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การคัดเลือกสถานศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

(Best practice) 

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

ชื่อผลงานโรงเรียนวิเชยีรประชาสรรค์ ปลูกฝังคณุธรรมท่ีดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติด 
 

1. ความสำคัญของผลงาน 
1.1 ความเป็นมาและสภาพปญัหา 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและ
ภาวะเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงนอกจากเป็นปัญหาระดับประเทศแล้วยังส่งผลกระทบประชากรในทุก
ส่วนต่าง ๆ ของโลกด้วย ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ สำคัญที่รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยต่างก็ให้
ความสำคัญไปตามสถานการณ์เช่น ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย ส่งผลให้
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่และความรู้สึกนึกคิดของเยาวชนที่เปลี่ยนแปลงไป (สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2558) ยาเสพติดสามารถผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั ผลิตข้ึนในปริมาณที่
เพิ่มขึน้ ใช้สารผสมที่ออกฤทธ์ิรุนแรงยิ่งข้ึนกว่าเดิมหลายเท่า มีการนำเทคโนโลยีในการสื่อสารช่วยใน
การผลิต การขายเพื่อหลีกหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้
เยาวชนใช้สารเสพติดมากข้ึน อันนำมาสู่ความสูญเสียแก่ประเทศชาติทั้ งในปัจจุบันและอนาคต 
เนือ่งจากยาเสพติดเป็นสิ่งที่ให้โทษแก่ผู้เสพทั้งร่างกายและจิตใจ กล่าวคือทำลายสุขภาพให้ทรุดโทรม 
อารมณ์ผิดปกติไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสังคม เนื่องจากผู้เสพสารเสพติด
เหล่าน้ีเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุการประกอบอาชญากรรม ซึ่งมีแนวโน้มสูงข้ึนอีกทั้งรฐับาลต้อง
สูญเสียเงินในการป้องกันและปราบปราม การบำบัดรักษาผู้ติดยาการสูญเสียเจ้าหน้าที่ของรัฐและยิ่ง
นับวันปัญหาการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ (สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560) แต่ที่สำคัญที่สุดคือการสูญเสียเยาวชนในวัยเรียนที่ เป็น
กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต หากเยาวชนเหล่าน้ีตกอยู่ในสภาพที่เสื่อมถอย ติดยาเสพ
ติด ย่อมเป็นการสูญเสียที่ร้ายแรงของประเทศชาติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม(รัชนี   
ณ ระนอง, 2559)  

จากสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดดังกล่าวที่มีความรุนแรงมากขึ้น มีการใช้ยาตัวใหม่ 
และมีส่วนผสมที่ แปลกใหม่ไปเรื่อย ๆ ที่สำคัญคือกลุ่มผู้ เสพผู้ใช้อยู่ในกลุ่มนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทำให้มองเห็นปัญหาอันใหญ่หลวง
เพราะช่วงระดับการศึกษาดังกล่าวเป็นช่วงของวัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใหม่   
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เพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว และสังคมและประเทศชาติใน
อนาคต เป็นวัยที่ชอบสร้างจดุเด่นใหก้ับตนเอง ต้องการการยอมรับจากกลุม่เพื่อนชอบเลียนแบบ หรือ
เอาอย่างเพื่อน มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ส่งผลกระทบต่อตนเอง (สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย, 2558) เมื่อ
เยาวชนมีพฤติกรรมดังกล่าว เช่น ความอยากลองการเข้ากลุ่มเพื่อน การชอบเลียนแบบ การใช้เวลา
ว่างที่ไม่เกิดประโยชน์การขาดความดูแลเอาใจใส่ ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวขาดความอบอุ่น จึง
ตกเป็นเป้าหมายของยาเสพติด ลักษณะการใช้ยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนไม่ใช่ใช้เพื่ อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนหนังสือแต่เป็นการรวมกลุ่มในทางที่ผิดนำไปสู่ปัญหาการทะเลาะวิวาท การ
มั่วสุมทางเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ความล้มเหลวทางการศึกษา การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาต้องอาศัยการผนึกกำลังของทุกฝ่ายที่มสี่วนเกี่ยวข้องทุกองค์กรมสี่วนรว่มและสร้างกระแส
ในการต่อต้านยาเสพติด การให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษาการสร้างความรู้ความตระหนักแก่
ผู้ปกครองนักเรียน การมีครอบครัวเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถ่ิน โดยใช้การปฏิบัติที่
เป็นเลิศในสถานศึกษาซึ่งเน้นการวางแผน การจัดการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดการศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียน 96 คน นักเรียนส่วนใหญ่ขาดพร้อมและอาศัยอยู่ใน
ชุมชนที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดการพนัน และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียน 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อีกทั้งครอบครัวของนักเรียนประสบปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งจากข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ คือ ปู่ ย่า ตา ยาย ส่วนพ่อแม่ต้องไปทำงานต่างถ่ิน เพียงแต่ส่งเงินมาให้นักเรียน
และครอบครัวได้ใช้จ่าย ทำให้โอกาสที่นักเรียนจะเข้าไปเกี่ยวกับข้องกับสิ่งเสพติดมีความเสี่ยงสูงมาก
ข้ึนจากปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กับนักเรียน ดูแล
นักเรียนอย่างใกล้ชิดมากยิ่งข้ึน ให้คำปรึกษาและติดตามการมาเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
จัดสรรทุนการศึกษา ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนในการติดตามพฤติกรรมนักเรียน เพื่อ
ป้องกันหลีกเลี่ยงมิให้นักเรียนให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดในทุกรูปแบบเพราะนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาเป็นวัยอยากรู้อยากเห็น อยากลอง ซึ่งง่ายต่อการถูกชักจูงให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

1.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รัฐบาลได้กำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการดำเนินงานเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน คือ นโยบาย  7 แผน 4 
ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง 4 ต้อง 2 ไม่ และกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติโดย
กำหนดให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
เป็นการดำเนินงานที่มีความต่อเนื่องเข้มแข็งและยั่งยืน โดยกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินงานการป้อง
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ดันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ปลอดยาเสพ ภายใต้แผนปฏิบัติการตามแนวทาง 5 
มาตรการ โดยมีกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงานยาเสพติด ต้องมีระบบงาน
รองรับยุทธศาสตร์และต้องมีเครือข่ายการทำงาน ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่นักเรียนนักศึกษาออกจาก
ระบบการศึกษาและดำเนินการตามยุทธศาสตร์รั้วป้องกันยาเสพติด กล่าวคือ รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้ว
โรงเรียนและรั้วครอบครัว 

ตามนโยบายดังกล่าว โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดใน
สถานศึกษา โดยเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน โดย
คิดรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิด้วยกระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิให้นักเรียนได้
เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ “วิเชียรประชาสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียน
ปลอดยาเสพติด” เพื่อปลูกฝัง ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียน ด้วยการเรียนรู้จากการ
ลงมือกระทำจากการปฏิบัติจริงของนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้ให้การแนะนำ สั่งสอน ฝึกฝน อบรม เป็น
การสร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่ทำดี และใฝ่รักษาสุขภาพ เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมหรือ
คุณลักษณะที่ดีย่อมทำแต่สิ่งที่ดี ทำให้ชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความสุข พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
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กรอบแนวคิดในการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศให้กบันักเรียน 
 

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์  

ปลูกฝังคณุธรรมท่ีดีสู่วิถีโรงเรยีนปลอดยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมและพัฒนานกัเรียน 

โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

าdkiกdlj’glib 

แผนงาน/โครงการ/อนุมัติโครงการ 
 

คัดกรองนักเรียน 
 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

ป้องกัน แก้ไขปญัหา 

และดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ส่งต่อ 

ดีข้ึน 

ไม่ดีข้ึน 
ประเมินผล 

สรปุและรายงานผล 

พฤติกรรม 
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2. จุดประสงค์และเปา้หมายของการดำเนินงาน 
 จุดประสงค ์

1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหายาเสพติด ของนักเรียน 
2) เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน 
3) เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 
4) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด 
5) เพื่อให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดทุกประเภท 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียนโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561 ทุกคน 
  เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
  นักเรียนทุกคนมจีิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและปลอดจาก
ยาเสพติดร้อยละ 100 
 

3. ขั้นตอนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.1 การออกแบบผลงาน/กำหนดกิจกรรมในการดำเนินงาน 

ในการดำเนินการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติด โรงเรียนวิเชียร
ประชาสรรค์ได้มีกระบวนการดังนี้ 

 1). การบริหารจัดการ ทางผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ร่วมกัน
ปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ โดยการนำเนอโครงการต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้บริหารอนุมัติ ในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดสารเสพติด ซึ่งเป็นข้ันตอนแรกในการดำเนินงาน 

  2). กิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ให้กับนักเรียน ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือกระทำจากการปฏิบัติจริงของนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้ให้
การแนะนำ สั่งสอน ฝึกฝน อบรม เป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ทำดี และใฝ่รักษา
สุขภาพ  เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมหรือคุณลักษณะที่ดีย่อมไม่นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ไม่สร้างความ
เดือดร้อน เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม โดย แบ่งเป็นกิจกรรมตามมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่    

  ด้านท่ี 1 มาตรการป้องกัน 
(1) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
(2) กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
(3) กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
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(4) กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
(5) กิจกรรม To be number one 
(6) กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
(7) กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
(8) กิจกรรมตามโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ 
(9) กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
(10)  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
(11)  กิจกรรมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการทำความสะอาด 

  ด้านท่ี 2 มาตรการค้นหา 
(1) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/การเยี่ยมบ้าน 
(2) กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 

  ด้านท่ี 3มาตรการด้านการรักษา   
(1) กิจกรรมแนะแนว 
(2) การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(3) การส่งต่อเข้ารักษาในโรงพยาบาล 

  ด้านท่ี 4 มาตรการการเฝ้าระวัง 
(1) กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
(2) กิจกรรมตำรวจโรงเรียน 
(3) สารวัตรนักเรียน 

  ด้านท่ี 5 มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
(1) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
(2) สรุปผล 
(3) รายงานผล 
(4) เผยแพร่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ เกี่ยวข้องได้รับรู้

รับทราบ 
 3). สร้างเครือข่าย โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและการร่วมมือกันกับ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนปลอดยาเสพติด
ด้วย อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ สมาคมศิษย์เก่าวิเชียรประชาสรรค์/บางหว้าวิทยา
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ เป็นต้น 
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   4). การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม เก็บรวบรวม ข้อมูลผลของการนำนวัตกรรม 
และวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ หรือผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนโดยใช้เครื่องมือวัดผล และนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และนำเสนอผลที่ได้จากการใช้วิธีการหรือกิจกรรมในการแก้ปัญหาน้ัน ๆ 
    5). สะท้อนผล เป็นลักษณะเด่นของกระบวนการดำเนินงาน เป็นการสะท้อนความคิดที่
ไดจ้ากข้อค้นพบความคิดที่ได้เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม
การทบทวนการปฏิบัติงาน (AAR : After Action Review) หลังเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ซึ่งเป็นการ
ทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จ และปัญหาที่เกิดข้ึน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำ
กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน หลังจากนั้นจึงได้จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน หากมีปัญหาหรือต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้ย้อนกลับไปที่ขั้นที่ 1-4 ตามลำดับซึ่งในข้ันตอนนีจ้ะรวมถึงการสรุปผลและรายงาน
ผลการดำเนินงานด้วยเพื่อนำไปพัฒนาหรือขยายผลต่อไป 
    6). ความร่วมมือขององค์กร การมีส่วนร่วมและร่วมมือกันปรับปรุง แก้ไข และ 
พัฒนานักเรียนระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
    7). คุณธรรม เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรมจะปลูกฝัง
คุณธรรมให้กับนักเรียนอันเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อใหป้ลอดจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ รวมไปถึง
การปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ 

 3.2 การดำเนินงานตามกิจกรรม (ตามวงจร PDCA) 
3.2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1). ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผล
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้นักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อยของแต่ละ
กิจกรรม  

2). เขียนและนำเสนอโครงการเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธาน
กรรมการสถานศึกษาอนุมัติ และเสนอโครงการไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติม เช่น องค์การบริหารสว่นตำบลเชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรธีรรมราช สมาคม
ศิษย์เก่าวิเชียรประชาสรรค์/บางหว้าวิทยา เป็นต้น 

3). แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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3.2.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
1). ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียน เพื่อแยกนักเรียน ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา หลังจากนั้นก็ดำเนินการไปตามข้ันตอนสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มที่มีปัญหา 

2). ให้นักเรียนทำกิจกรรมสร้างคุณธรรมที่ดีต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียน
ตามปฏิทินของโรงเรียนที่กำหนด  

3.2.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน (Check) 
เมื่อทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสร็จ ครูและนักเรียนร่วมประเมินผลการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจะได้สรุปและรายงานผลต่อไป 
3.2.4 ขั้นสรปุและรายงาน (Action) 

สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมแต่ละอย่าง ๆ พร้อมกับรายงานผลให้กับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโรงเรียนได้ทราบ 

 3.3 ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติด 

โรงเรียนได้ดำเนินการตามข้ันตอนตั้งแต่ข้ันการวางแผนการปฏิบัติงาน มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ
ตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียน  มีปฏิทินการปฏิบัติงาน มีคำสั่งมอบหมายงาน ทำกิจกรรมตาม
ระยะเวลาที่กำหนด มีการประเมินผล สรุปผลและรายงานผลจนกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
3.4 การใช้ทรัพยากร 
ในการดำเนินกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติดนั้น โรงเรียนได้อาศัย

ทรัพยากรจากหลายส่วนด้วยกัน เช่น ทรัพยากรของโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ โรงพยาบาลเชียรใหญ่ 
สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ วัดเขาแก้ววิเชียร ผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งสมาคมศิษย์เก่า ที่ให้การ
สนับสนุนทั้งในเรื่องของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร 

 

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 
4.1 ผลท่ีเกิดตามจุดประสงค ์

1). ไดศึ้กษาสภาพปัญหายาเสพติดของนักเรียนทกุคน 
2). ทำให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดแีละตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ไม่ไปเกี่ยวข้องกบั

ยาเสพติดทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
3). ทำให้นักเรียนใหป้ลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 
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4). นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

4.2 ผลสมัฤทธิ์ของงาน 
ในการดำเนินกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติดนั้น ทำให้ครูได้

ใกล้ชิดนักเรียน เข้าใจสภาพปัญหาของนักเรียนทั้งเรื่องการเรียน ครอบครัวและเศรษฐกิจ ทำให้
โรงเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที โดยอาศัยข้อมูลจากการคัดกรองนักเรียนและการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน ปรากฏว่านักเรียนทุกคนอยู่ในกลุ่มปกติ และจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีสภาพทางเศรษฐกิจไม่ดี และบางส่วนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ซึ่งมีความเสี่ยงในหลาย ๆ 
เรื่อง แต่ไม่พบความเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด จากการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนโรงเรียนวิเชียร
ประชาสรรค์โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียรใหญ่ ไม่พบนักเรียนที่ติดสารเสพติด แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดี  จึงไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำให้นักเรียน
ทุกคนปลอดภัยจากยาเสพติด นอกจากนั้นการมีกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้นักเรียนไม่มีเวลาไปทำเรื่องที่ไม่ดี ไม่เหมาะ ไม่ควร โดยเฉพาะเรื่องของ
สารเสพติดต่าง ๆ  นักเรียนจึงมีสมาธิในการเรียนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้นักเรียนไม่ติด 0 ร มส. ไม่ต้อง
เรียนซ้ำช้ัน ในส่วนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบพร้อมรุ่นทุกคน 
นอกจากนั้นยังส่งผลต่อคะแนนในการสอบโอเน็ตด้วย โดยทั้ง 2 ระดับช้ัน มีคะแนนเพิ่มข้ึนจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา โดยเฉพาะผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ลำดับที่ 13 ของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 การดำเนินกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติดของโรงเรียนวิเชียร
ประชาสรรค์นั้น ทำให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างจริงจัง 
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ จึงเป็นโรงเรียนปลอดจากยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อนักเรียนปลอด
สารเสพติดปัญหาที่เกิดในโรงเรียนก็น้อย ส่งผลไปถึงครอบครัวของนักเรียนด้วย โดยผู้ปกครองไม่ต้อง
กังวลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดทำให้ครอบครัวมีความสุข เมื่อทุกครอบครัวปลอดสารเสพติด ชุมชนก็
ปลอดสารเสพติด ส่งผลต่อสังคมโดยรวมคือเป็นสงัคมทีป่ลอดสารเสพติด ซึ่งในอนาคตนักเรียนเหล่าน้ี
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นำคุณธรรมที่ดีที่โรงเรียนปลูกฝังไว้ให้ไปใช้ในการดำรงชีวิตก็คงจะทำให้สังคมที่
นักเรียนเห่ล่าน้ีไปอยู่จะเป็นสังคมแห่งความสุข 
 

5. ปัจจัยความสำเร็จ 
การดำเนินกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติด ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

เกิดข้ึนจากหลายภาคส่วน เช่น 
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1) ผู้อำนวยการโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึงได้วางนโยบายและ
วิธีการให้บุคลากรและนักเรียนได้นำไปปฏิบัติ 

2) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างเต็ม
ความสามารถโดยเฉพาะครูต้องเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมามีครูของ
โรงเรียนได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 1 คน คือ ครูอดิศร  รอดเหลื่อม 

3) นักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายโดยตรง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึง
ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

4) เครือข่ายผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการคอยกำกับ ดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยา
เสพติด 

5) หน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเชียรใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียร
ประชาสรรค์และวัดเขาแก้ววิเชียร เป็นต้น ได้ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร 
และอาคารสถานที่ทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ 

 

6. บทเรียนที่ได้รับ/การเผยแพร่และเป็นท่ียอมรบั/รางวัลท่ีได้รับ 
6.1 บทเรียนที่ได้รับ 

การดำเนินกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติดของโรงเรียนวิเชียร
ประชาสรรค์ สามารถสรุปบทเรียนที่ได้รับ ดังนี้   

 1). การออกแบบการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ คือ การใช้ข้อมูลที่ ได้จากการ
ดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาปัจจุบัน และวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงก่อน
ดำเนินการตามกระบวนการในวงรอบถัดไป  

2). การแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
อาศัยความร่วมมือร่วมใจ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาต้องมีภาคีเครือข่ายที่ เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันดูแล สอดส่อง ปกป้อง คุ้มครองนักเรียน  
รวมทั้งให้การสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ อย่าง เต็มที่ มุ่งเน้นผลประโยชน์ที่เกิด
แก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งทำให้นักเรียนโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ปลอดสารเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์ 

6.2 ปรับคณุภาพมุ่งพัฒนาต่อไป 
1). วางนโยบายในการดำเนินกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติด

ให้ทันสมัย เพราะปัญหายาเสพติดมีรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
2). สร้างความตระหนักให้ครูทกุคนและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง เห็นคุณค่าและความจำเป็น

ของการดำเนินกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติด 
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3). เชิญคณะกรรมการเครือข่ายภายนอก ผู้ปกครองผู้ช่วยครูดูแลเพื่อน ประชุม
ปรึกษาหารือและขอความร่วมมือ 

4). สร้างรั้วป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืน ได้แก่  รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้ ว
ครอบครัว  

5). ให้มีการยกย่อง ให้รางวัลเผยแพร่ผลงาน และการดำเนินงานของระดับช้ัน และครู
ประจำช้ันที่ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำช้ันอย่างดีเยี่ยม 

6.3 ข้อควรพึงระวัง 
การดำเนินกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติดทุกภาคส่วนจะต้อง

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันมีเป้าหมายร่วมกันและต้องปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและจัดทำข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ 
7.1 การเผยแพร่ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน www.wpss.ac.th และการแจ้ง
ในที่ประชุมการติดตามและนิเทศของผู้บริหารในสหวิทยาเขตปากพนัง - เชียรใหญ่ 

7.2 การได้รับการยอมรบั/รางวัลท่ีได้รับ 
- 

 

 

 

 

 

             ลงช่ือ   ผู้เสนอ 

                (นายวิชัย  เภอแสละ ) 

       หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน 
 

            ลงช่ือ            ผู้รับรอง 

               (นายรัตตัญญู  ศรีไชย) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 

http://www.wpss.ac.th/

