรับสมัครการประกวดนวัตกรรม - - - 2,640 

  2.3 การประกวดนวัตกรรม - - - 42,720 

รวม - - - 53,100 

กิจกรรมที่ 3 การสรุปผลการดำเนินงาน 

  3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเอกสาร 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,640 

  3.2 เอกสารสรุปผลโครงการ/เอกสารเผยแพร่ผลงาน 

       และวัสดุอื่น ๆ 

- - - 23,620 

รวม - - - 26,260 

รวมทุกกิจกรรม - - - 82,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จำนวน 82,000 บาท (แปดหม่ืนสองพนับาทถ้วน) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 

1.1การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเตรียมความพร้อม

การดำเนินงาน 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 12 คนๆ ละ 2 มื้อ 

    มื้อละ 50 บาท  (12คน*2มื้อ*50บาท) 

 - ค่าอาหารกลางวัน 12 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 120 บาท  

        (12คน*1มื้อ*120บาท) 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

1,200 

 

1,440 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

1,200 

 

1,440 

รวมกิจกรรมที่ 1.1 - 2,640 - 2,640 

กิจกรรมที่ 2 

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินงาน 
ประกวดนวัตกรรม  

 (คณะทำงาน 12 คน คณะกรรมการ 5 คน รวม 17 คน) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 17 คนๆ ละ 2 มื้อ 

    มื้อละ 50 บาท  (17คน*2มื้อ*50บาท) 

 - ค่าอาหารกลางวัน 2 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 120 บาท  

        (17คน*1มื้อ*120บาท) 

 -ค่าเอกสาร/วัสดุในกิจกรรม 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

1,700 

 

2,040 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

4,000 

 

 

 

 

1,700 

 

2,040 

4,000 

รวมกิจกรรมที่ 2.1 - 3,740 4,000 7,740 
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กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2.2 การรับสมัครผลงานนวัตกรรม (รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสาร คณะทำงาน 12 คน ) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 12 คนๆ ละ 2 มื้อ 

    มื้อละ 50 บาท  (12คน*2มื้อ*50บาท) 

 - ค่าอาหารกลางวัน 12 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 120 บาท  

   (12คน*1มื้อ*120บาท) 

 

 

- 

 

- 

 

 

1,200 

 

1,440 

 

 

- 

 

- 

 

 

1,200 

 

1,440 

รวมกิจกรรมที่ 2.2 - 2,640 - 2,640 

2.3 การพิจารณาผลงานนวัตกรรม  
(คณะกรรมการ 5 คน คณะทำงาน 12 คน รวม 3 วัน) 

  -ค่าตอบแทนกรรมการ 5 คนๆละ 3 วันๆละ 1,000 บาท 

(5 คน*3วัน*1,000บาท) 

 

 

15,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

15,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 17 คนๆ ละ 6 มื้อ 

  มื้อละ 50 บาท  (17คน*6มื้อ*50บาท) 

- ค่าอาหารกลางวัน 17 คนๆ ละ 3 มื้อๆละ 120 บาท  

   (17คน*3มื้อ*120บาท) 

 -ค่าวัสดุ/โล่/อื่นๆ  

   *โล่รางวัล จำนวน 15 อัน 

   *เกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 15 ชุด 

   *เกียรติบัตร วัสดุอื่นๆ ท่ีใช้ในกิจกรรม 

- 

 

- 

 

- 

5,100 

 

6,120 

 

- 

- 

 

- 

 

18,000 

 

5,100 

 

6,120 

 

18,000 

 
 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                           133 
 

 ลงช่ือ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางอรทัย  เกิดภิบาล)                 
      รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 

 
ลงช่ือ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ       
     (นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์)       
        ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 

 
 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

รวมกิจกรรม 2.3 15,000 11,220 18,000 44,220 

กิจกรรมท่ี 3   

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเอกสารสรุปผล

การดำเนินงาน ( คณะทำงาน 12 คน) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 12 คนๆ ละ 2 มื้อ 

    มื้อละ 50 บาท  (12คน*2มื้อ*50บาท) 

 - ค่าอาหารกลางวัน 12 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 120 บาท  

   (12คน*3มื้อ*120บาท) 

 -ค่าวัสดุ/เอกสาร  

  (เอกสารเผยแพร่ผลงาน/เอกสารรายงานผลการ

ดำเนินงาน ) 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

1,200 

 

1,440 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

22,120 

 

 

 

1,200 

 

1,440 

 

22,120 

 

 

รวมกิจกรรม 3.1  - 2,640 22,120 24,760 

รวมทุกกิจกรรม 15,000 22,880 44,120 82,000 

  
      ลงช่ือ....................... ..............ผู้เสนอโครงการ                         
        (นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ)                        
     ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา           
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
ท่ี วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1   1  กรกฎาคม 2564 ขออนุมัติโครงการ จริยา 

2 14 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการดำเนินงาน  

จริยา และคณะทำงาน 

3 22 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะทำงานประกวด

นวัตกรรม 

จริยา และคณะทำงาน 

3 9 – 10 สิงหาคม 2564 รับสมัคร นวัตกรรมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 

จริยา และคณะทำงาน 

4 16 – 18 สิงหาคม 2564 การประกวดนวัตกรรมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายเสพติดใน

สถานศึกษา 

จริยา และคณะทำงาน 

5 23 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะทำงานจัดทำ

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 

จริยา และคณะทำงาน 

6 31  สิงหาคม 2564 รายงานผลการ0ดำเนินงาน จริยา 
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คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ท่ี  269 /2564 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะทำงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
--------------------------------- 

     ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) และสำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะ

หน่วยงานกำหนดนโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา  

ยาเสพติดของประเทศ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.256 4 เพื ่อให้

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพื ่อให้

หน่วยงานนำแผนงานไปใช้เป็นกรอบในการขับเคลื ่อนงานประกอบด้วย 5 มาตรการ 9 แนวทาง 26 แผนงาน  

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่ อนมาตรการป้องกันยาเสพติด แนว

ทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม แผนงานสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติด ซึ่งมีเป้าหมายลดประชากรวัยเสี่ยง (ช่วงอายุ 15 –24 ปี) ท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด        

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาคที่ขับเคลื่อนและประสานงานการศึกษา

ภายในพื้นที่จังหวัดตรัง จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและผลักดันให้หน่วยงานทางการศึกษา

และสถานศึกษาในจังหวัดร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

นโยบายของหน่วยงานหลัก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานและมีกระบวนการดำเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม

และยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื ่อให้

สถานศึกษาได้คิดสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานท่ีแก้ปัญหายาเสพติดและสามารถลดนักเรียน/นักศึกษา

กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน  จึงขอแต่งต้ังคณะทำงาน ดังนี้ 

     1. คณะทำงานอำนวยการ  ประกอบด้วย  
  1.1 นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์    ประธานคณะทำงาน 

     ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
1.2 นางอรทัย เกิดภิบาล     รองประธานคณะทำงาน 
     รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
1.3 นางเสาวลักษณ์ ทองย้อย    คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.ตรัง 
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1.4 นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน     คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ตรัง 
1.5 นางกนกวรรณ  ศรีเพ็ญ      คณะทำงาน 
     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.ตรัง 
1.6 นางจุฑารัตน์ เล็กมาก      คณะทำงาน 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการนโยบายและแผน ศธจ.ตรัง 
1.7 นางผกาอุษา สุนทรนนท์     คณะทำงาน 
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี 
     ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ศธจ.ตรัง 
1.8 นายธีระพล ดำทอง      คณะทำงาน 
     นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าท่ี 
     ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศธจ.ตรัง 
1.9 นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ     คณะทำงานและ 
     ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.ตรัง   เลขานุการ 
1.10 นายประภาศ ขำแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศธจ.ตรัง  คณะทำงานและ 

          ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ดังนี้ 
1. เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ 
2. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
3. แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการ 
4. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 
2. คณะทำงาน โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

  2.1 นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์    ประธานคณะทำงาน 
     ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
2.2 นางอรทัย เกิดภิบาล     รองประธานคณะทำงาน 
     รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
2.3 นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน    คณะทำงาน 
     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ตรัง 
2.4 นางสุจิรา  ณ พัทลุง                  คณะทำงาน    
     ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง 
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2.5 นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน    คณะทำงาน    

 ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง 
2.6 นางฉวีวรรณ  ศิลปะ     คณะทำงาน 
     ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง 
2.7 นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย    คณะทำงาน 
     ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง 
2.8 นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์    คณะทำงาน 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศธจ.ตรัง 
2.9 นายจีระยุทธ  กังแฮ     คณะทำงาน 

 พนักงานจ้างเหมา    ศธจ.ตรัง   
2.10 นางปริศรา  โออินทร์     คณะทำงาน 

 พนักงานจ้างเหมา    ศธจ.ตรัง       
2.11 นายขรรค์ชัย  สงเหมือน    คณะทำงาน 

  พนักงานจ้างเหมา     ศธจ.ตรัง       
2.12 นายศิริพงษ์  ศิริรวม     คณะทำงาน 

   พนักงานจ้างเหมา ศธจ.ตรัง       
2.13 นางสาวจริยา  เนียมสวสัด์ิ       คณะทำงานและเลขานุการ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.ตรัง 
2.14 นายประภาศ  ขำแก้ว              คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศธจ.ตรัง        
มีหน้าที ่ดังนี้ 
1. ร่างกรอบการประกวดนวัตกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. ร่างหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. ร่างเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษา 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/การรับสมัคร/อื่นๆ ผ่านสื่อต่างๆ  

เช่น เว็บไซต์สำนักงาน Facebook  สำนักงาน Line กลุ่ม 
5. จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมคณะทำงานการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
6. รวบรวมเอกสารผลงานของผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่และ 

เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
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7. บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม เช่น จัดห้องประชุม เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
ห้องประชุม บริการอาหารและเครื่องด่ืม  

8. อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
    ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันท่ี  13   กรกฎาคม พ.ศ.2564 

                 

          

    (นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์) 
       ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

คณะทำงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วันท่ี  14  กรกฎาคม 2564    เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมปิยมิตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.30 น. ประธานเปิดการประชุม มอบนโยบายการดำเนนิงานเพื่อสร้างความเข้าใจแก่

คณะทำงานโครงการ 
09.30 – 10.30 น. การชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานโครงการ 

-คณะทำงานโครงการและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
-ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับผิดชอบโครงการ 
-กรอบการดำเนินงานโครงการ 
-กรอบการประกวดผลงานนวัตกรรม 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
10.45 – 12.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
-(ร่าง) กรอบการดำเนินงานประกวด 
-(ร่าง) หลักเกณฑ์การประกวดผลงานนวัตกรรม 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (ต่อ) 
-(ร่าง) กรอบการดำเนินงานประกวด 
-(ร่าง) หลักเกณฑ์การประกวดผลงานนวัตกรรม 

14.30 – 15.30 น. -(ร่าง) รูปแบบเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานนวัตกรรม 
15.30 – 15.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
16.00 – 16.30 น. สรุป  

-(ร่าง) กรอบการดำเนินงานประกวด 
-(ร่าง) หลักเกณฑ์การประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
-(ร่าง) รูปแบบเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรม 
ปิดการประชุม 

หมายเหตุ  ตารางกำหนดการอาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะทำงานประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
--------------------------------- 

ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม อัน
จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ควบคู่กับการสร้าง
ความตระหนักด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา และการสร้างความตระหนักของชุมชนรอบสถานศึกษาเพื่อให้ความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น เพื่อให้การตัดสินการประกวดนวัตกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตุประสงค์ จึงแต่งต้ัง

คณะทำงานประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีองค์ประกอบและอำนาจ

หน้าท่ี ดังนี้ 

1. คณะทำงานอำนวยการและประสานงาน  การประกวดนวัตกรรมการ  ประกอบด้วย  

1.1 นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์    ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานคณะทำงาน 

1.2 นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รองประธาน
คณะทำงาน 

1.3 นายมนทิพย์  ทรงกิติพิศาล ข้าราชการบำนาญ  คณะทำงาน 

1.4 นายสายัณห์  ฉินนานนท์ ข้าราชการบำนาญ  คณะทำงาน 

1.5 นางศิลา  สงอาจินต์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ                      
เทศบาลนครตรัง                   

คณะทำงาน 

1.6 นายสุพัฒน์ ธนูศิลป์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลศรีวิชัย ประจำวิทยา
เขตตรัง 

คณะทำงาน 
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1.7 นายชูเกียรติ คันฉ่อง ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง คณะทำงาน 

1.8 นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล ศธจ.ตรัง       

คณะทำงาน 

1.9 นางสุจิรา  ณ พัทลุง    ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง       คณะทำงาน    

1.10 นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน    

1.11 นางฉวีวรรณ  ศิลปะ ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง  คณะทำงาน 

1.12 นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 

1.13 นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ศธจ.ตรัง 

คณะทำงาน 

1.14 นายจีรยุทธ  กังแฮ พนักงานจ้างเหมา ศธจ.ตรัง   คณะทำงาน 

1.15 นางปริศรา  โออินทร์ พนักงานจ้างเหมา ศธจ.ตรัง   คณะทำงาน 

1.16 นายขรรค์ชัย  สงเหมือน พนักงานจ้างเหมา ศธจ.ตรัง   คณะทำงาน 

1.17 นายศิริพงษ์  ศิริรวม พนักงานจ้างเหมา  ศธจ.ตรัง   คณะทำงาน 

1.18 นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
การศึกษา ศธจ.ตรัง 

คณะทำงานและ
เลขานุการ 

1.19 นายประภาศ  ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
ศธจ.ตรัง 

คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. พิจารณาและกำหนดขั้นตอนการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา 
2. พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษา 
3. พิจารณาเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษา 
4. จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมคณะทำงานประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ข 

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
5. จัดเตรียมเอกสาร แยกประเภทเอกสาร เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน 

นวัตกรรม 
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6. ประสานงาน บริการ และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม เช่น จัดห้องประชุม เตรียม 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องประชุม บริการอาหารและเครื่องด่ืม  

7. อื่นๆ ได้รับมอบหมาย 

2.  กรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานนวัตกรรม   ประกอบด้วย 

2.1 นายมนทิพย์  ทรงกิติพิศาล ข้าราชการบำนาญ  ประธานกรรมการ 

2.2 นายสายัณห์  ฉินนานนท์ ข้าราชการบำนาญ  กรรมการ 

2.3 นางศิลา  สงอาจินต์  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ                
เทศบาลนครตรัง 

กรรมการ 

2.4 นายสุพัฒน์ ธนูศิลป์  อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  ประจำวิทยา
เขตตรัง 

กรรมการ 

2.5 นายชูเกียรติ คันฉ่อง ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการ 

2.6 นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
การศึกษา ศธจ.ตรัง 

เลขานุการ 

2.7 นางสุจิรา ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.8 นางฉวีวรรณ  ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.9 นางสาวอังคณา  สมประสงค์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ ศธจ.ตรัง  

ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.10 นางปริศรา  โออินทร์          พนักงานจ้างเหมา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. พิจารณาผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจากคลิปวีดีโอ

นำเสนอผลงาน และจากเล่มเอกสารผลงาน ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2. ให้คะแนนการตัดสินในตารางที ่กำหนดด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3. สรุปผลการประกวดนวัตกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
4. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. คณะทำงานรับสมัครเอกสารผลงานนวัตกรรม   ประกอบด้วย 

3.1 นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ    ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
การศึกษา ศธจ.ตรัง 

ประธานคณะทำงาน 

3.2 นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์ น ักว ิ เคราะห ์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ศธจ.ตรัง 

คณะทำงาน 

3.3 นางปริศรา  โออินทร์ พนักงานจ้างเหมา    ศธจ.ตรัง   คณะทำงาน 

3.4 นายศิริพงษ์  ศิริรวม พนักงานจ้างเหมา     ศธจ.ตรัง   คณะทำงาน 

3.5 นายประภาศ  ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
ศธจ.ตรัง 

คณะทำงานและ
เลขานุการ 

      มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. รับสมัครผลงานนวัตกรรม ในช่วงเวลาท่ีประกาศไว้ 
2. ตรวจเอกสารในเบ้ืองต้น และสรุปจำนวนผลงาน โดยแยกเป็นประเภท 
3. รวบรวมเอกสารผลงานให้คณะทำงานตรวจสอบเอกสาร 
4. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

5. คณะทำงานตรวจเอกสารผลงานนวัตกรรม    ประกอบด้วย  

5.1 นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานคณะทำงาน 

5.2 นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน ผู ้อำนวยการกลุ ่มน ิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผล ศธจ.ตรัง       

คณะทำงาน 

5.3 นางสุจิรา  ณ พัทลุง    ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง       คณะทำงาน    

5.4 นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน    

5.5 นางฉวีวรรณ  ศิลปะ ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง  คณะทำงาน 

5.6 นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 

5.7 นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา      
ศธจ.ตรัง 

    คณะทำงานและ        
เลขานุการ 
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 มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. รับเอกสารผลงานจากคณะทำงานรับสมัครผลงานนวัตกรรม 
2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารผลงานตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3. จัดแยกประเภทของผลงาน และสรุปผลการตรวจเอกสารผลงาน 
4. อื่นๆท่ี ได้รับมอบหมาย 

ขอให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง ณ  วันท่ี  21  กรกฎาคม พ.ศ.2564 

                          

    (นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์) 
       ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 
เรื่อง ผลการพิจารณานวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-------------------------------- 

 ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดงานประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื ่อให้สถานศึกษาได้คิดสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่สามารถ
แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทำให้สามารถลดจำนวนนักเรียน/นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
สถานศึกษาได้อย่างย่ังยืน และให้สถานศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติที่ดำเนินการ
สำเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ต่อไป น้ัน  

 บัดน้ี การพิจารณาผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีเข้ารับการ
พิจารณาตัดสินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณา ดังน้ี 

 กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา 
รางวัล เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 

รางวัลชนะเลิศ นางธิดา  วนาสุวรรณวณิชโรงเรียน
บ้านทุ่งค่าย 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วย 
“BANTUNG MODEL” 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

นางสาวพนัชกร  หูเขียว 
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 

การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้เรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ 3 ร่วมคุณธรรมเพ่ือเสริมสร้างนักเรยีน ดี 
เก่ง สุข ของโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

นางสาวไซเด๊าะ  เอียดวารี 
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 

แสงธรรม นำชวีิต สร้างภูมคิุ้มกัน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติด โดยใช้รูปแบบ BKK FINE MODEL 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 3 

โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 
"วัดทุ่งหวัง" 

ปุ๋ยอินทรีย์เปลี่ยนวิถีเด็กทุ่งหวัง ด้วยรูปแบบ MTW  
สู่โรงเรียนสีขาว 

รางวัลชมเชย นางสุพัตรา  เพิ่มเพ็ชร์โรงเรียนบ้าน
บกหัก 

6 มิติ BOKHUK MODEL สู่สถานศึกษาสีขาวปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข 

รางวัลชมเชย นางสาวปิยธิดา  ไหมการ 
โรงเรียนวัดไม้ฝาด 

3 รั้วล้อมบ้าน ผา่นเขตการปกครอง 

รางวัลชมเชย นายวรัตน์  หูเขียว 
โรงเรียนบ้านแหลมสอม 

การพัฒนาสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้วย
นวัตกรรม LAEMSOM MODEL 
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รางวัล เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 

รางวัลชมเชย นายเวชยันต์  สรรพเศียร 
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 

TO BE คุณธรรมสู่โรงเรียน โดยใช้รูปแบบ MORAL TO BE 

รางวัลชมเชย นางสาวจีรภา  อ่อนช่วย 
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 

24 hour care network (เครือข่ายดูแล 24 ชั่วโมง) ยกกำลงั 2 

รางวัลเขา้ร่วม นางสุรีรัตน์  ม่าเหล็ม 
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม 
“NYM STAR MODEL” 

กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย  
รางวัล เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 

รางวัลชนะเลิศ นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

สถานศึกษาสขีาวเสริมสร้างคนดี มีภูมิคุ้มกัน ร่วมแก้ไขปัญหายา
เสพติด ด้วยรูปแบบ STRONG MODEL 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

นางสาวปิยชาติ  ผูกจิตต์ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย
ใช้ “4G MODEL” 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

นายอับดุลวาฮับ  ชุมสาแหละ 
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ
เบญจภาค ี

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 3 

นายสมภพ  พรั่งพร้อมสกุล 
โรงเรียนกันตังพิทยากร 

THE  ANCHOR  MODEL  สมอเรือยึดใจ  
เด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นยา 

รางวัลชมเชย นางเนตรชนก  แก้วดำ 
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 

“To Be The Winner By 3ร 2ก” หนังตะลุง 
มีชีวิต พิชิตควันบุหรี ่

รางวัลชมเชย นายคมสัน  นวลใย 
โรงเรียนบางดีวิทยาคม 

นวัตกรรมโครงการเริ่มชีวิตใหม่ ละ เลิก ยาเสพติด 

รางวัลชมเชย นายชัยวุฒิ  ยอดสง่า 
โรงเรียนย่านตาขาว 
รัฐชนูปถัมภ ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วย
กระบวนการโครงการสถานศึกษาสขีาวปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข รูปแบบ “YANTAKAO Model” 

 กลุ่ม 3 ระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา 
รางวัล เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 

- - - 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
   ประกาศ ณ วันที่  25  สิงหาคม พ.ศ.2564 

                            
      (นายปราโมทย์  เก่ียวพันธ์) 
        ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 
การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 “นวัตกรรม”  หมายถึง  ความคิด การปฏิบัติ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็น
การพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น  เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้
การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ท้ังยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
 
ขอบข่ายนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  หมายถึง  ความคิด การปฏิบัติ หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน  หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลง  ประยุกต์ใช้มาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว
อย่างมีจรรยาบรรณ ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ให้มีระบบการปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด สามารถลดจำนวนนักเรียนนักศึกษากลุ่มเส่ียง หรือกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดในสถานศึกษา เป็นท่ี
ยอมรับ และมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน   

 กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา (อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๖)  หมายถึง  
สถานศึกษาในระบบที่จัดการเรียนการสอนระดับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 -ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 3  หรือช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ (ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ 
ตอนปลาย) ทุกสังกัดท่ีทำการสอนในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 

 กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 / ม.ต้น /ม.ปลาย)  หมายถึง  สถานศึกษาใน
ระบบที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือ จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
อาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) ทุกสังกัดที่อยู่ในพื้นท่ี
จังหวัดตรัง 

 กลุ่ม 3 ระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา ทุกสังกัดท่ีอยู่
ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 

รายละเอียดการประกวดนวัตกรรม 
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วิธีการคัดเลือก 
ผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ผู้เสนอผลงานนวัตกรรมฯ   มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาทุกสังกัด 

ท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 
5. ผลงานท่ีเสนอ  ต้องไม่ใช่ผลงาน  ท่ีมีลักษณะ  ดังนี ้

5.1  ผลงานท่ีเสนอขอหรือได้รับอนุมัติให้จบการศึกษา  
5.2  ผลงานท่ีคัดลอกมาจากผู้อื่น 

6. เป็นผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ท่ีใช้ปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

แล้วเกิดผลอย่างชัดเจน ประสบความสำเร็จจากกระบวนการปฏิบัติงาน  มีการปรับปรุง  พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง  
เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2563) 
 
วิธีการส่งผลงาน 

3. ส่งผลงานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง  ระหว่างวันท่ี 9 – 10 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 –  
16.30 น. ณ ห้องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (ช้ัน2)  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

4. เอกสารผลงานท่ีต้องส่ง  
4.1 เล่มเอกสารผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 6 

เล่ม   
เนื้อหาในรูปเล่มเอกสาร ไม่เกิน 40 หน้ากระดาษ A4  (นับต้ังแต่ปกหน้า-ปกหลัง) รูปแบบเอกสารเป็นไปตามท่ี
กำหนด ดังนี้ 

 ปกหน้า 
 ใบสมัคร 
 คำนำ 
 สารบัญ 
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 ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม   
                  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

 กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
        ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ 
        ปัจจัยความสำเร็จ 
        บทเรียนท่ีได้รับ 
        การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัล  
       การขยายผล หรือ ประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม  

 อ้างอิง / บรรณานุกรม 
 ภาคผนวก 
 ประวัติเจ้าของผลงาน 
 ปกหลัง 

4.2 เอกสาร บทสรุปผลงาน  ไม่เกิน 3 แผ่นหน้ากระดาษ A4   จำนวน 6 ชุด  (เย็บมุมกระดาษ)  
 ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีนำเสนอ 

                  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
 กระบวนการผลิตผลงาน  หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 

        ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์  และประโยชน์ท่ีได้รับ 
        ปัจจัยความสำเร็จ 
        บทเรียนท่ีได้รับ 
        การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัล  
       การขยายผล หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม  

4.3 คลิปวีดีโอการนำเสนอผลงาน (ประเภทไฟล์ MP4)  ตามลำดับขั้นตอนในเล่มเอกสาร ความ
ยาว  

ไม่เกิน 10 นาที   (คณะกรรมการพิจารณาผลงานจากคลิปวีดีโอ และเล่มเอกสารผลงานเท่านั้น) 
4.4 ไฟล์เอกสารผลงาน (ข้อ 2.1) ไฟล์เอกสารบทสรุปผลงาน (ข้อ 2.2)  บันทึกเป็นไฟล์ Ms-

word และ 
ไฟล์คลิปวิดีโอการนำเสนอผลงาน (ข้อ 2.3)  บันทึกเป็นไฟล์ MP4  ท้ัง 3 ไฟล์   ใส่ USB  

5. ประเภทผลงาน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
5.1 กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา - ขยายโอกาสทางการศึกษา (อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น/

ปลาย) 
5.2 กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 /ม.ต้น /ม.ปลาย) 
5.3 กลุ่ม 3 ระดับอาชีวศึกษา – ระดับอดุมศึกษา 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                           150 
 

6. การพิจารณาผลงาน แบ่งเป็นกลุ่ม 
6.1 วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 ระดับประถมศึกษา – ขยายโอกาสทางการศึกษา (อนุบาล – 

มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย) 
6.2 วันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ระดับมัธยมศึกษา/ม.ต้น/ม.ปลาย 
6.3 วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 ระดับอาชีวศึกษา – ระดับอุดมศึกษา 

7. กรณีเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ตรวจสอบเอกสารผลงานไม่เป็นไปตามท่ีประกาศใหถ้ือว่าผลงานไม่
สมบูรณ์ และ 

ไม่นำเข้าพิจารณา  
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละกลุ่มถือเป็นที่ส้ินสุด 
9. ผลงานท่ีส่งประกวดทุกผลงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
10. ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
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หลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 

 
หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน   
10. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม    9 คะแนน   
11. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน     6 คะแนน    
12. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน    18 คะแนน   
13. ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ    21 คะแนน  
14. ปัจจัยความสำเร็จ      3 คะแนน 
15. บทเรียนท่ีได้รับ      6 คะแนน 
16. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัล    9 คะแนน 
17. การขยายผล หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม     18 คะแนน 
18. การนำเสนอผลงาน       10 คะแนน 
 
หลักเกณฑ์การตัดสิน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจำแนก ดังนี้ 
7. รางวัลชนะเลิศ      จำนวน 1 รางวัล    
8. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   จำนวน 1 รางวัล    
9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล     
10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  จำนวน 1 รางวัล     
11. รางวัลชมเชย     จำนวน 5 รางวัล    
12. เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด      
 
รางวัล 
4. รางวัลชนะเลิศ  โล่รางวัล และเกียรติบัตร  
5. รางวัลรองชนะเลิศ โล่รางวัล และเกียรติบัตร  
6. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร  



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                           152 
 

 

ใบสมัคร 
การประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 

1. ช่ือ ผลงานนวัตกรรม...................................................................................................................... 
 

2. ช่ือเจ้าของผลงาน  นาย/นาง/นางสาว ......................................นามสกุล............................................. 
    ตำแหน่ง.......................................................สถานศึกษา............................................................... 

ตำบล............................................................อำเภอ..........................................................จังหวัดตรัง 
    สังกัด........................................................โทรศัพท์(สถานศึกษา)......................................................... 

โทรศัพท์(เจ้าของผลงาน).............................................................................................................. 
E-m.......................................................ID Line.............................................................................. 
 

3. ส่งผลงานประกวด   
 กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา (อนุบาล – มัธยมศึกษา

ตอนต้น/ปลาย) 
   กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 / ม.ต้น / ม.ปลาย) 

   กลุ่ม 3 ระดับอาชีวศึกษา – ระดับอุดมศึกษา 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงาน.........................................................................ท่ีส่งเข้าประกวด
นวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เป็นผลงานของข้าพเจ้า  และได้ใช้ปฏิบัติใน
สถานศึกษา  เมื่อปีการศึกษา .............................................. 
 
      ลงช่ือ.....................................................เจ้าของผลงาน 
            (....................................................) 
      ตำแหน่ง................................................. 
       วันท่ี...............สิงหาคม พ.ศ.2564 
  
      ลงช่ือ.....................................................ผู้รับรอง 
            (....................................................) 
      ตำแหน่ง   ผู้บริหารสถานศึกษา 
       วันท่ี...............สิงหาคม พ.ศ.2564 
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หัวข้อประเด็นการนำเสนอ 

ผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 
1. ช่ือผลงาน............................................................................................................................................ 
2. ช่ือเจ้าของผลงาน  นาย/นาง/นางสาว ............................................นามสกุล........................................ 
    ตำแหน่ง...............................................สถานศึกษา...................................................................................... 
    ตำบล...................................................อำเภอ...........................................................................จังหวัดตรัง 
    สังกัด.................................................โทรศัพท์(สถานศึกษา)................................................................... 
    โทรศัพท์................................................................. 
    E-mail...............................................ID Line.......................................................................... 
3. ส่งผลงานประกวด   กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส (อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย) 
          กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6/ม.ต้น /ม.ปลาย) 

            กลุ่ม 3 ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 
4. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมท่ีนำเสนอ    
   ...................................................................................................................................................................... 
5. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน    
   ...................................................................................................................................................................... 
6. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน    
   ...................................................................................................................................................................... 
7. ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ     
   ..................................................................................................................................................................... 
8. ปัจจัยความสำเร็จ  
    .................................................................................................................................................................... 
9. บทเรียนท่ีได้รับ 
   .................................................................................................................................................................... 
10. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัล     
........................................................................................................................................................................ 
11. การขยายผล หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม    
   ................................................................................................................................................................... 
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รายละเอียดการนำเสนอ 

ผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 
ประเด็นการนำเสนอ รายละเอียดการนำเสนอ 

1. ความสำคัญของผลงาน       
    นวัตกรรม 

เหตุผลความจำเป็น  ปัญหาหรือความต้องการ  แนวคิดหลักการ ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องในการออกแบบผลงานนวัตกรรม 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
    ของการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานอย่างชดัเจน  สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการจำเป็น 

3. กระบวนผลิตผลงาน หรือ 
   ข้ันตอนการดำเนินงาน 

กระบวนการหรือวิธีการในการผลิต การนำไปใช้ และการพัฒนาผลงาน
นวัตกรรม โดยมีข้ันตอนต่อเนื่องเชื่อมโยง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4. ผลการดำเนินการผลลัพธ์ และ
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ผลสำเร็จของการดำเนินงานท่ีเกิดจากการนำไปประยุกต์ใช้  คุณค่าของ
ผลงานนวัตกรรม ท่ีส่งผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  และประโยชน์ท่ีได้รับจากผลงานนวัตกรรม  

5. ปัจจัยความสำเร็จ วิธีการท่ีช่วยทำให้งานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพของผลงานนวัตกรรม 
 

6. บทเรียนท่ีได้รับ ข้อสรุป ข้อค้นพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อควรระวังและแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง ท่ีเป็นแนวทางในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ หรือดำเนินการให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งข้ึน 

7. การเผยแพร่ / การได้รับการ 
    ยอมรับ / รางวัล   

ร่องรอย  หลักฐาน  การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานนวัตกรรม  
การยกย่องชมเชย  รวมท้ังรางวัลท่ีได้รับ   

8. การขยายผล หรือประยุกต์ใช้
ผลงานนวัตกรรม    

วิธีการหรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน รวมท้ังการ
เรียนรู้เพื่อการต่อยอด  หรือการขยายผล  และสร้างเครือข่ายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

9. การนำเสนอผลงาน การนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอเป็นข้ันตอนได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม 
ทุกประเด็น  มีเอกสารหลักฐานประกอบการนำเสนอท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กนั 
 

หมายเหตุ  1. ผู้ที่เสนอผลงานจัดทำข้อมูลสรุปตามรายการประเด็นพิจารณาให้ครบ ทั้ง ๘ รายการ  
       ไม่เกิน 40 หน้ากระดาษ A4  (นับต้ังแต่ปกหน้า-ปกหลัง) และพิมพ์ด้วยอักษร Th Saraban  
       ขนาด 16 พอยต์ 

    2. เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2563) 
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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1. ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่นำเสนอ   (9 คะแนน) 
1.1 ความเป็นมาและ 
     ความสำคัญ 

2 ระดับ 3 สภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็นของสิ่งท่ีจะ
พัฒนาได้ชัดเจน   มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และมี
หลักฐานอ้างอิง 

  ระดับ 2 สภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็นของสิ่งท่ีจะ
พัฒนาได้ชัดเจน   มีการจัดลำดับความสำคัญ 

  ระดับ 1 สภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็นของสิ่งท่ีจะ
พัฒนาได้ชัดเจน   

1.2 แนวทางการ      
     แก้ปัญหา 

1 ระดับ 3 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการ
ออกแบบผลงานท่ีสัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งท่ีจะพฒันาและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   หน่วยงาน 
สถานศึกษา  และชุมชน 

  ระดับ 2 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการ
ออกแบบผลงานท่ีสัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งท่ีจะพฒันาและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสถานศึกษา 

  ระดับ 1 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการ
ออกแบบผลงานท่ีสัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งท่ีจะพฒันาและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน      (6 คะแนน) 
2.1 การกำหนด 
     วัตถุประสงค์และ 
     เป้าหมาย 

2 ระดับ 3 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานได้ชัดเจน
เป็นรูปธรรมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน  รวมท้ัง
ส่งผลในภาพกว้าง 

  ระดับ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานได้ชัดเจน
เป็นรูปธรรมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน 

  ระดับ 1 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานได้ชัดเจน
เป็นรูปธรรมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา  
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3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน   (18 คะแนน) 
3.1 การออกแบบ     
     ผลงานนวัตกรรม  
     หรือแนวปฏิบัติ 

2 ระดับ 3 ออกแบบผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับ สามารถ
ใช้อ้างอิงได้ นำมาเป็นพืน้ฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ และ
ทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 

  ระดับ 2 ออกแบบผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับ นำมา
เป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกัน 

  ระดับ 1 ออกแบบผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับ และ
นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้  

3.2 การดำเนินงาน 
     ตามกิจกรรม 

1 
 

ระดับ 3 ดำเนินการตามกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ทุกข้ันตอน  รวมท้ังมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  ระดับ 2 ดำเนินการตามกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ทุกข้ันตอน  รวมท้ังมีการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ระดับ 1 ดำเนินการตามกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ทุกข้ันตอน   
3.3 ประสิทธิภาพของ    
     การดำเนินงาน 
 

2 
 

ระดับ 3 มีการดำเนินงานท่ีปรากฏชัดเจน   เป็นลำดับข้ันตอน  สามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง   มีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่  ท่ีส่งผลต่อ
เป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

  ระดับ 2 มีการดำเนินงานท่ีปรากฏชัดเจน เป็นลำดับข้ันตอน  สามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ 

  ระดับ 1 มีการดำเนินงานท่ีปรากฏชัดเจน  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  
3.4 การใช้ทรัพยากร 1 ระดับ 3 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา 
  ระดับ 2 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา 
  ระดับ 1 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
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4. ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ    (21 คะแนน) 
4.1 ผลท่ีเกิดตาม      
     วัตถุประสงค์ 

2 
 

ระดับ 3 ผลการปฏิบัติตามภารกิจท่ีออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทุกข้อ  โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

  ระดับ 2 ผลการปฏิบัติตามภารกิจท่ีออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในบางข้อ  โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

  ระดับ 1 ผลการปฏิบัติตามภารกิจท่ีออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในบางข้อ  โดยไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 3 ระดับ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน  โดยมีข้อมูลทุกส่วน
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 

  ระดับ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตรงตามจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลเพียง
บางส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 

  ระดับ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเพียงบางส่วน  โดยมีข้อมูลแสดงให้
เห็นการเปลี่ยนแปลง  

4.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ 2 ระดับ 3 กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ก่อให้เกิดประสบการณ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกันท้ัง
โรงเรียน 

  ระดับ 2 กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ก่อให้เกิดประสบการณ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกันเฉพาะ
กลุ่ม 

  ระดับ 1 กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ก่อให้เกิดประสบการณ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกันเฉพาะ
บุคคล 
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5. ปัจจัยความสำเร็จ                (3 คะแนน) 
5.1 สิ่งท่ีช่วยให้งาน        
     ประสบผลสำเร็จ 

1 ระดับ 3 ปัจจัยความสำเร็จท่ีนำเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นผลงานมาจากการมสี่วนร่วมของผู้เกีย่วข้องกับ
การปฏิบัติงาน โดยมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  ระดับ 2 ปัจจัยความสำเร็จท่ีนำเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานโดยมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

  ระดับ 1 ปัจจัยความสำเร็จท่ีนำเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานโดยมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

6. บทเรียนที่ได้รับ                    (6 คะแนน) 
6.1 การระบุข้อมูลท่ี   
     ได้รับจากการผลิต 
     และการนำผลงาน      
     ไปใช้ 

2 ระดับ 3 มีข้อสรุปท่ีเป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานท่ีนำเสนอ มีการ
แสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในการนำผลงาน
ไปประยุกต์ใช้ มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา เพิ่มเติมให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งข้ึน 

  ระดับ 2 มีข้อสรุปท่ีเป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานท่ีนำเสนอ มีการ
แสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในการนำผลงาน
ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

  ระดับ 1 มีข้อสรุปท่ีเป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานท่ีนำเสนอ มีการ
แสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

7.  การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัล       (9 คะแนน) 
7.1 การเผยแพร่ 2 ระดับ 3 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่   มีการนำไปใช้ ท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
  ระดับ 2 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่   มีการนำไปใช้ ท้ังภายใน

สถานศึกษา 
  ระดับ 1 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่   มีการนำไปใช้ เฉพาะกลุ่ม 
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7.2 การได้รับการ      1 ระดับ 3 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศ   หรือระดับภาค 
     ยอมรับ / รางวัล  ระดับ 2 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด   หรือระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
  ระดับ 1 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับกลุ่มโรงเรียน   หรือระดับ

โรงเรียน 
8. การขยายผล  ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม     (18 คะแนน) 
8.1 การแลกเปลี่ยน 
     เรียนรู้จากการถอด 
     บทเรียน 

2 ระดับ 3 มีการถอดบทเรียน  ท่ีนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างชัดเจน และ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาได้จริง  และประสบผลสำเร็จ 

  ระดับ 2 มีการถอดบทเรียน  ท่ีนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างชัดเจน และ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาได้จริง   

  ระดับ 1 มีการถอดบทเรียน  ท่ีนำไปสู่การแก้ปัญหา และ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาได้จริง   

8.2 การเรียนรู้เพื่อการ        
     ต่อยอดและขยาย 
     ผล 
 

4 ระดับ 3 มีการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาโดยปรับใช้ให้ดีข้ึน  
มีเครือข่ายท้ังในและนอกสถานศึกษา มากกว่า 5 เครือข่าย 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

  ระดับ 2 มีการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา  มีเครือข่ายท้ังในและนอก
สถานศึกษา จำนวน 3-5 เครือข่าย ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

  ระดับ 1 มีการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา  มีเครือข่ายท้ังในและนอก
สถานศึกษา น้อยกว่า 3 เครือข่าย ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
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รายการพิจารณา น้ำหนัก 

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

9. การนำเสนอผลงาน                (10 คะแนน) 
   9.1 การนำเสนอ 2.5 ระดับ 4 มีการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอเป็นข้ันตอนได้อย่างชัดเจน 

ครอบคลุมทุกประเด็น    มีเอกสารหลักฐานประกอบการ
นำเสนอท่ีสอดคล้องสัมพนัธ์กัน 

 ระดับ 3 มีการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอเป็นข้ันตอนได้อย่างชัดเจน 
ครอบคลุมบางประเด็น    มีเอกสารหลักฐานประกอบการ
นำเสนอท่ีสอดคล้องสัมพนัธ์กัน 

 ระดับ 2 มีการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอเป็นข้ันตอน ครอบคลุมบาง
ประเด็น    มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนำเสนอท่ีสอดคล้อง
สัมพันธ์กนั 

 ระดับ 1 มีการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอแต่ไม่เป็นข้ันตอน   
มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนำเสนอท่ีไม่สมบูรณ์ 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม    (9 คะแนน) 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน     (6 คะแนน) 
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดำเนนิงาน    (18 คะแนน) 
4. ผลการดำเนนิงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ     (21 คะแนน) 
5. ปัจจัยความสำเร็จ      (3 คะแนน) 
6. บทเรียนท่ีได้รับ      (6 คะแนน) 
7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัล          (9 คะแนน) 
8. การขยายผล หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม     (18 คะแนน) 
9. การนำเสนอผลงาน       (10 คะแนน) 

 
 
 

 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                           161 
 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
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กำหนดการ 
จัดงานประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันท่ี 16  -  18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง   และ  ระบบ Google Meet 
 

วันที ่16 สิงหาคม 2564       

 
 

08.00 – 08.30 น. ผู้เข้าร่วมงาน เข้าระบบ Google Meet  
08.30 – 09.00 น. ซักซ้อมความเข้าใจในการร่วมงาน และข้ันตอนการจดังานออนไลน์ 
09.00 น. ประธาน คณะกรรมการ และคณะทำงาน พร้อมกันท่ีห้องประชุม 
 ผู้ดำเนินการ เชิญผู้จัดงาน นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

กล่าวรายงาน 
 ผู้ดำเนินการ  เชิญประธานพิธีเปิด นายปราโมทย์ เกีย่วพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง            

กล่าวเปิดงาน 
 ผู้ดำเนินการ แนะนำคณะกรรมการ 
 ผู้ดำเนินการ  เชิญผู้จัดงาน นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

ชี้แจงข้ันตอนการดำเนนิงาน เกณฑ์การตัดสิน และเกณฑ์การให้คะแนน 
 ผู้ดำเนินการ เชิญผู้ส่งผลงานแนะนำตัว (ชื่อ - สกุล   และชื่อผลงาน) 
 ผู้ดำเนินการ เชิญประธานคณะกรรมการตัดสินผลงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและผูส้่งผล

งาน 
 ผู้ดำเนินการ เชิญประธาน และคณะกรรมการชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
10.00 น. ผู้ดำเนินการ  เชิญทุกท่านเข้าสู่การประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด การประกวดผลงานวัตกรรมการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   (ผู้ส่งผลงาน
นวัตกรรมฯ จำนวน 17 ผลงาน นำเสนอผลงานตามลำดับท่ีส่งผลงาน)  
นำเสนอโดยคลิปวีดีโอ 10 นาที  กรรมการ ถามคำถาม 2 ข้อ  และกรรมการ Comment 
1 คน 

 ประเภท กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา / มต้น / ม.ปลาย 
 ลำดับที่ 1 ผลงานชื่อ นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

              โดยใช้ “4G MODEL” 
 ลำดับที่ 2 ผลงานชื่อ นวัตกรรมโครงการเร่ิมชีวิตใหม่ ละ เลิก ยาเสพติด 
 ลำดับที่ 3 ผลงานชื่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

              โดยใช้รูปแบบเบญจภาคี 
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 ลำดับที่ 4 ผลงานชื่อ สถานศึกษาสีขาวเสริมสรา้งคนดี มีภูมิคุ้มกัน ร่วมแก้ไขปัญหา 
             ยาเสพติด ด้วยรูปแบบ STRONG MODEL 

 ลำดับที่ 5 ผลงานชื่อ THE ANCHOR MODEL สมอเรือยึดใจ เด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นยา 
 ลำดับที่ 6 ผลงานชื่อ “To Be The Winner By 3ร 2ก” หนังตะลุงมชีีวิต พิชิตควัน

บุหร่ี 
 ลำดับที่ 7 ผลงานชื่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

             ด้วยกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
             รูปแบบ “YANTAKAO Model” 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564   แสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                       
                                  ในสถานศึกษา 
วันที่  18  สิงหาคม 2564 
08.00 – 08.30 น. ผู้เข้าร่วมงาน เข้าระบบ Google Meet  
08.30 – 09.00 น. ซักซ้อมความเข้าใจในการร่วมงาน และข้ันตอนการจดังานออนไลน์ 
 ผู้ดำเนินการ แนะนำคณะกรรมการ 
 ผู้ดำเนินการ  เชิญผู้จัดงาน นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา

การศึกษา ชี้แจงข้ันตอนการดำเนนิงาน เกณฑ์การตัดสิน และเกณฑ์การให้คะแนน 
 ผู้ดำเนินการ เชิญผู้ส่งผลงานแนะนำตัว (ชื่อ - สกุล   และชื่อผลงาน) 
 ผู้ดำเนินการ เชิญประธานคณะกรรมการตัดสินผลงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและ 

ผู้ส่งผลงาน 
 ผู้ดำเนินการ  เชิญทุกท่านเข้าสู่การประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด การประกวดผลงานวัตกรรมการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
(ผู้ส่งผลงานนวัตกรรมฯ จำนวน 17 ผลงาน นำเสนอผลงานตามลำดับท่ีส่งผลงาน)  
นำเสนอโดยคลิปวีดีโอ 10 นาที  กรรมการ ถามคำถาม 2 ข้อ  และกรรมการ 
Comment 1 คน 

 ประเภทกลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาทางการศึกษา 
 ลำดับที่ 1  ผลงานชื่อ TO BE คุณธรรมสู่โรงเรียน โดยใช้รูปแบบ MORAL TO BE   
 ลำดับที่ 2  ผลงานชื่อ 3 ร้ัวล้อมบ้าน ผ่านเขตการปกครอง 
 ลำดับที่ 3 ผลงานชื่อ 24 hour care network (เครือข่ายดูแล 24 ชั่วโมง)  

ยกกำลัง 2  
 ลำดับที่ 4 ผลงานชื่อ การพฒันาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้วย

นวัตกรรม LAEMSOM MODEL 
 ลำดับที่ 5 ผลงานชื่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                                                    

 ด้วย “BANTUNG MODEL”  
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 ลำดับที่ 6 ผลงานชื่อ การพฒันาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการ Active Learning โดยใช้รูปแบบ 3 ร่วม คุณ
ธรมมเพื่อเสริมสร้างนักเรียน ดี เก่ง สุข ของโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

 ลำดับที่ 7  ผลงานชื่อ แสงธรรม นำชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน สถานศึกษาสีขาวปลอด 
ยาเสพติด โดยใช้ รูปแบบ BKK FINE MODEL 

 ลำดับที่ 8  ผลงานชื่อ  6 มิติ BOKHUK MODEL สู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

 ลำดับที่ 9 ผลงานชื่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม  
              “NYM STAR MODEL” 

 ลำดับที่ 10 ผลงานชื่อ ปุ๋ยอินทรีย์เปลี่ยนวิถีเด็กทุ่งหวัง ด้วยรูปแบบ MTW สู่โรงเรียนสีขาว 
16.00 น. ผู้ดำเนินการ แจ้งให้ทราบว่าการดำเสนอผลงานเสร็จสิ้นแล้ว  

และขอเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีปิด โดย นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ผู้ดำเนินการ  เชิญประธาน  นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ กล่าวปิดการจัดงาน 
***การมอบรางวัลพิจารณาในโอกาสที่เหมาะสม*** 
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ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
วันที่ 14  กรกฎาคม  2564 ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 

            
 

         
 

 

นางอรทัย  เกิดภิบาล   รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง                  

ประธานการประชุม มอบนโยบายการดำเนินงานและแนวทาง

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

นำเสนอ (ร่าง)แนวทางการดำเนินงาน (ร่าง)กรอบการ

ดำเนินงาน (ร่าง)ขั้นตอนการดำเนินงาน (ร่าง)รูปแบบการ

ดำเนินงาน (ร่าง)เกณฑ์การตัดสิน (ร่าง)เกณฑ์การให้คะแนน

และอื่นๆ เพื่อคณะทำงานฯ รว่มพิจารณา เสนอแนะ และปรับ 

ตามความเหมาะสม 
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ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเตรียมการประกวดนวัตกรรมฯ 
วันที่  22  กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

                                        

                 

  
 

 

      
 

นายปราโมทย์  เก่ียวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

ประธานการประชุม และมอบนโยบายการดำเนนิงาน 

นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน (ร่าง)กรอบการดำเนินงาน 

(ร่าง)ขั้นตอนการดำเนินงาน (ร่าง)รูปแบบการดำเนินงาน 

(ร่าง)เกณฑ์การตัดสิน (ร่าง)เกณฑ์การให้คะแนนและอื่นๆ 

เพื่อคณะทำงานฯ รว่มพิจารณา เสนอแนะ และปรับ ตาม

ความเหมาะสม 
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ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
กิจกรรมการจัดงานประกวดนวัตกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

วันที่ 16 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และ ระบบ Google Meet 
 

 

นายปราโมทย์ เก่ียวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ประธานเปิดงาน 
 
 

                                            
นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา                    นางอรทัย  เกิดภิบาล  รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง                   
                      กล่าวรายงาน              ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน   
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คณะกรรมการ 
 

          
นายมนทิพย์  ทรงกิติพิศาล ประธานกรรมการ 

ข้าราชการบำนาญ 
 

                            
        นายสายัณห์  ฉินนานนท์     กรรมการ                                       นายสพุัฒน์  ธนูศิลป์     กรรมการ 
        ขา้ราชการบำบาญ                                   อาจารย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

                   
      นายชเูกียรติ  คันฉ่อง  กรรมการ                               นางศิลา  สงอาจินต์  กรรมการ 
       อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง          ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครตรัง 
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การดำเนินเสนอผลงาน ผ่านคลิป วีดิโอ และตอบคำถามผ่านระบบ Google Meet 
กลุ่มที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา / ม.ต้น / ม.ปลาย 
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วันที่ 16 สิงหาคม 2564  นายปราโมทย์ เก่ียวพันธ์ ประธานพิธเีปิดชมนิทรรศการ 

     
 
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564   
นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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วันที่ 18 สิงหาคม 2564  
การดำเนินเสนอผลงาน ผ่านคลิป วีดิโอ และตอบคำถามผ่านระบบ Google Meet 

กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

 

     
 

 
 

 

นายปราโมทย์  เก่ียวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

พบผู้เข้าประกวดผลงานนวัตกรรม และต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมงาน  และประธานปิดงาน 

 นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ                                    
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา     
ชี้แจงรูปแบบและขั้นตอนการนำเสนอผลงาน                    
เกณฑ์การตัดสินและแนะนำคณะกรรมการ  
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โล่รางวัล กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา 
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โล่รางวัล กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา/ ม.ต้น / ม.ปลาย 
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เกียรตบิัตร กลุ่ม 1 ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา 
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เกียรติบัตร กลุ่ม 2 ระดับมัธยมศึกษา/ม.ต้น /ม.ปลาย 
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ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
 

นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

นางอรทัย เกิดภิบาล  รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ดร.มนทิพย์  ทรงกิติพิศาล ข้าราชการบำบาญ 

นายสายัณห์  ฉินนนานนท์ ข้าราชการบำนาญ 

ดร.ศิลา สงอาจินต์  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง 

นายสุพัฒน์  ธนูศิลป์  อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

นายชูเกียรติ  คันฉ่อง  อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

นางอัมพา  ข่ายม่าน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ตรัง 

นางสุจิรา ณ พัทลุง  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง 

นางฉวีวรรณ  ศิลปะ  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง 

นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง 
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คณะผู้จัดทำเอกสาร 
 

ที่ปรึกษา 
นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์   ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
นางอรทัย  เกิดภิบาล   รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 
 

รายงานผลโครงการ 
นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 

ภาพกิจกรรม 
นายประภาศ  ขำแก้ว   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
นางปริศรา  โออินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พนักงานจ้างเหมา) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 

ประสานงานและบริการ 
นายประภาศ  ขำแก้ว   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
ฝ่ายเทคโนโลยี (ระบบ Google Meet & Google From) 
นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
นางปริศรา  โออินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พนักงานจ้างเหมา) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 


