
ชื่อโครงการ  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ลักษณะโครงการ          เป็นโครงการต่อเนื่อง       
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางสมมาศ   หาสูง ,  นายก้องเกียรติ  พลสงคราม,นายพิเชษฐ์  ที่รัก,  
         นางสาวจีรพรรณ  ช านาญทาง     
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง  
ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคง
ของประเทศ 
           โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ก าลังระบาดอย่างรวดเร็วในทุกจังหวัดของประเทศไทย และเป็นปัญหา
เร่งด่วนที่รัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อหลายแสนคน และในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนเป็น
จ านวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ท าให้สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง 
            พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาทติด
เกม สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
            ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได้บูรณาการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ร่วมกันทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดท าโครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศโดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และเพ่ือนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นแกนน าเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้
ค าปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันคู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ  
จะช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว เพื่อให้เยาวชนของ
ประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม  
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน าที่ถูกต้องเหมาะสม  
จากผู้ที่เป็นแกนน า และครู อาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. เพ่ือให้มีนักเรียนแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพ่ือน         
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาท้ังหลาย
และปัญหาอุบัติภัย 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัย     
ยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุข มีนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูอาจารย์ที่ปรึกษา บริหารจัดการ การ
อบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล 
 
 



 2.1  ผลผลิต (Output) 
       2.1.1 นักเรียนทุกคนร่วมกันจัดบอร์ด ป้ายนิเทศ ตามห้องเรียนและบริเวณอ่ืนๆ ที่จะก่อให้เกิด
ความรู้กับนักเรียนทุกคน 
       2.1.2 นักเรียนทุกคนได้เดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนที่ถูกสุ่มตรวจได้ตรวจสารเสพติด 
       2.1.3 นักเรียนทุกคนได้เข้ารับการอบรมเรื่องยาเสพติด และอบายมุข ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ 
ก่อนวัยอันควร และอุบัติภัยต่างๆ 
 2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
       2.2.1. โรงเรียนมีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข ความรู้เรื่องโรคเอดส์ อุบัติภัยต่างๆ 
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร คุณภาพของบอร์ดเต็มไปด้วยความรู้ที่แม่นย าและเข้ากับยุคสมัย 
       2.2.2. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้จากการอบรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็น
อย่างดี   

 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ระดับ ป.1-ม.3   บุคลากรทัง้หมดในโรงเรียน มีส่วนร่วม
รับผิดชอบการเรียนรู้บูรณาการกับโครงการสถานศึกษาสีขาว 
       3.1.2 นักเรียน บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์  
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุขตามโครงการ “สถานศึกษาสีขาว” 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้บูรณาการกับโครงการ 
สถานศึกษาสีขาว 
       3.2.2 นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์  
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุขตามโครงการ “สถานศึกษาสีขาว” 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่ ผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นเตรียมการ    
1. ขออนุมัติโครงการ 1-4 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมครู ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. ชี้แจงและเชิญชวนให้บุคลากร
ต่างๆในโรงเรียนเห็นความส าคัญ
ของการจัดบรรยายในห้องเรียนที่
ปลอดจากยาเสพติด โรคเอดส์ 
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และ
อบายมุข 

15 ธันวาคม 2559 โรงเรียน 
บ้านว่านเขื่อนค้อ
วิทยา 

นางสมมาศ  หาสูง 
นายก้องเกียรติ  พลสงคราม 
นายพิเชษฐ์  ที่รัก 
นางสาวจีรพรรณ ช านาญทาง 

3. วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี  5  มกราคม 2560 ห้องประชุมครู นางสมมาศ  หาสูง 
นายก้องเกียรติ  พลสงคราม 
นายพิเชษฐ์  ที่รัก 
นางสาวจีรพรรณ ช านาญทาง 

4. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและจัดประชุม 

17 มกราคม 2560 ห้องประชุมครู ผู้อ านวยการ 
โรงเรียน 



ขั้นด าเนินการ    
1. จัดบอร์ด จัดท าสื่อที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์ การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและ
อุบัติภัย  

20 – 31 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านว่าน
เขื่อนค้อวิทยา 

คณะครูทุกคน 

2. จัดท าห้องเพ่ือให้ค าปรึกษา 
และให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรและอุบัติภัย 

1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 
5 กุมภาพันธ์ 2560 

โรงเรียนบ้านว่าน
เขื่อนค้อวิทยา 

นางสมมาศ  หาสูง 
นายก้องเกียรติ  พลสงคราม 
นายพิเชษฐ์  ที่รัก 
นางสาวจีรพรรณ   ช านาญทาง 

3. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์ 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและ
อุบัติภัย และตรวจสารเสพติด 
 

26 มิถุนายน 2560  โรงเรียนบ้านว่าน
เขื่อนค้อวิทยา 

คณะครูทุกคน 

4. บูรณาการความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรและอุบัติภัยร่วมกับทุก
กลุ่มสาระ 

1 กรกฎาคม 2560 ถึง 4 
กันยายน 2560 

โรงเรียนบ้านว่าน
เขื่อนค้อวิทยา 

คณะครูทุกคน 

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ประเมินความก้าวหน้าของการ
ท างานโดยคณะกรรมการเดือนละ 
1 ครั้ง 

11 กรกฎาคม 2560 ถึง 
15 สิงหาคม 2560 

โรงเรียนบ้านว่าน
เขื่อนค้อวิทยา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครู 

2. สรุปผลโครงการ 15 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านว่าน
เขื่อนค้อวิทยา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
และผู้อ านวยการ 

5.งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  10,000  บาท 
  5.1 ชี้แจงการใช้เงินงบประมาณ 
 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจง/ในการใช้งบประมาณ งบด าเนินการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. 
2. 
 
3. 
4. 
 

 ประชุม   
 จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  แผ่น CD  กระดาษ  ตู้เก็บ
เอกสาร 
 ด าเนินการ 
สรุปผลรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

 500  
4,500 
 
4,500 
500 

 รวมทั้งสิ้น 10,000 
  
 
 



 5.2 ประมาณการใช้เงินงบประมาณ 
รายการ ต.ค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม 
1.จัดท าโครงการ              
2.เสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 

             

3.ประชุม วางแผน             500 
4.ด าเนินตาม
โครงการ 

            9,500 

5. นิเทศ ควบคุม 
ก ากับ ติดตาม 

             

6. สรุปรายงานผล 
การด าเนินการ 

             

 

6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต(outputs) 
1. นักเรียน บุคลากร มีความรู้ เกี่ยวกับ ยาเสพ
ติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและ
อุบัติภัย 
2. นักเรียน บุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน    ได้
ร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้บูรณาการกับโครงการ
สถานศึกษาสีขาว 

 
1. ให้นักเรียนท าใบงาน 
2. ให้นักเรียนจัดบอร์ด
นิทรรศการให้ความรู้ 

 
1. .ใบงาน 
2. วัสดุอุปกรณ์ใน

การจัดนิทรรศการ 
3. โปสเตอร์ความรู้ 

ผลลัพธ์ (outcomes) 
1.นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการ
เรียนรู้บูรณาการกับโครงการสถานศึกษาสีขาว 
2.นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุขตาม
โครงการ “สถานศึกษาสีขาว” 
3.นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการสถานศึกษาสีขาวไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
1. นักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
โรคเอดส์ ท้องก่อนวัย
เรียน และอุบัติภัยต่างๆ 
เป็นอย่างดี 

2. ผลงานนักเรียน ครู
บุคลากร ทางการศึกษา 

 
1.แบบทดสอบ 
 
 
 
 
2.ผลงานต่างๆ 
 

 
 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอุบัติภัย 
7.2 นักเรียนและครูตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 
7.3 โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
7.4 โรงเรียนและชุมชนมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด 


