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ค าน า 
 

การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร 
เกมส์ออนไลน์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานตามนโยบาย: การขับเคลื่อนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด 

ในระดับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทักษะชีวิต แนวทางการจัด
กิจกรรมแนะแนว นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา ซึ่งทางโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมได้ด าเนินขับเคลื่อนตามนโนบายต้านยา
เสพติดของสพฐ.ให้สอดคล้องกับโรงเรียนส่งเสริมมาตรฐานด้านยาเสพติด  โดยบูรณาการแผนงานกับทุกภาคส่วนและ
ระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานในการจัดท าองค์ความรู้และประสานงานเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในโรงเรียน เช่น
โรงเรียนช่อสะอาด โรงเรียนสุจริต แผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดตามวิถีค่านิยม ๑๒ ประการ เพ่ือให้โรงเรียนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในสถานศึกษาและปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีนักเรียนระหว่างอายุ ๑๓-๑๘ ถือว่าเป็นเด็กและเยาวชนที่ส าคัญของอ าเภอเชียงดาว ซี่งกลุ่มผู้ค้ายังมี
ความพยายามเข้าถึงกลุ่มเยาวชนโดยการพัฒนาสูตรยาเสพติด ประกอบด้วยส่วนผสมให้มีรูป รส กลิ่น สี เพ่ือให้
เยาวชนอยากลอง จ าหน่ายตามสถานบริการ สถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมเพ่ิมมากขึ้น ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ปกครองจึงต้องเฝ้าระวัง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ที่จะด าเนินการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน      
ให้เป็นโรงเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความเข้มแข็งและต่อเนื่องอย่างยั่งยืนตลอดไป 
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบาย/คู่มือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด 
โรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการส่งเสริม
มาตรฐานต้านสิ่งเสพติดตามวิถีค่านิยม ๑๒ ประการ จะใช้ขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
อบายมุขปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลส่งผลให้ลูกหลาน เยาวชน 
นักเรียนเชียงดาววิทยาคมมีภูมิคุ้มกันและจิตส านึกท่ีจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข และเป็นส่วนหนึ่ง
ของพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในการเสริมสร้างความสงบสุขท้ังในชุมชน สังคม และเป็นก าลังส าคัญของ
ประเทศชาติสืบไป 
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นโยบาย/แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด 
โรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 

******************************************************* 
วิสัยทัศน์ด้านการต้านสิ่งเสพติด  

“โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งได้มาตรฐานระบบต้านสิ่งเสพติด” 
 

๑. กลุ่มบริหารน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดท าแผนปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ภายใต้ โครงการ
ส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดตามวิถีค่านิยม ๑๒ ประการ ให้สอดคล้อง วิสัยทัศน์ต้านยาเสพติดของ
กระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาไทยเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดอย่างยางยืนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมานใจ 
ภายในปี ๒๕๕๘”(ASEAN Drug Schools) และนโยบายต้านยาเสพติดของ สพฐ. “ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เป็นปี
แห่งแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด”และมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด สนับสนุน ๓ กิจกรรม คือ 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ และพัฒนาร่างกาย กิจกรรมพัฒนาจิตใจและความรู้สึกนึกคิด และกิจกรรมพัฒนาขึ้นตาม
ความเหมาะสม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 

๒. ผู้บริหารทุกระดับ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ความส าคัญและมีจิตส านึกร่วมกัน ในการดูแล
นักเรียนดังนี้ 
การป้องกัน :หลักสูตร/การจัดการเรียนรู้ 
การเฝ้าระวัง:ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/การแนะแนว/การเสริมสร้างทักษะชีวิต/การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
การปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก 
ภาคีเครือข่าย:เพ่ือการส่งต่อ/มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ปัญหา  

 ๓.กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกลุ่มงานหลักในการขับเคลื่อนดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัย
ยาเสพติด ๕ ขั้นตอน คือ ขั้นที ่ ๑  การรู้จักนักเรียนรายบุคคลขั้นที่  ๒  การคัดกรองนักเรียนขั้นที่  ๓  การส่งเสริม
พัฒนาขั้นที่  ๔  การป้องกันและแก้ไขปัญหา ขั้นที่  ๕  การส่งต่อภายในและภายนอก และสอดคล้องค่านิยมหลัก 12 
ประการ อย่างจริงจังจนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนเข็มแข็ง 
 ๔. ผู้บริหารทุกระดับ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา ด้าน สารเสพติด ด้าน เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
ด้านพฤติกรรมเชิงลบจากเทคโนโลยี ด้านการรับประทานอาหารไม่ถูกโภชนาการ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
ค่ายคุณธรรม    
 ๕. คณะครูทุกคน จัดการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตส านึก ทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด 
และอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกคนให้ทั่วถึงโดยสร้างเครือข่ายแกนน าทุกระดับในโรงเรียน 
 ๖. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ปัญหา และแสวงหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาพฤติกรรม
นักเรียนด้วยแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ ตามแนวคิด “เด็กไม่ใช่ปัญหาของสังคม แต่ปัญหาสังคมส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมนักเรียน” 

๗. ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูผู้จัดการเรียนรู้ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและจัดมาตรการ
เสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งเสพติดดีเด่น ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติ
บัตร เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิก
ถอนใบประกอบวิชาชีพครู 
   

        นางสาวเปรมศรี  นาพลแสน          
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 



 
 

โครงการส่งเสรมิมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดตามวิถีค่านิยม ๑๒ ประการ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

 เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการ
ปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็น
บุคคลที่มีคุณค่าของสังคม 
 การพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและ
มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุก
แห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง คนดี      มีความสุข 
นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกมส์ 
การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและ
แก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง 
 การด าเนินงานส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดตามวิถีค่านิยม ๑๒ ประการ มีการด าเนินงานมาตามมาตรฐาน
ต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) หรือ มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) โดยเน้นสร้างกิจกรรม
บูรณาการค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ คือ   ๑. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ๒.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ๓.กตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ ๔.ใฝ่หาความรู้ ๕.รักษาวัฒนธรรมไทย ๖.มีศีลธรรมตามหลักศาสนา ๗.เรียนรู้ประชาธิปไตย ๘.มี
ระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ๙.มีสติรู้ตัว รู้คิด แก้ปัญหาได้ ๑๐.ด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑.มี
ความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ๑๒.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม   

๒ วัตถุประสงค ์
 

๑. เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
๒. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกโรงเรียนให้

มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียน ในทุกพ้ืนที ่
 
๓. เป้าหมาย 
 

 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 

      - โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเข้าร่วมโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดและรับการประเมินผลประจ าปี 
เพ่ือประกาศให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติด ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

      - ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ในชุมชนของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 



 
 
 
๓.๒ ด้านคุณภาพ 
      - ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล   

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของสิงเสพติด ยาเสพติดและอบายมุข 
      - ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ยา

เสพติดและอบายมุข 
       - นักเรียน  มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  ตามวิถีหลักค่านิยม ๑๒ 
ประการ 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหาร
บุคลากร 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการปลอดสิ่งเสพ
ติด ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ 
 เชิงคุณภาพ ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา มั่นใจในกระบวนการด าเนินงานโครงการ ปลอดสิ่งเสพติด 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคมตามวิถี
ค่านิยม ๑๒ ประการ 

๖. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒  ของปีการศึกษาโดยมีคณะกรรมการจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ก าหนดรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จัก
เสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับ สิ่งเสพติด ยาเสพติดและอบายมุขและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 - โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งได้มาตรฐานต้านสิ่งเสพติด อย่างมีระบบ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา สิ่งเสพติด ยาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 - โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการที่เป็นไปตามมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด  ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข ประจ าอ าเภอ     ในการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 

------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 



 
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดตามวิถีค่านิยม ๑๒ ประการ 

 
 การด าเนินงานโครงการก าหนดให้มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

๑. โรงเรียนน าข้อมูลปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาและข้อมูลการคัดกรองมาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา
และสาเหตุที่แท้จริงของปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงแหล่งอบายมุขรอบโรงเรียน 

๒. โรงเรียนแต่งตั้งคณะท างานโครงการ และน าข้อมูลจากการศึกษาข้อที่ ๑ มาจัดท าแผนปฏิบัติการ จัดท า
โครงการและกิจกรรมให้ตรงกับสาเหตุที่แท้จริงกับปัญหา 

๓. ด าเนินการจัดท าตารางปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการและ
กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามท่ีก าหนดบูรณาการค่านิยม ๑๒ ประการ 

๔. ผู้บริหารสถานศึกษา อ านวยการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีความต่อเนื่องเข้มแข็งและยั่งยืน สรุปรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด
และรับการตรวจเยี่ยมจากส านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย  

๕. ผู้บริหารแต่งตั้งคณะท างานประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประเมินผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์
น าเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและรับการตรวจเยี่ยมจากส านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย  

๖. ผู้บริหาร และส านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ตรวจสอบ
รายชื่อสถานศึกษาพิจารณาผลงานและให้ความเห็นชอบเชิดชูเกียรติบุคลส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด
ประเภทดีเด่น ระดับผู้บริหาร ระดับครูแกนน า ระดับนักเรียนแกนน า จัดล าดับผลงานและจัดท าประกาศยกย่อง 
๗. ผู้บริหาร และส านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย มอบโล่ เกียรติบัตร เพ่ือประกาศให้เป็นโรงเรียน มาตรฐาน
ต้านยาเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) ของปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กระบวนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดตามวิถีค่านิยม ๑๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประชุมคณะท างานโครงการส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดตามวิถีค่านิยม ๑๒ 
ประการ 

 
จัดท าโครงการโครงการส่งเสรมิมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดตามวิถีค่านิยม ๑๒ 

กิจกรรมในสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๘ 

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ด าเนินงาน ค่านิยม ๑๒ ประการ 

กิจกรรมนอกสถานศึกษา 
โครงการต ารวจประสานสถานศึกษา ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน 

 

ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน 

สรุปผล/รายงาน สพม./สภากาชาดไทย 



 
๑. สถานการณ์ยาเสพตดิ/อบายมุขในโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
สภาพปัญหา 

 ๑. สถานการณ์แพร่ระบาดของสิ่งเสพติดและแหล่งอบายมุขเริ่มในกลุ่มหลงผิด แล้วแพร่กระจายไปสู่กลุ่ม
ผู้ขายบริการทางเพศ เข้าสู่ครอบครัวและโรงเรียน ท าให้จ านวนคนติดสิ่งเสพติด(บุหรี่ กัญชา เหล้า เกมส์ โทรศัพท์ยา
เสพติด)ที่เป็นเด็กและเยาวชนมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
 ๒. การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดมีเทคโนโลยีสูง และการกระจายยาเสพติดอย่างรวดเร็วจนยากในการ
ปราบปราม มีการสร้างระบบเครือข่ายการจ าหน่ายเหมือนสินค้าจ าหน่ายตรงใน กลุ่มนักเรียน  

๓. สภาพสังคม ครอบครัว และชุมชนเปลี่ยนแปลง ท าให้วิถีชีวิตมีความเสี่ยง แตกหัก เหินห่าง และอ่อนแอ 
 ๔. การบริหารจัดการที่ขาดเอกภาพ ท าให้ต่างหน่วยงาน ต่างคนต่างท า ขาดความต่อเนื่อง ผู้ติดยาเสพติด  
ยังวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งความชั่วร้าย เป็นภาระของสังคม ท าให้ประเทศขาดศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคล 
เด็กและเยาวชน 
ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง 
เข้าถึงสื่อไดร้วดเร็ว
แต่รู้ไม่เท่าทัน 

ครอบครัว 
ขาดความอบอุ่น 
แตกแยก เหินห่าง 

หย่าร้าง 

โรงเรียน 
สอนท่องจ า มุ่งวิชา 

ขาดการพัฒนารอบด้าน 

ชุมชน 
ยากไร้ อ่อนแอ 

หวังรอรับความช่วยเหลือ 
มีความหลากหลายทาง

ฐานะทางสังคม 

ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 



 
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 ๑. การป้องกัน คือ การจัดหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ค่านิยม ๑๒ ประการ  การจัดการเรียน
เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒.การเฝ้าระวัง คือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแนะแนวนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์  
 ๓. การปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน คือ ด าเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ 
 ๔. ภาคีเครือข่าย คอื เพ่ือการส่งต่อ การมีส่วนร่วมในหารเผ้าระวัง ป้องกันและแก้ปัญหา 
 
 
วิสัยทัศน์และการแก้ปัญหาในสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ด้านการต้านสิ่งเสพติด  
“โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งได้มาตรฐานระบบต้านสิ่งเสพติด” 

 
 ๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตื่นตัวรณรงค์ และตระหนักถึงปัญหายาเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมา       
การพนันและอันธพาลที่เกิดข้ึนกับ นักเรียน  
 ๒. นักเรียน ที่มีพฤติกรรมเป็นผู้เสพยาเสพติดและพฤติกรรมผู้ลุ่มหลงสิ่งมอมเมา และ นักเลง      มีระบบการ
ส่งต่อให้ได้รับการช่วยเหลือ สงเคราะห์จากบ้าน สถานศึกษา และชุมชน จนกลับคืนสู่สังคมและชีวิตสงบสุข 
 ๓. แหล่งอบายมุขสิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ลดลง ปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียนมีการบังคับใช้กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. ยุทธศาสตร์/แนวปฏิบัตใินการป้องปราม อบายมุข การพนัน และการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 

 ๑. บทบาทของสถานศึกษา 

 
      ๑..๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ต ารวจ นักธุรกิจ 
เพ่ือจัดกิจกรรม 
     ๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา สนุกท้าทายและเอาใจใส่การเรียนตามค่านิยม 
๑๒ ประการ 
     ๑.๓ ประกาศนโยบายของสถานศึกษาให้ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีและที่ไม่พึงปรารถนา 
     ๑.๔ ติดต่อสถานีต ารวจในพื้นที่เพ่ือประสานงานขอความร่วมมือในกรณีเกิดเหตุ 
     ๑.๕ บันทึกประจ าวันและรายงานเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดข้ึน เพ่ือลงมือแก้ไขให้ทัน 
     ๑.๖ เชิญผู้ปกครองมาร่วมโครงการของสถานศึกษาสม่ าเสมอ 
     ๑.๗ ก าชับให้ครู อาจารย์ ทุกคนเป็นต้นแบบพฤติกรรมที่ด ี
     ๑.๘ เชิญวิทยากรในชุมชนมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
     ๑.๙ จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ท างานเป็นกลุ่มและกิจกรรมตามมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด 
 

 ๒. บทบาทส าหรับนักเรียน  
     ๒.๑ จัดกิจกรรมนักเรียน เพ่ือรณรงค์ต่อต้านอบายมุข การพนัน และการทะเลาะวิวาท ตามค่านิยม ๑๒ 
ประการ 
     ๒.๒ คณะกรรมการ/สภานักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยของโรงเรียน 
     ๒.๓ จัดกิจกรรมเพ่ือนเตือนเพ่ือน 
     ๒.๔ ฝึกประชาธิปไตยในกลุ่มนักเรียน ให้รู้จักเคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
     ๒.๕ แจ้งเบาะแสผู้เล่นการพนัน , หัวโจก เพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนให้ครูและผู้บริหารทราบ 
     ๒.๖ เคารพในกฎกติกามารยาทของนักเรียน  ที่พึงปฏิบัติ 
     ๒.๗ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาและตระหนักถึงความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน 
     ๒.๘ ร่วมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
     ๒.๙ ชักชวนผู้ปกครองไปเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
     ๒.๑๐ ปฏิบัติตนเป็นที่พ่ึงต่อรุ่นน้องและเพ่ือนที่ดีในกลุ่มเพื่อน 
     ๒.๑๑ นักเรียน ควรได้ฝึกทักษะการป้องกันตัวเพ่ือความปลอดภัย และนักเรียน ได้ศึกษางานของต ารวจ 
ทัณฑสถานและบ้านเยาวชน 
 
 ๓. บทบาทส าหรับผู้ปกครอง 
     ๓.๑ ฝึกอบรมบ่มนิสัยให้ลูกหลานมีระเบียบวินัย , รับผิดชอบในการเรียน และผิดชอบตนเอง 
     ๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดตีามค่านิยม ๑๒ ประการ ให้ความอบอุ่นเป็นที่พึงของลูก 
     ๓.๓ ตักเตือนบุตรหลานให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีงาม , และสอดส่องดูแลโรงเรียน 
     ๓.๔ ซักถามถึงกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ือตรวจสอบสภาพของเด็กเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 
     ๓.๕ หมั่นไปพบครู อาจารย์ประจ าชั้น เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง , เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
     ๓.๖ ระมัดระวังมใิห้เด็กเล่นการพนัน สะสมสื่อลามก , เข้ากลุ่มเพื่อนอันธพาล , พกอาวุธเมื่ออยู่บ้าน 
     ๓.๗ ให้เวลาอยู่กับลูกหลานเพ่ือสร้างความอบอุ่น ดูแลมิให้เด็กดูโทรทัศน์ เครื่องมือสื่อสาร ที่รุนแรงและ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 
 



 

 ๔. บทบาทของชุมชน 

 
     ๔.๑ ร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยของโรงเรียน 
     ๔.๒ ให้ความร่วมมือโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ 
     ๔.๓ สนับสนุนให้โรงเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     ๔.๔ สอดส่องดูแลความปลอดภัยในการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กนักเรียน  
     ๔.๕ ส าหรับเจ้าของธุรกิจสนับสนุนให้พ่อแม่ท่ีท างานด้วยไปร่วมกิจกรรมโรงเรียน 
     ๔.๖ เปิดโอกาสให้นักเรียน  เข้าเยี่ยมชมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของชุมชน 
     ๔.๗ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาส าหรับเด็กยากจนในชุมชน 
     ๔.๘ ช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเยาวชนและรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. นโยบายโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB HARM PREVENTION ) ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ๑.๑ โรงเรียนพยายามป้องกันและแก้ไขให้ถึงที่สุด โดยไม่ไล่นักเรียน ให้พ้นไปเป็นภาระสังคม หรือสถาบัน
อ่ืน 
     ๑.๒ ขอให้องค์กรหลักท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่ถือเป็นความผิดแต่จะพิจารณาเป็น
ความดีความชอบในการรายงานตามความจริง 
     ๑.๓ ขอให้องค์กรหลักย้ าสถานศึกษา ให้ครู เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่สูบบุหรี่ จัดสถานศึกษาเป็น  เขตปลอด
บุหรี่และปลอดยาเสพติด 

 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง 
     ๒.๑ ให้สถานศึกษาตรวจค้นและป้องกันมิให้นักเรียน น าสื่อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่      ในโรงเรียน 
     ๒.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหนังสือ , วิดีโอ , เทป , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นสารประโยชน์ ให้ความ
บันเทิงที่ประเทืองสติปัญญาบริการแก่นักเรียน  
 ๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน 
     ๓.๑ จัดกิจกรรมให้นักเรียน  รู้จักประหยัดอดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และฝึกท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ
จากการประกอบสัมมาชีพ 
     ๓.๒ ป้องปรามมิให้นักเรียน เล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษา และตรวจค้นแหล่งที่อาจมั่วสุม 
     ๓.๓ ส่งครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา หรือประสานสารวัตรนักเรียนเพ่ือสุ่มตรวจนักเรียน ที่
อาจไปม่ัวสุมตามแหล่งอบายมุข แหล่งการพนัน ของชุมชนหรือของพ้ืนที่ 

 ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท 
     ๔.๑ ประสานฝ่ายต ารวจให้ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน ที่ท าผิดกฎหมาย 
     ๔.๒ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ที่มีปัญหาเป็นรายกรณีหรือรายกลุ่ม และส่งครูไปเยี่ยม
ถึงบ้าน เพ่ือเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 
     ๔.๓ ตรวจค้นการพกพาอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาและเพ่ิมโทษผู้ที่ท าผิดถูกตักเตือนมาแล้ว 
     ๔.๔ โรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดระเบียบวินัย , กิจกรรมแนะ
แนว และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     ๔.๕ สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน , โรงเรียน, ชุมชน , ต ารวจ โดยมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ
ระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
โรงเรียน 

โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่ง
เสพติด 

ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเข้มแข็ง 

- ปลอดยาเสพติด 
- ปลอดสื่อลามกอนาจาร 
- ปลอดการพนัน 
- ปลอดการทะเลาะวิวาท 
 
 
 
 
 



 ๕. แนวทางการด าเนินงานโครงการกระบวนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดตาม
วิถีค่านิยม ๑๒ ประการ 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้
และพัฒนาร่างกาย 

กิจกรรมพัฒนาจิตใจและ
ความรู้สึกนึกคิด 

 

-จัดแผนการเรียนรู้บูรณา
การป้องกันส่งเสพติด
ค่านิยม ๑๒ ประการ 
-จัดรายการออกเสียงตาม
สาย 
-จัดการเดิน 
-จัดแข่งขันมินิมาราธอน-
รณรงค์ 
-จัดแสดงคอนเสิร์ตพลังสี
ขาว 
-ให้ความรู้การป้องกันยา
เสพติด โทษทางกฎหมาย 
-จัดกิจกรรมลานวัด ลานใจ 
ลานกีฬา 
 -จัดตั้งชมรมดนตรี ส่งเสริม
การเล่นดนตรี 
 -จัดหาอุปกรณ์ วิทยากร
ฝึก จัดกิจกรรมแข่งขันการ
เล่นดนตรีภายใน ภายนอก 
 

-อบรมแกนน า TO BE 
NUMBER ONE 
-พระสอนศีลธรรม 
-จัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สังคม 
ธรรมเสียงตามสาย 
IS๓ 
-ส านึกรักบ้านเกิด 
-จัดกิจกรรมธนาคารความดี 
-จัดกิจกรรมให้นักเรียน 
นักศึกษา รู้หลักประหยัด
ตามหลักเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง(ธนาคารโรงเรียน) 
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 
-ค่ายธรรมะ 

กลุ่มปกติ -ห้องเรียนสีขาว 
- ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา ให้ครอบคลุมตั้งแต่การ
ก าหนดระเบียบ วินัย กิจกรรม แนะ
แนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
- ให้สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่าง
บ้าน โรงเรียน ชุมชน และต ารวจ
โดยมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ
ระบบข้อมูลเพ่ือเฝ้าระวังพฤติกรรม
เสี่ยง 
- ให้ประสานกับฝ่ ายต ารวจ ใช้
มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษ
นักเรียน นักศึกษา ที่ฝ่าฝืน ในขั้น
กระท าผิดกฎหมาย 
-กิจกรรมค้นหาสมรรถในตัวมนุษย์ 
๑๐ ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมส่งเสริมความรู้
และพัฒนาร่างกาย 

กิจกรรมพัฒนาจิตใจและ
ความรู้สึกนึกคิด 

กิจกรรมพัฒนาขึ้นตามความเหมาะสม 

-ตรวจค้นและป้องกันมิให้
นักเรียน น าสื่อลามก
อนาจารเข้ามาเผยแพร่ใน
สถานศึกษา 
-ส่งเสริมให้สถานศึกษา 
จัดท าสื่อ หนังสือ วิดีโอ 
เทปบันทึกเสียง และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เป็นสารประโยชน์ ให้ความ
บันเทิงที่ประเทือง
สติปัญญาเพ่ือให้บริการแก่
นักเรียน  

 กลุ่มเสี่ยง เพ่ือนเตือนเพ่ือน 
- ตรวจค้นสถานที่  ซึ่งอาจเป็นที่มั่ว
สุม 
- ครู เจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประสานงานกับสารวตัร
นักเรียนในการสุ่มตรวจนักเรียน ที่อาจ
ไป   มั่วสุมตามแหล่งพนันและ
อบายมุขของชุมชน 
-ลดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มกิจกรรม
สร้างสรรค์ พ้ืนที่พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมส่งเสริมความรู้
และพัฒนาร่างกาย 

กิจกรรมพัฒนาจิตใจและ
ความรู้สึกนึกคิด 

กิจกรรมพัฒนาขึ้นตามความเหมาะสม 

  กลุ่มมีปัญหา ตรวจปัสสาวะ 
จัดสถานที่บ าบัด 
จัดกิจกรรมฟ้ืนฟู 
จัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน 
- ให้ติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียน ที่มีปัญหาเป็นราย
กรณีหรือรายกลุ่ม และให้ครูไปเยี่ยม
บ้านเพ่ือเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การทะเลาะวิวาทข้ามสถาบัน 
- ให้ตรวจค้นการพกอาวุธเข้ามาใน
โรงเรียนของนักเรียน นักศึกษากลุ่ม
เสี่ยง และคาดโทษเพ่ิมส าหรับผู้ที่ท า
ผิดที่เคยถูกตักเตือนมาแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


