
แนวทางการประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา 2561



ระยะเวลาการประเมิน
เดือนมกราคม 2562

- สถานศึกษาประเมินตนเองและส่งใบสมัครขอรับการ
ประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด

- หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและ      
จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน/ตารางการประเมิน



ระยะเวลาการประเมิน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562

- หน่วยงานต้นสังกัดลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษา    
ทั้ง 3 ระดับ คือ เงิน ทอง เพชร

ระดับเงิน  ส่งผลงาน/คะแนนให้ ศธ.

ระดับทอง และเพชร ส่งผลงาน/คะแนนให้ ศธจ.



ระยะเวลาการประเมิน
เดือนมีนาคม 2562

- ศธจ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษา 
และจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน

- ศธจ. ด าเนินการประเมินผลงานด้านเอกสารที่หน่วยงาน 
ต้นสังกัดส่งให้ (ไม่ต้องลงพื้นที่) ทั้งระดับทอง และเพชร



ระยะเวลาการประเมิน
เดือนเมษายน 2562

- ศธ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษา และจัด
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน

- ศธ. ด าเนินการประเมินผลงานด้านเอกสารที่หน่วยงานต้น
สังกัด/ศธจ.ส่งให้ ทั้งระดับ เงิน ทอง เพชร  และจัดท าประกาศ
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.



เล่มที่ 1
ผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(ระดับเงิน ทอง เพชร)



(ปกหน้า)
ผลการด าเนินงานโครงการสถานศกึษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
ระดับ......................(เงิน/ทอง/เพชร)

ประเภทสถานศึกษาขนาด.................(เลก็/กลาง/ใหญ่/ใหญ่พิเศษ)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เขต.................
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ค าน า
สารบัญ
ค ารับรองผลงานระดับดีเด่น



ค ารับรองผลงานระดับดีเด่น
(เงิน/ทอง/เพชร)



บทที่ 1 บทน า
- ใบสมัคร
- ข้อมูลสถานศึกษา (5 คะแนน)



บทที่ 2
- สถานการณย์าเสพติดรอบสถานศึกษา (5 คะแนน)



บทที่ 3
- ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
พร้อมภาพประกอบ เรียงตามตัวชี้วัด (50 คะแนน)



1) ด้านการป้องกัน จ านวน 4 ตัวชี้วัด (10 คะแนน)
- สถานศึกษาด าเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว (4 คะแนน)
- สถานศึกษาจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและ
มอบรางวัลหรือเกียรติบัตร ศธ. หน้าเสาธง (1 คะแนน)
- สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 แนวทาง 
(3 คะแนน)
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
(2 คะแนน)



2) ด้านการค้นหา จ านวน 4 ตัวชี้วัด (10 คะแนน)
- สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (2.5 คะแนน)
- สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า (2.5 คะแนน)
- สถานศึกษามีการคัดกรองจ าแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/  
กลุ่มติด/กลุ่มค้า (2.5 คะแนน)
- สถานศึกษามีการรายงานการส ารวจสภาพการใช้สารเสพติด/          
ยาเสพติดในระบบ CATAS (2.5 คะแนน)



3) ด้านการรักษา จ านวน 2 ตัวชี้วัด (10 คะแนน)
- สถานศึกษามีนโยบายในการบ าบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น (5 คะแนน)
- สถานศึกษามี “คลินิกเสมารักษ์” (5 คะแนน)



4) ด้านการเฝ้าระวัง จ านวน 2 ตัวชี้วัด (10 คะแนน)
- สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักษ์รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข   
(5 คะแนน)
- สถานศึกษาด าเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
(5 คะแนน)



5) ด้านการบริหารจัดการ จ านวน 5 ตัวชี้วัด (10 คะแนน)
- สถานศึกษามีนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (2 คะแนน)
- สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถานศกึษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข (2 คะแนน)
- สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (2 คะแนน)
- สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วน (2 คะแนน)
- สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
(2 คะแนน)



บทที่ 4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
- ภาพแผนผังห้องเรียนสขีาว แกนน า 4 ฝ่าย และคติพจน์ทุกห้อง                
(ถ่ายจากภาพจริงหน้าห้อง) (10 คะแนน)
- ส าเนาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานแกนน า 4 ฝ่าย สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน        
ตลอดปีการศึกษาทุกห้อง (10 คะแนน)
- โครงงานห้องเรยีนปลอดบุหรี ่แอลกอฮอล์และอบายมุขทุกห้อง (15 คะแนน)
- แบบสรุปการประเมินผลการด าเนนิงานกิจกรรมห้องเรยีนสีขาว ภาคเรียนที่ 2 
(ห้องเรียนสีขาว 2)



บทที่ 5
- ภาพรางวัล ผลงานดีเด่น (ด้านยาเสพติด) (5 คะแนน)



เล่มที่ 2 (ระดับทอง/เพชร)
นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข



(ปกหน้า)
ชื่อนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice๗

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

ระดับ......................(ทอง/เพชร)
ประเภทสถานศึกษาขนาด.................(เลก็/กลาง/ใหญ่/ใหญ่พิเศษ)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เขต.................
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



1) ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ       
(10 คะแนน)
- ระบุเหตุผล ความจ าเป็น ปัญหา หรือความต้องการ 
แนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบผลงานหรือ
นวัตกรรมที่น าเสนอ



2) จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน           
(10 คะแนน)
- ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น



3) กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน           
(30 คะแนน)
- ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การน าไปใช้ 
และการพัฒนาผลงานโดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์



4) ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ           
(20 คะแนน)
- ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการน าไปใช้ 
คุณค่าของผลงาน/นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรยีน 
และประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน/นวัตกรรม



5) ปัจจัยความส าเร็จ (10 คะแนน)
- ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งาน
ประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์การด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม



6) บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) (10 คะแนน)
- ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง    
ที่เป็นแนวทางในการน าผลงานไปใช/้พัฒนาต่อ หรือ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป



7) การเผยแพร/่การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ     
(10 คะแนน)
- ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่
ผลงาน/นวัตกรรม และการยกย่องชมเชย



เล่มที่ 3 (ระดับเพชร)
ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษากับ
สถานศึกษาในสังกัด ศธ. ที่ขอรับการประเมินเพื่อรับ

รางวัลระดับเงิน หรือ ระดับทอง จ านวน 3 แห่ง



บทที่ 1 หลักฐานการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) 3 แห่ง (30 คะแนน)
- มีหลักฐาน MOU พร้อมภาพถ่าย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง

โรงเรียน..(โรงเรียนที่จะเป็นระดับเพชร).. กับ โรงเรียน..(ระดับเงนิ/ทอง)..



บทที่ 2 ผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาเครือข่าย (3 แห่งที่ไป MOUไว)้ (30 คะแนน) 
แยกเป็น
- ภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนระหว่างครู (15 คะแนน)
- ภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนระหว่างนักเรียน (15 คะแนน)



บทที่ 3 การด าเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข           
(40 คะแนน) แยกเป็น
- มีแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ (10 คะแนน)
- กระบวนการด าเนินงานภายในศูนย์เรียนรู้ฯ (20 คะแนน)
- หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน (10 คะแนน)



ตอบ ถาม
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ขอขอบคุณและสวัสดี
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