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๑. ความสําคัญของผลงาน 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  เปนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาประเทศ

ไทยโดยไดกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติตามลําดับเพ่ือใหเกิด

ประสิทธิผลตามเปาหมาย โดยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนประเด็นปญหา ภายใตแผน

แมบทดานความม่ันคง ท่ีมุงเนนการขับเคลื่อนการแกไขปญหายาเสพติด และลดระดับความรุนแรง

ของปญหาตามยุทธศาสตรชาติ และนําไปสูผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ซ่ึงขอมูล

จากรายงาน World Drug Report ๒๐๑๙ ของสํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม แหง

สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) พบวาในป ค.ศ. ๒๐๑๗ 

มีผูใชยาเสพติดท่ัวโลกประมาณ ๒๗๑ ลานคน คิดเปนรอยละ ๕.๕ ของประชากรโลก และยาเสพติดท่ี

มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนคือยาเสพติดประเภทสารสังเคราะหในกลุม ATS โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีนท่ีมี

การขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง   

สถานการณการแพรระบาดยาเสพติดในประเทศไทย พบวา กลุมผูคาเพ่ิมปริมาณยาเสพติด

จํานวนมากเพ่ือทุมตลาดกระตุนความตองการของผูเสพใหคงอยู ราคาท่ีถูกลงเปนปจจัยเสริมใหกลุมผู

เสพเขาถึงยาเสพติดไดงาย ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การติดตอสื่อสารเปนชองทางติดตอคาขาย

ยาเสพติดผานสื่อสังคมออนไลน เชน การใช Facebook, Line, Twitter โดยชองทางท่ีพบมากท่ีสุด 

คือ Twitter รองลงมาคือ Facebook สงผลใหการคายาเสพติดขยายวงกวาง ซ่ึงกลุมผูเสพยาเสพติด

สวนใหญมีอายุ ๑๕ - ๒๔ ป คิดเปนรอยละ ๓6 หรือมีสัดสวนมากกวา ๑ ใน ๓ ของผูเสพท้ังหมด 

สวนใหญเปนกลุมผูมีงานทํา ซ่ึงเปนกลุมผูใชแรงงานและรับจางมากท่ีสุด ยาเสพติดท่ีมีการใชมากท่ีสุด

คือยาบา รอยละ 74.4 รองลงมาคือกัญชา รอยละ 5.9 และไอซ รอยละ ๕.7 ยาเสพติดท่ีตองมีการ
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เฝาระวัง คือ ไอซ เฮโรอีน คีตามีน เอ็กซตาซี และกัญชา (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา

เสพติด แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ปญหายาเสพติดเปนสวนหนึ่งของปญหาสังคม ดํารงอยูควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชนท่ีเปนกลุมเสี่ยงสําคัญ เปนวัยท่ีมีความเสี่ยงสูง
ตอการใชยาเสพติด กาวเขาสูวัยรุน เปนชวงการปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนทําใหมี
ความอยากรูอยากลอง  เม่ือเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด สมองจะถูกทําลาย สงผลถึงการเรียน และ
อาจชักชวนเพ่ือนใหมายุงเก่ียวกับยาเสพติดสงผลใหปญหายาเสพติดทวคีวามรุนแรงมากข้ึน  

ปญหาการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล จากขอมูลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ 

พบวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพในเชิงลบมากกวาเชิงบวก โดย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดภาระโรค และการบาดเจ็บเปนอันดับตน ๆ เม่ือเทียบ

กับปจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ จากขอมูลขององคการอนามัยโลก เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุของความ

เจ็บปวยมากกวา 200 โรค ซ่ึงทําใหมีผูเสียชีวิต  ท่ัวโลกประมาณปละ 3.3 ลานคน ในประเทศไทย

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล กอใหเกิดการเสียชีวิตซ่ึงเปนการเสียชีวิตจากกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 

NCDs รอยละ 59 และ ประเภทของโรค NCDs พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอภาระโรคใน

รูปแบบของปญหาสุขภาพจิตมากท่ีสุด คือ รอยละ 73 รองลงมา คือ โรคตับแข็ง รอยละ 13 และ

โรคมะเร็ง รอยละ 12 นอกจากนี้ พบวาในกลุมเยาวชน มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง มีแนวโนมเปนนักด่ืมประจํา และยังพบปญหาท่ีมีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลรุนแรง

มากข้ึน เชน การใชความรุนแรงจากความมึนเมา การเกิดอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาล คนไทยเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุจราจรเปนอันดับ 2 ของโลก 

ปญหาสื่อลามกอนาจาร ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทันสมัย สื่อสารไรขีดจํากัด สื่อ
ดิจิทัล เว็บไชตตาง ๆ เขาถึงงาย และคานิยมสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการเผยแพรคลิปการใช
ชีวิตผานอินเตอรเน็ต เว็บไซต อยางแพรหลาย รวมถึงสื่อลามกอนาจารซ่ึงเปนปญหาหนึ่งของการลวง
ละเมิดทางเพศ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  สงผลถึงการตั้งครรภกอนวัยอันควร เกิดปญหาเรียน
ไมจบหรือตองออกจากสถานศึกษาเพ่ือไปเลี้ยงบุตร ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยไมเปนไป
ตามเปาหมาย 

ปญหาการพนัน ผลการวิจัยพบวา ผลเสียหายของการติดพนันมีท้ังดานสุขภาพกาย สุขภาพ 
จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม อาทิ ขาดประสิทธิภาพในการเรียน การทํางาน ปญหาดานการเงิน ปญหา
ความสัมพันธกับครอบครัว ปญหายักยอก ฉอโกง อาชญากรรม รวมไปถึงปญหาท่ีเชื่อมโยงไปสูปญหา
อ่ืน ๆ เชน ติดเหลาและสารเสพติดอ่ืน ๆ มีการวิจัยระบุวา ผลเสียหายทางออมท่ีเกิดกับคนเสพติดการ
พนันคือ การเพ่ิมความเสี่ยงในการติดเหลาและสารเสพติดอ่ืนท่ีมีผลเสียตอสุขภาพ และคนเสพติดการ
พนันจะมีนิโคตินในรางกายมากกวาคนท่ัวไป ซ่ึงการเสพติดซํ้าซอนจะทําใหการแกปญหายุงยากข้ึนไป
อีก (ศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ณ  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ) 
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ปญหาทะเลาะวิวาท  เด็กและเยาวชนเริ่มใชความรุนแรงมากข้ึน สื่อเผยแพรขาวการทะเลาะ
วิวาทของเยาวชนหลายพ้ืนท่ี แตละครั้งมีผูท่ีไดรับบาดเจ็บท้ังฝายเดียว สองฝาย หรือผูท่ีไมเก่ียวของ 
บางเหตุการณถึงข้ันเสียชีวิต สรางความเดือดรอน ความเสียหายท้ังผูกอเหตุ ผูปกครอง และสถาบัน มี
การประกาศสงครามผานทางอินเตอรเน็ต เว็บไซตตาง ๆ ใชถอยคํายั่วยุรุนแรง หรือประกาศใช
สัญลักษณ หรือมีแนวคิด “การทะเลาะวิวาทเพ่ือศักดิ์ศรี"  โดยการทะเลาะวิวาททวีความรุนแรงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน ใชอาวุธปนยิงกันท้ังในสถานท่ีเอกชนและสถานท่ีราชการ เปนเหตุใหมีผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิต  
 จากสถานการณ สภาพแวดลอมของสังคมปจจุบันเห็นไดวา พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมี
แนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังปญหายาเสพติด การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล สื่อ
ลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท โดยสาเหตุสําคัญมาจากปญหาครอบครัว ปจจัย
สภาพแวดลอมท่ีเปนอบายมุข สิ่งยั่วยุ และการใชความรุนแรงในสังคม ซ่ึงมีผลกระทบตอเด็ก เยาวชน 
และผูเก่ียวของอีกมากมาย นอกจากนี้เด็กและเยาวชนท่ีขาดความตระหนักรู การปลูกฝงความรู 
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห ขาดเหตุผลในการแกไขปญหา และไมไดรับการดูแล
ชวยเหลือท่ีเหมาะสม จะเปนปญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยในอนาคต ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการได
มอบนโยบายการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการจัดการศึกษา มุงเนน
ใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข สอดคลองตามแนวคิดการจัดการศึกษา 
แผนการศึกษาแหงชาติ ท่ีกําหนดวิสัยทัศน (Vision) วา “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑”  โดยการมีสวนรวมบูรณาการการทํางาน สงเสริม
สนับสนุน ปองกันและชวยเหลือของหนวยงานภาครัฐ เอกชน  ผูบริหาร ครู อาจารย ผูปกครอง ผูนํา
ชุมชน และทุกคนท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปจจัยเสี่ยงและผลกระทบ
จากแหลงอบายมุข   
 จากขอมูลดังกลาวขางตน ประกอบกับขอมูลจากสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน พบวาอําเภอ
บานตาขุน มีสถิติการจับกุมผูตองหาคดียาเสพติด ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมท้ังสิ้น ๑๔๖ ราย 
ซ่ึงจากการทํางานประสานความรวมมือกัน ทําใหทราบวา กลุมผูท่ีถูกจับกุมหลายรายเปนกลุมคนท่ี
อาศัยอยูในหมูบานจัดสรร ซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงเรียน  ทําใหนักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมซ่ึง
ตั้งอยูในเขตอําเภอบานตาขุน มีความเสี่ยงตอการเขาไปพัวพันกับยาเสพติดและอบายมุขอยูใน
ระดับสูง   
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนเรงดวนในการดูแล
ชวยเหลือและปองกันและแกไขปญหาไมใหนักเรียนเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด   
จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมและใชกระบวนการท่ีหลากหลาย เชน การจัดกิจกรรมแขงกีฬาตานยาเสพ
ติด  กิจกรรมเขาคายลูกเสือตานภัยยาเสพติด  กิจกรรมผูใหญสนใจนักเรียน โดยนํานักเรียนท่ีมีปญหา
มาชวยเหลือดูแลใหคําปรึกษา โดยความรวมมือของครูท่ีปรึกษา ครูฝายกิจการนักเรียน ตลอดจน
ผูปกครอง  และสงตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน อําเภอบานตาขุน หนวยงานสาธารณสุขเพ่ือเขาสู
กระบวนการบําบัดท่ีถูกตองตอไป  โดยยึดแนวทางการดําเนินงาน 5 มาตรการ กลยุทธ 4 ตอง 2 ไม  
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คือ  ตองมียุทธศาสตร  ตองมีแผนงาน  ตองมีระบบขอมูล  ตองมีเครือขาย  ไมปกปดขอมูล  และไม
ไลออก  ซ่ึงสามารถทําใหนักเรียนสามารถ ลด ละ เลิก ไดในสวนหนึ่ง แตยังมีกลุมนักเรียนท่ียังมี
พฤติกรรมการใชสารเสพติดอยูอีกจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได
สรางเครือขายนักเรียนแกนนําดําเนินงานหองเรียนสีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข และไดพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษาตอตานยาเสพติดและอบายมุข ภายใตแนวคิด “RAK POR”  (รักพอ) มาเปนนวัตกรรม
หลักในการดําเนินงาน เพ่ือปลูกฝงและเสริมสรางใหนักเรียนไดดําเนินชีวิตในทางสายกลาง มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีดีตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายใน
ภายนอก ท้ังนี้โดยอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ ความระมัดระวัง  และพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีตองมี
คุณธรรม อันจะนําไปสูการดําเนินชีวิตดวยความอดทน  มีสติปญญา และความรอบคอบ จนเกิดความ
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดอยางยั่งยืน   
 
 ๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน 
 ๒.๑ วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 
 ๑. เพ่ือปลูกจิตสํานึกของนักเรียนใหมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพ
ติดและอบายมุข ท่ีสงผลตอรางกาย สุขภาพอนามัย และสงผลกระทบตอปญหาสังคม ตลอดความ
ม่ันคงของชาติ 
 ๒. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนมีภูมิคุมกันท่ีดี ตอการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาภายใต
แนวคิด RAK POR (รักพอ) 
 ๓. เพ่ือเสริมสรางเครือขายในการปองกัน เฝาระวัง ดูแล การแพรระบาดของยาเสพติดและ 
อบายมุขในสถานศึกษา 
 ๒.๒ เปาหมายของการดําเนินงาน 
 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ๑.นักเรียนโรงเรียนรชัชประภาวิทยาคม รอยละ ๘๐  มีภูมิคุมกันท่ีดี ตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
  
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑.โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมมีกระบวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และอบายมุขของสถานศึกษา ท่ีเขมแข็งตอเนื่องและยั่งยืน  
 
๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการดําเนินงาน 
            ในการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนไดดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข โดยมุงเนนการสรางภูมิคุมกันทางรางกายและจิตใจ
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ใหแกนักเรียน และไดมีการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษาตอตานยาเสพติดและอบายมุข ภายใตแนวคิด “RAK POR”  (รักพอ)  มาเปน
นวัตกรรมหลักในการขับเคลื่อนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนเพ่ือใชในการหลีกเลี่ยงจากยา
เสพติด ซ่ึงการดําเนินงานเพ่ือตอตานยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
ภายใตแนวคิด “RAK POR” (รักพอ)   โดยไดดําเนินงานดังนี้ 
 ข้ันตอนการสรางนวัตกรรม 
 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืนดวยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตอตานยาเสพติดและอบายมุข ภายใตแนวคิด “RAK 
POR”  (รักพอ)   
 ๒. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก คูมือแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาสี
ขาว จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 ๓. วางแผนดําเนินการสรางนวัตกรรม โดยกําหนดนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสู
ความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตอตานยาเสพติดและอบายมุข 
ภายใตแนวคิด “RAK POR”  (รักพอ)   
  ๓.๑ ความเปนมาและความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีนําเสนอ เหตุผล ความ

จําเปน ปญหา และความตองการ แนวคิด หลักการสําคัญในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมท่ี

นําเสนอ 

  ๓.๒ วัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน ซ่ึงไดระบุวัตถุประสงคของการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับปญหาความตองการหรือความจําเปน และระบุเปาหมายของการ

ดําเนินงาน ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเกิดข้ึนจากผลงานหรือนวัตกรรม 

  ๓.๓ กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน โดย ระบุกระบวนการในการดําเนินงาน การ

นําไปใช และการพัฒนาผลงาน ใหมีข้ันตอนตอเนื่องสัมพันธกัน และสอดคลองกับวัตถุประสงค และ

เห็นถึงกระบวนการ PDCA  โดยสวนแรก ไดเขียนเปนข้ันตอนการดําเนินงาน กระบวนการพัฒนา 

บรรยายเปนความเรียง  สวนท่ีสอง เขียนลําดับข้ันตอนการพัฒนา (Flow Chart) หรือรูปแบบ 

(Model) เพ่ือความชัดเจน 

 ๔. ดําเนินการสรางนวัตกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว และนําเสนอใหผูเก่ียวของประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนาวิชาการ หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความนาจะเปนเม่ือนําไปใชจริง 
 ๕. ปรับปรุงนวัตกรรม“การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตอตานยาเสพติดและอบายมุข ภายใตแนวคิด “RAK POR”  (รักพอ)  
ตามขอเสนอแนะของผูเก่ียวของ 
 ๕. นํานวัตกรรม การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษาตอตานยาเสพติดและอบายมุข ภายใตแนวคิด “RAK POR”  (รักพอ)  ไปใชกับ
นักเรียน 
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 ๖. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชนวัตกรรม 
 ๗. ปรับปรุง พัฒนา นวัตกรรมใหดีข้ึน หลังจากนําไปใชจริง 
 ๘. สรุปผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับ ประกอบดวย 
      ๘.๑ ระบุผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีเกิดจากการนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษา
สีขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตอตานยาเสพติดและ
อบายมุข ภายใตแนวคิด “RAK POR”  (รักพอ)  ไปใช คุณคาของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีสงผล        
ตอการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และประโยชนท่ีไดรับจากผลงานหรือนวัตกรรม 
     ๘.๒ ปจจัยความสําเร็จ ซ่ึงไดระบุบุคคล/หนวยงาน/องคกร และวิธีการ ท่ีชวยให
งานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพของผลงานหรือนวัตกรรม 
     ๘.๓ บทเรียนท่ีไดรับ โดยระบุขอสรุป ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และขอควรระวัง ท่ี
เปนแนวทางในการนําผลงานไปใชพัฒนาตอ หรือดําเนินการใหประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนตอไป 
 ๙. เผยแพร ประชาสัมพันธ นวัตกรรม“การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืนดวยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตอตานยาเสพติดและอบายมุข ภายใตแนวคิด “RAK 
POR”  (รักพอ)  ทางเว็บไซตโรงเรียนและชองตางๆ 
 
 กรอบกรอบแนวคดิในการดําเนินงาน 
 การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษาตอตานยาเสพติดและอบายมุข ภายใตแนวคิด “RAK POR”  (รักพอ)  มาเปนหลักในการ
ขับเคลื่อนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนเพ่ือใชในการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด โดยการปฏิบัติ
ตนในทางท่ีควรจะเปน  และมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพน
จากภัย และวิกฤต เพ่ือความม่ันคง และความยั่งยืนของการพัฒนา มีกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน
ดังนี้ 

๑. สรางครอบครัว “รัชชประภาวิทยาคม” โดยองคประกอบของบาน ดังนี้ 
๑.๑ ผูอํานวยการ  เปรียบสมือน  บาน 
๑.๒ ครูท่ีปรึกษา  เปรียบสมือน  พอแม 
๑.๓ หัวหนาหอง  เปรียบเสมือน  ลูกคนโต 
๑.๔ นักเรียนแกนนาํ  เปรียบเสมือน  ลูกคนรอง 
๑.๕ นักเรียน  เปรียบสมือน  ลูกคนเล็ก 
๑.๖ เครือขาย  เปรียบสมือน  ญาต ิ

๑.๗ นักการ   เปรียบสมือน  คนสวน 

๒. หนาท่ีขององคประกอบ 
๒.๑ ผูอํานวยการ คือ บาน  มีหนาท่ี สําหรับใหท่ีพัก ท่ีอยู คอยคุมแดดคุมฝน เปนท่ี

สําหรับคุมครองปกปองรางกายของสมาชิกในบานใหรอดพนจากอันตราย เพ่ือใหการดํารงชีวิตอยูได
ตามปกติสุข 
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           ๒.๒  ครูท่ีปรึกษา  คือ พอแม  มีหนาท่ีคอยอบรมเลี้ยงลูกใหเปนคนดี ใหความรัก  ความ
อบอุน  เปนท่ีปรึกษาและใหกําลังใจเพ่ือใหลูกมีความรูคูคุณธรรม เปนคนดี  คนเกงและมีความสุข
      ๒.๓  หัวหนาหอง  คือ ลูกคนโต มีหนาท่ี ชวยพอแมดูแลนองๆ กํากับติดตามการทํางาน
ของนอง 
      ๒.๔  นักเรียนแกนนํา  คือ ลูกคนรอง  ทําหนาท่ีปฏิบัติงานตามท่ีพ่ีคนโตมอบหมาย และ
แบงหนาท่ีใหนองมีสวนรวมในการทํางาน 
      ๒.๕  นักเรียน  คือ ลูกคนเล็ก มีหนาท่ีชวยพ่ีๆทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
      ๒.๖  เครือขาย ประกอบดวยผูปกครอง ผูนําชุมชน สถานีตํารวจ  สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอ สํานักงานเทศบาล โรงเรียนอ่ืนๆฯลฯ คือ ญาติ ท่ีคอยใหการสนับสนุนสงเสริมการทํางานของ
ครอบครัว 
      ๒.๗ นักการ คือ คนสวน มีหนาท่ีชวยดูความสะอาดภายใน ภายนอกบาน จัด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน 
 
 
 
 ๓. แนวทางการดําเนินงานของครอบครอบครัว “รัชชประภาวิทยาคม”  
 ในการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของครอบครัวรัชชประภา
วิทยาคม  ไดขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษาตอตานยาเสพติดและอบายมุข ภายใตแนวคิด “RAK POR”  (รักพอ)  ดังนี้  
 ๑. ยึดหลักการปฏิบัติบนทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา ๓ หวง ๒ เง่ือนไข ๔ มิติ 
  ๓ หวง ท่ีนํามาใชในการตอตานยาเสพติด ประกอบดวย 

 หวงท่ี ๑ คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอยาง ความพอดีไมมากหรือ
วานอยจนเกินไปโดยตองไมเบียดเบียนตนเอง หรือผูอ่ืนใหเดือดรอน 

 หวงท่ี ๒ คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น 
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 
  หวงท่ี ๓ คือ มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานการตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 

     ๒ เง่ือนไข ท่ีนํามาใชในการตอตานยาเสพติด ประกอบดวย 
 เง่ือนไขท่ี ๑ คือ ความรู หมายถึง ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของอยาง

รอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน 
และความระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติ  (รอบรู  รอบคอบ ระมัดระวัง) 



๘ 

 

 

 

  เง่ือนไขท่ี ๒ คือ คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมท่ีจะตองเสริมสรางให เกิดข้ึน 
ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช
สติปญญาในการดําเนินชีวิต(ซ่ือสัตยสุจริต อดทน เพียร มีสติ) 
  ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ในการตัดสินใจและการ
ดําเนินกิจกรรมท่ีอาศัยเง่ือนไขความรูและเง่ือนไขคุณธรรม” จะนําไปสูการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม” เปนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถสรางภูมิคุมกัน ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาไดเปนอยางด ี
 
 
 ๒. ยึดหลักการปฏิบัติบนทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา ภายใตแนวคิด “RAK POR”  ดังนี้ 
 R :  Realize : ตระหนัก คือ การดําเนินการงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โดยเริ่มจากการสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันภัยจากยาเสพติดและ
อบายมุขและสรางจิตสํานึกในการตอตานยาเสพติดใหแกนักเรียน 
 A :  Activity : กิจกรรม คือ  การดําเนินการงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โดยมุงเนนการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค ในการปองกันภัยจากยาเสพติดและอบายมุขและ
สรางจิตสํานึกในการตอตานยาเสพติดใหแกนักเรียน 
 K :  Knowledge: ความรู คือ การดําเนินการงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โดยการสอดแทรกความรูผานกิจกรรมการเรียนการสอน 
 P : Porticipation : การมีสวนรวม คือ  การดําเนินการงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โดยเนนการมีสวนรวมของครู นักเรียน ผูปกครอง และภาคีเครือขายตางๆ 
 O : Operation : การปฏิบัติการ คือ  การดําเนินการงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โดยมีการปฏิบัติการตามมาตรการท้ัง ๕ คือ มาตรการการปองกัน มาตรการคนหา 
มาตรการรักษา มาตรการเฝาระวัง และมาตรการบริหารจัดการ  มีการปฏิบัติการตามโครงการ
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟาและเครื่องดื่มแอลกกฮล  และปฏิบัติการดําเนินงานหองเรียนสีขาว 
 R : Reflect : สะทอนกลับ  คือ  การดําเนินการงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ตามกระบวนการ ดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA หรือท่ีเรียกวาวงจรเดมม่ิง  Deming 
ซ่ึงเปนวงจรการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน ๔ ข้ัน   คือ Plan (วางแผน)  Do (ปฏิบัติ
ตามแผน Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)และ Action (ปรับปรุงแกไข) โดยนําผลท่ีไดจากการ
ดําเนินงานมาสะทอนกลับ ดวยวิธีการใหครูและนักเรียนแกนนําหองเรียนสีขาวไดถอดบทเรียนขอ
คนพบในการดําเนินงาน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุง 
พัฒนาตามกระบวนการ PDCA 
 
 กระบวนการดําเนินงาน  



๙ 

 

 

 

 การดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคม โดยใชรูปแบบวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) คือ การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสู
ความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตอตานยาเสพติดและอบายมุข 
ภายใตแนวคิด “RAK POR”  (รักพอ)  ดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA หรือท่ีเรียกวาวงจรเดมม่ิง  
Deming ซ่ึงเปนวงจรการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน ๔ ข้ัน   คือ Plan (วางแผน)  Do 
(ปฏิบัติตามแผน Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)และ Action (ปรับปรุงแกไข) โดยการมีสวน
รวมของทุกฝายคือผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชน  ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี ๑ การวางแผน ( Plan )  
 การวางแผนเปนจุดเริ่มตนของวงจร Deming ซ่ึงมีความสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินงานใน
ข้ันตอนอ่ืนๆ มีประสิทธิผล  โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

๑.๑ ผูบริหารสรางความรู ความเขาใจและความตระหนักใหแกครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
คณะ กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน ชุมชนและผูมีสวนไดเสีย  เพ่ือรับทราบนโยบาย
เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

๑.๒ ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน 
ชุมชนรวมกันวิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา และสถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดจากอดีต
ถึงปจจุบันโดยการจัดทํา SWOT Analysis เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอยของการดําเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในรอบปท่ีผานมา  

๑.๓ ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน 
ชุมชนรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของโรงเรียน  

๑.๔ จัดทําแผนกลยุทธ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด โดยออกแบบนวัตกรรมหรือวิธีการปฎิบัติท่ีเปนเลิศ ในการพัฒนาสถานศึกษาสี
ขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตอตานยาเสพติดและอบายมุข 
ภายใตแนวคิด “RAK POR”  (รักพอ) มาเปนนวัตกรรมในการตอตานยาเสพติด 

๑.๕ สรางเครือขายเพ่ือประสานความรวมมือในการดําเนินงาน โดยจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) ระหวางผูบริหารโรงเรียนกับภาคีเครือขายประกอบดวย อําเภอบานตาขุน 
สถานีตํารวจภูธรบานตาขุน สาธารณสุขอําเภอบานตาขุน โรงพยาบาลบานตาขุน  สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานเชี่ยวหลานและตําบลบานตาขุน  องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี   และระหวาง
ผูบริหารโรงเรียนกับผูบริหารโรงเรียนท่ีขอรับการประเมินการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน 
และระดับทอง จํานวน ๓ โรงเรียน 

๑.๖  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข และสรางความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีการดําเนินงานตามแนวทาง ๕ มาตรการ  และ
กลยุทธ ๔ ตอง ๒ ไม ( ตองมียุทธศาสตร มีแผนงาน  มีระบบขอมูล  มีเครือขาย ไมปกปดขอมูล  ไม
ไลออก)  ดังนี้ 

 



๑๐ 

 

 

 

มาตรการปองกัน  คณะกรรมการมีบทบาทหนาท่ี 
๑) จัดกิจกรรมหองเรยีนสีขาว  
๒) จัดโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี ่บุหรี่ไฟฟาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ๗

มาตรการ  
๓) จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือปองกันยาเสพติด 

-กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 
-กิจกรรมประกวดสื่อสรางสรรค เยาวชนรุนใหมหางไกลบุหรี่ไฟฟา 
-กิจกรรมคายลูกเสือตอตานยาเสพติด 
-กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 
-กิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน 

มาตรการคนหา คณะกรรมการมีบทบาทหนาท่ี 
๑) ศึกษาขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
    -กิจกรรมเยี่ยมบาน 
    -กิจกรรมสุมตรวจปสสาวะของนักเรียน  
    -กิจกรรมคัดกรองนักเรียน จําแนกกลุมปลอด/กลุมเสี่ยง/ กลุมเสพ/กลุมติด/กลุม 
     คา 
    -กิจกรรมการรายงานการสํารวจสภาพการใชสารเสพติด/ ยาเสพติดในระบบ 
     CATAS 

มาตรการรักษา คณะกรรมการมีบทบาทหนาท่ี 
๑) กิจกรรมการบําบัดรักษาและสงตอหนวยงานสังกัด กระทรวงสาธารณสุขและ

หนวยงานอ่ืน  
๒) กิจกรรม“คลินิกเสมารักษ” 

มาตรการเฝาระวัง คณะกรรมการมีบทบาทหนาท่ี 
๑) กิจกรรมตูแดงเสมารักษรับเรื่องปญหายาเสพติดและอบายมุข  
๒) กิจกรรมชมรม/ชุมนุมเสมารักษปองกันยาเสพติดและอบายมุข 

มาตรการการบริหารจัดการ คณะกรรมการมีบทบาทหนาท่ี 
๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุข  
๒) กําหนดกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุข  
๓) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
๔) จัดหองปฏิบัติงานโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
๕) ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
๖)  มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๑.๗ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานหองเรียนสีขาวประกอบดวยแกนนํา ๔ ฝาย  สราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับกลยุทธหองเรียนสีขาวและบทบาทหนาท่ีของแกนนําแตละฝาย ดังนี้ 



๑๑ 

 

 

 

๑) กลยุทธหองเรียนสีขาว มีองคประกอบ๔ ดาน คือ มีแหลงเรียนรู ดูแลชวยเหลือ 
เอ้ือเฟอดวยคุณธรรม และสรางสรรคดวยกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
        -การจัดการใหมีแหลงเรียนรูดานวิชาการ เชน จัดบอรด จัดทําสื่อท่ีเปน
สิ่งพิมพ หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ จดหมายขาว ฯลฯ  ท่ีใหความรูเก่ียวกับยาเสพติด โรคเอดส การ
ตั้งครรภกอนวัยอันควรและอุบัติภัย นําสถานการณขาวสารทุกดานมาเสนอใหเพ่ือนนักเรียนรับฟง 

 -การดูแลชวยเหลือ จัดใหมีนักเรียนแกนนําดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ตอบสนองปญหาของพฤติกรรมของนักเรียน ชวยเหลือดานการเรียนและใหคําปรึกษา แนะนํา 
ชวยเหลือ หากไมสามารถแกไขไดใหรายงานครูท่ีปรึกษา 

  -เอ้ือเฟอดวยคุณธรรม นักเรียน ทุกคนจะตองมีหลักธรรมคําสอนตาม
ศาสนาท่ีตนนับถือมาเปนหลักยึดปฏิบัติในหองเรียน เชน พรหมวิหาร ๔ มีความเมตตา มีความกรุณา 
มีความมุทิตา และมีความอุเบกขา จะทําใหทุกคนรักกันชวยเหลือกัน 

   -กิจกรรมสรางสรรค มีกิจกรรมท่ีสรางสรรคท่ีจะชวยใหมีความสามัคคี และ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชนไมไปม่ัวสุมกับยาเสพติด หรือสื่อลามกอนาจาร เชน การเลนกีฬา การเลน
ดนตร ีศิลปะ และกิจกรรมตามท่ีกลุมสนใจรวมกันจัดทํามาเพ่ือพัฒนารางกาย และจิตใจ รวมท้ัง
กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๒)  บทบาทหนาท่ีของแกนนํา ๔ ฝาย คือ ฝายการเรียน ฝายสารวัตรนักเรียน ฝาย
การงาน และฝายกิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธท้ัง ๔โดยแตละฝายมีภาระหนาท่ี ดังนี้ 

      -ฝายการเรียน มีภาระหนาท่ีในการชวยเหลือในดานวิชาการเก่ียวกับการเรียน 
การบาน  โครงงานหรือปญหาการเรียนในหองเรียน จัดทําแหลงเรียนรู มุมความรู ปายนิเทศในหองเรียน 
จัดทําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในหอง  นําเสนอครูท่ีปรึกษาเพ่ือใหความชวยเหลือ  
                    -ฝายการงาน มีภาระหนาท่ีในการดูแลความสะอาดเรียบรอยในหองเรียน 

รักษาของมีคาและทรัพยสมบัติของหองเรียน วัสดุอุปกรณท่ีชํารุด ปองกันอุบัติเหตุภายในหองเรียน 

จัดสภาพสิ่งแวดลอมในหองเรียนใหนาเรียน และปองกันไมใหมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคเกิดข้ึนใน

หองเรียนสีขาว  

                   -ฝายสารวัตรนักเรียน/ กิจการนักศึกษา มีภาระหนาท่ีในการสอดสองดูแล

ความเรียบรอยท้ังในหองเรียนและมุมอับ เชน หองน้ํา หรือท่ีบริเวณอาคาร แหลงท่ีไปม่ัวสุมสูบบุหรี่ ดูแล

เพ่ือน หากมีพฤติกรรมท่ีไปเก่ียวของกับยาเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมท้ังปญหาสวนตัวในดาน

ตาง ๆ ใหคณะกรรมการหองเรียนแกไข แตหากไมสามารถแกไขได ใหนักเรียนบอกครูท่ีปรึกษาเพ่ือ

แกไขตอไป  

                - ฝายกิจกรรม มีภาระหนาท่ีในการจัดกิจกรรมท่ีสรางสรรค ท้ังในหองเรียน 

และกิจกรรมในโรงเรียน เชน การเลนดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุมสนใจของเพ่ือน ๆ

เพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมไปม่ัวสุมหรือมีพฤติกรรมท่ีไม 

 ๑.๘  สรางความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา ภายใตแนวคิด “Rak Por” (รักพอ)  ซ่ึงโรงเรียนกําหนดใหเปนนวัตกรรมเพ่ือตอตาน



๑๒ 

 

 

 

ยาเสพติด   คือ การสอนใหนักเรียนรูจักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันท่ีดี บนพ้ืนฐานของความรู
และคุณธรรมเพ่ือสรางใหนักเรียนมีภูมิคุมกันท่ีดีท้ังในดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม อัน
จะนําไปสูความสมดุล ยั่งยืนพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  

ข้ันตอนท่ี ๒ ปฏิบัติตามแผน  (Do)   
ในการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนรัชชประ

ภาวิทยาคมไดนําแผนปฏิบัติการสูการปฎิบัติ  โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันท่ีดี บนพ้ืนฐานของความรูและคุณธรรมเพ่ือใหสรางใหนักเรียนมี
ภูมิคุมกันท่ีดีท้ังในดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม อันจะนําไปสูความสมดุล ยั่งยืนพรอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงและไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  ภายใตแนวคิด “Rak Por” (รักพอ)  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดําเนินงานตามบทบาท
หนาท่ี 

๒. แกนนําหองเรียนสีขาวท้ัง ๔ ฝายปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 
๓. ใหแกนนําท้ัง ๔ ฝายสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมเดนๆ โดยถอดบทเรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
๔. จัดฐานการเรียนรูจํานวน ๔ ฐาน คือฐานการเรียน  ฐานการงาน  ฐานสารวัตรนักเรียน 

และฐานกิจกรรม แตละฐานนําเสนอผลการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา 

๕. แบงนักเรียนออกเปน ๔ กลุม แตละกลุมเขาฐานการเรียนรูจนครบท้ัง ๔ ฐาน  
 

ข้ันตอนท่ี ๓ ตรวจสอบ (Check)  
ในการปฎิบัติงานตามแผนท่ีวางไวเสร็จสิ้น  โรงเรียนมีการตรวจสอบผลลัพธท่ีเกิดจากการ

การปฏิบัติตามแผน  โดยมีการดําเนินงานดังนี ้
๑. จัดทําเครื่องมือประเมินผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 
๒. เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากเครื่องมือประเมินผลและจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

หลังการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๓. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลและปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
ข้ันตอนท่ี ๔  การปรับปรุง (Action)   
เปนข้ันตอนสุดทายของการดําเนินงานตามรูปแบบของวงจรเดมม่ิง เพ่ือทบทวนการ

ปฏิบัติงานท้ังดานความสําเร็จ และปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและหาแนวทางพัฒนาหรือ
แนวทางการแกไขปญหา โดยมีการดําเนินงานดังนี ้

๑. ปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนินงานตามข้ันตอนท่ี ๑-๔  
๒. กํากับติดตาม นิเทศ และประเมินผลอยางตอเนื่อง 
๓. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
๔. เผยแพร/ประชาสัมพันธ/ขยายผลสูเครือขาย 

 



๑๓ 

 

 

 

ลําดับข้ันตอน Flow Chart 
การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืน 

ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตอตานยาเสพติดและอบายมุข 
ภายใตแนวคิด “RAK  POR” (รักพอ) 

                  

 



๑๔ 

 

 

 

๕. ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับ 
 ในการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตาม
แนวทาง ๕  มาตรการ  และการดําเนินงานของคณะกรรมการหองเรียนสีขาวตามกลยุทธหองเรียนสี
ขาว ๔ องคประกอบ โดยใชนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตอตานยาเสพติด ภายใตแนวคิด “RAK POR” (รักพอ)  อยางเปนระบบ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น กอใหเกิดผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับดังนี้ 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยามีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
และอบายมุขท่ีสงผลตอรางกายสุขภาพอนามัยและ สงผลกระทบตอปญหาสังคม  ความม่ันคงของชาติ 

๒. นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติดและอบายมุข  

๓.  การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาคือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและ การมีภูมิคุมกันท่ีดีบนพ้ืนฐานของความรูและคุณธรรม ดวยความรักท่ีมีตอพอ  ทําให
นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมมีภูมิคุมกันท่ีดีท้ังในดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 
ซ่ึงนําไปสูความสมดุล ยั่งยืนพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและไมยุงเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 

๔. ในการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ( MOU ) ระหวางผูบริหารโรงเรียนกับผูปกครอง 
ผูบริหารโรงเรียนกับโรงเรียนเครือขาย และการสรางแกนนําหองเรียนสีขาว ทําให โรงเรียนรัชชประ
ภาวิทยาคมมีเครือขายและมีนักเรียนแกนนําในการปองกัน เฝาระวัง ดูแล การแพรระบาดของยาเสพ
ติดและ อบายมุขในสถานศึกษา 
 
๖. ปจจัยความสําเร็จ 

ปจจัยท่ีสําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขโดยใชนวัตกรรม การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษาเพ่ือตอตานยาเสพติดนั้น มีหลายประการดังนี้  

๑. ความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริยเปนแรงบันดาลใจและเปนสิ่งท่ี
สงผล ทําใหเกิดการขับเคลื่อนการกระทําหรือการปฏิบัติท่ีออกมาจากใจ ดวยความสมัครใจ เต็มใจ  
ทําดวยใจ  หรือระเบิดจากขางในตัวเอง ใหสามารถทําในสิ่งเหลานั้นใหเกิดข้ึนไดอยางดียิ่ง  อันจะ
นําไปสูความยั่งยืนในสิ่งนัน้ๆ  

๒. ผูบริหารมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล  และสงเสริมการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน 

๓.  คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความรูความเขาใจและมี
ความมุงม่ัน ตั้งในการการดําเนินงาน 
 ๔. นักเรียนแกนนําเขาใจบทบาทหนาท่ีในภารกิจและดําเนินงานอยางจริงจังเพ่ือขับเคลื่อนกล
ยุทธท้ัง ๔ ดานของกิจกรรมหองเรียนสีขาว 

๕. การมีสวนรวมของบุคลากรและเครือขาย ประกอบดวยผูบริหาร  ครู นักเรียน  
ชุมชน ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  องคกร/หนวยงาน และภาคีเครือขาย 



๑๕ 

 

 

 

๗. บทเรียนท่ีไดรับ 
 ๑  การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษาภายใตแนวคิด “RAK POR” (รักพอ) ซ่ึงประกอบดวย ความพอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุมกันบนพ้ืนฐานของความรูและคุณธรรม มาใชในการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  สงใหนักเรียนสามารถสรางภูมิคุมกันดวยตนเอง รูจักคิดวิเคราะหและแยกแยะ รูจัก
ยับยั้งชั่งใจตอสิ่งยั่วยุตางๆ สามารถตัดสินใจเพ่ือการแกปญหาตางๆ อยางมีสติและมีวิจารณญาณ  
 ๒  การแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การวิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา และสถานการณ
จากอดีตถึงปจจุบันโดยการจัดทํา SWOT Analysis เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดเดนมาดําเนินการตอเนื่อง 
และนําจุดดอยมาปรับปรุงกอนดําเนินการตามกระบวนการตอไป  

    ๓  การแกปญหายาเสพติดและอบายมุข ตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง อาศัย
ความรวมมือรวมใจ จากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ตองมีภาคีเครือขาย
ท่ีเขมแข็ง เพ่ือรวมกันดูแล สอดสอง ปกปอง คุมครองนักเรียน รวมท้ังใหการสนับสนุนนักเรียนในการ
ทํากิจกรรมดานตางๆ อยางเต็มท่ี  
         ๔ คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนตองใฝหาความรูอยูเสมอ เพ่ือคนคิดหาวิธีการใหมๆ 
เพ่ือนํามาปรับปรุง และพัฒนาการทํางานใหดีข้ึน มีความมุงม่ันตั้งใจ และไมยอทอ เม่ือเจอปญหาหรือ
อุปสรรค  
 
๘. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ 
 ๑ การเผยแพร 

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ไดเผยแพรนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความ
ยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาภายใตแนวคิด “RAK POR” (รักพอ) ผาน
ทางชองทางตาง ๆดังนี้ 

๑. ผานเว็บไซต โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมwww.rajjaprabha.ac.th 
๒. ผาน face book 
๓. ผานสารประชาสัมพันธ ในไลนกลุม ตางๆ 

 ๒  การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ  
  ผลจากการใชนวัตกรรม การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษามาใชในการดําเนินงาน สงผลใหโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
ไดรับการยอมรับและไดรับรางวัลตางๆอยางตอเนื่อง  

๑.  มีหนวยงานตางๆเขามาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง  
๒.  โรงเรียนไดรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
๓. โรงเรียนไดรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดนระดับเงิน โครงการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจาํป ๒๕๖๐ 

http://www.rajjaprabha.ac.th/


๑๖ 

 

 

 

๔. โรงเรียนไดรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดนระดับทอง โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําป ๒๕๖๑ 

๕.ครไูดรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดนระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําป ๒๕๖๐ 

๖. ครู ไดรับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเดนระดับทอง โครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําป ๒๕๖๑ 
  ๗. ครูไดรับรางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครู

แหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

๖. ครู ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน “ครูดีศรีสุราษฎร” เนื่องในงานวันครู
ประจําป ๒๕๖๖ จัดโดยคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดสุราษฎรธานี 
            ๗.  ครู ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดนของจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป 
๒๕๖๕ 

 ๘. ครูไดรับรางวัลผู ทําคุณประโยชนแกทางราชการ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานีชุมพร 

๙.  คณะครูไดรับเกียรติบัตรผานการประเมินการใชงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนออนไลน  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานีชุมพร 

๑๐. นักเรียนและโรงเรยีนไดรับเกียรติบัตรเขารวมกิจกรรมประกวด เยาวชนตนแบบ
เกงและดีทูบีนัมเบอรวัน จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานตาขุน 

๑๑. ครูและนักเรียนไดรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุน
ใหม แตงโคลงสี่สุภาพ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๑๓. ครูและนักเรียนไดรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ม.ตน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี ปการศึกษา ๒๕๖๕  

 ๑๔. ครูและนักเรียนไดรางวัลไดรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมเรียงรอยถอย  ม.ตน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๑๕. ครูและนักเรียนไดรางวัลไดรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุนใหม 
แตงโคลงสี่สุภาพ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๑๖. ครูและนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมใหความรูและประกวดTikTok สื่อสรางสรรค 
เยาวชนรุนใหม  หางไกลบุหรี่ไฟฟา ผานระบบออนไลน  ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ ๗  จากกระทรวง 
ศึกษาธิการรวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย) คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

๑๗. นักเรียนไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการสภานักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี        
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานีชุมพร 

๑๙. ครูและนักเรียนจํานวน ๑๐ คน ไดเปนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย ลงนามโดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๒๐. ครูไดรับการแตงตั้ง เปนรองประธานเครือขาย พสน. อําเภอบานตาขุน  



๑๗ 

 

 

 

๒๑. ครูไดรับการแตงตั้งเปนวิทยากร ฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ        
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จัดโดย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

๒๒. นักเรียนจํานวน ๔ คน ไดรับการคัดเลือกเลือกเขารับการอบรม คาย“เยาวชน
นักพูดรณรงคตอตานการทุจริต” จัดโดยมูลนิธิตอตานการทุจริต 

๒๓. นักเรียนจํานวน ๓ คน ไดรับการคัดเลือกเขาอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําเด็ก
และเยาวชนแหงอนาคตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒๔. ครูไดเปนคณะทํางานกิจกรรมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในวันคลาย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามศุภชลาสัย กรุงเทพมหานคร จัดโดยกระทรวง ศึกษาธิการ 

๒๕. ครูไดเปนคณะทํางานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สูความเปนพลเมืองดี 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

 

 

                               นวัตกรรม  (Best Practice) 
การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสูความย่ังยืน 

ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
ตอตานยาเสพติดและอบายมุข 

ภายใตแนวคิด“RAK POR”  (รักพอ) 
 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
ตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน จังหวดัสุราษฎรธาน ี

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎรธานีชุมพร 

 

 

 



๑๙ 

 

 

 

คํานํา 

ยาเสพติดเปนปญหาสําคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเปนนโยบายท่ีตองเรงดําเนินการแกไข อยางจริงจัง ท้ังนี้
เพราะปญหายาเสพติดมีการแพรระบาดในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย และไดทวีความรุนแรงมากข้ึนทุก
ขณะ สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมรวมท้ังการเมืองและ
ความม่ันคงของชาติ  

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด  และไดดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยการพัฒนาสถานศึกษาสี
ขาวสูความยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ภายใตแนวคิด “RAK POR” 
(รักพอ)  มาใชในการตอตานยาเสพติด ท้ังนี้เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
รูจักปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติดบนหลักของการรูจักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีดีบน
พ้ืนฐานของความรูและคุณธรรม และความรักท่ีมีตอพอ  อันจะนําไปสูการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม” และมี
ภูมิคุมกันไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

 

สารบัญ 

 

เร่ือง          

 หนา 

 ความสําคัญของผลงาน        ๑

 วัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน     ๔ 

กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการดําเนินงาน     ๔ 
 ข้ันตอนการดําเนินงาน         ๕ 

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับ     ๙ 
ปจจัยความสําเร็จ        ๑๐ 
บทเรียนท่ีไดรับ         ๑๐ 
การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ     ๑๑ 
ภาคผนวก         ๑๔ 

ภาคผนวก  ก เอกสารหลักฐานการเผยแพร     ๑๕ 
ภาคผนวก ข การไดรับการยอมรับ      ๒๑ 
ภาคผนวก ค เอกสารหลักฐานการรับรางวัล     ๓๕ 
ภาคผนวก ง กิจกรรมตอตานยาเสพติด     ๔๙ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
เอกสารหลักฐาน 

 
 

 


