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วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
การพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โดยใช้รูปแบบ “K-M-CLEAN” 
 
 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

ระดับทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 
 
 
 

 
โรงเรียนเกล็ดแก้ว 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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๑. ความส าคัญของผลงาน 
 

๑.๑  ความเป็นมาและสภาพของปัญหา 
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนในเชิงบวกในเชิงลบก็มีปรากฏเห็นเช่นกัน เป็นต้นว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการติดเกม การเล่นโทรศัพท์ การขาด
เรียน อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ความวิตกกังวลความเครียดการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรือ
อ่ืนๆ ภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน  ซึ่งมีครูเป็นหัวใจ
หลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโต งดงาม และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของ
สังคมการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตเป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่โรงเรียน
ต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนด ี
ด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียน
ที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้านเกมการเล่นโทรศัพท์  การขาดเรียนทะเลาะวิวาทเป็นปัญหาสังคม
ที่ผู้ปกครอง ครูทุกคนที่เก่ียวข้องต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง  ซึ่งมาจากปัจจัย
เสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 

โรงเรียนเกล็ดแก้ว เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3  ตั้งอยู่ใกล้เขตทหาร และแหล่งท่องเที่ยว  มีประชากรท้องถิ่นย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก มี
การอพยพเข้ามาหางานท าของผู้ปกครอง  นักเรียนย้ายตามผู้ปกครองผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปไม่มีเวลาดูแลนักเรียนและเปลี่ยนสถานที่ทางานตามสภาพของเศรษฐกิจในสังคม ส่งผลให้นักเรียนขาด
คนดูแลเอาใจใส่และการอบรมบ่มนิสัยจากผู้ปกครอง ท าให้มีปัญหาทางด้านการเรียนปัญหาครอบครัว ขาด
ความรักความอบอุ่น ขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองต่อ
ส่วนรวมอยู่ในสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี  ท าให้ขาดเกราะป้องกันหรือไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองรวมไปถึงมี
อัตราเสี่ยงในเรื่องการติดเกม โทรศัพท์ ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 

 

๑.๒ แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา 
การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ได้ด าเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการด าเนินงาน ๕  มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการการป้องกัน  มาตรการค้นหา  มาตรการรักษา  มาตรการเฝ้าระวัง  มาตรการบริหารจัดการ  และ
กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่  คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ           
ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก  เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
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โรงเรียนเกล็ดแก้วได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ  ในโรงเรียน
ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  จึงได้เข้าร่วมโครงการและด าเนินการ
กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยคิดรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ “ K-M- CLEAN”  เพ่ือปลูกฝังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียน  ด้วยการเรียนรู้จากการ
ลงมือกระท า  จากการปฏิบัติจริงของนักเรียน  โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าสั่งสอนฝึกฝนอบรมเป็นการสร้าง
นิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ท าดี และใฝ่รักษาสุขภาพ  เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมหรือคุณลักษณะที่ดีย่อมไม่น า
ความรู้ไปใช้ในทางมิชอบไม่สร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
๒.๑  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร และปัจจัยเสี่ยง การติดเกม และการ

ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
๒.๒  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและป้องกันปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร และปัจจัยเสี่ยง การติด

เกมและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
๒.๓  เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร และปัจจัยเสี่ยง การติดเกม

และการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
๒.๔  เพ่ือจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้นักเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร และปัจจัย

เสี่ยง การติดเกม และการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
๒.๕  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขใน

โรงเรียนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 

๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
การออกแบบนวัตกรรม โดยใช้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โดยใช้รูปแบบ “K-M- CLEAN”  มีหลักการและแนวคิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  (Participation 
Management )  ซึ่งได้น าทฤษฎีการบริหารเป็นฐานความคิดและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
สีขาว  ได้แก่  

๑. หลักการของวงจรเดมม่ิง (PDCA ) 
๒. การบูรณาการการด าเนินงานแบบองค์รวม  เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและอบายมุข  ขั้นตอนการ

ด าเนินงานประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้การมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย 
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๑. หลักการของวงจรเดมม่ิง (PDCA ) 
PDCA  คือ  วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท(Walter Shewhart)ผู้

บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากข้ึนเมื่อ เอดวาร์ดเดมม่ิง 
(W.Edwards Deming) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุง
กระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละข้ันตอนการ
ผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “วงจรเด็มมิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้
วงจร PDCA นั้นสามารถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงท าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่ว
โลก PDCAเป็นอักษรน าของศัพท์ภาษาอังกฤษ   ๔  ค าคือ 

P : Plan       =     วางแผน 
                    D : DO         =     ปฏิบัติตามแผน 
                   C : Check     =     ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ 
                    A : Action     =     ปรับปรุงด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน 
 

๑. การวางแผน (Plan: P) เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความส าคัญ เนื่องจากการวางแผนเป็น
จุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้การท างานในส่วนอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล การวางแผน
ในวงจรเดมมิ่ง  เป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดมความคิด การหาสาเหตุของปัญหา การ
หาวิธีการแก้ปัญหา การจัดท าตารางการปฏิบัติงาน การก าหนดวิธีด าเนินการ การก าหนดวิธีการตรวจสอบ 
และประเมินผล  ในขั้นตอนนี้ มีการด าเนินการดังนี้ 

๑.๑  ตระหนักและก าหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น  โดยสมาชิกแต่ละคนร่วมมือ
และประสานกันอย่างใกล้ชิด ในการระบุปัญหาที่เกิดข้ึน  ในการด าเนินงาน  เพ่ือที่จะร่วมกันท าการศึกษา
และวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

๑.๒ เก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการด าเนินงาน  หรือหาสาเหตุ ของ
ปัญหา เพ่ือใช้ในการปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งควรจะวางแผนและด าเนินการเก็บข้อมูลให้เป็น
ระบบระเบียบ  เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน เช่น ตารางตรวจสอบ แผนภูมิ แผนภาพ หรือ
แบบสอบถามเป็นต้น 

๑.๓ อธิบายปัญหาและก าหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือใช้ก าหนดสาเหตุ ของความ
บกพร่อง  ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งนิยมใช้วิธีการเขียนและวิเคราะห์แผนภูมิหรือ
แผนภาพ  เช่น แผนภูมิก้างปลา แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิการควบคุม เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกทุกคน ใน
ทีมงานคุณภาพเกิดความเข้าใจในสาเหตุและปัญหาอย่างชัดเจน แล้วร่วมกันระดมความคิด (Brainstorm)  
ในการแก้ปัญหา โดยสร้างทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ ในการตัดสินใจแก้ปัญหา เพ่ือมาท าการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาด าเนินงาน 

๑.๔ เลือกวิธีการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการด าเนินงาน โดยร่วมกันวิเคราะห์ และวิจารณ์
ทางเลือกต่างๆ ผ่านการระดมความคิด  และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก เพ่ือตัดสินใจเลือก
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วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินงาน  ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งอาจจะต้องท าวิจัยและหาข้อมูลเพิ่มเติม  หรือก าหนดทางเลือกใหม่ที่มีความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาได้
มากกว่าเดิม 

๒. การปฏิบัติตามแผน  (Do: D)  เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในตาราง การปฏิบัติงาน
ทั้งนี้  สมาชิกกลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนนั้นๆ ความส าเร็จของการน าแผน
มาปฏิบัติต้องอาศัยการท างานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี  จากสมาชิก ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ ในขั้นตอนนี้ ขณะที่ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วย หาก
ไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการ ปรับแผนใหม่และเม่ือแผนนั้นใช้งานได้ก็นาไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติ
ต่อไป 

๓. การตรวจสอบ (Check: C)  หมายถึง  การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผน หรือการ
แก้ปัญหางานตามแผนแล้ว ผลลัพธ์เป็นอย่างไร สภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามเป้าหมายที่กลุ่มตั้งใจ
หรือไม่การไม่ประสบผลส าเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ปฏิบัติตามแผนความไม่เหมาะสม
ของแผน   การเลือกใช้เทคนิคท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น 

๔.  การด าเนินการให้เหมาะสม   (Action : A)  เป็นการกระท าภายหลังที่กระบวนการ  ๓
ขั้นตอน  ตามวงจรได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการนาเอาผลจากข้ันการตรวจสอบ (C) มา
ด าเนินการให้เหมาะสมต่อไป 
 

๒.  การบูรณาการการด าเนนิงานแบบองค์รวมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและอบายมุข ขั้นตอนการ
ด าเนินงานได้ประยุกต์ ใช้หลักการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 

หลักความร่วมมือ (Cooperatoin) หมายถึง ความเต็มใจของแต่ละคนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพ่ือไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ขององค์การหรือหน่วยงาน ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ด้วยความสมัครใจ แม้จะไม่มีหน้าที่โดยตรง อาจจะท าเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลาก็ได้ 
แม้กระทั่งอาจให้ความร่วมมือท าบางเรื่องบางเวลา  การมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติด้วยความสามัคคี 
สมานฉันท์และมีประสิทธิภาพที่สุด เพ่ือให้ทุกๆฝ่ายร่วมมือปฏิบัติงานเป็น น้ าหนึ่งใจเดียวกัน ขับเคลื่อนให้
ตรงกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กร ที่ส าคัญต้องรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตามโครงสร้างที่มี
อยู่ในองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน ต่างก็เกิดความพอใจในการท างานนั้นด้วย 

ซึ่งน าไปสู่ แนวคิด รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้
รูปแบบ “K-M- CLEAN” 

โดยมีกระบวนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
๑. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง  องค์กรต่าง ๆ และบุคลากร

ภายในโรงเรียน  เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการจัดท านวัตกรรมรูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้ภาคีเครือข่าย   ตลอดจนร่วมเสนอแนวทางในก าหนด
รูปแบบการจัดกิจกรรม  ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
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๒. แต่งตั้งคณะท างาน  และจัดให้มีการประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
เตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ 

๓. ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บบล็อกของโรงเรียน ป้าย
ประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง  หนังสือเชิญหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

๔.  ด าเนินงานตามกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
 

K =  Knowledge คือ ความรู้ สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ เป็นเนื้อหาข้อมูล ซ่ึง
ประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด เกี่ยวกับยา เสพติด และการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ   

"ยาเสพย์ติด” หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น 
ต้องเพ่ิมการเสพมากข้ึน มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง
ตลอดเวลา ท าให้สุขภาพทั่วไปทรุดโทรมรวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ
หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพย์ติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตัวอย่าง ที่จัดเป็นยาเสพย์ติดให้โทษตามกฎหมาย ได้แก่ เฮโรอิน แอมเฟตตา
มีน และ อนุพันธ์บางตัว เช่น ฝิ่น กัญชา มอร์ฟีน และ เมทาโดน 

C  =  Coordination คือความร่วมมือ ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ผู้บริหารโรงเรียนกับผู้น าชุมชน หน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาล  หน่วยงานทหาร คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้น าชุมชน  สถานีต ารวจ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน 
ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะร่วมกันด าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 

L =  Learning  คือ การเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   มีการจัดการเรียน
การสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิรู้ให้กับ
นักเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

E = Environment  คือ  สิ่งแวดล้อม  การจัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ไม่
มีพ้ืนที่เสี่ยง มีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ เช่น จัดบอร์ด จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือวารสาร  จดหมายข่าว  ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอุบัติภัยและอบายมุข น าสถานการณ์
ข่าวสารทุกด้านมาเสนอให้เพ่ือนนักเรียนรับฟัง 

A = Activity  คือ กิจกรรม  ส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือปลูกฝังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่
ดีให้กับนกัเรียน ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือกระท า จากการปฏิบัติจริงของนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้ให้การ
แนะน า สั่งสอน ฝึกฝนอบรม เป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ท าด ีและใฝ่รักษาสุขภาพ เมื่อ
นักเรียนมีคุณธรรมหรือคุณลักษณะที่ดีย่อมไม่น าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ไม่สร้างความเดือดร้อนเบียดเบียน
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ตนเองและผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยแบ่งเป็น
กิจกรรมตามมาตรการ ๔  ด้านได้แก่ 

ด้านที่  ๑ มาตรการป้องกัน 
๑. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 

๒. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

๓. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

๔. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ตอนกลางวันทุกวัน/สวดมนต์  นั่งสมาธิ  
ทุกวันศุกร์ /นุ่งชุดขาว)  

๕. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.  

๖. กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์และนันทนาการ 

๗. กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 

๙. กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกวันส าคัญ 

๑๒. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

๑๓. กิจกรรมชุมนุม 

๑๖. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
ด้านที่  ๒ มาตรการค้นหา 

๑. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/การเยี่ยมบ้าน 

๒. กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
ด้านที่  ๓ มาตรการรักษา 

๑. กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์/กิจกรรมแนะแนว 
ด้านที่  ๔ มาตรการเฝ้าระวัง 

๑. กิจกรรมครู D.A.R.E  

๒. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด 

๓. กิจกรรมตู้แดงเสมารักษ์ 
 

N = Network  คือ  การสร้างภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วม  เช่น
สถานศึกษาใกล้เคียง  หน่วยงานราชการต่างๆ ต ารวจ พระสงฆ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพ่ือ
ช่วยสถานศึกษาในการด าเนินงานให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จ าหน่ายและผู้เสพและ
มาตรการความปลอดภัย เป็นการเพ่ิมความม่ันใจให้กับสถานศึกษาในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่ง
อบายมุขรอบสถานศึกษา 

M = Moral  คือ  คุณธรรม เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรมจะ
ปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญ เพ่ือให้ปลอดจากยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ รวมไป
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ถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ ได้แก่
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้าใจ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
Coordination
คอื ความรว่มมอื

L
Learning

คอื การเรยีนรู ้

E 
Environment

คอื สิง่แวดลอ้ม

A 
Activity

คอื กจิกรรม
สง่เสรมิเชงิ
สรา้งสรรค์

N
Network

คอื การสรา้งภาคี
เครอืขา่ย

รปูแบบ “ K-M- CLEAN 

โรงเรียนเกลด็แก้ว

M

Moral คอื คณุธรรม 

K 

Knowledge   คอื ความรู้
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๔. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
โรงเรียนเกล็ดแก้ว  ได้ด าเนินการพัฒนา นวัตกรรมส่งเสริมให้นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โดยใช้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้รูปแบบ “K-M- CLEAN” 
จนก่อเกิดความส าเร็จดังนี้  

๔.๑  นักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๔.๒  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม เข้าร่วมกิจกรรมป้องกัน ค้นหา รักษา และเฝ้าระวังให้ปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข 
๔.๓  นักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ 
๔.๔  คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม 
๔.๕  โรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน

และปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน 
๔.๖  โรงเรียนผู้บริหารครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาป.ป.ส. ระดับเงินประจาปีการศึกษา ๒๕60 
 

๕. ปัจจัยความส าเร็จ 
๕.๑  นักเรียนแกนน าทั้ง ๔ ฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ในภารกิจและด าเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อ

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง๔ด้านของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
๕.๒  ครูให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนและพร้อมที่จะพัฒนานักเรียน

ในทุกๆ ด้าน 
๕.๓  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดี  มีการก ากับติดตามและประเมินผล ส่งเสริมการส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 
๕.๔  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในการสอดส่องดูแลนักเรียนและท า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
๕.๕  ชุมชนหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี 
๕.๖  โรงเรียนเครือข่ายให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนและ

พัฒนาโรงเรียนสีขาวเป็นอย่างดี 
 

๖. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)  
6.1 นักเรียนได้พัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีคุณธรรม–จริยธรรม มากยิ่งขึ้นและ

ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข 
6.2 โรงเรียนได้พัฒนาห้องเรียนสีขาวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จของสถานศึกษาสี

ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 



๑๐ 
 

6.3 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาและการ
ยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
 

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
7.1 โรงเรียนผู้บริหารและครูได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา ๒๕60 

จากศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ 
7.2 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
7.3 โรงเรียนสุจริต 
7.4 โรงเรียนวิถีพุทธ 
7.5 โรงเรียนดีประจ าต าบล 
7.6 ๗.3โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
7.7 ครูได้รับรางวัลคนดีมีน้ าใจในอ าเภอสัตหีบประจ าปี 2561 
7.8 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นป.๑ – 6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
7.9 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่ฯ กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย 

ระดับชั้นป.๑ – ๓ และ ป.4 – 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
7.10 เผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  https://kledkaewschool.wordpress.com/ 
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