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เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้
เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม 

การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้
เป็นคนเก่ง คนดี   มีความสุข นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม หนีเรียน ทะเลาะวิวาท เป็นปัญหาสังคมที่
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง 

การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ ค้ า” ซ่ึง ๔ ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้แทนครู /อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ ๒ ค้ า เดิมเป็นผู้แทนชุมชนแต่
พ้ืนที่เสี่ยงเพ่ิมมากข้ึน จึงได้ก าหนดใหม่เพื่อให้มีบุคลากรส าคัญท่ีจะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด าเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ได้แก่ ต ารวจและพระสงฆ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มี
มาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จ าหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพ่ิม
ความมั่นใจให้กบัคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบ
สถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการด าเนินงาน ๕ มาตรการ 
ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 



๔ ต้อง ๒ ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิด
ข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,340 คน ข้าราชการครู 53 คน  พนักงาน
ราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 15 คน พนักงานบริการ 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ 1 คน จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 44 ห้องเรียน เขตบริการของโรงเรียนได้แก่ หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อทอง 
อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นเนินเขาและพ้ืนที่ราบ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองมี
เนื้อท่ี 40 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นร้านค้า สถานที่ราชการและ
ไร้สวน มีประชากรประมาณ 800 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ วัด สถานีต ารวจ โรงพยาบาล 
ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงานเทศบาล ตลาด อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร ท าไร่อ้อย มันส าปะหลัง และท า
สวนผลไม ้และสวนยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีวิ่งควาย ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ 
รับจ้างและเกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 
60,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน  

จากสภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่ตั้งและพ้ืนที่บริการดังกล่าว ท าให้โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตระหนักและ
เห็นความส าคัญนักเรียนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป จึงหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว เร่งหาแนวทางการ
ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติดทั้งในโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียน ด าเนินกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดจากวิทยากรภายในและภายนอกโรงเรียน เยาวชนจะต้องรู้เท่าทันผู้ค้ายาเสพติด มี
การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ มีมาตรการในการป้องกันเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวของนักเรียน ตลอดจนพัฒนาเจตคติของนักเรียนให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
ร่วมรณรงค์ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ การเผยแพร่เอกสาร การสร้างแกน
น า การบรรยายฝึกอบรมสัมมนาแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกสถานศึกษาและชุมชมบ่อทอง เพื่อช่วยกัน
ป้องกัน ปราบปรามปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าถึงเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชมที่อยู่อาศัยได้ จึงได้ด าเนินการ
จัดท าการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขขึ้น 
 
๒. เป้าหมายการด าเนินการ 

2.๑ เพ่ือให้นักเรียน ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าแนะน าที่ถูกต้อง เหมาะสม จากผู้ที่
เป็นแกนน า และครูที่ปรึกษา  

๒.2 เพ่ือให้มีนักเรียนแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพ่ือนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลายและปัญหาอุบัติภัย  

2.๓ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 
และอบายมุข มีนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

2.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูที่ปรึกษา บริหารจัดการ การอบรมการ
สนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล 



 

๓. การด าเนินงาน  
ในการด าเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข ได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการที่ปรับประยุกต์ขึ้น มีข้ันตอนดังนี้ 
๓.๑. ประชุมชี้แจงคณะครู เพ่ือรับทราบนโยบายการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตามโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
๓.๓ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเพ่ือรับทราบนโยบาย การด าเนินกิจกรรม

ห้องเรียนสีขาว  
๓.๔ จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนแกน

น า (MOU)  
๓.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน ๔ ฝ่าย เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว  
๓.๖ ประชุมชี้แจ้งนักเรียนและจัดองค์กรภายในห้องเรียน ประกอบด้วยแกนน านักเรียน ๔ ฝ่าย คือ

ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน และฝ่ายกิจกรรม 
๓.๗ ทางโรงเรียนได้ด าเนินงานตามกลยุทธ์ ๔ ด้าน ประกอบด้วย  

๓.๗.๑ การจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ เช่น จัดบอร์ด จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ
วารสารจดหมายข่าว ฯลฯ ที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด อุบัติภัย และอบายมุข น าสถานการณ์ข่าวสารทุกด้าน
มาเสนอให้เพ่ือนนักเรียนรับฟัง  

๓.๗.๒ การดูแลช่วยเหลือ จัดให้มีนักเรียนแกนน าดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอบสนอง
ปัญหาของพฤติกรรมของนักเรียน ช่วยเหลือด้านการเรียนและให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ หากไม่สามารถ
แก้ได้ให้รายงานครูที่ปรึกษา  

๓.๗.๓ เอ้ือเฟ้ือด้านคุณธรรม นักเรียนทุกคนต้องมีหลักธรรมค าสอน ตามศาสนาที่ตนเองนับ
ถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติในห้องเรียน จะท าให้ทุกคนรักกัน ช่วยเหลือกัน  

๓.๗.๔ กิจกรรมสร้างสรรค์ มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยให้มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ไม่มั่วสุมกับยาเสพติด หรือสื่อลามกอนาจร เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ศิลปะ และกิจกรรม
ตามกลุ่มสนใจร่วมกันจัดท ามาเพ่ือพัฒนารางกายและจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

๓.๘ จัดประกวดห้องเรียนที่ด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวดีเด่น และมอบรางวัล เกียรติบัติ
กระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธง 

3.9 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ๔ ด้าน คือ  
๓.9.๑ ความพึงพอใจด้านการด าเนินงานห้องเรียนสีขาวโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ปีการศึกษา 

๒๕60 
๓.9.๒ ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ปีการศึกษา 

๒๕60 



๓.9.๓ ความพึงพอใจด้านการจัดการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
วิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ปีการศึกษา ๒๕60 

3.9.4 ความพึงพอใจด้านพฤติกรรมของบุตรหลานโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ปีการศึกษา  
๒๕60 

๓.๑๐ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
๓.๑๑ ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย

ที่เก่ียวข้อง  
๓.๑๒ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 
4. งบประมาณที่ใช้  
       ใช้เงินงบประมาณ       จ านวน   70,000      บาท            
                            
5. การประเมิน  

ตัวบ่งชี้ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ความพึงพอใจ
ด้านการด าเนินงานห้องเรียนสีขาวโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ปี
การศึกษา ๒๕60 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจ 

๒. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนความพึงพอใจด้าน
การจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ปีการศึกษา 
๒๕60 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจ 

๓. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนความพึงพอใจด้าน
การจัดการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
วิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ปีการศึกษา ๒๕60 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจ 

4. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนความพึงพอใจด้าน
พฤติกรรมของบุตรหลานโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ปีการศึกษา  
๒๕60 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจ 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนแกนน าทั้ง ๔ ฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ในภารกิจและด าเนินงานอย่างจริงจังเพ่ือขับเคลื่อน
กลยุทธ์ทั้ง ๔ ด้านของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  

๒. ครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนและมีความสุขที่จะพัฒนา
นักเรียนในทุกด้าน  



3. นักเรียนแต่ละห้องเกิดความภาคภูมิใจในการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจากผลการประกวด
ห้องเรียนสีขาว 

4. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตามและประเมินผล  
5. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง (MOU)  
6. ภาคีเครือข่าย ชุมชนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมห้องเรียน

สีขาวเป็นอย่างดี  
7. สถานศึกษาได้โล่รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ศูนย์อ านวยการส่งเสริมศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
7. ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะ  
๑. น าผลการประเมินกิจกรรมมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งความส าเร็จและอุปสรรค

เทียบเคียงเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวให้ก้าวหน้าต่อไป  
๒. ผู้รับผิดชอบ ควรน ารูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ โดยปรับให้เหมาะสมกับ

สภาพบริบทของโรงเรียน เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๓. ควรน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล เพ่ือการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนางาน

ฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน เพ่ือประสิทธิภาพกับ การบริหารจัดการต่อไป  
๔. สร้างความเข้าใจอันดีในบรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครองส่งผลให้เกิด

ความผูกพัน ความร่วมมือ และเกิดประสิทธิภาพกับการด าเนินงานตามกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
๕. ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนให้มากขึ้นอย่างมีระบบเพื่อดูแล

นักเรียนให้ปลอดจากยาเสพติด อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย และปัญหาอุบัติภัยอย่างต่อเนื่อง 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาวอ้อมใจ สุทิวารี) 
               ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 
 
 
ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

     ( นายทวิท  ระโหฐาน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 

 


