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วิธีปฏิบัติงานที่เปน็เลิศ (Best   Practice) 
โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 

ชื่อผลงาน โรงเรียนห้วยยางศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วยรูปแบบ SMIN  

ผู้เสนอผลงาน โรงเรียนห้วยยางศึกษา   เลขที่  ๘๐ หมู่  ๘  ตําบลห้วยยาง  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

  โทรศัพท์/โทรสาร      ๐๓๘-๖๓๒๕๐๐ 

๑.  ความสาํคญัของผลงาน 
๑.๑  ความเป็นมาและสภาพของปญัหา 

 จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การส่ือสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบ    
ต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านอ่ืน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  อันนํามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์  
ความวิตกกังวล  ความเครียด  มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืน ๆ ความสําเร็จอันเกิดขึ้นจากการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังน้ันต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่ เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย  
โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูเป็นหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในเติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคล ที่มีคุณภาพทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เยาวชนเป็นคนดี คนเก่งและดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  นอกจาก
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้วการป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน ได้แก่ ยาเสพติด ร้านเกม  
การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกคน ต้องเข้าใจ 
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง  ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กต้ังอยู่ในชุมชนที่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม              
ทําสวนยาง  อาชีพรับจ้างโรงงาน และรับจ้างอ่ืนๆ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นย้ายมาประกอบอาชีพ
จํานวนมาก  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงไม่มีเวลาดูแลนักเรียน และเปลี่ยนสถานที่ทํางานตามสภาพของเศรษฐกิจ 
ในสังคมบ่อยคร้ัง ส่งผลให้นักเรียนขาดคนดูแลเอาใจใส่และขาดการอบรมบ่มนิสัยจากผู้ปกครอง  ทําให้มีปัญหา
ทางด้านการเรียน ปัญหาครอบครัว ขาดความรักความอบอุ่น ขาดการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ขาดระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อส่วนรวม  อยู่ในสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี  ทําให้ขาดเกราะป้องกัน
หรือไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง รวมไปถึงมีอัตราเสี่ยงในเรื่องยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
 ๑.๒  แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา 

โรงเรียนห้วยยางศึกษา  ได้เล็งเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน  
โดยเฉพาะเร่ืองของยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  โรงเรียนจึงได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว           
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ตามแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการ
ป้องกัน มาตรการค้นหา  มาตรการรักษา  มาตรการเฝ้าระวัง  และมาตรการบริหารจัดการ และตามกลยุทธ์  
๔ ต้อง ๒ ไม่  โดยคิดรูปแบบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ “โรงเรียนห้วยยางศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 



๒ 
 

ด้วยรูปแบบ SMIN” โดยใช้กระบวนการ PDCA  ในการดําเนินงาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียน      
ด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมภายในโรงเรียน การลงมือกระทําปฏิบัติจริงของนักเรียน  โดยมีครูเป็นผู้ให้
คําแนะนํา  และมีคณะเทศบาลนครห้วยยางศึกษา (สภานักเรียน) เป็นผู้ดําเนินกิจกรรม  เป็นการสร้างนิสัยให้
นักเรียนมีนิสัย ใฝ่รู้  ใฝ่ทําดี  รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข  และอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
 
๒. วัตถุประสงค์และเปา้หมาย 
 วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข  
 ๒.  เพ่ือป้องปรามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
 ๓.  เพ่ือสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
 เป้าหมาย 
 ๑.  ด้านปริมาณ  คร ู จํานวน  ๓๐  คน  และนักเรียน  จาํนวน  ๓๗๐  คน 
 ๒.  ด้านคุณภาพ  ครูและนักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ระยะเวลา 
 ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
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Plan
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DO
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Act

๓.  กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดําเนนิงาน 
     

                               รูปแบบ  SMIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
Swot

การวิเคราะห์ปัญหา

M
Moral

คุณธรรม

I
Integrat
บูรณาการ

N
Network
เครือข่าย



๔ 
 

การดําเนินวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศสถานศึกษาสีขาว  โรงเรียนห้วยยางศึกษาปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขด้วยรูปแบบ SMIN   ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
S :  swot   เป็นการการวิเคราะห์ปัญหาภายในภายนอกด้านยาเสพติดและอบายมุข  ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเพ่ือนํามาจัดทําแผนการปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข             
ซึ่ง  SWOT  มาจากทฤษฎีของอัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey)  คือ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก  ประกอบด้วย  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  วิเคราะห์โอกาส  -  อุปสรรค 

S=SWOT 

อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ผู้คดิค้นทฤษฎีการวิเคราะห์ 
SWOT คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์โอกาส - อุปสรรค 

1.  กิจกรรมประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2.  กิจกรรมประชุม 
ผู้ปกครอง 

3.  กิจกรรมประชุม 
เครือข่ายผู้ปกครอง 

P = การประชุมวางแผน 
D = การดําเนินกิจกรรม 
C = การประเมินและกํากับติดตาม 
A = การปรับปรุงแก้ไข 

P = การประชุมวางแผน 
D = การดําเนินกิจกรรม 
C = การประเมินและกํากับติดตาม 
A = การปรับปรุงแก้ไข 

P = การประชุมวางแผน 
D = การดําเนินกิจกรรม 
C = การประเมินและกํากับติดตาม 
A = การปรับปรุงแก้ไข 

ผลที่ได้รับ 
    แผนปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาว
ของโรงเรียนห้วยยางศึกษา  



๕ 
 

 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ตอบสนอง  SWOT  ขึ้นมา  มีดังนี้ 
 ๑.  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ใช้หลักการปฏิบัติงานแบบ  PDCA  ดังน้ี 
  ๑. Plan  (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
  ๒. Do  (ปฏิบัติตามแผน) 
 เมื่อได้นโยบายตามท่ีตกลงกันแล้ว  ก็นํามาทําเป็นแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาตามที่ได้วางแผนไว้ 
  ๓. Check  (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากทําตามแผนปฏิบัติติการ  ได้จัดทําเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์   
  ๔. Act  (ปรับปรุงแก้ไข) 
 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม  คน้หาปัญหาสาเหตุของกิจกรรมและ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในคร้ังต่อไป  จัดทําแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเสนอต่อ
ผู้บริหาร 
  
 ๒.  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ใช้หลักการปฏิบัติงานแบบ  PDCA  ดังน้ี 
  ๑. Plan  (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการจัดประชุมผู้ปกครองขึ้นปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง คือ  
ครั้งที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๑  และครั้งที่  ๒ ในภาคเรียนที่  ๒  เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดของโรงเรียนและพฤติกรรม
ของนักเรียนในทุกๆ ด้าน  และเพ่ือปรึกษาหารือในการดูแลนักเรียนให้ปลอดจากสิ่งอบายมุขต่าง ๆ   
  ๒. Do  (ปฏิบัติตามแผน) 
 โรงเรียนนัดประชุมผู้ปกครองเทอมละ ๑ ครั้ง โดยจัดประชุมในช่วงต้นเทอม ผู้ปกครองจะได้
ลงทะเบียนเข้ารับการประชุมจากผู้บริหาร  เพ่ือช้ีแจงนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน  และรับฟังคําช้ีแจงแต่ละ
ด้านจากหัวหน้าฝ่ายทั้ง ๔ ฝ่าย หลังจากน้ันผู้ปกครองจะแยกย้ายเข้าพบครูที่ปรึกษาประจําห้องของนักเรียน  
โดยครูที่ปรึกษาจะแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ คือ ผลการเรียนซึ่งผู้ปกครองจะได้รับเป็นใบรายงานผลการเรียน
ของนักเรียนแต่ละคน  แจ้งเรื่องความประพฤติตนของนักเรียนขณะที่อยู่ในโรงเรียน และร่วมปรึกษาหารือ
เก่ียวกับการดูแลนักเรียนในทุก ๆ ด้าน  ลงมติหาเครือข่ายผู้ปกครองโดยใช้หลักการออกเสียงและเสียงข้างมาก  
และสุดท้ายคือการรับเงินเรียนฟรีของรัฐบาล 
  ๓. Check  (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 จัดทําเคร่ืองมือวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงาน  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอต่อ
ผู้บริหารต่อไป   
  ๔. Act  (ปรับปรุงแก้ไข) 
 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม  คน้หาปัญหาสาเหตุของกิจกรรมและ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในคร้ังต่อไป  จัดทําแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเสนอต่อ
ผู้บริหาร 



๖ 
 

 
 ๓.  กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ใช้หลักการปฏิบัติงานแบบ  PDCA  ดังน้ี 
  ๑. Plan  (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการจัดประชุมผู้ปกครองขึ้นปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง คือ  
ครั้งที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๑  และคร้ังที่  ๒  ในภาคเรียนที่  ๒  โดยมีจุดประสงค์คือการร่วมกันหาแนวทางในการ
ปกครองดูแลนักเรียนและเป็นเครือข่ายในการร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน  
  ๒. Do  (ปฏิบัติตามแผน) 
 โรงเรียนนัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเทอมละ ๑ ครั้ง  เครือข่ายผู้ปกครอง  จะได้ลงทะเบียนเข้ารับ
การประชุมจากผู้บริหาร  เพ่ือช้ีแจงนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน  ร่วมกันปรึกษาหารือถึงการดูแลนักเรียนและ
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโรงเรียน  
  ๓. Check  (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 จัดทําเคร่ืองมือวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงาน  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอต่อ
ผู้บริหารต่อไป   
  ๔. Act  (ปรับปรุงแก้ไข) 
 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําเสนอผลท่ีได้จากกิจกรรม ค้นหาปัญหาสาเหตุของกิจกรรมและดําเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  จัดทําแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 
 ผลการดําเนนิการ 
 จากการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้ได้แผนปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนห้วยยางศึกษา 
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         ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ( Moral Development Theory) ทฤษฎี
ของโคลเบิร์ก (Kolhberg)  โดยแบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น ๓ ระดับ 
(Levels)  
   ระดับที่ ๑ ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Pre-Conventional)  
   ระดับที่ ๒ ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional)  
   ระดับที่ ๓ ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑ์
สังคม (Post-conventional Level)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M=MORAL 

๓. กิจกรรม
ศพอ. 

๒. กิจกรรม
ธรรมะสวัสดี 

๔. กิจกรรม
รักษ์ ห.ศ. 

๑. กิจกรรม 
เข้าค่าย
คุณธรรม 

๕. กิจกรรม
ตลาดนัด
พอเพียง 

ผลที่ได้รับ 
    นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์     
๘  ประการ  ตามท่ีโรงเรียนกําหนด  

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 



๘ 
 

M : Moral   เป็นคุณธรรมที่โรงเรียนต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  อันจะเป็นพ้ืนฐานสําคัญให้นักเรียนปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ รวมไปถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้น
คุณธรรมพ้ืนฐาน ๙ ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี  มีนํ้าใจ และกตัญญู  
โรงเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวโดยผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  โดยมีครูเป็นผู้ให้
คําแนะนํา สั่งสอน ฝึกฝน  อบรม โดยมีคณะเทศบาลนครห้วยยางศึกษา เป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้  
ใฝ่ทําดี  เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมเป็นคุณลักษณะที่ดีย่อมไม่นําความรู้ไปใช้ในทางท่ีมิชอบ ไม่สร้างความ
เดือดร้อนเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
ซึ่งได้นําเอาทฤษฎีของโคลเบิร์ก (Kolhberg) ว่าด้วยทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมน้ีขึ้นมา  โดยแบ่งพัฒนาการ 
ทางจริยธรรมออกเป็น ๓ ระดับ (Levels)  ดังน้ี 
   ระดับที่ ๑ ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Pre-Conventional) ในระดับน้ีเด็กจะได้รับ กฎเกณฑ์และข้อกําหนด
ของพฤติกรรมที่ “ดี” “ไม่ดี” จากผู้มีอํานาจเหนือตน เช่น บิดา มารดา 
   ระดับที่ ๒ ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional) พัฒนาการจริยธรรมระดับน้ีผู้ทําถือว่า    
การประพฤติตนตาม ความคาดหวัง ของผู้ปกครอง บิดา มารดา 
   ระดับที่ ๓ ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม (Post- conventional 
Level) พัฒนาการ ทางจริยธรรมระดับน้ี เป็นหลักจริยธรรมของผู้มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ผู้ทําหรือผู้แสดงพฤติกรรม 
ได้พยายามที่จะตีความหมายของ หลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยวิจารณญาณก่อนที่จะยึดถือเป็น
หลักฐานของความประพฤติที่จะปฏิบัติตาม 
 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ตอบสนอง  MORAL  ขึ้นมา  มีดังนี้ 
๑.  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  ใช้หลักการปฏิบัติงานแบบ  PDCA  ดังน้ี 
  ๑. Plan  (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจเกี่ยวกับ      
การดําเนินกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมในแต่ละปีการศึกษา  โดยจัดประชุมคณะครูเพ่ือช้ีแจงก่อนกิจกรรมจะเริ่ม
ประมาณ ๒ สัปดาห์ 
  ๒. Do  (ปฏิบัติตามแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษาได้จัดขึ้นในภาคเรียนที่ ๑ ของทุกปีการศึกษา  ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมน้ี
เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ ๔  ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกฝังคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในเกิดขึ้นแก่นักเรียน โดยกิจกรรมจะเป็นลักษณะการเข้าค่ายกับทางวัดห้วยยาง และมีคณะวิทยากร 
มาให้ความรู้และปรับพฤติกรรมนักเรียน  นักเรียนจะเข้าค่ายอยู่ที่วัดห้วยยางจํานวน ๓ วัน ๒  คืน  ซึ่งแต่ละวัน
จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ทํา  โดยระหว่างการเข้าค่ายจะมีคณะครูคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปดู
นักเรียนที่วัด 
  ๓. Check  (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากปฏิบัติตามแผนแล้วได้จัดทําเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 
  ๔. Act  (ปรับปรุงแก้ไข) 
 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม  ค้นหาปัญหาสาเหตุของกิจกรรมและดําเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป จัดทําแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 
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๒.  กิจกรรมธรรมะสวัสดี  ใช้หลักการปฏิบัติงานแบบ  PDCA  ดังน้ี 
  ๑. Plan  (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน เพ่ือทําความเข้าใจเกี่ยวกับ      
การดําเนินกิจกรรมธรรมะสวัสดี  โดยจัดประชุมเพ่ือช้ีแจงว่าการทํากิจกรรมธรรมะสวัสดี  จัดแบ่งคณะครู      
ลงเป็นเวรประจําเดือน  โดยประชุมให้รับทราบทั่วกันในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน 
  ๒. Do  (ปฏิบัติตามแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมธรรมะสวัสดีขึ้นในช่ัวโมงสุดท้ายของทุกวันศุกร์  คณะครู
ที่รับผิดชอบในแต่ละเดือนจะเรียกนักเรียนทุกคนมารวมตัวกันที่บริเวณใต้ถุนอาคารกาสะลอง (อาคาร
วิทยาศาสตร์)  และให้นักเรียนน่ังเป็นแถวตามห้องของตนเอง  จากน้ันจะมีตัวแทนนําสวดมนต์ด้านหน้า      
และนักเรียนทุกคนจะมีสมุดสวดมนต์ประจําตัวเพ่ือสวดมนต์ยาว  เมื่อสวดมนต์น่ังสมาธิเสร็จจะมีการอบรม
เรื่องต่าง ๆ จากคณะครู  เช่น การไหว้  มารยาทในการคุยกับผู้ใหญ่ มารยาทในห้องเรียนเป็นต้น  หลังจากน้ัน
มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนปล่อยนักเรียนเดินทางกลับบ้าน 
  ๓. Check  (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมและเสร็จสิ้นภาคเรียนแล้ว ได้จัดทําเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
  ๔. Act  (ปรับปรุงแก้ไข) 
 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม  ค้นหาปัญหาสาเหตุของกิจกรรมและ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  จัดทําแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเสนอต่อ
ผู้บริหาร 
 
๓.  กิจกรรม ศพอ.  ใช้หลักการปฏิบัติงานแบบ  PDCA  ดังน้ี 
  ๑. Plan  (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือช้ีแจงการใช้ห้องศูนย์  ศพอ.  
โดยการใช้ห้องจะมีครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  เป็นผู้ดูแล  และดําเนินการนิมนต์พระอาจารย์เข้ามาสอนให้
ความรู้ด้านธรรมะแก่นักเรียน  โดยมีการจัดตารางการเรียนกับพระอาจารย์ในวันศุกร์ตามความเหมาะสม 
  ๒. Do  (ปฏิบัติตามแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษาดําเนินการจัดห้องศูนย์  ศพอ.  โดยดําเนินการในรูปแบบของการนิมนต์     
พระอาจารย์จากวัดเนินฆ้อเข้ามาสอนธรรมะให้แก่นักเรียนสัปดาห์ละ ๑  ช่ัวโมง  ซึ่งจะสอนในวันศุกร์โดยมีครู
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  และครูที่ปรึกษาของห้องน้ัน ๆ คอยดูแลควบคุมนักเรียน  และเมื่อใกล้ถึงช่วงสอบ
นักธรรม  พระอาจารย์ก็จะเน้นการสอนเพ่ือใช้ในการสอบนักธรรมให้แก่นักเรียน 
  ๓. Check  (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมและเสร็จสิ้นภาคเรียนแล้ว  ได้จัดทําเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
  ๔. Act  (ปรับปรุงแก้ไข) 
 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม  ค้นหาปัญหาสาเหตุ  ของกิจกรรมและ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  จัดทําแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเสนอต่อ
ผู้บริหาร 
 
 



๑๐ 
 

๔.  กิจกรรมรักษ์  ห.ศ.  ใช้หลักการปฏิบัติงานแบบ  PDCA  ดังน้ี 
  ๑. Plan  (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจเกี่ยวกับ      
การดําเนินกิจกรรมรักษ์  ห.ศ.  โดยจัดประชุมช้ีแจงถึงวิธีการดําเนินงาน โดยแยกคณะครูออกเป็น ๔ ส ี 
เช่นเดียวกับนักเรียน  คือ  สีม่วง  สีชมพู  สีเหลือง  และสีฟ้า  และแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้นักเรียนแต่ละสี
ดูแลทําความสะอาด  ซึ่งจะวนไปในทุก ๆ ภาคเรียน 
  ๒. Do  (ปฏิบัติตามแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมรักษ์  ห.ศ.  ดําเนินการโดยนักเรียนในแต่ละสีจะต้อง
เลือกประธานสี  รองประธานสี  และเหรัญญิกขึ้นมา  เพ่ือดูแลการับผิดชอบทําความสะอาดเขตท่ีพ้ืนที่ที่ได้  
แบ่งให้  นักเรียนแต่ละคนแต่ละสีจะทําความสะอาดเขตพ้ืนที่ในทุกวัน  ช่วงเวลาก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ  
โดยการแบ่งแยกย่อยเขตรับผิดชอบจะเป็นหน้าที่ของประธานสี  และรองประธานสีจะดูแลการทําความสะอาด
เขตพ้ืนที่ของสีตนเอง  และในทุกวันอังคารจะมีการเก็บเงินค่าบํารุงสีของแต่ละสีเพ่ือนําไปเก็บไว้ซื้ออุปกรณ์ทํา
ความสะอาดและเก็บไว้ใช้ในงานกีฬาสีภายใน  โดยการทํากิจกรรมน้ีจะอยู่ในความดูแลของคณะครูในแต่ละสี 
  ๓. Check  (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมและเสร็จสิ้นภาคเรียนแล้ว  ได้จัดทําเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
  ๔. Act  (ปรับปรุงแก้ไข) 
 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม  ค้นหาปัญหาสาเหตุ  ของกิจกรรมและ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  จัดทําแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเสนอต่อ
ผู้บริหาร 
 
๕.  กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง  ใช้หลักการปฏิบัติงานแบบ  PDCA  ดังน้ี 
  ๑. Plan  (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจเกี่ยวกับ     
การดําเนินกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง  โดยจัดประชุมช้ีแจงถึงวิธีการดําเนินงาน  ซึ่งตลาดนัดพอเพียงจะจัดขึ้นใน 
ทุก ๆ สัปดาห์แรกของเดือน  โดยให้นักเรียนเป็นผู้ดูแลรับผิดเองและคณะครูเป็นที่ปรึกษา 
  ๒. Do  (ปฏิบัติตามแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง  ซึ่งจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของทุกเดือน  
โดยกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงน้ีจัดขึ้นในช่วงคาบสุดท้าย  ซึ่งนักเรียนในแต่ละห้องจะนําหารประเภทต่าง ๆ    
มาขาย เช่น นํ้าผลไม้  ไข่ครก ยํา เป็นต้น  การขายจะให้นักเรียนในแต่ละห้องดําเนินการเองทุกอย่าง ทั้งการ
จัดหาวัสดุดิบที่จะขาย จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ  การแบ่งหน้าที่ว่าใครจะเป็นผู้ขาย ใครจะเป็นผู้รับเงินและทําบัญชี  
ส่วนนักเรียนคนอ่ืน ๆ และคณะครูจะเป็นลูกค้าเดินซื้อของที่วางขายและเมื่อขายหมดหรือ  หมดเวลานักเรียนก็
จะเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ กลับเข้าที่เช่นเดิม 
  ๓. Check  (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมและเสร็จสิ้นภาคเรียนแล้ว  ได้จัดทําเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 
 
 



๑๑ 
 

  ๔. Act  (ปรับปรุงแก้ไข) 
 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม  ค้นหาปัญหาสาเหตุ  ของกิจกรรมและ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  จัดทําแบบสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเสนอต่อ
ผู้บริหาร 



๑๒ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. อบรมยาเสพติด
กับหน่วยงาน
ภายนอก 

๒. อบรม  ป้องกัน  
แก้ปัญหา 
ยาเสพติด 

๔. ว่ิงพ่อปู่ – 
มินิมาราธอน 

๑. หน่วยการ
เรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

๕. ฟุตซอล 
กระชับมิตรฯ   

ผลที่ได้รับ 
๑. แผนบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
๒. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติด
และอบายมุข 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

I = Integrate 

 
ทฤษฎีของเคน วิลเบอร์ (Ken Wilber)  ซึ่งมีแนวคิดว่า การบูรณาการ            

เป็นหลักการพัฒนาตนแบบองค์รวม (integral transformation practice)  ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจติวิญญาณ ศึกษาการเช่ือมโยง สิ่งต่าง ๆ  ทัง้องค์ความรู้  
ภูมิปัญญาและพุทธธรรม ที่ทาํให้เกิดพลังที่ดีโดยสัมพันธ์กับความรู้  และทักษะของ
การพัฒนาพลังภายในตน  
 



๑๓ 
 

I : Integrate  เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน         
โดยการผสมผสานหลักสูตรความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  ผสมผสานกระบวนการสอนกระบวนการ
เรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมอันดีงาม  โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสามารถทาง
สติปัญญาการบูรณาการทางการสอนจะช่วยฝึกให้ผู้เรียนรู้จักนําความรู้ไปผสมผสานกัน  ฝึกให้รู้จักใช้เหตุผล
และการนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  เพ่ือจัดทําแผนบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนและนักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุข  ซึ่ง  Integrate  มาจากทฤษฎีของ        
เคน  วิลเบอร์ (Ken Wilber)  ซึ่งมีแนวคิดว่า การบูรณาการ เป็นหลักการพัฒนาตนแบบองค์รวม (integral 
transformation practice) ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ ศึกษาการเช่ือมโยง สิ่งต่างๆ      
ทั้งองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางสุขภาพ และพุทธธรรมที่ทําให้เกิดพลังที่ดีโดยสัมพันธ์กับความรู้ และทักษะ
ของการพัฒนาพลังภายในตน  
 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ตอบสนอง Integrate โดยใช้ขั้นตอนการดําเนินงาน       
ด้วยกระบวนการ PDCA  มีดังนี้ 
1.  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยโรงเรียนห้วยยางศึกษาได้จัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขในทุกสาระการเรียนรู้  นักเรียนทุกคนได้เรียนหน่วยบูรณาการ
สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ใน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เข้า
กับองค์ความรู้ด้านยาเสพติดและอบายมุขเพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุข  โดยใช้
ขั้นตอนการดําเนินงาน    ด้วยกระบวนการ PDCA  มีดังน้ี 

๑. Plan (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

๒. Do (ปฏิบัติตามแผน) 
 เมื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมแล้ว  โรงเรียนห้วยยางศึกษาก็ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้  เพ่ือให้
การดําเนินกิจกรรมจัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๓. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากการจัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเสร็จสิ้น  โรงเรียนห้วยยางศึกษาจะมีการประเมิน
การดําเนินกิจกรรมจัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เพ่ือตรวจสอบว่ากิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่  และบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

๔. Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
    ๑.  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําผลที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
    ๒.  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
    ๓.  นําข้อมลูไปพัฒนาต่อไป 
 ผลการดําเนินการ 
 จากการดําเนินกิจกรรมทําให้โรงเรียนห้วยยางศึกษามีหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในทุกสาระการเรียนรู้  และนักเรียนมีภูมิคุม้กันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุข     



๑๔ 
 

2.  อบรม  ป้องกัน  แก้ปัญหายาเสพติด  โดยโรงเรียนห้วยยางศึกษาได้จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับป้องกัน  
แก้ปัญหายาเสพติด  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ี  ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียน    
เข้ากับองค์ความรู้ด้านการป้องกัน  แก้ปัญหายาเสพติด  เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและ
อบายมุข  โดยใช้ขั้นตอนการดําเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA  มีดังน้ี 

๑. Plan (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

๒. Do (ปฏิบัติตามแผน) 
 เมื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมแล้ว  โรงเรียนห้วยยางศึกษาก็ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้  เพ่ือให้
การดําเนินกิจกรรมอบรม  ป้องกัน  แก้ปัญหายาเสพติด (เอดส์)บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๓. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากการจัดอบรม  ป้องกัน  แก้ปัญหายาเสพติด (เอดส์)เสร็จสิ้น  โรงเรียนห้วยยางศึกษาจะมีการ
ประเมินการดําเนินกิจกรรมอบรม  ป้องกัน  แก้ปัญหายาเสพติด (เอดส์)  เพ่ือตรวจสอบว่ากิจกรรมเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้หรือไม่  และบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

๔. Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
    ๑.  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําผลที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
    ๒.  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
    ๓.  นําข้อมลูไปพัฒนาต่อไป 
 ผลการดําเนินการ 
 จากการดําเนินกิจกรรมทําให้โรงเรียนห้วยยางศึกษามีหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในทุกสาระการเรียนรู้  และนักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุข 
 
3.  อบรมยาเสพติดกับหน่วยงานภายนอก โดยโรงเรียนห้วยยางศึกษาได้เชิญวิทยากรภายนอกโรงเรียนมาให้
ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ี  ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียน
เข้ากับองค์ความรู้ด้านยาเสพติด  เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุข  โดยใช้ขั้นตอน
การดําเนินงาน    ด้วยกระบวนการ PDCA  มีดังน้ี 

๑. Plan (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

๒. Do (ปฏิบัติตามแผน) 
 เมื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมแล้ว  โรงเรียนห้วยยางศึกษาก็ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้  เพ่ือให้
การดําเนินกิจกรรมอบรมยาเสพติดกับหน่วยงานภายนอกบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๓. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากการอบรมยาเสพติดกับหน่วยงานภายนอกเสร็จสิ้น  โรงเรียนห้วยยางศึกษาจะมีการประเมิน
การดําเนินกิจกรรมอบรมยาเสพติดกับหน่วยงานภายนอก  เพ่ือตรวจสอบว่ากิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้
หรือไม่  และบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 



๑๕ 
 

๔. Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
    ๑.  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําผลที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
    ๒.  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
    ๓.  นําข้อมลูไปพัฒนาต่อไป 
 ผลการดําเนินการ 
 จากการดําเนินกิจกรรมทําให้โรงเรียนห้วยยางศึกษามีหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในทุกสาระการเรียนรู้  และนักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุข 
 
4.  ว่ิงพ่อปู่ – มินิมาราธอน  โดยโรงเรียนห้วยยางศึกษาได้จัดกิจกรรมว่ิงพ่อปู่ – มินิมาราธอน  ในภาคเรียนที่  
๑  ของทุกปีการศึกษา  ซึ่งตรงกับวันไหว้ครูของโรงเรียนห้วยยางศึกษา  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ี  
ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนเข้ากับองค์ความรู้ทางสุขภาพ  ยาเสพติดและอบายมุขเพ่ือให้
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุข  โดยใช้ขั้นตอนการดําเนินงาน    ด้วยกระบวนการ 
PDCA  มีดังน้ี 

๑. Plan (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

๒. Do (ปฏิบัติตามแผน) 
 เมื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมแล้ว  โรงเรียนห้วยยางศึกษาก็ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้  เพ่ือให้
การดําเนินกิจกรรมว่ิงพ่อปู่ – มินิมาราธอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๓. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากการจัดว่ิงพ่อปู่ – มินิมาราธอนเสร็จสิ้น  โรงเรียนห้วยยางศึกษาจะมีการประเมินการดําเนิน
กิจกรรมว่ิงพ่อปู่ – มินิมาราธอน  เพ่ือตรวจสอบว่ากิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 

๔. Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
    ๑.  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําผลที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
    ๒.  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
    ๓.  นําข้อมลูไปพัฒนาต่อไป 
 ผลการดําเนินการ 
 จากการดําเนินกิจกรรมทําให้โรงเรียนห้วยยางศึกษามีหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในทุกสาระการเรียนรู้  และนักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุข 
 
5.  ฟุตซอลกระชับมิตรปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยโรงเรียนห้วยยางศึกษาได้จัดกิจกรรมฟุตซอล 
กระชับมิตรปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ในทุกภาคเรียน  นักเรียนทุกระดับช้ันมีส่วนร่มในกิจกรรมน้ี  ซึ่งเป็น
การบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนเข้ากับองค์ความรู้ด้านกีฬา สุขภาพ ยาเสพติดและอบายมุขเพ่ือให้นักเรียน 
มีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้ขั้นตอนการดําเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA  มีดังน้ี 
 
 



๑๖ 
 

๑. Plan (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

๒. Do (ปฏิบัติตามแผน) 
 เมื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมแล้ว  โรงเรียนห้วยยางศึกษาก็ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้  เพ่ือให้
การดําเนินกิจกรรมฟุตซอลกระชับมิตรปลอดยาเสพติดและอบายมุขบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๓. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากการจัดฟุตซอลกระชับมิตรปลอดยาเสพติดและอบายมุขเสร็จสิ้น  โรงเรียนห้วยยางศึกษาจะมี
การประเมินการดําเนินกิจกรรมฟุตซอลกระชับมิตรปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เพ่ือตรวจสอบว่ากิจกรรม
เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  และบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

๔. Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
    ๑.  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําผลที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
    ๒.  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
    ๓.  นําข้อมลูไปพัฒนาต่อไป 
 ผลการดําเนินการ 

จากการดําเนินกิจกรรมทําให้โรงเรียนห้วยยางศึกษามีหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในทุกสาระการเรียนรู้  และนักเรียนมีภูมิคุม้กันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุข 
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๓. ตํารวจให้
ความรู้ 

๒. แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เครือข่าย
สถานศึกษาสีขาว 

๔. ปรับพฤติกรรม
และทัศนคติฯ 

๑. ตรวจ
ปัสสาวะ 

ผลที่ได้รับ 
สถานศึกษามีเครือข่ายการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

P = การประชุม
วางแผน 
D = การดําเนิน
กิจกรรม 
C = การประเมนิ
และกํากับ
ติดตาม 
A = การปรับปรุง
แก้ไข 

N = NETWORK 

 
Starkey (1997: 14) ได้ให้ความหมายของคําว่า “เครือข่าย” ดังน้ี 

(Network) คือการรวมกลุ่ม ของปัจเจกชน หรือองค์การ โดยสมัครใจ โดยมี         
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือดําเนินกิจกรรม ร่วมกัน ในขณะทแีต่ละองค์การก็มี
การจัดการของตัวเองอย่างเต็มที กล่าวคือเครือข่ายไม่ได้มีผลต่อ การปกครองตนเอง 
(Autonomy) และอิสระ (Interdependence) ของสมาชิก 
 



๑๘ 
 

N : NETWORK  เป็นกระบวนการทํางานอันเกิดจากความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ  จากการรวมตัวของ
บุคคล  กลุ่ม  องค์กร  หรือสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เพ่ือการประสานเช่ือมโยงนําไปสู่การเพ่ิมพลังสรรพปัจจัย
และการบรรลุผลสําเร็จในเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน  โดยต้องมีการแสดงออกเป็นการลงมือกระทํากิจกรรม      
เพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  ซึ่ง  Starkey (1997: 14) ได้ให้ความหมายของ  
คําว่า “เครือข่าย” ดังน้ี (Network) คือการรวมกลุ่ม ของปัจเจกชน หรือองค์การ โดยสมัครใจ โดยมี           
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือดําเนินกิจกรรมร่วมกัน ในขณะที่แต่ละองค์การก็มีการจัดการของตัวเอง  
อย่างเต็มที กล่าวคือเครือข่ายไม่ได้มีผลต่อการปกครองตนเอง (Autonomy) และอิสระ (Interdependence) 
ของสมาชิก 
 

โรงเรียนห้วยยางศกึษาได้จัดกิจกรรมทีต่อบสนอง NETWORK  โดยใช้ขัน้ตอนการดําเนนิงาน    
ด้วยกระบวนการ PDCA  มีดังนี ้
1.  ตรวจปัสสาวะ  โดยโรงเรียนห้วยยางศึกษาได้ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานภายนอก  เช่น 
สาธารณสุขอําเภอแกลง  สถานีตํารวจอําเภอแกลง  เป็นต้น  โดยเครือข่ายดังกล่าวจะเข้าตรวจปัสสาวะให้กับ
นักเรียนทุกคนเพ่ือหาสารเสพติด  ภาคเรียนละ 1  ด้วยกระบวนการ PDCA  มีดังน้ี 

๑. Plan (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

๒. Do (ปฏิบัติตามแผน) 
 เมื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมแล้ว  โรงเรียนห้วยยางศึกษาก็ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้  เพ่ือให้
การดําเนินกิจกรรมตรวจปัสสาวะบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๓. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากการดําเนินกิจกรรมตรวจปัสสาวะเสร็จสิ้น  โรงเรียนห้วยยางศึกษาจะมีการประเมิน         
การดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบว่ากิจกรรมตรวจปัสสาวะเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่         
และบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

๔. Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
    ๑.  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําเสนอผลท่ีได้จากกิจกรรม  เพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ 
    ๒.  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
    ๓.  นําข้อมลูไปพัฒนาต่อไป 
 ผลการดําเนินการ 
 จากการดําเนินกิจกรรมทําให้โรงเรียนห้วยยางศึกษาจากการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้โรงเรียน   
ห้วยยางศึกษามีเครือข่ายการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  และนักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและ
อบายมุข 
   
 
 
 
 



๑๙ 
 

2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษาสีขาว  โดยโรงเรียนห้วยยางศึกษาได้ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
กับโรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า  และโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  โดยเครือข่ายดังกล่าวจะเข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยางศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  ด้วยกระบวนการ PDCA  มีดังน้ี 

๑. Plan (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

๒. Do (ปฏิบัติตามแผน) 
 เมื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมแล้ว  โรงเรียนห้วยยางศึกษาก็ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้  เพ่ือให้
การดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษาสีขาวบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๓. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษาสีขาวเสร็จสิ้น  โรงเรียนห้วยยาง
ศึกษาจะมีการประเมินการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษาสีขาว  เพ่ือตรวจสอบว่า
กิจกรรมน้ัน ๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  และบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

๔. Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
    ๑.  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําเสนอผลท่ีได้จากกิจกรรม  เพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ 
    ๒.  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
    ๓.  นําข้อมลูไปพัฒนาต่อไป 
 ผลการดําเนินการ 
 จากการดําเนินกิจกรรมทําให้โรงเรียนห้วยยางศึกษาจากการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้โรงเรียน    
ห้วยยางศึกษามีเครือข่ายการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  และนักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและ
อบายมุข 
   
3.  ทหารให้ความรู้หน้าเสาธง  โดยโรงเรียนห้วยยางศึกษาได้ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานีตํารวจ
อําเภอแกลง  โดยเครือข่ายดังกล่าวจะเข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับข่าวสารต่าง ๆ ที่นักเรียนควรทราบให้กับ
นักเรียนทุกสัปดาห์  ด้วยกระบวนการ PDCA  มีดังน้ี 

๑. Plan (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

๒. Do (ปฏิบัติตามแผน) 
 เมื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมแล้ว  โรงเรียนห้วยยางศึกษาก็ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้  เพ่ือให้
การดําเนินกิจกรรมทหารให้ความรู้หน้าเสาธงบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๓. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากการดําเนินกิจกรรมทหารให้ความรู้หน้าเสาธงเสร็จสิ้น  โรงเรียนห้วยยางศึกษาจะมี          
การประเมินการดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบว่ากิจกรรมทหารให้ความรู้หน้าเสาธงเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้หรือไม่  และบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 
 



๒๐ 
 

๔. Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
    ๑.  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําเสนอผลท่ีได้จากกิจกรรม  เพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ 
    ๒.  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
    ๓.  นําข้อมลูไปพัฒนาต่อไป 
 ผลการดําเนินการ 
 จากการดําเนินกิจกรรมทําให้โรงเรียนห้วยยางศึกษาจากการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้โรงเรียนห้วย
ยางศึกษามีเครือข่ายการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด    และนักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและ
อบายมุข 
 

4.  ปรับพฤติกรรมและทัศนคตินักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยทหาร โดยโรงเรียนห้วยยางศึกษาได้ทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) กับสัสดีอําเภอปลวกแดงโดยเครือข่ายดังกล่าวจะเข้ามาปรับพฤติกรรมและปรับทัศนคติให้กับนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง ภาคเรียนละ 1  ด้วยกระบวนการ PDCA  มีดังน้ี 

๑. Plan (วางแผน) 
 โรงเรียนห้วยยางศึกษามีการประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  เพ่ือทําความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

๒. Do (ปฏิบัติตามแผน) 
 เมื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมแล้ว  โรงเรียนห้วยยางศึกษาก็ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้  เพ่ือให้
การดําเนินกิจกรรมปรับพฤติกรรมและทัศนคตินักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยทหารบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๓. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 หลังจากการดําเนินกิจกรรมปรับพฤติกรรมและทัศนคตินักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยทหารเสร็จสิ้น  โรงเรียน
ห้วยยางศึกษาจะมีการประเมินการดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบว่ากิจกรรมปรับพฤติกรรมและ
ทัศนคตินักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยทหารเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  และบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

๔. Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
    ๑.  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  และนําเสนอผลท่ีได้จากกิจกรรม  เพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ 
    ๒.  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
    ๓.  นําข้อมลูไปพัฒนาต่อไป 
 ผลการดําเนินการ 
 จากการดําเนินกิจกรรมทําให้โรงเรียนห้วยยางศึกษาจากการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้โรงเรียน   
ห้วยยางศึกษามีเครือข่ายการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  และนักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและ
อบายมุข 



๒๑ 
 

๔.  ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
      โรงเรียนห้วยยางศึกษาได้ดําเนินการพัฒนานวัตกรรม (Best  Practice)  โรงเรียนห้วยยางศึกษา 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ด้วยรูปแบบ SMIN  จนเกิดความสําเร็จ ดังน้ี 

๔.๑  ครูและนกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเรือ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข  
 ๔.๒  ครูและนกัเรียนร่วมกันป้องปรามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
 ๔.๓  มีสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
 
๕.  ปัจจัยความสําเร็จ 
 ๕.๑  นักเรียนแกนนํา ๔ ฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ในภารกิจและดําเนินการอย่างจริงจังเพ่ือขับเคลื่อน
กลยุทธ์ทั้ง ๔ ด้านของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 ๕.๒  ครูให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน มีทัศนคติทีดี่ต่อนักเรียนและพร้อมที่จะพัฒนานักเรียน 
ในทุก ๆ ด้าน 
 ๕.๓  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดี  มีการกํากับ  ติดตาม  และประเมนิผล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 
 ๕.๔  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  ในการสอดส่องดูแลนักเรียน และทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
 ๕.๕ ชุมชน หน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี 
 ๕.๖  โรงเรียนเครือข่ายให้ความร่วมมือ  มีสว่นร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนและพัฒนา
โรงเรียนสีขาวเป็นอย่างดี 
 
๖.  บทเรียนทีไ่ด้รับ 
 หากมีการเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องมาให้คําแนะนําและคอยติดตามรูปแบบ SMIN โดยการบูรณาการ
กับกระบวนการ PLC  เพ่ือให้รูปแบบ SMIN เป็นที่ยอมรับในระดับที่สูงขึน้ 
  
๗.การเผยแพร่/การได้รบัการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
           ๗.๑  รางวัลดีเด่น  ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โครงการสถานศึกษาสีขาว          
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  และ ๒๕๖๐ 

๗.๒  รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว                      
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ   

๗.๓  รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว                      
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการ   
 ๗.๔  การเผยแพร่ผลงานโรงเรียนห้วยยางศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยรูปแบบ SMIN  
ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนและช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ 
 
 
 

 

 



๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


