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คำนำ 
 

 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เล่มนี้ ประกอบด้วย รายงานผลโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จำนวน 25,000 บาท  
รายงานผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการเสวนา
และจัดนิทรรศการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบประมาณจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 21,000 บาท และรายงานผลการดำเนินงานในระบบข้อมูลสารสนเทศจงัหวัด 
(NISPA) กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดทำเอกสารเล่มนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 

 กลุ ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานกิจกรรมและโครงการฯ จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และขอขอบคุณผู้บริหารของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังท่ีให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายในระดับพื้นที่ด้วยการสนับสนุน  
งบดำเนินงานของสำนักงานฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ ่งเอกสารเล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมา 

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดมีสัดส่วนสูงในผู้เสพ และผู้ค้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก  และเยาวชน 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้อง  กับยาเสพติด
มากกว่ากลุ ่มอื ่นๆ โดยรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระ  แห่งชาติ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561 – 2580) ที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยในยุทธศาสตร์  ด้านความมั่นคง คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” เน้นการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม  ของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ และทุกความรุนแรงในทุกระดับ เร่งรัดให้มีการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรัก และความสามัคคีปรองดอง ของคนในชาติตลอดจน การปลุกจิตสำนึกด้านความ
มั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ ควบคู่กับ การบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ที่มีอยู ่ในปัจจุบัน รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนด  

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี ่ยง และในวัยเสี ่ยง  ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด เรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อ
หลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุ่มกับยาเสพติดและอบายมุข การเสริมสร้าง  ทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน ตลอดจน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  นอกจากนี้การประชุมเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้เป็นรูปธรรม ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการต้องช่วยสอดส่องดูแลโรงเรียน 
สถานศึกษา เพื่อให้เยาวชน ปลอดจากยาเสพติด โดยมีมาตรการป้องกันใน 2 ยุทธศาสตร์ คือ การป้องกันกลุ่มผู้มี
โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาคที่ขับเคลื่อนและประสานงาน
การศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดตรัง จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและผลักดันให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดร่วมขับเคลื ่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานหลัก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานและ 
มีกระบวนการดำเนินงานที ่เป็นรูปธรรมและยั ่งยืน การขับเคลื ่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายเสพติดใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวน 21,000 บาท และงบดำเนินงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จำนวน 25,000 บาท เพื่อขับเคล่ือน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ 
2. เพื่อสร้างพลัง ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. เพื่อใช้ “นวัตกรรม” ขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
4. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมในระบบข้อมูลสานสนเทศจังหวัด (NISPA) 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 132 แห่ง 
2. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จำนวน 135 แห่ง 
3. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 28 แห่ง 
4. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 37 แห่ง 
5. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 10 แห่ง 
6. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 แห่ง 
7. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 แห่ง 
8. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา จำนวน 2 แห่ง 
9. สถานศึกษาสังกัดตำรวจตระเวนชานแดน จำนวน 2 แห่ง 
10. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง 
11. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง 
12. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จำนวน 1 แห่ง 
 

เป้าหมาย 
1. สถานศึกษาสามารถนำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไปขับเคลื่อนได้

อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของสำนักงาน ป.ป.ส. ในระบบระบบ
สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 

2. สถานศึกษาสามารถบูรณาการเรื่องยาเสพติดในกลุ่มสาระ/รายวิชาต่างๆ ได้ และคิดสร้างนวัตกรรม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. สามารถประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก่สาธารณชนและสถานศึกษาอื่นๆ 
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แนวทางการดำเนินงาน 
แนวทางการดำเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ.2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการและกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบดำเนินงาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  จำนวน 25,000 บาท 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมการเสวนาและนิทรรศการ 
นวัตกรรมการป้องกนัป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จำนวน 21,000 บาท  

3. การรายงานผลการดำเนินงานในระบบระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 
 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
 
สถานที่ดำเนินงาน 

1. ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
2. ห้องประชุมโรงแรมธรรมรนิทร์ ธนา จังหวัดตรัง 
3. โรงเรียน/สถานศึกษา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษามีนวัตกรรมในการขับเคล่ือนงานแก้ปัญหายาเสพติพอย่างเป็นรูปธรรม 
2. สถานศึกษา และชุมชน มีความเข้มแข็ง และปลอดภัยจากยาเสพติด 
3. สถานศึกษาสามารถลดจำนวนนักเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพหรือกลุ่มค้า ได้อย่างยั่งยืน 
4. สถานศึกษามีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของสำนักงาน ป.ป.ส. 
5. สถานศึกษาสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์หรือบูรณการกับบริบทของตนเองเพื่อสามารถ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง     6 

บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
สำนักงานศึกษาธ ิการจังหวัดตร ัง ข ับเคลื ่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมการเสวนาและนิทรรศการนวัตกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จึงขอนำเสนอเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ความหมายของยาเสพติด 
2. สาเหตุของการติดยาเสพติด 
3. การป้องกันและแก้ไขตนเองให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  
4. ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา 
5. ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
6. การประกวดนวัตกรรมป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
7. เกณฑ์การประเมินคุณภาพของสำนักงาน ป.ป.ส. 

 

ความหมายของยาเสพติด 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พูดถึงยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี ซึ่งเมื่อ  เสพหรือฉีดเข้าสู่
ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งจะก่อให้เกิดพิษเรื ้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจ  เสื ่อมโทรมเช่น เฮโรอิน  
ยานอนหลับ สุรา หรือเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทำให้
เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ 

ปราโมช สุคนิชย์ และคณะ ให้ความหมายไว้ว่า ยาเสพติดให้โทษ หมายถึงสารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ 
รวมถึงพืชหรือส่วนของพืชทีเป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติด ให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และ
สารเคมีทีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ แต่ไม่ได้หมายความรวมถึง ยาสามัญประจำบ้านบางตํารับตามกฎหมายว่า
ด้วยยาทีมียาเสพติดให้โทษ ผสมอยู่  

ศุภร ชินะเกตุ (2553)  ได้ให้ความหมายของสารเสพติดไว้ว่า สารใดก็ตามเมื่อเข้าสู่ ร่างกายโดยการ
รับประทาน ฉีด สูบหรือดมก็ตามทำให้มีผลต่อจิตใจและร่างกายของผู้ใช้สารนั้น จะมีลักษณะ คือผู้ใช้ยาจะต้องเพิ่ม
ขนาดยาตลอดเวลา เมื่อหยุดใช้ก็จะทำให้เกิดมีอาการขาดยา ผู้ใช้ยาเป็นเวลานานจะทำให้เกิดความต้องการยามาก
ขึ้นทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจและยังส่งผล ร้ายต่อสุขภาพของผู้เสพด้วย 

ถวิล อรัญเวศ ได้อธิบายไว้ว่า ยาเสพติดจําแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้  

1. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ เครื่องด่ืมมึนเมา ทุกชนิด รวมทั้ง 
สารระเหย เช่น ทินเนอร์ กาว เป็นต้น  
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2. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้า ยาอี กระท่อม โคเคน มักพบว่าผู้เสพติดจะ มีอาการ หงุดหงิด 
กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุ้มคล่ัง ทาสของยาเสพติดส่วนมากมาจากสาเหตุหลาย
ประการท่ีเกิดจากตัวเยาวชนเอง เช่น ความอยากรู้ อยาก ทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชนความต้องการให้
เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อนหรือเข้ากับเพื่อน ได้ ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเยาวชน 

 

สาเหตุของการติดยาเสพติด  
นาวี  สกุลวงศ์ธนา และคณะ (2555) ได้กล่าวถึง สาเหตุของการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

ประกอบด้วย  
1. สาเหตุจากสภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหล่งซื้อขายยาเสพติดอย่างแพร่หลายทำให้ ทุกคนสามารถเข้าถึง

แหล่งยาเสพติดได้ง่าย  
2. การได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมเพื่อนท่ีติดยาเสพติดให้ลองเกิดจากการ เลียนแบบผู้อื่น โดยเฉพาะ

การเลียนแบบเพื่อนท่ีมีการเสพยาเสพติดทำให้เกิดการอยากลองและ อยากทำตาม และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับ
เพื่อนมาก เช่ือเพื่อนมากกว่าพ่อแม่  

3. สถานศึกษา สถานท่ีท่ีจะมาช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับนักเรียน โดยเฉพาะ นักเรียนชายมักชอบ
แสดงออกทางกีฬา แต่มีสถานศึกษาบางแห่งไม่สนับสนุนและอุปกรณ์กีฬาไม่มี ความพร้อม 

4. จากตัวนักเรียน เป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน  
5. จากครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีปัญหาครอบครัวแตกแยก หรืออาศัย อยู่กับผู้อื่นท่ีไม่ใช่พ่อ

แม่ ทำให้นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่  
6. ปัจจัยทางส่วนบุคคล ประกอบด้วย การควบคุมตนเอง ทักษะชีวิต และการรับรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด มี

ผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด  
7. ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย สัมพันธภาพในครอบครัว และการอบรมเล้ียง ดูของครอบครัว มี

ผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด  
1) ผู้ปกครองบางคนเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่หาทางแก้ไข โดยผู้ปกครองบางคน อนุญาตให้บุตร

สูบบุหรี่หรือดื่มสุราในบ้านได้  
2) ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดการอบรมไม่มีเวลาให้กับบุตร  
3) พ่อแม่ทะเลาะกัน ทำให้เด็กไม่อยากอยู่บ้านไปรวมกลุ่มกับเพื่อนท่ีมีปัญหา เหมือนกันโดยเริ่ม

จากบุหรี่ก่อน แล้วเปล่ียนจากบุหรี่เป็นสุราและเปล่ียนไปเรื่อย ๆ จนถึงยาเสพ ติดท่ีมีความร้ายแรงขึ้น เช่น กัญชา 
ยาบ้า ยาอี 

8. ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย การรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยา เสพติด จาก
สถานศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด 
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นวัตกรรมทางการศึกษา   
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553) กล่าวว่า นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง สิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วย

แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่แนวคิด 
รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ ส่ือต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา                     

วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551) ให้ความหมาย นวัตกรรมการศึกษา คือ การนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติ
ทางการศึกษาใหม่ๆมาใช้กับการศึกษา   

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543) กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษา เป็นการนำเอาส่ิงใหม่ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ
ความคิดหรือการกระทำรวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังท่ีจะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยู่
เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

กิดานันท์ มลิทอง (2540) ได้กล่าวถึง นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมท่ีช่วยให้การศึกษาและการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่ าเดิม เกิด
แรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรม
การศึกษามากมายหลายอย่างซึ่งมีท้ังนวัตกรรมท่ีใช้กันแพร่หลายแล้วและประเภทท่ีกำลังเผยแพร่ เช่น การสอนใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย การใช้แผ่นวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ ส่ือหลายมิติ และอินเทอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น                      

สมบูรณ์ สงวนญาติ (2534)  ให้ความหมาย นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ในทาง
การศึกษา ซึ่งแปลกไปจากเดิมอาจได้มาจากการค้นพบวิธีใหม่ๆ หรือปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม โดยได้มีการ
ทดลอง พัฒนา จนเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ว่า มีผลดีในทางปฏิบัติและสามารถทำให้ระบบการศึกษาดำเนินไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สรุป นวัตกรรมทางการศึกษา จึงหมายถึง การนำเอาส่ิงใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็น ความคิด เทคนิค วิธีการหรือ
สิ ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือนำสิ ่งเก่ามาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม เพื ่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา 

นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ ท้ังนี้ เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวัตน์ Globalization  
มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงจากระบบการศึกษาท่ีมีอยู่เดิม เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี และสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาบางอย่างท่ีเกิดขึ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม
การศึกษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนผู้เรยีนท่ี
มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาส่ือใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้
เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วน
ช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
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1.เพื่อนำนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาในเร่ืองการเรียนการสอน เช่น 
   1.1 ปัญหาเรื่องวิธีการสอน ปัญหาที่มักพบอยู่เสมอ คือ ครูส่วนใหญ่ยังคงยึดรูปแบบการสอนแบบ

บรรยาย โดยมีคร ูเป ็นศูนย ์กลางมากกว่าการสอนในร ูปแบบอ ื ่น  การสอนด้วยว ิธ ีการแบบน ี ้ เป ็นการ 
สอนที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบั ้นปลาย  เพราะนอกจากจะทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
ขาดความสนใจแล้ว ยังเป็นการปิดกั ้นความคิด และสติปัญญาของผู ้เร ียนให้อยู ่ในขอบเขตจำกัดอีกด้วย 
            1.2 ปัญหาด้านเนื้อหาวิชา บางวิชาเนื้อหามาก และบางวิชามีเนื้อหาเป็นนามธรรมยากแก่การเข้าใจจึง
จำเป็นจะต้องนำเทคนิคการสอนและส่ือมาช่วย 

  1.3 ปัญหาเรื่องอุปกรณ์การสอน บางเนื้อหามีส่ือการสอนเป็นจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้เพื่อ
ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ง่ายขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคิดค้นหาเทคนิควิธีการ
สอน และผลิตส่ือการสอนใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ทำให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายได้ 

2. เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน   
   เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยการนำส่ิงประดิษฐ์หรือแนวความคิด

ใหม่ ๆ  ในการเรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครู อาจารย์ท่านอื่น ๆ  หรือเพื่อเป็นตัวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งให้กับครู 
อาจารย์ท่ีสอนในวิชาเดียวกัน   ได้นำแนวความคิดไปปรับปรุงใช้หรือผลิตส่ือการสอนใหม่ ๆ  เพื่อนำมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
          3. เพื่อนำไปใช้ในการบริหารการศึกษา 
เพื่อให้เป็นไปด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพซึ่งสุดท้ายผลประโยชน์ท่ีได้รับก็จะนำไปผลสัมฤทธิ์ ทาง
การศึกษาท่ีสูงขึ้นต่อไป 

 
คุณลักษณะนวัตกรรม  

สุคนธ์  สินธพานนท์ (2553 : 8) กล่าวว่า นวัตกรรมทางการศึกษา ควรมีคุณลักษณะซึ่งพอสรุปได้
ดังต่อไปนี ้
                 1.เป็นส่ิงใหม่เกี่ยวกับการศึกษาท้ังหมด เช่น วิธีการสอนใหม่ๆ ส่ือการสอนใหม่ๆ 
 ซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อน 
                2.เป็นส่ิงใหม่เพียงบางส่วน เช่น มีการผลิตชุดการสอนรูปแบบใหม่ แต่ยังคงมีรูปแบบเดิมเป็นหลักอยู่ 
ตัวอย่างเช่น มีบัตรเนื้อหา บัตรความรู้ บัตรทดสอบ แต่มีการเพิ่มบัตรฝึกทักษะความคิด บัตรงานสำหรับผู้เรียน 
เป็นต้น 
                3.เป็นส่ิงใหม่ท่ียังอยู่ในกระบวนการทดลองว่ามีประสิทธิภาพในการนำไปใช้มากน้อยเพียงไร เช่น 
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
                4.เป็นส่ิงใหม่ท่ีได้รับการยอมรับและนำไปใช้บ้างแล้วแต่ยังไม่แพร่หลาย เช่น แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น 
มีวนอุทยานอยู่ในท้องถิ่นนัน้แต่เนื่องจากมีอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทางจึงยังไม่เป็นท่ีนิยมของสถานศึกษาต่างๆ 
                5.เป็นส่ิงท่ีเคยปฏิบัติมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนต่อมาได้นำมา
ปรับปรุงใหม่ทดลองใช้และเผยแพร่จัดว่าเป็นนวัตกรรมได้  
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ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
                   ทิศนา แขมมณี (2548 : 423) ได้ให้หลักการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาไว้พอสรุปได้ดังนี้ 
                      1 การระบุปัญหา (Problem) ความคิดในการพัฒนานวัตกรรมนั้น ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการ
มองเห็นปัญหา และต้องการแก้ไขปัญหานั้นให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ 
                     2  การกำหนดจุดมุ่งหมาย (Objective) เมื่อกำหนดปัญหาแล้วก็กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อจัดทำ
หรือพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ 
                 3  การศึกษาข้อจำกัดต่างๆ (Constraints) ผู้พัฒนานวัตกรรมทางด้านการ 
เรียนการสอนต้องศึกษาข้อมูลของปัญหาและข้อจำกัดท่ีจะใช้นวัตกรรมนั้น เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริง 
                       4 การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ผู้จัดทำหรือพัฒนานวัตกรรม 
จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งอาจนำของเก่ามาปรับปรุง ดัดแปลง เพื่อใช้ในการ
แกป้ัญหาและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจคิดค้นขึ้นมาใหม่ท้ังหมด นวัตกรรมทางการศึกษามีรูปแบบ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมนัน้ เช่นอาจมีลักษณะเป็นแนวคิด หลักการ 
แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค หรือส่ิงประดิษฐ์ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
                      5 การทดลองใช้ (Experimentation) เมื่อคิดค้นหรือประดิษฐ์นวัตกรรมทาง 
การศึกษาแล้ว ต้องทดลองนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่ิงจำเป็นเพื่อเป็นการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผลการทดลองจะ
ทำให้ได้ข้อมูลนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมต่อไป ถ้าหากมีการทดลองใช้นวัตกรรมหลายครั้งก็ย่อม
มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของนวัตกรรมนั้น 
                    6 การเผยแพร่ (Dissemination) เมื่อมั่นใจนวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
แล้วก็สามารถนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก 
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การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ  โดยเรียงลำดับตามหัวข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการนำเสนอ รายละเอียดการนำเสนอ 
1. แนะนำตัว ช่ือ – สกุล    ตำแหน่ง   โรงเรียน/สถานศึกษา  สังกัด 

ช่ือนวัตกรรม 
2.ความสำคัญของผลงาน
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติท่ี
นำเสนอ 

ระบุเหตุผลความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการ
สำคัญในการออกแบบผลงานนวัตกรรม 
 

3.จุดประสงค์และเป้าหมายของ
การดำเนินงาน 

ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการจำเป็น 

4.กระบวนการผลิตผลงานหรือ
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต การนำไปใช้ และการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ โดยมีข้ันตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กนั และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

5.ผลการดำเนินการผลสัมฤทธิ์ 
และประโยชน์ท่ีได้รับ 

ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานท่ีเกิดจากการนำไปใช้  คุณค่าของ
ผลงานนวัตกรรม ท่ีส่งผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
และประโยชน์ท่ีได้รับจากผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ 

6.ปัจจัยความสำเร็จ ระบุวิธีการท่ีช่วยทำให้งานประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ของการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงานนวัตกรรม 
 

7.บทเรียนท่ีได้รับ ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอ และข้อควรระวัง ท่ีเป็นแนวทางในการ
นำเสนอผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ หรือดำเนินการให้ประสบ
ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น  

8.การเผยแพร่  ระบุข้อมูลท่ีทำให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่นวัตกรรม  
9.การขยายผลต่อยอด ระบุวิธีการหรือรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน  

รวมทั้งการเรียนรู้เพื่อการต่อยอด หรือการขยายผล และสร้างเครือข่าย 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

รายการพิจารณา น้ำหนัก 
คะแนน 

 

ระดับคุณภาพ 

1.ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่นำเสนอ   (12 คะแนน) 
1.1 ความเป็นมาและ
ความสำคัญ 

2 ระดับ 3 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็นของสิ่งที่จะ
พัฒนาได้ชัดเจน   มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และมีหลักฐาน
อ้างอิง 

  ระดับ 2 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็นของสิ่งที่จะ
พัฒนาได้ชัดเจน   มีการจัดลำดับความสำคัญ 

  ระดับ 1 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็นของสิ่งที่จะ
พัฒนาได้ชัดเจน   

1.2 แนวทางการ
แก้ปัญหา 

2 ระดับ 3 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการออกแบบ
ผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน สถานศึกษา  และชุมชน 

  ระดับ 2 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการออกแบบ
ผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสถานศึกษา 

  ระดับ 1 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการออกแบบ
ผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

2.จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน      (3 คะแนน) 
2.1 การกำหนด
จุดประสงค์และ
เป้าหมาย 

1 ระดับ 3 กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานได้ชัดเจนเป็น
รูปธรรมทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปญัหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งส่งผลในภาพกว้าง 

  ระดับ 2 กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานได้ชัดเจนเป็น
รูปธรรมทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปญัหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน 

  ระดับ 1 กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานได้ชัดเจนเป็น
รูปธรรมทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปญัหาและ
ความต้องการของสถานศึกษา  
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3.กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการดำเนินงาน   (24 คะแนน) 
3.1 การออกแบบผลงาน
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ 

3 ระดับ 3 ออกแบบผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับจุดประสงค์
และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับ สามารถใช้อ้างอิงได้ นำมา
เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกัน 

  ระดับ 2 ออกแบบผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับจุดประสงค์
และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับ นำมาเป็นพ้ืนฐานในการ
ออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมคีวามเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 

  ระดับ 1 ออกแบบผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับจุดประสงค์
และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับ และนำมาเป็นพ้ืนฐานในการ
ออกแบบกิจกรรมได้  

3.2การดำเนินงานตาม
กิจกรรม 

2 ระดับ 3 ดำเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกข้ันตอน  รวมทั้งมีการปรับปรงุ
และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

  ระดับ 2 ดำเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกข้ันตอน  รวมทั้งมีการปรับปรงุ
และพัฒนา 

  ระดับ 1 ดำเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกข้ันตอน   
3.3ประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงาน 

2 ระดับ 3 มีการดำเนินงานที่ปรากฏชัดเจน   เป็นลำดับข้ันตอน  สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง   มีวิธีการหรือองคค์วามรู้ใหม่  ที่ส่งผลต่อเป้าหมายและ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

  ระดับ 2 มีการดำเนินงานที่ปรากฏชัดเจน เป็นลำดับข้ันตอน  สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

  ระดับ 1 มีการดำเนินงานที่ปรากฏชัดเจน  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  
3.4การใช้ทรัพยากร 1 ระดับ 3 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา 
  ระดับ 2 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา 
  ระดับ 1 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
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4.ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่ได้รับ    (21 คะแนน) 
4.1 ผลที่เกิดตาม
จุดประสงค ์

2 ระดับ 3 ผลการปฏิบัติตามภารกิจที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตาม
จุดประสงค์ทุกข้อ   โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

  ระดับ 2 ผลการปฏิบัติตามภารกิจที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตาม
จุดประสงค์ในบางข้อ   โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

  ระดับ 1 ผลการปฏิบัติตามภารกิจที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตาม
จุดประสงค์ในบางข้อ  โดยไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

4.2ผลสัมฤทธ์ิของงาน 3 ระดับ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตรงตามจุดประสงค์
และเป้าหมายอย่างครบถ้วน  โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

  ระดับ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตรงตามจุดประสงค์
และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลเพียงบางส่วนแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

  ระดับ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตรงตามจุดประสงค์
และเป้าหมายเพียงบางส่วน  โดยมีข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง  

4.3ประโยชน์ที่ได้รับ 2 ระดับ 3 กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติก่อให้เกิด
ประสบการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ร่วมกันทั้งโรงเรียน 

  ระดับ 2 กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติก่อให้เกิด
ประสบการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ร่วมกันเฉพาะกลุ่ม 

  ระดับ 1 กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติก่อให้เกิด
ประสบการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ร่วมกันเฉพาะบุคคล 
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5.ปัจจัยความสำเร็จ      (3 คะแนน) 
5.1 สิ่งที่ช่วยให้งาน
ประสบผลสำเร็จ 

1 ระดับ 3 ปัจจัยความสำเร็จที่นำเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นผลงานมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

  ระดับ 2 ปัจจัยความสำเร็จที่นำเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานโดยมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
จากการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  

  ระดับ 1 ปัจจัยความสำเร็จที่นำเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานโดยมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

6.บทเรียนที่ได้รับ     (6 คะแนน) 
6.1 การระบุข้อมูลที่ได้รับ
จากการผลิตและการนำ
ผลงานไปใช ้

2 ระดับ 3 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่นำเสนอ มีการแสดง
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้ 
มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ิมเติม
ให้ประสบผลสำเร็จมากย่ิงข้ึน 

  ระดับ 2 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่นำเสนอ มีการแสดง
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  ระดับ 1 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่นำเสนอ มีการแสดง
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

7.การเผยแพร่ (6 คะแนน) 
7.1 การเผยแพร่ 2 ระดับ 3 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่   มีการนำไปใช้ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
  ระดับ 2 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่   มีการนำไปใช้ ท้ังภายในสถานศึกษา 
  ระดับ 1 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่   มีการนำไปใช้ เฉพาะกลุ่ม 
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8.การขยายผล  ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติ    (15 คะแนน) 
8.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการถอดบทเรียน 

3 ระดับ 3 มีการถอดบทเรียน  ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างชัดเจน และ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาได้จริง  และประสบผลสำเร็จ 

  ระดับ 2 มีการถอดบทเรียน  ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างชัดเจน และ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาได้จริง   

  ระดับ 1 มีการถอดบทเรียน  ที่นำไปสู่การแก้ปัญหา และ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้
จริง   

8.2 การเรียนรู้เพ่ือการต่อ
ยอดและขยายผล 
 

2 ระดับ 3 มีการสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาโดยปรับใช้ให้ดีข้ึน  
มีเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา มากกว่า 5 เครือข่าย 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

  ระดับ 2 มีการสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  มีเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา 
จำนวน 3-5 เครือข่าย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา   

  ระดับ 1 มีการสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  มีเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา น้อย
กว่า 3 เครือข่าย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา   
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รายการพิจารณา 
น้ำหนัก 
คะแนน 

 

ระดับคุณภาพ 

9.การนำเสนอผลงาน      (10 คะแนน) 
 2.5 ระดับ 4 มีการนำเสนอผลงานเป็นข้ันตอนได้อย่างชัดเจน  

ครอบคลุม  ทุกประเด็น มีเอกสารหลักฐานประกอบ 
การนำเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

  ระดับ 3 มีการนำเสนอผลงานเป็นข้ันตอนได้อย่างชัดเจน  
ครอบคลุม  บางประเด็น มีเอกสารหลักฐานประกอบ 
การนำเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

  ระดับ 2 มีการนำเสนอผลงานเป็นข้ันตอน ครอบคลุม บางประเด็น    มีเอกสาร/
หลักฐานประกอบการนำเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

  ระดับ 1 มีการนำเสนอผลงาน แต่ไม่เป็นข้ันตอน  มีเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการนำเสนอที่ไม่สมบูรณ ์

 
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีนำเสนอ    (12 คะแนน) 
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน     (3 คะแนน) 
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน    (24 คะแนน) 
4. ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ    (21 คะแนน) 
5. ปัจจัยความสำเร็จ      (3 คะแนน) 
6. บทเรียนท่ีได้รับ       (6 คะแนน) 
7. การเผยแพร่           (6 คะแนน) 
8. การขยายต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม     (15 คะแนน) 
9. การนำเสนอผลงาน       (10 คะแนน) 
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ประกาศรับสมัคร 

การประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดำเนินการโครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนาการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน อันส่งผล
ให้สามารถลดหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ มีผลการปฏิบัติงานเป็นเชิงประจักษ์ และได้บูรณาการ
การดำเนินงานกับหน่วยงาน/ชุมชนในระดับพื้นที่ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ฯของครู
และผู้บริหารสถานศึกษาแก่สาธารณชน 
คุณสมบัติ 

1. เจ้าของผลงาน เป็นครู หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา  ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง
ทุกสังกัด (ผลงาน 1 เรื่อง : 1 คน)   

2. เป็นผลงานนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ท่ีใช้ปฏิบัติในสถานศึกษา
และบูรณาการแล้วเกิดผลสำเร็จในการป้องกัน ลด หรือ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

3. เป็นผลงานนวัตกรรมท่ีได้ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ย้อนหลังไม่เกิน 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2564) 

4. ผลงานนวัตกรรม 
4.1 ผลงานนวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ 
4.2 ผลงานนวัตกรรมท่ีเคยส่งเข้าประกวดจะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง  
4.3 ผลงานนวัตกรรมท่ีได้รับรางวัลมาแล้วจะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง 

การส่งผลงานเข้าประกวด 
1. ส่งผลงานด้วยตนเอง ระหว่างวันท่ี  23  - 24  มิถุนายน 2565   

ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  
ท่ีกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (ช้ัน2)  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2. เอกสารผลงานที่ต้องส่ง  

2.1 เล่มเอกสารผลงาน นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 6 เล่ม   

2.2 เนื้อหาในรูปเล่มเอกสาร รวมไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4  (นับต้ังแต่ปกหน้า-ปกหลัง)   
โดยรูปแบบเอกสาร กำหนดดังนี้  

 ปกหน้า 
 ใบสมัคร 
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 คำนำ 
 สารบัญ 
 ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมท่ีนำเสนอ   

                 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
 กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 

       ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ 
       ปัจจัยความสำเร็จ 
       บทเรียนท่ีได้รับ 
       การเผยแพร่ผลงาน 
         การขยายต่อยอด 

 ภาคผนวก 
 ประวัติเจ้าของผลงาน 
 ปกหลัง 

2.3 เอกสารสรุปย่อผลงาน ไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A4  จำนวน 6 ชุด โดยเรียงหัวข้อ ดังนี้ 
 ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมท่ีนำเสนอ 

                 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
 กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 

       ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ 
       ปัจจัยความสำเร็จ 
       บทเรียนท่ีได้รับ 
       การเผยแพร่ผลงาน 
      การขยายต่อยอด  

2.4 หากมีไฟล์ข้อมูลท่ีจะนำเสนอ ให้ใช้โปรแกรม Power Point  โดยเวลาของการนำเสนอท้ังหมด ไม่เกิน 
10 นาที 

3. ประเภทผลงาน  มี 2 ประเภท  รวม 6 รางวัล ดังนี้ 
3.1 ประเภทครู 

- โล่รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล 
- โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  จำนวน 1 รางวัล 
- โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  จำนวน 1 รางวัล 
- เกียรติบัตรรางวัลชมเชย   จำนวน 5 รางวัล 
- ผู้เข้าร่วมการประกวดท่ีไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมฯ 
ท้ังนี้ ผลงานนวัตกรรมฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
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3.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

- โล่รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล 
- โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  จำนวน 1 รางวัล 
- โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  จำนวน 1 รางวัล 
- เกียรติบัตรรางวัลชมเชย   จำนวน 5 รางวัล 
- ผู้เข้าร่วมการประกวดท่ีไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมฯ  
ท้ังนี้ ผลงานนวัตกรรมฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

4. ปฏิทินการพิจารณาผลงาน   

4.1 วันท่ี 28  - 30 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผลงานจากเอกสาร   

4.2 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง แจ้งผู้เกี่ยวข้องนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ      

4.3 วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 นำเสนอผลงานนวัตกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรศิริกุล ช้ัน 2 อำเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง   

• ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.  
- ลงทะเบียน เวลา 08.15 – 08.45 น.  
- เริ่มนำเสนอผลงาน เวลา 09.00 น. ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที / ผลงาน 
- คณะกรรมการฯ ซักถาม ไม่เกิน 5 นาที / ผลงาน 

• ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. 
- ลงทะเบียน เวลา 12.15 – 12.45 น.  
- เริ่มนำเสนอผลงาน เวลา 13.00 น. ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที / ผลงาน 
- คณะกรรมการฯ ซักถาม ไม่เกิน 5 นาที / ผลงาน 

4.4 ภายในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศผลการประกวด
นวัตกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

4.5 วันท่ี 1 สิงหาคม 2565  ผู้ได้รับรางวัล ประเภทครู และ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ 
และรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 – 2  จัดนิทรรศการ 
แสดงผลงานนวัตกรรม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  
 

หมายเหตุ ท้ังนี้ หากเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ตรวจสอบเอกสารผลงานนวัตกรรมท่ีส่งไม่เป็นไปตามท่ีประกาศถือว่า
ผลงานไม่สมบูรณ์ และไม่นำเข้าพิจารณาคัดเลือก  
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บทที่ 3 
การดำเนินงานโครงการ 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
งบประมาณจากของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา งบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกิจกรรมการรายงาน
ผลการดำเนินงานในระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัด (NISPA) จึงขอรายงานการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 
 
การดำเนินงานโครงการ 
1. โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   งบดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จำนวน 25,000 บาท 

1.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อกล่ันกรองและพิจารณาเกณฑ์ 
การประกวดนวัตกรรมฯ  

- ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทำงานฯ  
- จัดทำร่างเกณฑ์การตัดสินผลงานนวัตกรรม / ตารางกรอกคะแนนการประเมิน 
- จัดเตรียมเอกสาร สถานท่ีประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน  
- จัดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 
- ปรับแก้เอกสารเตรียมคำแนะนำของคณะกรรมการฯ 
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษา ต่อไป 

1.2 กิจกรรมการรับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

- แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษา ยื่นใบสมัครและส่งผลงานด้วยตนเอง ระหว่างนที่  23  - 24 
มิถุนายน 2565  ณ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

- เจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารในเบ้ืองต้น 
- สรุปผลการรับสมัครในแต่ละวัน 
- รวบรวมบัญชีรายช่ือผู้สมัครและเอกสารผลงาน ส่งผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
- จัดแบ่งเอกสารผลงานนวัตกรรม เป็นจำนวน 6 ชุด เพื่อเตรียมจัดส่งให้แก่คณะกรรมการฯ 
- จัดส่งเอกสารผลงานให้แก่คณะกรรมการฯ เพื่ออ่านและพิจารณาเอกสารในเบ้ืองต้น 

1.3 กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- แจ้งผู้ประกวดผลงาน เตรียมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ในรอบตัดสิน ตามรูปแบบท่ี

กำหนด     



 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง     24 

- จัดเตรียมเอกสารเกณฑ์การพิจารณา ใบกรอกคะแนน และอื่นๆ 
- ประสานห้องประชุมเพื่อใช้ประกวดนวัตกรรมฯ 
- จัดเตรียมอาหารว่าง และอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าประกวด และคณะกรรมการ/คณะทำงานฯ 
- จัดเตรียมห้องประชุม 
- เตรียมคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน ใบลงทะเบียน ในสำคัญรับเงินกรรมการ กำหนดการ

ประกวด และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
- ดำเนินงานการประกวดนวัตกรรมฯ ตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนดไว้ ในวันที่ 11 

กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรศิริกุล อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
- รับผลคะแนนจากคณะกรรมการฯ กรอกคะแนนในโปรแกรม ประมวลผล จัดลำดับ พิมพ์ผล

คะแนนคณะกรรมการฯ ลงช่ือ  
- จัดพิมพ์ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมฯ และแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษา ทราบ 

    1.4 รวบรวมเอกสาร และสรุปเพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ 1 

จัดทำร่างฯ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 2 

รวบรวมเอกสาร/
รายงานผล 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

จัดทำร่างฯ 

ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

แจ้งหน่วยงาน/
สถานศึกษา 

รับสมัคร 

ตรวจสอบเอกสาร 

อ่านผลงาน 

แจ้งผู้ผ่านการ
ประเมิน รอบที่ 1 

สรุปคะแนน รอบที่ 1 

เตรียมเอกสาร/
สถานที่และอื่นๆ 

จัดการประกวด 

สรุปผลคะแนน 

ประกาศผล 
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2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    กิจกรรมการเสวนาและนิทรรศการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
    งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 21,000 บาท 

- แจ้งโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมงาน รับโล่ เกียรติบัตร จัดนิทรรศการ และร่วมเสวนา 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ออกแบบการจัดนิทรรศการ และแผนผัง และสถานท่ีจัดงาน 
- จัดทำกำหนดการ / ประสานพิธีกร / แจ้งลำดับการดำเนินงานกิจกรรม 
- ออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงาน 
- จัดทำบัญชีลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
- ก่อนวันงานเข้าไปสถานท่ีเพื่อจัดนิทรรศการ 
- มอบเจ้าหน้าท่ีประจำจุดแสดงนิทรรศการ 
- จัดลำดับการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร  
- ประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
- รวบรวมเอกสาร เพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แจ้งโรงเรียน 

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

เตรียมเอกสาร 

จัดนิทรรศการ 

บัญชีรายชื่อ 

ใบลงทะเบียน แบบสอบถาม 

ผังนิทรรศการ 

รายงานผล 

ศธจ.ตรัง 
สป.ศธ. ศธภ.6 
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3. การรายงานผลการดำเนินงานในระบบระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 
3.1 หน่วยงานแจ้งสถานศึกษาตรวจสอบสถานะในระบบ 
3.2 หากไม่มีสถานะ/ไม่พบข้อมูล ให้เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา 
3.3 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำเดือนทุกเดือน /ทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรม 
3.4 หน่วยงานต้นสังกัดติดตามผลการรายงาน หากไม่เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ของ สำนักงาน ป.ป.ส. 

แจ้งสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพและรายงานข้อมูลเพิ่มเติม 
3.5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง สรุปผลการรายงานกิจกรรมในระบบ แจ้งหน่วยงานกำชับการ

รายงานข้อมูล การขับเคล่ือนกิจกรรม และผลการประเมินของ สำนักงาน ป.ป.ส. 
3.6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำข้อมูลประจำเดือน เสนอท่ีประชุม ศอ.ปส.จ.ตรัง  

 
 

ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานข้อมูล 

ไม่มีสถานะ มีสถานะ 
สถานศึกษาตรวจสอบ

สถานะในระบบ 

เพ่ิมข้อมูล
สถานศึกษา 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

จัดกิจกรรม
ตามเกณฑ์ 

หน่วยงาน 

ต้นสังกัดติดตาม 

สรุปข้อมูล
ประจำเดือน 

รายงาน 
ศอ.ปส.จ. 
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บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ได้รับงบประมาณจากของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการรายงานผล
การดำเนินงานในระบบข้อมูลสานสนเทศจังหวัด (NISPA) จึงขอรายงานการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
การดำเนินงานโครงการ 
โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
งบดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  จำนวน 25,000 บาท 

1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อกล่ันกรองและพิจารณาเกณฑ์การประกวด 
นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565  
สถานท่ีดำเนินงาน ห้องประชุมสำนนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ผลการดำเนินงาน   
1) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2) มีตารางกรอกคะแนนการประเมินผลงาน 
3) มีข้ันตอนการนำเสนอผลงานนวัตกรรม 
4) มีรูปแบบเอกสารผลงานนวัตกรรม 

2. กิจกรรมการรับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
วันท่ี 23  - 24 มิถุนายน 2565   
สถานท่ีดำเนินงาน  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ผลการดำเนินงาน 
1) ผู้สมัครประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 12 ราย 
2) ตรวจสอบเอกสารสมบูรณ์ทุกราย และจัดแยกเอกสารเป็น 6 ชุด  
3) จัดส่งเอกสารให้แก่คณะกรรมการฯ 5 ท่าน เพื่ออ่านผลงานและพิจารณาผลงานในรอบท่ี 1  
4) ตรวจสอบเอกสารสมบูรณ์ทุกราย และจัดแยกเอกสารเป็น 6 ชุด  
5) จัดส่งเอกสารให้แก่คณะกรรมการฯ 5 ท่าน เพื่ออ่านผลงานและพิจารณาผลงานในรอบท่ี 1  
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รายช่ือผู้สมัครและผลงานนวัตกรรมฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี เจา้ของผลงาน ช่ือผลงาน โรงเรียน

1 น.ส.มนฑิรา  อินทรโยธา ต้านภัยยาเสพติดด้วย  TAMMARAM MODEL วัดธรรมาราม

2 นางสุพัตรา  เพ่ิมเพ็ชร์ บ.ก.สามคัคี PDCA สู่หัวใจคุณธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ บ้านบกหัก

3 นายเวชยันต์  สรรพเศียร TO BE คุณธรรมสู่โรงเรียน โดยใช้รูปแบบ MORAL TO BE บ้านทุง่ค่าย

4 นายอินทัช  ขวัญสถาพรกุล นวัตกรรม "การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา บ้านหนองสองพ่ีน้อง
ยาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้ SPANO Model" 

5 นายนรินทร์  วัฒนบัญชา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วังวิเศษ
ด้วยกระบวนการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ
รูปแบบ " WISDOM Model "

6 นายศุภกร  ช่วยวงศ์ นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมอื วัดนิกรรังสฤษฎ์
แก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติด ของโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
โดยใช้รูปแบบ WAT NI KORN MODEL 

7 น.ส.นภาพร  สุวรรณวร นวัตกรรมเด็กทุง่หวังเปล่ียนวิถีชีวิตด้วยรูปแบบ MWT4H มติรภาพที ่31

สร้างอาชีพต้านยาเสพติดสู่โรงเรียนสีขาว  "วัดทุง่หวัง"
8 นายธวัชชัย  คงฉาง สถานศึกษาสีขาว บูรณาการทักษะชีวิต พิชิตปัญหายาเสพติด สวัสด์ิรัตนาภิมขุ

ด้วยรูปแบบ  SAWAT Modelท่ี เจา้ของผลงาน ช่ือผลงาน โรงเรียน
9 นายวรัตน์  หูเขียว การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ บ้านแหลมสอม

ด้วยนวัตกรรม LAEMSOM + MODEL
10 นางเสาวลักษณ์  พลพัง นวัตกรรมโครงการสุขกาย สุขใจ ห่างไกลยาเสพติด บ้านทุง่มะขามป้อม

โดยใช้ KHAMPOM MODEL
11 น.ส.พัชรพร  แดหวา จุดประกายความคิด พัฒนาทักษะชีวิต สู่วิถีสถานศึกษาสีขาว วัดควนวิไล

 โดยใช้รูปแบบ " W K W L"
12 นายธรรมรัตน์  สงศรี จุดประกายความคิด พัฒนาทักษะชีวิต วัดควนวิไล

โดยใช้รูปแบบ " KWL " MODEL  คนดีส าคัญกว่าทุกส่ิง
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3. กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
    วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
    สถานท่ีดำเนินงาน  ห้องประชุม โรงเรียนพรศิริกุล อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
    ผลการดำเนินงาน 

1) รางวัลประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2 และชมเชย 2 รางวัล 
 
รางวัล เจ้าของผลงาน โรงเรียน ชื่อผลงาน 

ชนะเลิศ นางสุพัตรา  เพ่ิมเพ็ชร์ บ้านบกหัก บ.ก.สามัคคี PDCA สู่หัวใจคุณธรรม 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายวรัตน์  หูเขียว บ้านแหลมสอม การพัฒนาสถานศึกษาสีขาว      
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้วย
นวัตกรรม LAEMSOM + MODEL  

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายนรินทร์  วัฒนบัญชา วังวิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข รูปแบบ " WISDOM 
Model"  

ชมเชย นางเสาวลักษณ์  พลพัง บ้านทุ่งมะขามป้อม นวัตกรรมโครงการสุขกาย สุขใจ 
ห่างไกลยาเสพติด โดยใช้ KHAMPOM  
MODEL 

ชมเชย นายธรรมรัตน์  สงศร ี วัดควนวิไล จุดประกายความคิด พัฒนาทักษะชีวิต 
โดยใช้รูปแบบ " KWL " MODEL   
คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง 

 
2) รางวัลประเภทครูผู้สอน จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย 4 รางวัล 
  

รางวัล เจ้าของผลงาน โรงเรียน ชื่อผลงาน 

ชนะเลิศ นายอินทัช  ขวัญสถาพรกุล บ้านหนองสองพ่ีน้อง นวัตกรรม "การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาโดยใช้ SPANO Model"  
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รางวัล เจ้าของผลงาน โรงเรียน ชื่อผลงาน 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายเวชยันต์  สรรพเศียร บ้านทุ่งค่าย TO BE คุณธรรมสูโ่รงเรียน โดยใช้รูปแบบ 

MORAL TO BE 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธวัชชัย  คงฉาง สวัสด์ิรัตนาภิมุข สถานศึกษาสีขาว บูรณาการทักษะชีวิต พิชิต

ปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ  SAWAT 

Model 

ชมเชย นายศุภกร  ช่วยวงศ์ วัดนิกรรังสฤษฎ ์ นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

แก้ไขปัญหาและป้องกัน ยาเสพติดของ

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ โดยใช้รูปแบบ           

WAT NI KORN MODEL  

ชมเชย น.ส.นภาพร  สุวรรณวร มิตรภาพที ่31       

"วัดทุ่งหวัง" 

นวัตกรรมเด็กทุ่งหวังเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วย

รูปแบบ MWT4H  สร้างอาชีพต้านยาเสพติด 

สู่โรงเรียนสีขาว 

ชมเชย น.ส.พัชรพร  แดหวา วัดควนวิไล จุดประกายความคิด พัฒนาทักษะชีวิต สู่วิถี

สถานศึกษาสีขาว  โดยใช้รูปแบบ " W K W L" 

ชมเชย น.ส.มณฑิรา  อินทรโยธา วัดธรรมาราม ต้านภัยยาเสพติดด้วย  TAMMARAM 

MODEL 
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ความพึงพอใจของผู้เข้าประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จำนวน  (คน) ร้อยละ 
ผู้เข้าประกวด 12 
ตอบแบบสอบถาม 12 100 
เพศ     
    เพศชาย 7 58.33 
    เพศหญิง 5 41.64 
ตำแหน่ง   
    คร ู 7 58.33 
    ผู้อำนวยการโรงเรียน 5 41.33 

 ตาราง 1 พบว่า ผู้เข้าประกวดนวัตกรรมฯ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 12 คน และตอบแบบสอบถาม
ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า เพศชาย เข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด จำนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และตำแหน่งครู เข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33  
 
ตอนท่ี 2 แสดความพึงพอใจต่อการดำเนินการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดฯ 

 
ข้อ 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 สถานที่จัดประกวด 12 
(100%) 

- - - - 

2 ระยะเวลาการประกวด 12 
(100%) 

- - - - 

3 อาหารว่างและอาหารกลางวัน 12 
(100%) 

- - - - 

4 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี 12 
(100%) 

- - - - 

5 เกณฑ์และกติกาการประกวด 12 
(100%) 

- - - - 

6 กระบวนการและข้ันตอนการดำเนินงาน 12 
(100%) 

- - - - 

7 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 11 
(91.67%) 

1 
(8.33%) 

- - - 

8 การนำนวัตกรรมอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 11 
(91.67%) 

1 
(8.33%) 

   

9 ประโยชน์ของกิจกรรม 11 
(91.67%) 

1 
(8.33%) 

- - - 

10 ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม 12 
(100%) 
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 ตาราง 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
จำนวน 12 คน ตอบแบบสอบถามครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุด (100%) เมื่อจำแนก เป็นรายข้อพบว่า  

ข้อท่ี 1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น 100% 
สถานที่จัดประกวด  อาหารว่างและอาหารกลางวัน  การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  เกณฑ์และ

กติกาการประกวด กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (100%)  
 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แสดงความคิดเห็นในตอนท่ี 3 จำนวน 4 คน ดังนี้ 

1. ต้องการให้มีการประกวดทุกปี เนื่องจากสถานศึกษาจะได้มีการพัฒนาท้ังกระบวนการและครู 
2. เป็นโครงการท่ีดี ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  
4. มีรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่ครูท่ีรับผิดชอบงานยาเสพติด 
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ผลงานนวัตกรรมดีเด่น 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 

           รางวัลชนะเลิศ 

ผลงาน  “บ.ก.สามัคคี PDCA สู่หัวใจคุณธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” 
  นางสุพัตรา  เพิ่มเพ็ชร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นบกหัก 

• ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ 
                                จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ 
ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน จนนำไปสู่การเกิด
ปัญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคมให้เห็นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อัน
นำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ  
ความสำเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพท่ีดีตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นหลักสำคัญใน
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม  การพัฒนา
นักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม
จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาด้วยการส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดกับนักเรียนเป็นส่ิงสำคัญ  

• จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
                   1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 

         2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในการมีทักษะในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข   

         ๓. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และลด
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้น้อยลง และมีสุขภาวะท่ีดีห่างไกลยาเสพติด    
                   4. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

                  5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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• กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน  
           การออกแบบนวัตกรรม“บ.ก.สามัคคี PDCA สู่หัวใจคุณธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”  

ที่เกิดจากความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน 
นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา เกิดทักษะชีวิต ให้มีหัวใจ
คุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ด้วยกระบวนการ PDCA 
                       ขั้น Plan :  การวางแผน มีการประชุมวางแผนช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขับเคล่ือนสู่สถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจท้ังโรงเรียน เพื่อให้ทราบ
เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน  การบูรณาการกับโครงการคุณธรรมสพฐ. ผสานหลักคุณธรรมตามหลัก
ศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                       ขั้น Do : การดำเนินงาน โรงเรียนกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนโดยบูรณาการกับวิธีการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมขององค์กร โดยมุง่พัฒนาคนดี คนเก่ง เพื่อให ้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกำหนด
เป็นกลยุทธ์ แผนงาน โครงการของโรงเรียน จัดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนงาน โครงการอย่างชัดเจน โดยใช้
รูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบกิจกรรมโครงการ กิจกรรมวิถีชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมในช้ันเรียนโดย
การสอดแทรกในหลักสูตรและการเรียนการสอน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ผ่านกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย 
                      ขั้น Check : การตรวจสอบ โรงเรียนมีระบบนิเทศกำกับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ดำเนินให้ผู้บริหารอย่างเป็นระบบ คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงาน  สะท้อนผลสำเร็จในการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดแผนงานโครงการท่ีกำหนดไว้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ระดับปฏิบัติงาน โดยมีการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ท้ัง ระดับโรงเรียน และระดับช้ันเรียน จัดทำ
เป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
                      ขั้น Act : การสะท้อนผล เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานท่ีมีคุณภาพ โดยโรงเรียนมีกระบวนการ
ส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรท่ีมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 

• ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 
                   1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหน้าท่ีตนเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 

         2. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันท่ีดีและมีทักษะในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข   
         3. นักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และลดพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงค์ในโรงเรียนให้น้อยลง และมีสุขภาวะท่ีดีห่างไกลยาเสพติด    
                   4. โรงเรียนพัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

                   5. ผู้ปกครอง ชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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• ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
    1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
    2. ความตั้งใจจริงของ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าใจเป้าหมายใน

ทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    3. ครูและบุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดและ

อบายมุขท้ังปวง  
              4. ผู ้ปกครองและชุมชนมีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและมีส่วนร่วม

บทเรียนที่ได้รับ 
               1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตัวเอง มีทักษะชีวิต เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อชุมชน  รู้เท่าทันภัยของ

ยาเสพติด 
    2. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เกิดวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร เกมออนไลน์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท 
              3. ผู้ปกครอง และชุมชน ยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ร่วมมือในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

• การเผยแพร่ผลงาน  
             1.  โรงเรียนได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่าน 

ช่องทางออนไลน์และข่าวประชาสัมพันธ์  
                       2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย 

• การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม 
▪ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน 

      ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย  การถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ในการนำไปใช้ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน จนเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มข้ึน มีนักเรียนแกนนำมาขับเคล่ือนแต่ละห้องเรียน การเป็นแบบอย่างท่ีดี เสริมสร้างจิตใจ
นักเรียนให้มีความเข้มแข็งไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในอนาคต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและนำความรู้เช่ือมโยงสู่ครอบครัวและชุมชน 

▪ การเรียนรู้เพื่อการต่อยอดและขยายผล 
                           โรงเรียนขยายผลต่อยอดในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง “บ.ก.สามัคคี PDCA สู่หัวใจคุณธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” เพื่อปลูกฝัง 
ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีให้กับนักเรียน ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือกระทำจากการปฏิบัติจริงของนักเรียน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างรอบด้าน ผ่านกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคีและจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบกหักรู้เท่าทันภัยของยาเสพติด มีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
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                รางวัลรองชนะเลิศ  
                      อันดับ 1   
ผลงาน  การพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วยนวัตกรรม  
           LAEMSOM+  Model  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 

 นายวรัตน์ หูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสอม           
ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอ  
 ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีต้องเร่งดำเนินการแก้ไข อย่างจริงจัง ท้ังนี้เพราะ
ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการเมืองและความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงได้กำหนด 
ให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา  

การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านแหลมสอมได้ดำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้ำ” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน  เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดำเนินงาน 5 
มาตรการ ได้แก่ มาตรการการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการและกล
ยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม ่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่
ไล่ออก เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จึงได้ดำเนินการจัดทำวัตกรรม LAEMSOM + Model ในการแก้ไขปัญหาตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน  

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

โรงเรียนบ้านแหลมสอม  
4. เพื่อพัฒนาโครงการห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคนดี ห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน

บ้านแหลมสอม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา   

5. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับเด็กนักเรียน   
กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน   

การออกแบบนวัตกรรม โดยใช้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย
นวัตกรรม LAEMSOM + Model มีหลักการและแนวคิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  (Participation 
Management ) ซึ ่งได้นำทฤษฎีการบริหารเป็นฐานความคิดและมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา              
สีขาว ได้แก่  

1. หลักการของวงจรเดมมิ่ง (PDCA )  
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2. การบูรณาการการดำเนินงานแบบองค์รวมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและอบายมุข ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้การมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย และ ตามมาตรการ 5 ด้าน และ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ มีดังนี้ 1. มาตรการการป้องกัน 2. มาตรการการค้นหา 3. มาตรการรักษา  
4. มาตรการเฝ้าระวัง  5. มาตรการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม                     
ซึ่งประกอบด้วย 1. ฝ่ายวิชาการ  2. ฝ่ายการงาน  3. ฝ่ายสารวัตรนักเรียน และ 4. ฝ่ายกิจกรรม            
ผลสำเร็จของการดำเนินงาน  

ด้านผู้เรียน นักเรียนไม่เสพสารเสพติด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันตนเองจากอบายมุข ปฏิบัติ
ตามระเบียบสถานศึกษา ทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุข จำนวนนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงลดลง การช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา ผลท่ีได้จากการช่วยเหลือ สามารถติดตามนักเรียนมาเรียนจนจบหลักสูตร สามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหามาเรียนในสถานศึกษาจนจบภาคบังคับ ด้านห้องเรียน โรงเรียนมีระบบ
การบริหารจัดการและดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคุณคุณธรรมอย่างเหมาะสม  มีแผนจัดกิจกรรมเรียนรู้
และจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการป้องกันและการปลอดจากสารเสพติด อบายมุข ห้องเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีปลอดจากสารเสพติดและ อบายมุข        

ด้านครูประจำชั้น ครูประจำชั้น มีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหา และ มีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานของห้องเรียนสีขาวห้องเรียนคุณคุณธรรม และสถานศึกษา ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ อบายมุข     

ด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองพึงพอใจในการช่วยเหลือนักเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้
นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความ
พึงพอใจในประโยชน์ท่ีได้รับ   

สรุป  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงาน โรงเรียน ผู้บริหาร ครู ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส ครูดีไม่มีอบายมุข   

ปัจจัยความสำเร็จ   ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจ แนะนำ กำกับติดตาม และร่วมกัน
ประเมินผลการดำเนินงาน  ครูทุกคนทุ่มเทกำลังใจ กำลังกาย ในการปฏิบัติงาน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
กำกับ ติดตาม และแก้ไข ปัญหาของบุตรหลานเป็น อย่างดี ชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ให้การสนับสนุนและ มีส่วน
ร่วมและ ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน อัตราส่วนของครู : นักเรียน คือ 1 : 12 ส่งผลให้    
ครูประจำช้ัน ทุกคนดูแลนักเรียนในระดับช้ันท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างท่ัวถึง ปัญหาหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ี
นักเรียนแสดงออกจะได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างเหมาะสมทันเวลา  สถานศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม อย่างชัดเจน ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง  ปลูกจิตสำนึกท่ีดี สร้างทักษะชีวิตของเด็กอย่างเข้มแข็ง
ส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
 บทเรียนที่ได้รับ (lesson Learned) 

1. สถานศึกษาได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนท่ีมีผลงานคุณภาพดีเด่น นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก 
วัยเรียนด้วยการออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส กินผักผลไม้ ปลอดภัยชีวิตยั ่งยืน จากสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ตรังเขต 1 ปี 2564 
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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 จาก สพป.ตรัง 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 
9.  นางสาวกนิษฐา เพชรเล็ก ครูโรงเรียนบ้านแหลมสอม ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ 
10.  นางสาวป ัญจร ัศมิ์   ฉ ิมเร ือง คร ู โรงเร ียนบ ้านแหลมสอม ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตร คร ูด ี ไม ่ม ีอบายม ุข จาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
11. นางสาวอรอุมา เจ๊ะสา ครูโรงเรียนบ้านแหลมสอม ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ 
12. นางอมรรัตน์ หีมโตะเตะ ครูโรงเรียนบ้านแหลมสอม ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข จาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ   เว็ปไซต์ของโรงเรียน  เฟสบค๊ของโรงเรียน  โรงเรียนอื่นๆท่ีมาศึกษาดูงาน
ท่ีโรงเรียนบ้านแหลมสอม  และสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
การขยายผลต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ 

1. การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนช่างสังเกต โดยมองจุดเล็กจุดน้อยเพื่อนำมาเป็นหัวข้อเพื่อนำไปสู่  
การพัฒนาตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต 

2. มีความมุ่งมั่นต้ังใจ และไม่ย่อท้อ เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ ทำแล้วทำอีกแก้ไขแล้ว แก้ไข
อีก ไม่ประสบความสำเร็จไม่เลิก ปรับปรุงให้ดีขึ้นๆ ไป  

3. การทำงานเป็นทีมเวิร์ค (TEAM) ด้วยความรัก และสามัคคี เพราะต้องช่วยกันเก็บข้อมูลช่วยกัน
ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ โดยรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในทีม  

4. ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ เพื่อค้นคิดหาวิธีการใหม่ๆ ตามหลักวิชาการ หรือแม้แต่การลองผิดลองถูก เพื่อ
มาปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้ดี 

 5. มีความคิดสร้างสรรค์ มีการค้นคิด ประดิษฐ์ ทดลอง การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
ต้องอ่านหนังสือ หรือค้นหาข้อมูลท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ ท่ีสำคัญคือ ต้องกล้าคิด กล้าฝันและกล้าจินตนาการ 
บนพื้นฐานของความจริง 

6. มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่นสม่ำเสมอโดยไม่ต้องร้องขอ จะเห็นได้ว่าเกือบทุกเรื่องท่ีเราทำ เราไม่สามารถ
ทำด้วยตัวคนเดียว ต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยความรู้ และความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอ  
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                รางวัลรองชนะเลิศ  
                  อันดับ 2   

ผลงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยกระบวนการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด   
          และอบายมุข รูปแบบ “WISDOM  Model” 
          นายนรินทร์  วัฒนบัญชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ 
ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม 

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีต้องเร่งดำเนินการแก้ไข อย่างจริงจัง ท้ังนี้
เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเมืองและความมั่นคงของชาติ 
รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยง
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ที่ไปเกี ่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในกา ร
ดำเนินการ 
 ข้าพเจ้า เห็นความสำคัญของนักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ  จึงได้ดำเนินการหารูปแบบนวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา   เสพติดและอบายมุข รูปแบบ “ WISDOM  Model  ” 

 ซึ่งเป็นวิธีให้นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่พึ่งพายาเสพติด อบายมุข รวมทั้งการปอ้งกัน
โรคและอุบัติเหตุ 
จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดมีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด 
2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ

โรงเรียนวงัวิเศษ 
กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
             ข้าพเจ้าได้ ออกแบบนวัตกรรม โดยใช้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วย
กระบวนการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รูปแบบ  “ WISDOM  Model ” มีหลักการและ
แนวคิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  (Participation Management ) ซึ่งได้นำทฤษฎีการบริหารเป็นฐาน
ความคิดและมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้แก่  
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WISDOM  Model  มีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 
W : Well Cogintion  หมายถึง  การสร้างการรับรู้ที่ดี เร่ิมทั้งแต่ ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียน ผู้ปกครอง  
ชุมชน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ที ่ต้องดำเนินการสร้างภูมิคุ ้มกันและป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเส่ียงและในวัยเส่ียงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี ่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อ
หลีกเล่ียงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
จึงต้องสร้างการรับรู้ให้ทุกคน  ท้ังผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียน   ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
I : Involvement stakeholders   หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ 
 ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด ทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวผู้เสพ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและ
ประเทศชาติ การแก้ไขปัญหาสารเสพติดต้องเริ่มต้นจากครอบครัวซึ่งใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด โดยการ
ให้เวลากับบุตรหลานและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น นอกจากนี้สังคมโรงเรียนและสถานศึกษาต้องมีการ
ติดตาม สังเกตพฤติกรรมนักเรียน-นักศึกษาที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับสารเสพติด การมุ่งให้ความรู้ในเรื่องอันตราย 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้สารเสพติด สร้างการรับรู้ ความตระหนักถึงภัยอันตรายจากการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติด และเป็นหน้าท่ีของทุกคนจะต้องร่วมมือกัน 
S : Several methods   หมายถึง  วิธีการที่หลากหลาย 

ข้าพเจ้าได้ร่วมกันดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนจึงใช่วิธีการท่ีหลากหลายในการป้องกันและแก้ไขยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ให้มีการดำเนินงานตาม 6 หลัก ได้แก่ ๑หลักแห่งความจริง ๒หลักแห่งความมีใจกล้าพอ ๓ 
หลักการยอมรับตนเอง ๔ หลักไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่เห็นแก่ตัว ๕ หลักการให้ความรักแก่ผู้อื่น๖ หลักการมี
มนุษยสัมพันธ์ ท้ังนี้ต้องอยู่ในกฎหรือระเบียบข้อปฏิบัติท่ีโรงเรียนได้กำหนดไว้ และกลยุทธ์ ๒ ไม่คือ สถานศึกษาไม่
ปกปิดข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดสถานศึกษา ไม่ไล่นักเรียนที่ติดยาเสพติดออก เป็นแนวทางการ
ดำเนินงาน โดยถือวาเป็นผู้ป่วยต้องนำไปบำบัดรักษาแล้วกลับมาเรียนได้ 
D : Definite Reinforcement  หมายถึง  การเสริมแรงเชิงบวก  

เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกร่วมกันท่ีจะปกป้องคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด มาตรการเสริมแรง ให้แก่ ผู ้รับผิดชอบด้านยาเสพติด ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร  
ผู้บริหาร อำนวยการ นำผลและข้อมูลที่ได้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
O : Outstanding Supervision  หมายถึง การนิเทศ กำกับ ติดตามที่ดี 

มีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม ดูแล อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให ้การบำบัดรักษามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังช่วยให้ปริมาณของนักเรียนกลุ่มเส่ียงลดจำนวนลงมี
การกำหนดปฏิทินการกำกับติดตาม ประเมินผล อย่างชัดเจน 
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M : Maintain Improvement  หมายถึง  การปรับปรุง แก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ ท่ีเกิดขึ้นจากความพยายาม

อย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไปในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมท่ีไม่พึ่งประสงค์ของนักเรียนจากมาตรฐาน
เดิมท่ีมีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการทำงานของผู้บริหารคณะครู ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดี
ยิ่งขึ้น การปรับปรุงนี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษใดๆ เพียงแต่ใช้สามัญสำนึกของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 
           ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
รูปแบบ “ WISDOM  Model  ” จนก่อเกิดความสำเร็จดังนี้  

ด้านผู้เรียน 
          นักเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดโรคเอดส์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขและ
อุบัติภัยท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและสังคม  มีความคิดริเริมสร้างสรรค์สามารถสร้างองค์ความรู้และมีความ สัมพันธ์
ที่ดีต่อกันจากการร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว นักเรียนไม่เสพสารเสพติด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุและอบายมุข  

ด้านห้องเรียน 
มีระบบการบริหารจัดการและดำเนินงานห้องเรียนสีขาวอย่างเหมาะสม  มีแผนจัดกิจกรรมเรียนรู้และจัด

กิจกรรมที่เอื้อต่อการป้องกันและการปลอดสาร/ยาเสพติดโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุข และ
อุบัติภัย ห้องเรียนมีบรรยากาศส่ิงแวดล้อมและเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีปลอดสารเสพติดโรคเอดส์  การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรอบายมุข และอุบัติภัย 

ด้านครูที่ปรึกษา 
ครูที ่ปรึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาและมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ

ห้องเรียนสีขาวและสถานศึกษาในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
อบายมุข และอุบัติภัย 

ด้านผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองพึงพอใจในการช่วยเหลือนักเรียน  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้นักเรียน  ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข  ผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีความพึงพอใจในประโยชน์ท่ี
ได้รับ 

สรุป  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงาน  โรงเรียน ผู้บริหาร  ครู ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  
ปัจจัยความสำเร็จ 

1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจ แนะนำ กำกับติดตาม และร่วมกันประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

2.  ครูทุกคนทุ่มเทกำลังใจ กำลังกาย ในการปฏิบัติงาน 
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3.  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการกำกับ ติดตาม และแก้ไข ปัญหาของบุตรหลานเป็น อย่างดี 
4.  ชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ให้การสนับสนุนและ มีส่วนร่วมและ ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ของนักเรียน 
5.  อัตราส่วนของครู : นักเรียน คือ 1 : 10 ส่งผลให้ครูประจำช้ัน ทุกคนดูแลนักเรียนในระดับช้ันท่ีตนเอง

รับผิดชอบอย่างท่ัวถึง ปัญหาหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีนักเรียนแสดงออกจะได้รับ การดูแลและแก้ไขอย่าง
เหมาะสมทันเวลา 

6.  สถานศึกษามีเป้าหมายท่ีจะพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างชัดเจน ปลูกฝังค่านิยมท่ี
ถูกต้องปลูกจิตสำนึกท่ีดี สร้างทักษะชีวิตของเด็กอย่างเข้มแข็งส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
 บทเรียนที่ได้รับ 

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการพัฒนา นวัตกรรมส่งเสริมให้นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการสถานศึกษาสีขาว ปลอด ยาเสพติดและ
อบายมุข รูปแบบ “ WISDOM  Model  ” จนเกิดข้อสรุปและบทเรียนท่ีได้รับ ดังนี้ 

1. การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนช่างสังเกต โดยมองจุดเล็กจุดน้อยเพื่อนำมาเป็นหัวข้อเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ฝึกฝนให้เป็นผู้ท่ีมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน โดยควรหมั่นตรวจสอบเพื่อ
ค้นหาจุดบกพร่อง จุดผิดปกติ หรือส่ิงท่ีน่าจะเกิดปัญหา หรือความสูญเปล่าต่างๆ รวมไปถึงจุดท่ีอาจจะทำให้เกิด
อันตราย 

2.   มีความมุ่งมั่นต้ังใจ และไม่ย่อท้อ เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ ทำแล้วทำอีกแก้ไขแล้ว แก้ไข
อีก ไม่ประสบความสำเร็จไม่เลิก ปรับปรุงให้ดีขึ้น ๆไป อยู่เสมอ ไม่พอใจกับส่ิงท่ีเป็นอยู่แนวทางการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ และไม่ย่อท้อ เพื่อฝึกทำงานภายใต้ภาวะกดดัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ และต้องมีวินัยไม่ทอดท้ิงก่อนท่ีจะดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ 

3. การทำงานเป็นทีมเวิร์ค (TEAM) ด้วยความรัก และสามัคคี เพราะต้องช่วยกันเก็บข้อมูลช่วยกัน
ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ โดยรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆในทีม กิจกรรมต่างๆ จะสำเร็จได้ก็อาศัย ความ
รัก ความเข้าใจ และความสามัคคี การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ทำงานเป็นทีมด้วยความรักและสามัคคีต้องฝึกฝน
ตนเองให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่ยึดเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ทำงานแบบเป็นพี่ๆ น้องๆ ไม่
ใช้อารมณ์ หรือนำเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน มีน้ำใจ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและให้อภัยเสมอเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
แล้วพร้อมท่ีจะก้าวเดินไปด้วยกัน 
การเผยแพร่ผลงาน 
 1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
          2. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดตรัง  

3. สถานศึกษาปลอดภัย  ประจำปี 2564 
4. สถานศึกษามีเครือข่ายในการร่วมกันขับเคล่ือน การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
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5. ผู้บริหาร ครู ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการขับเคล่ือน การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

6. เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม http://www.kroobannok.com 
7. เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านเว็บไซต์ครูวันดีดอทคอม http://www.kruwandee.com 

การขยายผลต่อยอด 
           1. โรงเรียนวังวิเศษและสถานีตำรวจเขาวิเศษ ร่วมสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  
           2. โรงเรียนวังวิเศษได้ดำเนินการประชุมกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง   เครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากการถอดบทเรียน นำไปสู่แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           3.  สภานักเรียนโรงเรียนวงัวิเศษร่วมแลกเปล่ียนรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษากับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดตรัง  
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ผลงานดเีด่น ประเภทครูผู้สอน 

 

                        รางวัลชนะเลิศ    
 
ผลงาน นวัตกรรม “การพฒันาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้  
          SPANO Model 
          นายอินทัช  ขวัญสถาพรกุล   ครูโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 
ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอ 
 ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งมีผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติและเป็น
ปัญหาท่ีมีปัจจัยในการแก้ไขซับซ้อน แม้ว่าจะมีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่ปัญหา
ยาเสพติดก็ไม่มีแนวโน้มลดลง และเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าท่ีตำรวจจังหวัดตรังเข้าจับกุมผู้ขนส่ง
ยาบ้าจำนวนมากเพื่อนำมากระจายในจังหวัดตรัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายาเสพติดเป็นเรื่องใกล้ตัวและต้องเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนวัยเรียนหรือวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ดังนั้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ ท่ีจึงเป็นเรื่องท่ีโรงเรียนบ้านหนอง
สองน้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นโรงเรียนต่อต้านยาเสพติด รวมถึงสภาพแวดล้อมชุมชนมีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง
กับบุหรี่ สุรา น้ำกระท่อม ซึ่งเป็นตัวอย่างไม่เหมาะสมให้กับนักเรียน ดังนั้นจึงต้องป้องกันแนวคิดความเคยชนิกับ
อบายมุขทั้งหลายให้แก่นักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ดังนั้นข้าพเจ้าจึง
สร้างสรรค์นวัตกรรม SPANO Model ในการพัฒนาทักษะชีวิตด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา โดยนำจุดเด่นของการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการ
พัฒนานวัตกรรม ร่วมกับหลัก 5ร ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมภูมิใจ เพื่อให้
สถานศึกษาเป็นองค์กรแกนนำขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกับองค์กรอื่นที่มีส่ วน
เกี่ยวข้องจากอย่างเข้มแข็งและเกิดผลสำเร็จท่ียั่งยืน และมีเครือข่ายสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้รู้เท่าทันภัยของยาเสพติดและรู้ว ิธีการ
หลีกเล่ียงจากสภาวะเส่ียงจากสภาพปัญหายาเสพติด 
จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
   1. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนและชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้นักเรียน
และชุมชนปราศจากปัญหายาเสพติด ร้อยละ 100 
   2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรด้านการขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ประสบ
ความสำเร็จ โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการใช้นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ร้อยละ 100 
   3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงาน
อื่น และสามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างร้อยละ 100 
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กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยเริ่มต้ังแต่การวางแผนร่วมกันกับทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาและปัญหาเกี่ยวกับกับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมกัน
วิเคราะห์วิสัยทัศน์ของการศึกษาแห่งชาติ มาตรการการป้องกันปัญหายาเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพปัญหาปัจจุบัน คู่มือการสอนต่าง ๆ เพื่อออกแบบโครงการและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษา SPANO Model ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนรู้เกิดทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนร่วมมือ การเรียนรู้แบบ Active Learning เครือข่ายและการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ดีอย่างยั่งยืนได้ โดยมีทรัพยากรภายในโรงเรียนเป็นพื้นฐานในการดำเนินกิจกรรมทต่าง ๆ 
รวมถึงการให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ D.A.R.E. ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรม 
และมุ่งพัฒนาบุคลากรให้พร้อมสำหรับการจัดสรรกิจกรรมและงงประมาณท่ีจัดสรรให้ได้อย่างเพียงพอ จากนั้นจึง
ดำเนินการตามรูปแบบนวัตกรรมหรือกิจกรรม โครงการที่กำหนด ดำเนินการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้ SPANO Model โดยมีผู้บริหาร 
คณะครูและบุคคลจากหน่วยงานภายนอกร่วมกันดำเนินการตรวจสอบ ประเมินตามความเหมาะสม และปรับปรุง
แก้ไข วางแผนการพัฒนานวัตกรรม กิจกรรมหรือโครงการในปีการศึกษาต่อไป 

 
ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในปีการศึกษา 
2563 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 89.47 และในปีการศึกษา 2565 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 98.19 ซึ่งมีค่าการพัฒนา 
4.72 
 2. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องดำเนินการใช้นวัตกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 100 และประสบความสำเร็จด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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 3. โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องมีเครือข่ายด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างสถานศึกษาอื่น 
ชุมชนและหน่วยงานอื่น  
ปัจจัยที่ได้รับ 
 ในการดำเนินกิจกรรมจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วนทั้งงบประมาณและการปฏิบัติ มี
นวัตกรรมท่ีสามารถใช้วางแผนและดำเนินการเป็นลำดับข้ันตอนชัดเจน เครือข่ายท้ังภายในและภายนอกให้ความ
ร่วมมือในทุกกิจกรรมและโครงการเป็นอย่างดี การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อำนวยให้ผู ้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้และการคิด 
บทเรียนที่ได้รับ 
 บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงาน ทำให้เกิดทักษะการสื่อสารและกระบวนการกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  มี
มุมมองท่ีหว้างและตอบโจทย์สภาพจริงมากขึ้น ส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร ผู้นำและผู้ตามเห็นความสำคัญของ
กันและกัน และเรียนรู้บูรณาการความรู้เข้าสู่รายวิชา อย่างไรก็ตามการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมาจากความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัญหายาเสพติด และการมีส่วนร่วมของครอบครัวหรือชุมชนด้วย และในแต่ละกิจกร รม
จำเป็นต้องใช้หลักจิตวิทยาในการพูดคุยเพื่อป้องกันความรู้สึกด้านลบท่ีจะขึ้นในครอบครัว และระวังความอันตราย
อื่น ๆ ท่ีอาจพบเจอได้  
การเผยแพร่ผลงาน 
 ในสถานศึกษา ทุกฝ่ายได้นำ SPANO Model ไปใช้ในบริบทของตนเอง เช่น ครูนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ หรือชุมชนได้ลองนำไปปฏิบัติตามในรูปแบบของชุมชนที่มีการวางแผน แบ่งปัน พูดคุยและลงมือทำตาม
บริบทและภาพจริงสม่ำเสมอ และสำหรับภายนอกสถานศึกษา ได้รับเกียรติไปเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ณ โรงเรียนบ้านวังลำ และจัดกิจกรรม วิทยากรการอบรมสถานศึกษาปลอดภัยทุกมิติในรูปแบบ Online และ On-
site เพื่อเสริมสร้างและเติมเต็มกันและกัน และขยายเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการ
พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตให้เหมาะสมในบริบทแต่เปล่ียนไปอย่างต่อเนื่อง 
การขยายต่อยอด 
 ทุกปีการศึกษาจะดำเนินการถอดบทเร ียนผลการดำเนินกิจกรรมทั ้งปีการศึ กษา มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาบุคลากรและการปฏบิัติ
หน้าที่ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรอบปีการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลท่ี
หลากหลายเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาทักษะชีวิตด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อ
นำผลการปฏิบัติงานมาตรวจสอบและประเมินหาข้อพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้จริงกับทุกปัญหาหรือกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษา ท้ังนี้การขยายผล
จากการนำผลการดำเนินงาน กิจกรรมและโครงการที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี
การศึกษาที่ผ่านมาได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา และพัฒนานวัตกรรมให้สะดวกและง่ายในการใช้มากยิ่งขึ้น มีข้ันตนอชัดเจนและพร้อมจะนำไปใช้ได้ใน
ทุกบริบทชีวิต 
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            รางวัลรองชนะเลิศ 
                 อันดับ 1  
ผลงาน    นวัตกรรม TO BE คุณธรรมสู่โรงเรียน โดยใช้รูปแบบ MORAL TO BE  
             นายเวชยันต์ สรรพเศียร  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 
 
ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอ 

จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ และนักเรียนขาด 

คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบซึ่งปรากฎให้เห็น
มากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรอือื่นๆ 
สำเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ นักเรียนให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที ่มี
คุณภาพท้ังด้านของสังคม ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนิน
วิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนต้องดำเนินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกัน และการ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียงรอบโรงเรียนท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ร้านเกม 
การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครองครูทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไป
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง ซึ่งมาจากปัจจัยเส่ียง และผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจารและปัจจัยเส่ียง การพนัน และการทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียน 

2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและป้องกันปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจารและปัจจัยเส่ียง การพนัน  
และการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 

3. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจารและปัจจัยเส่ียง การพนัน และ การ
ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 

4. เพื่อจัดกิจกรรม เฝ้าระวังให้นักเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจารและปัจจัยเส่ียง การ
พนัน และการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 

5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน ให้
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
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ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ให้ปลอดยา เสพติดและอบายมุข 

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

4. ครูนักเรียนผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม 

5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน 

6. โรงเรียน ผู้บริหารครู ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมาระดับเงินป.ป.ส.ประจำปีการศึกษา 2561 และ 

ระดับทองปีการศึกษา๒๕๖๓ 

ปัจจัยความสำเร็จ 

1. นักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE เข้าใจบทบาทหน้าท่ีในภารกิจและดำเนินงานอย่างจริงจังเพื่อ 
ขับเคล่ือนกลยุทธ์ของกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว กิจกรรม TO BE NUMBER ONE และคุณธรรมจริยธรรม 

2. ครูให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนและพร้อมท่ีจะพัฒนาในทุกๆด้าน 
3. มีการบริหารจัดการท่ีดีมีการกำกับติดตาม และประเมินผล ส่งเสริมการส่วนร่วมใน การปฏิบัติงานทุก

กิจกรรม 
4. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ในการสอดส่องดูแลนักเรียน และทำบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  
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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 ๒๕๖๓ จาก กระทรวงศึกษาธิการ 

5. ครูได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

6. ครูได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จาก กระทรวงศึกษาธิการ 

7. ครูได้รับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับทอง ของ
ภาคใต้ 

8. ครูได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

9. ครูได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจังหวัดตรัง 

10. ครูได้รับรางวัล เป็นบุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

11. ครูได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

12. เผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน รเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัล 

การขยายผล หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรม 

ผู้จัดทำได้นำนวัตกรรมไป ขยายผลได้มีการถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้าง MOU หรือการสร้าง
เครือข่ายกับโรงเรียนดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ โรงเรียนบ้านป่าแก่ โรงเรียนบ้านเกาะปุด โรงเรียนบ้าน
ยวนโปะ และโรงเรียนวิเชียรมาตุ ให้ความรู้ด้านการขับเคล่ือน โครงการ TO BE NUMBER ONE ปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ให้ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นักเรียนจะได้มีคุณธรรม จริยธรรม จะได้
ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข (เก่ง ดี มีสุข) 
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              รางวัลรองชนะเลิศ  
                      อันดับ 2   
ผลงาน   นวัตกรรม “สถานศึกษาสีขาว บูรณาการทักษะชีวิต พิชิตปัญหายาเสพติดด้วยรูปแบบ  
            SAWAT  Model” 
 นายธวัชชัย  คงฉาง    ครูโรงเรียสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
รูปแบบนวัตกรรม “สถานศึกษาสีขาว   บูรณาการทักษะชีวิต   พิชิตปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ SAWAT  
Model”    
วัตถุประสงค ์    
          1. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและมีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 

2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  

3. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มแข็งเป็นท่ียอมรับ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
S Study :  ศึกษาสภาพปัญหา 
ข้าพเจ้าพร้อมผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์บริบท

โดยรอบของโรงเรียน วิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัจจุบัน มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการบริหารจัดการ 
และวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้แนวทางของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการรู้จัก
นักเรียนรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือในการศึกษาสภาพปัญหานักเรียนและศึกษานักเรียนรายบุคคล ได้แก่ ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล ข้อมูล SDQ ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน การสัมภาษณ์นักเรียน การสังเกต มีการใช้ระบบ E- school 
ในการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนกำหนดแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามแนวทาง 5 มาตรการและบูรณาการร่วมกับระ บบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

จากสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่/สถิติในพื้นท่ี  ปี 2563 – 2564 โดยภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดใน
พื้นท่ี/สถิติ พบว่า ตำบล ช่อง  มีการค้ายาเสพติดประเภทยาบ้ามากท่ีสุด ซึ่งสามารถจับกุมได้พร้อมของกลาง  จาก
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หลักฐานที่พบ ผู้ค้าบางส่วนเป็นเยาวชน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เป็นโรงเรียนที่อยู่ในตำบลนาโยงเหนือ พื้นท่ี
โดยรอบเป็นพื้นที่ ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ซึ่งมีพื้นที่เขตบริการ ได้แก่ ตำบล  ละมอ ช่อง นาหมื่นศรี       
นาข้าวเสีย  มีเยาวชนที่มีแนวโน้มการใช้สารเสพติด ตลอดจนบุหรี่และแอลกอฮอล์มากขึ้น โดยมีการใช้เด็กและ
เยาวชนเป็นเครื่องมือในการค้ายาเสพติด บุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ กลุ่มเยาวชนที่เป็นวัยรุ่น ซึ่งอยู่ในวัยเรียน
หรือทำงานในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและจากการสำรวจติดตามดูแลนักเรียนในโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปัญหาท่ีพบ คือ มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากการสำรวจเมื่อวันท่ี 20 
มิถุนายน 2563 พบว่ามีนักเรียนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จำนวน 40 คน ซึ่งข้อมูลที่ได้ โดยการสำรวจจากครูท่ี
ปรึกษา เพื่อนและนักเรียนยอมรับด้วยตนเอง จากข้อมูลดังกล่าวทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและใช้
กระบวนการท่ีหลากหลาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยยึดแนวทางการดำเนินงาน 5 
มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนสามารถ ลด ละ เลิก ได้ แต่ก็ยังมีกลุ่มท่ียังมีพฤติกรรมใช้
บุหรี่อยู่จำนวนหนึ่ง  
Awareness : สร้างความตระหนัก 

ข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง           
ภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้การป้องกันและโทษของยาเสพติด โยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   

1. กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันยาเสพติด  
2.  กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน  
3. ประสาน เชิญ วิทยากร หน่วยงาน องค์กร ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการปราบปราม ป้องกันและ แก้ไข 

ปัญหายาเสพติด มาอภิปราย บรรยาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าสาร ต้านยาเสพติดและสารเสพติด   
5. การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   
6. การให้ความรู้กับผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศของการเปิดภาคเรียนแรกทุกปี  
7. การประกวดเรียงความโทษของยาเสพติดและสารเสพติด  
8. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับยาเสพติด  
9. การจัดเสียงตามสายภายในโรงเรียน   
10. การอบรมนักเรียนหน้าเสาธง  การจัดกิจกรรม  
11. โครงการเสริมทักษะชีวิต ได้แก่ การอบรมตามโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

W  Workshop :  ปฏิบัติกิจกรรม 
ข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู ้ปกครอง ได้

ดำเนินการคัดกรองนักเรียน และจัดกลุ่มนักเรียนโดยมีวิธีการคัดกรองที่หลากหลาย โรงเรียนมอบหมายครูท่ี
ปรึกษาคัดกรองนักเรียนด้วยระบบบริหารโรงเรียน (E-School) โดยมีแบบประเมินพฤติกรรม (The Strengths 
and Difficulties Questionnaire: SDQ) ซึ่งแบบประเมินพฤติกรรม SDQ นี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ชุด 
คือ แบบสอบถามสำหรับ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน มีการคัดกรองโดยพิจารณาจากผลการเรียน การตัดคะแนน
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ความประพฤติท่ีไม่พึงประสงค์ ในการจัดกลุ่มนักเรียน เพื่อการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และสภาพปัญหาของแต่ละคน มีการแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ซึ่งได้แก่ 
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มพิเศษ นักเรียนกลุ่มนี้มีผลการเรียนดี เกรดเฉล่ียต้ังแต่ 3.0 ขึ้นไป มีความประพฤติ
ดี ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือเคยถูกตัดคะแนนไม่เกิน 20 คะแนน  
  กลุ่มที่ 2 กลุ่มปกติ นักเรียนกลุ่มนี้มีผลการเรียนปานกลาง เกรดเฉล่ียต้ังแต่ 2.0 – 2.9 มีความ
ประพฤติค่อนข้างดี เคยถูกตัดคะแนนไม่เกิน 40 คะแนน  
  กลุ่มที่ 3 กลุ่มเสี่ยง นักเรียนกลุ่มนี้ผลการเรียนอ่อน เกรดเฉล่ียต้ังแต่ 1.0 – 1.9 ความประพฤติ
เส่ียงด้านยาเสพติดและอบายมุข  ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 40 -59 คะแนน  
  กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ นักเรียนกลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ 
ติด ๐, ร, มส. มผ. อ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง มีปัญหาด้านยาเสพติดและอบายมุข ปัญหาทะเลาะวิวาท  อยู่ใน
ระบบ self study  ถูกตัดคะแนนตัดคะแนนต้ังแต่ 60 คะแนนขึ้นไป  
A Association :  สร้างภาคีเครือข่าย 

โรงเรียนดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยการประชุมเครือข่ายและทำบันทึกความร่วมมือ (MOU)     
กับภาคีเครือข่าย มีการจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรม
ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
T  Tactical : Evaluation   การนิเทศ  ติดตาม เป็นระบบ 

ข้าพเจ้ายึดหลักการทำงานที่สำคัญคือการกำกับ ติดตาม ดูแลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ได้ใช้กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามและดูแลช่วยเหลือเพื่อนครู ผู ้ปกครอง 
นักเรียนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน   

ผลการดำเนินงาน 
1. โรงเรียนมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาด้านยาเสพติดลดน้อยลง  ลดปัญหาการแพร่ระบาดของ   

ยาเสพติดในโรงเรียน  
2. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
3. นักเรียนกลุ่มมีปัญหาด้านยาเสพติดเข้าสู ่กระบวนการจิตสังคมบำบัดลดลง  ซึ่ งข้อมูลการส่งต่อ

นักเรียนเข้าสู่กระบวนการจิตสังคมบำบัด มีจำนวนท่ีลดลงในแต่ละปีการศึกษา  
4. โรงเรียนมีการจัดระบบการแก้ปัญหานักเรียนออกกกลางคันด้วยห้องเรียน Self-study, ห้องเรียน 

Take Care Room เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหายาเสพติด จึงส่งผลให้
สามารถลดปัญหานักเรียนออกกลางคันได้อย่างต่อเนื่อง  

5. การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
5  นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง ก่อให้เกิดความปลอดภัย แก้ไขและพัฒนา  

ตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปีการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 21.79  ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 19.00 
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6. นักเรียนได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ โรงเรียนได้แต่งตั ้งครูท่ี
ปรึกษาให้ดูแลนักเรียน 1 : 20 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่
นักเรียน นักเรียนทุกคนเข้าร่วมชมรม  

7. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ทุกภาคส่วน 

ผลสัมฤทธิ์ 
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับ ยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต ความ 

ปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียน ระดับดีเลิศ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
คุ้มครองนักเรียน ด้วย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และได้รับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ี ปีการศึกษา 2564 ระดับทอง อันดับ 2 

2. การดำเนินงานนำรูปแบบนวัตกรรม “สถานศึกษาสีขาวบูรณาการทักษะชีวิตพิชิตปัญหายาเสพติด  
ด้วยรูปแบบ SAWAT Model”มาใช้เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน พัฒนาป้องกัน แก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำให้ผู้ปกครองและชุมชนเกิดการยอมรับและ
ไว้วางใจ จึงทำให้จำนวนนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มี
นักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวน 1,041 คน ดังนี้ 

ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน 
2563 953 คน 
2564 1,041 คน 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. นักเรียนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

สถานศึกษาสีขาว บูรณาการทักษะชีวิต   พิชิตปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ SAWAT Model 
3. โรงเรียนมีการขยายผล ต่อยอดและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการ

บริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปัจจัยความสำเร็จ 

1. หน่วยงานต้นสังกัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ให้การสนับสนุนในกา ร
บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและมีการนิเทศกำกับติดตาม       
มีการลงพื้นท่ีอย่างจริงจัง นอกจากนั้นมีการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัด 

3. ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน ส่งเสริมโดยการกำหนดนโยบายทิศทางการบริหารงานท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนอย่างชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกเพื่อเอื้อต่อการ
พัฒนาการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างความใกล้ชิด
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ระหว่างครูและนักเรียน และบริหารจัดการระบบท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนและเอื้อต่อการดำเนินงาน ได้แก่ 
วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ และส่ิงอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  

4. คณะครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนอย่าง
ชัดเจน เพื่อสร้างระบบการทำงานและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง ทำให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ เสริมทักษะชีวิตและการคุ้มครองท่ีดี บริหารจัดการระบบห้องเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการและ
ความสามารถของนักเรียน  

5. นักเรียนให้ความร่วมมือ ยอมรับและพร้อมปฏิบัติตามแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดบูรณาการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

5.   ผู้ปกครอง เข้าใจ ให้ความร่วมมือและตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
      ยาเสพติดตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
6.   ชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ดูแลนักเรียนท้ังในและนอก 
      สถานศึกษา 
7.   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาล สาธารณสุข  สถานีตำรวจ สถาบันการศึกษา สำนักงานพัฒนา 
      สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี 
      เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 
      ให้ความร่วมมือ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งระบบดูแล 
      ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักเรียน 

บทเรียนที่ได้รับ 
การดำเนินงานขับเคลื่อนนวัตกรรม “สถานศึกษาสีขาว   บูรณาการทักษะชีวิต   พิชิตปัญหายาเสพติด 

ด้วยรูปแบบ SAWAT Model”  ถอดบทเรียนได้ดังนี้ 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความเข้าใจ และมีองค์ความรู้ท่ีสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม ด้วยนวัตกรรม “สถานศึกษาสีขาว   บูรณาการทักษะชีวิต   พิชิตปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ SAWAT 
Model” สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

2. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนเกิดเป็นบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่าง  

3. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน รู้เท่าทันภัยจากยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดตาม
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

4. นักเรียนได้รับบทเรียนจากผลกระทบของยาเสพติดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

5. ปัญหายาเสพติดลงน้อยลงอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีความปลอดภัยและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
6. เกิดแบบอย่างท่ีดีของนักเรียน โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำเป็นต้นแบบ 
7. ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความยอมรับ จากผลของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
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การเผยแพร่ผลงาน 
 1. ข้าพเจ้าได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้นวัตกรรม“สถานศึกษาสีขาว บูรณาการทักษะ
ชีวิต   พิชิตปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ SAWAT Model”ผ่านทางส่ือออนไลน์ เช่น วารสารโรงเรียน Facebook, 
Line เว็บไซต์ เป็นต้น  
 2. ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้กับคณะศึกษาดูงานและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามาท่ีสนใจ  
 
การขยายผลต่อยอด 

1. นำนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลงานนวัตกรรม“สถานศึกษาสีขาว บูรณาการ
ทักษะชีวิต   พิชิตปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ SAWAT Model”มาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็น
ฐาน 1 ห้องเรียน 1 ความดี บูรณาการร่วมกับห้องเรียนสีขาวและห้องเรียนคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้วยนวัตกรรม
“สถานศึกษาสีขาว  บูรณาการทักษะชีวิต  พิชิตปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ SAWAT Model 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
งบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 21,000 บาท 

กิจกรรมการเสวนาและนิทรรศการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
 สถานท่ีดำเนินการ  ห้องประชุม โรงแรมธรรมรนิทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 ผลการดำเนินงาน 

1. นางสาวเจริญวรรณ  หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงาน 
2. นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 6 บูธ 

ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองสองพี่นอ้ง โรงเรยีนบ้านทุ่งค่าย โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข โรงเรียน
บ้านบกหัก โรงเรียนบ้านแหลมสอม และโรงเรียนวังวิเศษ  

3. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

รายการ จำแนก จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
เพศ ชาย 21 29.60 

หญิง 50 70.40 
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 14 20.00 

ครู/อาจารย์ 48 63.60 
บุคลากรทางการศึกษา 1 1.40 
ลูกจ้าง/อื่นๆ 7 10.00 

สังกัด สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 1 1.40 
สพม.ตรัง กระบี ่ 60 85.70 
สพป.ตรัง เขต 1 4 5.70 

 สพป.ตรัง เขต 2 3 4.30 
เทศบาลนครตรัง - - 
โรงเรียนเอกชน 2 2.90 

สถานะผู้ตอบ กลุ่มเป้าหมายในโครงการ 47 67.10 
ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป 23 32.90 

 

ตารางท่ี 1 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 71 คน ตอบแบบสอบถาม 70 คน คิดเป็นร้อยละ 98.59  
และสามารถจำแนกตามสถานะดังนี้ 

1) จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จำนวน 50 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 70.40 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 

2) จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตำแหน่งครู/อาจารย์มากท่ีสุด จำนวน 48 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 63.60 รองลงมา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และลูกจ้าง/
อื่นๆ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลำดับ 

3) จำแนกตามสังกัด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด สพม.ตรัง กระบี่ มากท่ีสุด จำนวน 60 คน  
คิดเป็นร้อยละ 85.70 รองลงมาสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 และ สังกัด สพป.ตรัง 
เขต 2 จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามลำดับ 

4) จำแนกตามสถานะผู้ตอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการมากท่ีสุด  
จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 67.10 และผู้เข้าร่วมงานท่ัวไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ32.90  
 

ตอนที่ 2 แสดงความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ 
 
ที ่

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ/ความเห็น (คน/ร้อยละ) 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 สถานที่จัดกิจกรรม 57 
(81.40) 

13 
(18.60) 

- - - 

2 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 51 
(72.90) 

17 
(24.30) 

2 
(2.90) 

- - 

3 การจัดเสวนานวัตกรรมการป้องกันยาเสพติดฯ มี
เน้ือหาและประเด็นน่าสนใจ 

52 
(74.30) 

16 
(22.90) 

2 
(2.90) 

- - 

4 ความรู้จากการฟังเสวนานวัตกรรมการการป้องกัน 
ยาเสพติดฯ 

54 
(77.10) 

15 
(21.40) 

1 
(1.40) 

- - 

5 ความรู้ที่ได้รับจากการฟังเสวนานวัตกรรมการป้องกัน
ยาเสพติดฯ 

52 
(74.30) 

17 
(24.30) 

1 
(1.40) 

- - 

6 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่
รับผิดชอบ 

49 
(70.00) 

20 
(28.60) 

1 
(1.40) 

- - 

7 การจัดนิทรรศการมีความสวยงามและน่าสนใจ 50 
(71.40) 

19 
(27.10) 

1 
(1.40) 

- - 

8 เอกสารเผยแพร่ผลงานจากการชมนิทรรศการมีความ
น่าสนใจและมีประโยชน์ 

49 
(70.00) 

17 
(24.30) 

4 
(5.70) 

- - 

9 คาดหวังจะได้รับความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการ  51 
(72.90) 

21 
(30.00) 

1 
(1.40) 

- - 

10 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีประจำจุดแสดงนิทรรศการ 48 
(68.60) 

21 
(30.00) 

1 
(1.40) 

- - 

11 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมภาพรวม 48 
(68.6) 

19 
(27.10) 

3 
(4.30) 

- - 

12 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งน้ี 51 
(72.90) 

18 
(25.70) 

1 
(1.40) 

- - 
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ตาราง 2 พบว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.90 และสามารถจำแนกเป็นรายข้อ ดังนี้ 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีจัดกิจกรรมมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 81.40 

2) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 72.90 

3) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดเสวนานวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.30 

4) ความคาดหวังจะได้รับความรู้จากการฟังเสวนานวตักรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.10 

5) ความรู้ท่ีได้รับจากการฟังเสวนานวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
มากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.30 

6) ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีรับผิดชอบมากท่ีสุด อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00  

7) ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการจัดนิทรรศการมีความสวยงามและน่าสนใจมากท่ีสุด อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.40 

8) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเอกสารเผยแพร่ผลงานจากการชมนิทรรศการมีความน่าสนใจและ 
มีประโยชน์มากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00  

9) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดว่าจะได้รับความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการมากท่ีสุด อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.90 

10) ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้จากการรับชมนิทรรศการมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 68.60 

11) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าหน้าท่ีประจำจุดแสดงนิทรรศการมากท่ีสุด อยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.60 

ตอนที่ 3 แสดงข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอืน่ๆ  
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ฯ 

ในครั้งนี้  จำนวน 9 คน ดังนี้ 
 1. เป็นส่ิงท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ 

2. ควรจัดเป็นประจำ ต่อเนื่องทุกปี 
3. เป็นกิจกรรมท่ีดีมาก / จัดงานได้ดี น่าสนใจ 
4. ควรมีปฏิทินการดำเนินงานเป็นแผนประจำปีเพื่อความสะดวกในการวางแผนเข้าร่วมได้ 
5. อยากให้มีจัดในทุกๆปี เปิดโอกาสให้คุณครูแสดงความสามารถ 
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6. เวลาในการจัดกิจกรรมควรกระชับกว่านี้ 
7. ประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึงจะเป็นประโยชน์มาก ควรมีอย่างต่อเนื่องมีปฏิทินประจำปีจะทำให้สะดวก 

ในการวางแผนของผู้ท่ีสนใจ 
8. ควรจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่คณะครูและบุคลากร รวมทั้งเป็นการ

นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นจากตัวผู้เรียนโดยตรง อันจะเป็นการพฒันาต่อยอดให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาของตนเองให้เป็นท่ีประจักษ์มากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
3. ผลการรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ขับเคลื่อนการรายงานผลการดำเนินงานในระบบระบบสารสนเทศ 
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการติดตามการดำเนินงานนำเข้า
ข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำข้อมูลสรุปและรายงานท่ีประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดตรัง (ศอ.ปส.จ.ตรัง) 

สถานศึกษาในจังหวัดตรังในระบบ NISPA มีจำนวน 358 แห่ง  ได้จัดดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาและจัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับทุกรายวิชาหรือทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ 

ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สรุปได้ว่า 

1. สถานศึกษาเป้าหมาย จำนวน 358 แห่ง รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
เชิงคุณภาพของสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน  349 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 9 แห่ง  

2. สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของสำนักงาน ป.ป.ส.  100% ได้แก่  
- สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   
- สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
- สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
- สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

3. สถานท่ียังไม่เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของสำนักงาน ป.ป.ส.   จำนวน 9 แห่ง ได้แก่  
- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 8 แห่ง  
- สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง  

(ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2565)  
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ได้รับงบประมาณจากของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ดใน
สถานศึกษา งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการรางานผล
การดำเนินงานในระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัด (NISPA )จึงขอสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

สรุปการดำเนินงาน  
โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
งบดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  จำนวน 25,000 บาท 

1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อกล่ันกรองและพิจารณาเกณฑ์การประกวด 
นวัตกรรมฯ  เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565  สถานท่ีดำเนินงาน ห้องประชุมสำนนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ผลการดำเนินงาน   
1) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
2) กำหนดตารางกรอกคะแนนการประเมินผลงาน 
3) กำหนดขั้นตอนการนำเสนอผลงานนวัตกรรม 
4) กำหนดรูปแบบเอกสารผลงานนวัตกรรม 

 
2. กิจกรรมการรับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

เมื่อวันท่ี 23  - 24 มิถุนายน 2565  สถานท่ีดำเนินงาน  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ผลการดำเนินงาน 
1) ผู้สมัครประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 12 ราย 
2) ตรวจสอบเอกสารสมบูรณ์ทุกราย และจัดแยกเอกสารเป็น 6 ชุด  
3) จัดส่งเอกสารให้แก่คณะกรรมการฯ 5 ท่าน เพื่ออ่านผลงานและพิจารณาผลงานในรอบท่ี 1  
4) ตรวจสอบเอกสารสมบูรณ์ทุกราย และจัดแยกเอกสารเป็น 6 ชุด  
5) จัดส่งเอกสารให้แก่คณะกรรมการฯ 5 ท่าน เพื่ออ่านผลงานและพิจารณาผลงานในรอบท่ี 1  
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3. กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565   สถานท่ีดำเนินงาน  ห้องประชุม โรงเรียนพรศิริกุล อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

    ผลการดำเนินงาน 
1) รางวัลประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ   

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2 และชมเชย 2 รางวัล 
 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
 

รางวัล เจ้าของผลงาน โรงเรียน ชื่อผลงาน 

ชนะเลิศ นางสุพัตรา  เพ่ิมเพ็ชร์ บ้านบกหัก บ.ก.สามัคคี PDCA สู่หัวใจคุณธรรม 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายวรัตน์  หูเขียว บ้านแหลมสอม การพัฒนาสถานศึกษาสีขาว      
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้วย
นวัตกรรม LAEMSOM + MODEL  

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายนรินทร์  วัฒนบัญชา วังวิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข รูปแบบ " WISDOM 
Model"  

ชมเชย นางเสาวลักษณ์  พลพัง บ้านทุ่งมะขามป้อม นวัตกรรมโครงการสุขกาย สุขใจ 
ห่างไกลยาเสพติด โดยใช้ KHAMPOM  
MODEL 

ชมเชย นายธรรมรัตน์  สงศร ี วัดควนวิไล จุดประกายความคิด พัฒนาทักษะชีวิต 
โดยใช้รูปแบบ " KWL " MODEL   
คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง 

 
2) รางวัลประเภทครูผู้สอน จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย 4 รางวัล 
ประเภทครูผู้สอน 

รางวัล เจ้าของผลงาน โรงเรียน ชื่อผลงาน 

ชนะเลิศ นายอินทัช  ขวัญสถาพรกุล บ้านหนองสองพ่ีน้อง นวัตกรรม "การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาโดยใช้ SPANO Model"  
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รางวัล เจ้าของผลงาน โรงเรียน ชื่อผลงาน 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายเวชยันต์  สรรพเศียร บ้านทุ่งค่าย 
TO BE คุณธรรมสูโ่รงเรียน โดยใช้

รูปแบบ MORAL TO BE 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธวัชชัย  คงฉาง สวัสด์ิรัตนาภิมุข สถานศึกษาสีขาว บูรณาการทักษะ

ชีวิต พิชิตปัญหายาเสพติด  

ด้วยรูปแบบ  SAWAT Model 

ชมเชย นายศุภกร  ช่วยวงศ์ วัดนิกรรังสฤษฎ ์ นวัตกรรมการสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและป้องกัน  

ยาเสพติดของโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์  

โดยใช้รูปแบบ WAT NI KORN 

MODEL  

ชมเชย น.ส.นภาพร  สุวรรณวร มิตรภาพที ่31       "วัด

ทุ่งหวัง" 

นวัตกรรมเด็กทุ่งหวังเปลี่ยนวิถีชีวิต

ด้วยรูปแบบ MWT4H  สร้างอาชีพ

ต้านยาเสพติดสู่โรงเรียนสีขาว 

ชมเชย น.ส.พัชรพร  แดหวา วัดควนวิไล จุดประกายความคิด พัฒนาทักษะชีวิต 

สู่วิถีสถานศึกษาสีขาว  โดยใช้รูปแบบ 

" W K W L" 

ชมเชย น.ส.มณฑิรา  อินทรโยธา วัดธรรมาราม ต้านภัยยาเสพติดด้วย  TAMMARAM 

MODEL 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 21,000 บาท 

 

กิจกรรมการเสวนาและนิทรรศการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 สถานท่ีดำเนินการ  ห้องประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 ผลการดำเนินงาน 

1. นางสาวเจริญวรรณ  หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงาน 
2. นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 6 บูธ  

ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองสองพี่นอ้ง โรงเรยีนบ้านทุ่งค่าย โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข โรงเรียนบ้านบกหัก 
โรงเรียนบ้านแหลมสอม และโรงเรียนวังวิเศษ  

3. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 71 คน ตอบแบบสอบถาม  

จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 98.59 และสามารถจำแนกตามสถานะ ดังนี้ 
1. จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จำนวน 50 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 70.40 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 
2. จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตำแหน่งครู/อาจารย์มากท่ีสุด จำนวน  

48 คน คิดเป็นร้อยละ 63.60 รองลงมา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ
ลูกจ้าง/อื่นๆ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลำดับ 

3. จำแนกตามสังกัด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด สพม.ตรัง กระบี่ มากท่ีสุด จำนวน  
60 คน คิดเป็นร้อยละ 85.70 รองลงมาสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 และ สังกัด 
สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามลำดับ 

4. จำแนกตามสถานะผู้ตอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการ 
มากท่ีสุด จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 67.10 และผู้เข้าร่วมงานท่ัวไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ32.90  

ตอนที่ 2 แสดงความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการดำเนินงาน 
โครงการ  พบว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 72.90 และสามารถจำแนกเป็นรายข้อ ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีจัดกิจกรรมมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 81.40 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากท่ีสุด อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.90 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดเสวนานวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.30 
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4. ความคาดหวังจะได้รับความรู้จากการฟังเสวนานวตักรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.10 

5. ความรู้ท่ีได้รับจากการฟังเสวนานวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
สถานศึกษามากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.30 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีรับผิดชอบมากท่ีสุด อยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00  

7. ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการจัดนิทรรศการมีความสวยงามและน่าสนใจมากท่ีสุด อยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.40 

8. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าเอกสารเผยแพร่ผลงานจากการชมนิทรรศการมีความ 
น่าสนใจและมีประโยชน์มากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00  

9. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดว่าจะได้รับความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการมากท่ีสุด อยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.90 

10. ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้จากการรับชมนิทรรศการมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 68.60 

11. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าหน้าท่ีประจำจุดแสดงนิทรรศการมากท่ีสุด  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.60 

ตอนที่ 3 แสดงข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอืน่ๆ  
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ฯ 

ในครั้งนี้  จำนวน 9 คน ดังนี้ 
  1. เป็นส่ิงท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ 

2. ควรจัดเป็นประจำ ต่อเนื่องทุกปี 
3. เป็นกิจกรรมท่ีดีมากค่ะ / จัดงานได้ดี น่าสนใจ 
4. ควรมีปฏิทินการดำเนินงานเป็นแผนประจำปีเพื่อความสะดวกในการวางแผนเข้าร่วมได้ 
5. อยากให้มีจัดในทุกๆปี เปิดโอกาสให้คุณครูแสดงความสามารถ 
6. เวลาในการจัดกิจกรรมควรกระชับกว่านี้ 
7. ประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึงจะเป็นประโยชน์มาก ควรมีอย่างต่อเนื่องมีปฏิทินประจำปีจะทำให้ 

สะดวกในการวางแผนของผู้ท่ีสนใจ 
8. ควรจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่คณะครูและบุคลากร รวมทั้ง

เป็นการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นจากตัวผู้เรียนโดยตรง อันจะเป็นการพัฒนาต่อยอดให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
1. ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมและ 

เล่ือนระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์โครงการของหน่วยงานต้นสังกดัยังไปสถานศึกษาในสังกัดยังไม่ท่ัวถึงกลุ่มเป้าหมาย  
 

 แนวทางการพัฒนางาน  
1. การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ ต้องมกีารประชาสัมพันธ์หลากช่องทางและหลากหลาย  

เช่น ต้นสังกัด หน้าเว็บไซต์ เว็บเพจ Line กลุ่ม หรือ Line ส่วนตัว  
2. การประสานงานเพื่อบูรณาการงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน ในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
3. การดำเนินงานโครงการควรเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไป 

ตามลำดับข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานการศึกษาที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ โดยปฏิบัติงานในลักษณะผู้นำการขับเคลื ่อน ประสานและบูรณการกับ           
ทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด การดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด 
จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณ สำหรับการขับเคล่ือนงานตามนโยบาย เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนงานได้ 
ทุกนโยบายและทุกสังกัด  

2. การจัดสรรงบประมาณ ควรจัดสรรครั้งเดียว ต้ังแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถกำหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะขับเคล่ือนได้ตลอดปีงบประมาณ  

3. ควรสนับสนุนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายต่างๆ ซึ่งหากมีความพร้อมในด้าน
ดังกล่าวการปฏิบัติิงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เช่น ส่ือการสอน
สำหรับนักเรียนระดับช้ันต่างๆ ส่ือประชาสัมพันธ์ หรือ ชุดตรวจปัสสาวะ  

4. การขับเคล่ือนท่ีสำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและขยายผลต่อในสถานศึกษา อย่างน้อยควรได้รับการพฒันาฯ ปีละ 2 ครั้ง 

5. การพัฒนาครูในสถานศึกษาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและขับเคล่ือนงานในสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนานักเรียนแกนนำ เพื่อเป็นกลุ่มผู้นำในโรงเรียนท่ีจะช่วยเหลืองานของครูในโรงเรียนและ
ขยายผลต่อไปยังนักเรียนกลุ่มอื่น เพื่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

7. การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท้ังในหน่วยงาน
และสถานศึกษา ควรมีความครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
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การรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 
 ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ขับเคลื่อนการรายงานผลการดำเนินงานในระบบระบบสารสนเทศ 
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการติดตามการดำเนินงานนำเข้า
ข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำข้อมูลสรุปและรายงานท่ีประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดตรัง (ศอ.ปส.จ.ตรัง) 

สถานศึกษาในจังหวัดตรังในระบบ NISPA มีจำนวน 358 แห่ง  ได้จัดดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาและจัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับทุกรายวิชาหรือทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ 

ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สรุปได้ว่า 

1. สถานศึกษาเป้าหมาย จำนวน 358 แห่ง รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
เชิงคุณภาพของสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน  349 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 9 แห่ง  

2. สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของสำนักงาน ป.ป.ส.  100% ได้แก่  
- สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   
- สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
- สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
- สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

3. สถานท่ียังไม่เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของสำนักงาน ป.ป.ส.   จำนวน 9 แห่ง ได้แก่  
- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 8 แห่ง  
- สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง  

(ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2565)  
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ภาคผนวก 
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โครงการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  กรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(งบประมาณจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง) 
 

ผู้ติดต่อประสานงาน(contact person) 
นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ  โทรศัพท์ 086-2780707 
โทรสาร  075-296900  E-mail  jariyaneam@gmail.com 
 
ส่วนที ่1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
      1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
                   (1) เป้าหมาย - 
                   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ - 
                   (3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   - 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่2) 
      1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
         1) เป้าหมายที่ 1 - 
         2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   - 
      2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ - 
         (1) แนวทางการพัฒนา  - 
         (2) เป้าหมายของแผนย่อย - 
         (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ -  
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
      1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  - 
      2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  - 
      3) กิจกรรม   - 
      4) เป้าหมายกิจกรรม   - 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
      1) วัตถุประสงค์ท่ี   - 
      2) เป้าหมายรวมที่   - 
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      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. ในฐานะ

หน่วยงานกำหนดนโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของประเทศ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้
หน่วยงานนำแผนงานไปใช้เป็นกรอบในการขับเคล่ือนงานประกอบด้วย 5 มาตรการ 9 แนวทาง 26 แผนงาน โดย
กระทรวงศ ึกษาธ ิการได ้ ร ับมอบหมายให ้ เป ็นหน ่วยงานหล ักในการข ับเค ล ื ่ อนมาตรการป ้องกัน 
ยาเสพติด แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม แผนงานสร้างการ
รับรู ้และภูมคุ้มกันยาเสพติด ซึ ่งมีเป้าหมายลดประชากรวัยเสี่ยง (ช่วงอายุ 15 – 24 ปี) ที ่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด             
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาคที ่ขับเคลื ่อนและ
ประสานงานการศึกษาภายในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายและผลักดัน 
ให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานหลัก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน
และมีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรังเพื่อขับเคล่ือนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี จึงได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษาได้พัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ท่ีสามารถลดนักเรียน/นักศึกษากลุ่มเส่ียงและกลุ่มเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน   
 
          / 2.2 วัตถุประสงค์... 
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2.2 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 
2) เพื่อประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

2.3 เป้าหมาย 
  สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตรังมีนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาท่ีสามารถลดนักเรียนกลุ่มเส่ียงได้ 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
1) ผลผลิต (Output) 
    สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตรังมีนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา  
2) ผลลัพธ์ (Outcomes)  

        ผลงานนวัตกรรมฯ ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และได้รับรางวัล  อย่างน้อย 6 โรง 

 2.5   ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  1) เชิงปริมาณ    
                         สถานศึกษาส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าประกวด ไม่น้อยกว่า 15 โรง 
  2) เชิงคุณภาพ   

     ผลงานนวัตกรรมฯ สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
ได้รับการพิจารณาคัดเลือก อย่างน้อย 3 รางวัล 

 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1) สถานศึกษามีนวัตกรรมไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      1) สถานศึกษาทุกสังกัดทุกระดับ 
      2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
      3) นักเรียน/นักศึกษา 
 
 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ     

- มกราคม  - กันยายน 2565 
  - ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง /ห้องประชุมอื่นๆตามความเหมาะสม 
และเผยแพร่แก่ผู้ร่วมประชุมในระบบออนไลน์ 
          /2.9 แผนปฏิบัติ.... 
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 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

(บาท) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 

65) 

(บาท) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.

65) 

(บาท) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.

65) 

(บาท) 

1.ขออนุมัติโครงการ - - - - 

2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและ

คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน

โครงการ  

- - 2,000 - 

3.กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

- - - 23,000 

4.สรุปและรายงานผลกาดำเนินงานโครงการ - - - - 

รวม - - 2,000 23,000 

      
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จำนวน 25,000 บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและ

คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 13 คนๆ ละ 2 มื้อ 

    มื้อละ 32 บาท  (13คน*2มื้อ*32บาท) 

 - ค่าอาหารกลางวัน 13 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 90 บาท  

        (13คน*1มื้อ*90บาท) 

*กิจกรรมนี้จัดไปแล้วเมื่อ25พค.65* 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

830 

 

1,170 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

830 

 

1,170 

     รวมกิจกรรมที่ 1 - 2,000 - 2,000 
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กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

   กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมฯ  1 วัน 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 5 คนๆละ 1 วันๆละ 800 บาท  

   (5 คน*1วัน*800บาท)  

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมคณะกรรมการและ      

   คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรม  

   จำนวน 41 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 50 บาท   

   (41คน*2มื้อ*50บาท) (ถัวจ่าย 4,075บาท) 

 

4,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

4,075 

 

- 

 

- 

 

 

4,000 

 

4,075 

3. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการและคณะทำงาน  

   และผู้เข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมฯ จำนวน 41 คนๆ 

   ละ 1 มื้อๆละ 115 บาท(41คน*1มื้อ*115บาท) 

4. ค่าโล่รางวัล 6 อัน (6อัน*1,500บาท) 

5. ค่าเกียรติบัตร  6 ใบ 

6. ค่าบำรุงสถานท่ีจัดประชุม จำนวน 1 วัน 

- 

 

 

- 

- 

- 

4,715 

 

 

9,000 

210 

1,000 

- 

 

 

- 

- 

- 

4,715 

 

 

9,000 

210 

1,000 

(ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมในโครงการ)      รวมทุกกิจกรรม 4,000 21,000 - 25,000 

    
 

 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ)      (นายอดิศร  แก้วเซ่ง)       (นางอรทัย  เกิดภิบาล) 
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา       รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง        ศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดนวัตกรรม 

การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมปิยมิตร สำนักงานศึกษาธิการศึกษาจังหวัดตรัง 
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ภาพกิจกรรม 
การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

วันท่ี  6 – 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรศิริกุล อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
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ภาพกิจกรรม 
การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

วันท่ี  6 – 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรศิริกุล อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
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ภาพกิจกรรม 
การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

วันท่ี  6 – 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรศิริกุล อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
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ภาพกิจกรรม 
การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

วันท่ี  6 – 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรศิริกุล อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กิจกรรมการสวนาและนิทรรศการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  กรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (งบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
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
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความมั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ   
 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 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น
จุดเริ่มต้นจากสถานศึกษาท่ีต้องส่งต่อไปยังนักเรียน/นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ในการป้องกันและรู้เท่าทัน และมี
ภูมิต้านทานท่ีเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยส่งผลให้สถานศึกษา ชุมชนและประเทศ  
มีความมั่นคง 
          / 1.3 แผนการปฏิรูป.... 
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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. ในฐานะ

หน่วยงานกำหนดนโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของประเทศ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้
หน่วยงานนำแผนงานไปใช้เป็นกรอบในการขับเคล่ือนงานประกอบด้วย 5 มาตรการ 9 แนวทาง 26 แผนงาน โดย
กระทรวงศ ึกษาธ ิการได ้ ร ับมอบหมายให ้ เป ็นหน ่วยงานหล ักในการข ับเคล ื ่ อนมาตรการป ้องกัน 
ยาเสพติด แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม แผนงานสร้างการ
รับรู ้และภูมคุ้มกันยาเสพติด ซึ ่งมีเป้าหมายลดประชากรวัยเสี่ยง (ช่วงอายุ 15 – 24 ปี) ที ่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด        

 
                         / สำนักงาน.... 
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      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาคที่ขับเคลื่อนและ
ประสานงานการศึกษาภายในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายและผลักดันให้
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดร่วมขับเคลื ่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไ ขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานหลัก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน
และมีกระบวนการดำเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
ขับเคล่ือนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจจกรรมการเสวนาและนิทรรศการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2) เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2.3 เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร ครู บุคลากร สถานศึกษาในจังหวัดตรังและคณะทำงาน จำนวน 40 คน 

2.5 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
1) ผลผลิต (Output) 
    - สามารถจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดสร้างนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
     - สามารถจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

จำนวน 4 โรง 
2) ผลลัพธ์ (Outcomes)  

        ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำนวัตกรรมไปปรับใช้กับบริบทของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและ
สามารถแก้ไขปัญหายเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.5   ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  1) เชิงปริมาณ    
                          - ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  40 คน  
                          - นิทรรศการนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
จำนวน 4 โรง 
  2) เชิงคุณภาพ   

     - ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านนวัตกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา  

        / 2.6 ระยะเวลา... 
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 2.6 ระยะเวลาดำเนินโครงการ     
- มกราคม  - กันยายน 2565 
- สถานท่ีโรงแรมในจังหวัดตรัง 

   
 2.7 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

(บาท) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 

53) 

(บาท) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.

65) 

(บาท) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.

65) 

(บาท) 

1.ขออนุมัติโครงการ 

2.การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมฯ 

3.กิจกรรมเสวนาและจัดนิทรรศการนวัตกรรมฯ 

4.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน      

- 

- 

- 

- 

- 

 - 

- 

- 

- 

 - 

- 

- 

- 

2,200 

18,800 

- 

รวม - - - 21,000 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จำนวน 21,000 บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.กิจกรรมประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมฯ 

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 10 คนๆละ 2มื้อๆ

ละ 50 บาท (10คน*2มื้อ*50บาท) 

 

 

- 

 

 

1,000 

 

 

- 

 

 

1,000 

 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 

บาท (10คน*1 มื้อ * 120บาท) 

- 1,200 - 1,200 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)      รวม - 2,200 - 2,200 

              / 2. กิจกรรม..... 
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กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2. กิจกรรมเสวนาและแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 40 คนๆละ 2 มื้อๆ

ละ 50 บาท (40คน*2มื้อ*50บาท) 

 

 

- 

 

 

4,000 

 

 

- 

 

 

4,000 

  - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 180

บาท (40คน*1มื้อ*180บาท) 

- 7,200 - 7,200 

  - ค่าห้องประชุม - 2,500 - 2,500 

  - ค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการ 500 - - 500 

  - ค่าวัสดุโครงการ - - 4,600 4,600 

รวม 500 13,700 4,600 18,800 

                           (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)       รวมเงิน                                  500 15,900 4,600 21,000 

  

  2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       - สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
      - สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

 
 

 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ)      (นายอดิศร  แก้วเซ่ง)       (นางอรทัย  เกิดภิบาล) 
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา       รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง        ศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 
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ภาพกิจกรรม 
ภาพการเตรียมนิทรรศการนวัตกรรมการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

31 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมธรรมนิทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
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ภาพกิจกรรม 
นิทรรศการนวัตกรรมการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1 สิงหาคม 2565   ณ โรงแรมธรรมนิทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
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ภาพกิจกรรม 
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  รางวัลชนะเลิศ         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

                              
                    รองชนะเลิศ อันดับ 2                       เกียรติบัตร ชมเชย 

 
ประเภท ครูผู้สอน 

                           
       รางวัลชนะเลิศ              รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
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        รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2        เกียรติบัตรชมเชย 
 

                        
  เกียรติบัตรชมเชย         เกียรติบัตรชมเชย 
 

                                        
 เกียรติบัตรชมเชย 
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ภาพกิจกรรมการประชุม  
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามปราบยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศอ.ปส.จ.ตรัง) 
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